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Поморська Академія в Слупську

Шановні студенти й аспіранти!
Запрошуємо Вас взяти участь у XIV Міжнародній науковій конференції "Молодь і
поступ біології", присвяченій 185 річниці від дня народження Б. Дибовського, яка відбудеться у
Львові 10–12 квітня 2018 року.
Організаторами конференції є біологічний факультет Львівського національного
університету імені Івана Франка, Товариство прихильників Львівського університету, Західний
науковий центр НАН України та МОН України, Інститут біології та охорони середовища
Поморської Академії в Слупську. Конференція проводиться з метою сприяння науковому
спілкуванню обдарованої молоді, що працює на розвиток біологічної науки. До участі у
конференції запрошуються студенти й аспіранти, які проводять дослідження в усіх галузях
біології, біомедицини й екології. За матеріалами конференції буде видано збірник тез доповідей
учасників.
Робочі мови конференції – українська й англійська.






Робота конференції планується за такими напрямами:
Ботаніка й інтродукція рослин
 Зоологія
Біофізика
 Мікробіологія, вірусологія та імунологія
Біохімія
 Молекулярна та клітинна біологія
Генетика та біотехнологія
 Фізіологія людини і тварин, біомедицина
Екологія
 Фізіологія рослин

Вимоги до участі у конференції
Для участі у конференції необхідно не пізніше 1 січня 2018 року зареєструватися на
сторінці http://bioweb.lnu.edu.ua/postup/registration.htm
Вимоги до оформлення тез доповідей учасників
Тези доповіді подають українською або англійською мовою. Обсяг тексту – до 1
сторінки формату А4, всі поля – 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 12, інтервал – одинарний,
абзац – 1,25 см. У разі публікації тез українською мовою слід обов’язково подати резюме

англійською (5–6 рядків). Рисунки та графіки не приймаються. У посиланнях на літературні
джерела у тексті слід подати прізвище автора та рік публікації у квадратних дужках [Орленко,
2016]. Просимо не використовувати зміни регістрів, шрифтів, форматування тексту, виділень.
Оргкомітет залишає за собою право редагувати та відхиляти тези, які не відповідають тематиці
конференції або не оформлені згідно із зазначеними вимогами.
Тези повинні бути збережені у форматі *.rtf. Назва файлу тез повинна містити прізвище
першого автора, наприклад, petrenko_tezy.rtf.
Факт отримання тез буде підтверджено листом на Вашу електронну адресу та відразу
надіслано інформацію про детальні умови участі у конференції.
Обов’язкова структура тез:
Прізвища та імена авторів (прізвище доповідача підкреслити)
НАЗВА ДОПОВІДІ
Офіційна назва установи, де виконували роботу
Поштова адреса установи
e-mail
Author(s). TITLE. Summary (5–6 рядків)
Текст тез…
Зразок:
Бакун В., Терек О., Пацула О.
АКТИВНІСТЬ ПЕРОКСИДАЗИ У РОСЛИНАХ РІПАКУ ЗА ДІЇ СВИНЦЮ ТА ТРЕПТОЛЕМУ
Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Грушевського, 4, м. Львів, 79005, Україна
e-mail: vira_b87@ukr.net
Bakun V., Terek O., Patsula O. PEROXIDASE ACTIVITY IN RAPESEED PLANTS
UNDER THE JOINT ACTION OF LEAD AND TREPTOLEM. Hydrogen peroxide content in...
Текст тез українською...
Детальні вимоги щодо оформлення стендових та усних доповідей будуть вказані у
другому інформаційному листі у лютому 2018 року.
Увага!
Зареєструватися дляучасті в конференції можна до 1 січня 2018 року!
Тези доповідей приймаємо до 1 лютого 2018 року!
Інформацію
про
поселення
можна
переглянути
на
http://bioweb.lnu.edu.ua/postup/information.htm. Учасники конференції самостійно бронюють собі
зручні для них місця проживання.
Іноземні учасники можуть ознайомитись з інформацією на англомовній версії сайту:
http://bioweb.lnu.edu.ua/postup/index_en.htm.
Електронна адреса організаційного комітету конференції: postup.conf@ukr.net
Телефон організаційного комітету конференції +38 (032) 239 4053.
Тарас Богданович Перетятко
Андрій Андрійович Галушка
Детальна інформація на http://bioweb.lnu.edu.ua/postup/
Запрошуємо до Львова!

