Інформація

IX МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ФАКТОРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ ОРГАНІЗМІВ»
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Організаційний комітет ІХ Міжнародної наукової конференції «Фактори експериментальної еволюції організмів», присвяченої 100-річчю від дня народження Нормана Борлоуга та 180-річчю від часу заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка, повідомляє про зміну місця проведення конференції.
Конференція відбудеться 22–26 вересня 2014 р., не в м. Алушта, а в старовинному м. Умань на базі Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН
України. Проживання – на території парку, тут же в адміністративному корпусі
будуть проведені пленарні та секційні засідання конференції.
Заїзд, реєстрація та поселення учасників відбудуться 22 вересня. Реєстрація учасників конференції буде проводитися у вестибюлі готелю «Софіївський»
за адресою вул. Київська, 12а (навпроти автовокзалу).
Проїзд з м. Києва
З аеропорту «Бориспіль» до центрального автовокзалу м. Київ (Московська
площа) регулярно курсують спецавтобуси (ціна проїзду орієнтовно 40 грн, час
у дорозі –до 1 години). З центрального автовокзалу в Умань відправляються по
2–3 автобуси на годину (ціна проїзду орієнтовно 90–120 грн, час у дорозі – 2,5–
3,5 години). Ціни вказані станом на квітень 2014 року.
Також в м. Умань можна доїхати з автовокзалу, розташованого біля станції
метро «Вокзальна» (поруч із Центральним залізничним вокзалом м. Київ). З аеропорту «Бориспіль» до залізничного вокзалу м. Київ також регулярно курсують
спецавтобуси. Маршрутні автобуси (переважно Мерседес-спринтер) відправляються у м. Умань з інтервалом 15–20 хвилин, або по мірі наповнення. Автобуси прибувають в м. Умань на автовокзал, розташований навпроти входу в парк
«Софіївка».
Проїзд по Умані
Від залізничного вокзалу (маршрутне таксі №1, №14) до зупинки «Автовокзал» – вул. Київська.
Проживання
(ціни вказано станом на квітень 2014 року)
Готель «Софіївський»
Вартість проживання за добу:
•• кімната «люкс» – 500 грн.,
•• кімната «напівлюкс» – 400 грн.,
•• кімната для 2 осіб – 300 грн.
•• кімната для 1 особи – 200 грн.
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Готель №2
Вартість проживання за добу:
•• квартира готельного типу для 2 осіб
люкс №9, №12 – 500 грн.
•• квартира готельного типу для 2 осіб
люкс № 1 – 450 грн.
•• кімната-студія для 2 осіб напівлюкс
– 400 грн.
•• кімната для 2 осіб – 300 грн.
•• кімната для 2 осіб без зручностей –
150 грн.
•• ціна одного ліжка в загальному номері – 75 грн.
Місця в готелях «Софіївський» і Готель
№ 2 бронює Оргкомітет відповідно до Ваших заявок. Місця для проживання в інших
готелях м. Умань учасники конференції можуть бронювати самостійно.
Оплата проживання та харчування
здійснюється за рахунок учасників конференції.
Реєстраційний внесок (для членів УТГіС
– 150 грн., для інших учасників – 200 грн.)
вноситься при поселенні. У нього входить:
бронювання житла, організаційні витрати,
оплата програми конференції, кава-брейк.
Просимо Вас заздалегідь придбати
зворотні квитки.
Наукова програма конференції включає пленарні та секційні доповіді, а також
стендові повідомлення в рамках кожної
секції:
1. Еволюційна екологія та екогенетика.
2. Еволюція геномів у природі та експерименті.
3. Епігенетика і генетика розвитку.

4. Структура і функції хромосом.
5. Аналіз та оцінка генетичних ресурсів.
6. Клітинні, генні та молекулярні біотехнології.
7. Прикладна генетика і селекція.
8. Генетика людини та медична генетика.
9. Історія біології.
Робочі мови конференції: українська,
російська, англійська. Надається мультимедійний проектор.
Просимо обов’язково підтвердити
участь у работі конференції, Вашу і/або Ваших співавторів.
Контактні телефони:

(044)5260798 (Кунах Віктор Анатолійович);
0634339278 (Підпала Ольга Володимирівна);
0974725350 (Дробик Надія Михайлівна).
E-mail: utgis.site@gmail.com.
У разі неможливості використання елект
ронної пошти, надсилайте інформацію
за адресою:
46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2,
Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка, лабораторія екології та біотехнології, Дробик Надії
Михайлівні.
З урахуванням поданої інформації буде
сформовано наукову програму конференції, яку на початку вересня буде представлено на веб-сторінці Товариства (www.
utgis.org.ua), а паперовий примірник програми буде вручено при реєстрації.
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