Інформація

X МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ФАКТОРИ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ ОРГАНІЗМІВ».
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ № 2
Вельмишановні колеги!
Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова запрошує Вас взяти участь у
роботі X Міжнародної наукової конференції «Фактори експериментальної еволюції організмів»
та асоційованого з конференцією симпозіуму «Геном рослин VII», присвяченого 75-річчю від
дня народження академіка НААН України, доктора біологічних наук Ю.М. Сиволапа.
Місце проведення конференції. Конференція відбудеться 14–18 вересня 2015 р. у м. Чернівці на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (ЧНУ), Україна. Заїзд, реєстрація та поселення учасників відбудуться 14 вересня. Реєстрація учасників
конференції буде проводитися з 8-00 до 14-00 у корпусі №5 Чернівецького національного
університету за адресою вул. Коцюбинського, 2.
Чернівці є історичною столицею Буковинського краю. «Маленький Париж», як називають
Чернівці мандрівники, відоме своїми архітектурними ансамблями, затишними вуличками,
прекрасними храмами, а пам’ятка архітектури «Резиденція митрополитів Буковини і Далмації» (місце проходження конференції) включена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.
Наукова програма конференції включає пленарні та секційні доповіді, а також стендові
повідомлення в рамках кожної секції:
1. Еволюція геномів у природі та експерименті
2. Молекулярна генетика та геноміка рослин
3. Молекулярні та клітинні біотехнології
4. Прикладна генетика і селекція
5. Аналіз та оцінка генетичних ресурсів
6. Генетика людини та медична генетика
7. Історія біології та еволюційної теорії
Усні доповіді. Представлення доповіді: мультимедійні презентації на основі програми
Microsoft PowerPoint. Файл з презентацією надається учасником конференції перед початком роботи секції. Регламент: для доповіді на пленарному засіданні надається до 30 хв., на
секційних засіданнях – до 15 хв, враховуючи час для відповідей на запитання.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Наукову програму конференції на початку вересня буде представлено на веб-сторінці Товариства (utgis.org.ua), а паперовий примірник програми буде вручено при реєстрації.
Реєстраційний внесок (для членів УТГіС – 150 грн., для інших учасників – 200 грн.) вноситься при поселенні. У нього входить: бронювання житла, організаційні витрати, друк програми конференції, кава-брейк.
Екскурсія та дружня вечеря. Для учасників конференції заплановані екскурсії містом
Чернівці та у Хотинську фортецю. 17 вересня 2015 р. відбудеться дружня вечеря.
Додаткові витрати, пов’язані з участю в екскурсіях та дружній вечері, учасники сплачуватимуть під час реєстрації.
Контактні телефони: +38(044)5260798 (Пороннік Оксана Олександрівна; Кунах Віктор
Анатолійович); +38(050)8406334 (Пороннік Оксана Олександрівна); +38(097)4725350 (Дробик Надія Михайлівна). E-mail: utgis.site@gmail.com.
Адреса для листування: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, лабораторія екології та біотехнології, Дробик Надії Михайлівні.
Будемо раді бачити Вас у Чернівцях!
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