Реєстрація учасників конференції
25 квітня 2017 р. з 8:00 до 10:30
на біологічному факультеті
Львівського національного університету імені Івана Франка
(вул. Грушевського, 4)
Відкриття конференції
25 квітня 2017 р. об 11:00
в Актовій залі головного корпусу
Львівського національного університету імені Івана Франка
(вул. Університетська, 1)
Секційні засідання
на біологічному факультеті
Львівського національного університету імені Івана Франка
(вул. Грушевського, 4)
Тривалість усної доповіді – до 10 хв.
Контактні координати оргкомітету:
телефон: +380 32 2394786
е-mail: postup.conf@ukr.net

The registration of participants
on 25 April from 8:00 till 10:30
at Faculty of Biology
of Ivan Franko National University of Lviv
(4, Hrushevsky Str.)
Opening of the conference
on April 25 at 11:00
in the assembly hall of administrative building of the
Ivan Franko National University of Lviv,
(1, Universytetska Str.)
The section sessions
at Faculty of Biology
of Ivan Franko National University of Lviv
(4, Hrushevsky Str)
The time limit for oral presentation is 10 min
Organizing committee contacts:
phone: +380 32 2394786
e-mail: postup.conf@ukr.net

КОРОТКА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
25 КВІТНЯ 2017 р.
8:00 - 10:30 – реєстрація учасників конференції (біологічний факультет, вул. Грушевського,
4, III поверх).
11:00 - 14:00 – відкриття конференції. Пленарне засідання. Головний корпус Університету
(вул. Університетська, 1, актова зала).
14:00 – 15:00 – обідня перерва.
15:00 – 18:00 – презентація усних та стендових доповідей учасників секцій «Ботаніка та
інтродукція рослин», «Екологія», «Біофізика» (біологічний факультет, вул. Грушевського, 4,
ІІІ поверх)
15:00–18:00 секційні засідання
Ботаніка та інтродукція рослин, ауд. 321
Екологія, ауд. 332
Біофізика, ауд. 333
26 КВІТНЯ 2017 р.
9:00 – 13:30 та 15:00 – 19:00 – презентація усних та стендових доповідей учасників секцій
«Фізіологія людини і тварин, біомедицина», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія»,
«Біохімія», «Генетика та біотехнологія» (біологічний факультет, вул. Грушевського,4)
13:30 – 15:00 – обідня перерва.
14:00 – Екскурсії (зоологічний музей)
9:00–13:30
Фізіологія людини і тварин, біомедицина,
ауд. 321 (перше засідання)
Мікробіологія, вірусологія та імунологія,
ауд. 332 (перше засідання)
Біохімія, ауд. 333 (перше засідання)
Генетика та біотехнологія,
ауд. 316 (перше засідання)

15:00–19:00
Фізіологія людини і тварин, біомедицина,
ауд. 321 (друге засідання)
Мікробіологія, вірусологія та імунологія,
ауд. 332 (друге засідання)
Біохімія, ауд. 333 (друге засідання)
Генетика та біотехнологія,
ауд. 316 (друге засідання)

19:15 – Екскурсії (центральна частина міста Львова, «Нічний Львів», театри та музеї міста)
(на вибір)
27 КВІТНЯ 2017 р.
9:00 – 13:00 – презентація усних та стендових доповідей учасників секцій «Зоологія»,
«Фізіологія рослин», «Молекулярна та клітинна біологія» (біологічний факультет, вул.
Грушевського, 4, ІІІ поверх)
13:00 – 15:00 – обідня перерва.
14:00 – Екскурсії (зоологічний музей, ботанічний сад)
9:00 – 13:00
Зоологія, ауд. 316
Фізіологія рослин, ауд. 332
Молекулярна та клітинна біологія, ауд. 333
15:00 – 16:00 – закриття конференції, нагородження переможців конкурсу на кращу усну та
стендову доповіді (біологічний факультет, вул. Грушевського, 4, третій поверх, ауд. 333).
17:30 – Екскурсія у ботанічний сад.

SHORT PROGRAMME OF THE CONFERENCE
APRIL 25, 2017
8:00 – 10:30 – registration of participants of the conference (Faculty of Biology, 4, Hrushevsky Str,
IІI floor)
11:00 – 14:00 – opening of the conference. Рlenary session (The administrative building of the
University, 1, Universytetska Str, assembly hall).
14:00 – 15:00 – lunch time
15:00 – 18:00 – oral and poster presentations at the sections of «Botany and Plants Introduction»,
«Ecology» and «Biophysics» sections (Faculty of Biology, 4, Hrushevsky Str, IІI floor).
15:00–18:00
Botany and Plants Introduction, room 321
Ecology, room 332
Biophysics, room 333
APRIL 26, 2017
9:30 – 13:30 and 15:00 – 18:30 – oral and poster presentations at the sections of «Human and
Animals Physiology, Biomedicine», «Microbiology, Virology and Immunology», «Biochemistry»
and «Genetics and Biotechnology» (Faculty of Biology, 4, Hrushevsky Str., IІI floor).
13:30 – 15:00 – lunch time
14:00 – excursions to the Zoological Museum
9:00–13:30
Human and Animals Physiology, Biomedicine,
room 321 (first session)
Microbiology, Virology and Immunology,
room 332 (first session)
Biochemistry, room 333 (first session)
Genetics and Biotechnology,
room 316 (first session)

15:00–19:00
Human and Animals Physiology, Biomedicine,
room 321 (second session)
Microbiology, Virology and Immunology,
room 332 (second session)
Biochemistry, room 333 (second session)
Genetics and Biotechnology,
room 316 (first session)

From 19:15 – excursions to the historical center of Lviv (central part of the city, «Night Lviv»,
museums and theaters (for choice)).
APRIL 27, 2017
9:00 – 13:00 – oral and poster presentations at the sections of «Zoology», «Plants Physiology» and
«Molecular and Cell Biology» sections (Faculty of Biology, 4, Hrushevsky Str, IІI floor).
13:00 – 15:00 – lunch time
14:00 – excursions to the Zoological Museum or Botanical Garden etc. (for choice)
9:00 – 13:00
Zoology, room 316
Plants Physiology, room 332
Molecular and Cell Biology, room 333
15:00 – 16:00 – closing of the conference and awarding of the best oral and poster presentations
contest winners (Faculty of Biology, 4, Hrushevsky Str, room 333).
17:30 – excursions to the Botanical Garden.

