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Інформаційний лист № 2 

 

Вельмишановні колеги! 
 

Організаційний комітет XIII Міжнародної наукової конференції «Фактори 

експериментальної еволюції організмів», присвяченої 100-річчю від часу заснування 

Національної академії наук України, повідомляє, що за рішенням Оргкомітету Вашу 

статтю прийнято до публікації в збірнику наукових праць «Фактори експериментальної 

еволюції організмів» (ISSN 2415-3826 (Online), ISSN 2219-3782 (Print)). 

 

Місце проведення. 

XIII Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції 

організмів» відбудеться 17–21 вересня 2018 р. у м. Яремче (Івано-Франківська область, 

Україна) на виробничо-навчально-рекреаційній базі «Арніка» Івано-Франківського 

національного медичного університету, що знаходиться у мальовничому районі 

Українських Карпат (http://www.ifnmu.edu.ua/uk/arnika). 

Заїзд, реєстрація та поселення учасників відбудуться 17 вересня  2018 р. Реєстрація 

учасників конференції буде проводитися 17 вересня 2018 р. з 800 до 2000 на базі 

виробничо-навчально-рекреаційної бази «Арніка» за адресою вулиця Свободи, 367, 

м. Яремче https://goo.gl/5KoB4M. 

 

Місто Яремче знаходиться у південно-західній частині Івано-Франківської області, 

займаючи центральну частину українських Карпат в межах гірських формувань Горган, 

Покутсько-Буковинських Карпат та Чорногори. Місто є одним із найвідоміших 

кліматичних курортів Прикарпаття, туристичним центром Івано-Франківщини та 

цілої Гуцульщини; центром «зеленого» туризму Прикарпаття(http://yaremche.org/). 

 

Транспорт. 

Безпосередньо до м. Яремче можна доїхати залізничним транспортом та автобусами.  

У випадку, якщо Ви добираєтесь до місця проведення конференції у м. Яремче з 

м. Івано-Франківськ: 

mailto:kunakh@imbg.org.ua
mailto:kunakh@imbg.org.ua
http://www.ifnmu.edu.ua/uk/arnika
https://goo.gl/5KoB4M
http://yaremche.org/
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Залізничний вокзал (м. Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 3) 

 Поїзди: 

Номер 

поїзда 
Маршрут Перiодичнiсть 

Час 

вiдпр. 

Приб. на 

кінцеву 

станцію 

6405 
Ів.-Франківськ –

Яремче  

цілий рік 

щоденно 
8.25 10.30 

6410 
Ів.-Франківськ –

Яремче  

цілий рік 

щоденно 
20.28 22.34 

 

Івано-Франківський залізничний вокзал знаходиться поруч із автостанцією №1 

(м. Івано-Франківськ, вул. Залізнична, 30), від якої здійснюється відправлення до 

м. Яремче. 

 

 Автобуси: 

 
08:30- 10:05   
241ВІФ1 ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 - 

БУКОВЕЛЬ 

08:45- 10:20   
371ВІФ1 ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 - 

ВЕРХОВИНА 

09:25- 11:00   
232ВІФ1 ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 - 

БУКОВЕЛЬ 
10:00- 11:45   
392ВІФ1 ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 – 

ВОРОХТА 

10:15- 11:50   
309ВІФ1 ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 - 

БУКОВЕЛЬ 

10:35- 12:09   
215ВІФ1 ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 - 

ВЕРХОВИНА 
11:20- 12:55   
237ВІФ1 ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 – 

ВОРОХТА 

12:00- 13:30   
218ВІФ1 ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 - 

ВЕРХОВИНА 

12:10- 13:45   
227ВІФ1 ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 - 

БУКОВЕЛЬ 
12:30- 13:55 
229ВІФ1 ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 – 

ВЕРХОВИНА 

12:55- 14:25   
214ВІФ1 ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 - 

БУКОВЕЛЬ 

13:15- 14:40   
400ВІФ1 ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 - 

ВЕРХОВИНА 
13:45- 15:20   
210ВІФ1 ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 - 

БУКОВЕЛЬ 

14:40- 16:15   
243ВІФ1 ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 - 

БУКОВЕЛЬ 

15:02- 16:32   
313ВІФ1 ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 - 

ВЕРХОВИНА 
15:10- 16:45   
220ВІФ1 ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 - 

ЯБЛУНИЦЯ (перевал) 

15:35- 17:10   
308ВІФ1 ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 - 

БУКОВЕЛЬ 

16:05- 17:31   
317ВІФ1 ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 - 

ВЕРХОВИНА 
16:15- 17:50   
310ВІФ1 ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 - 

БУКОВЕЛЬ 

17:10- 18:45   
212ВІФ1 ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 - 

БУКОВЕЛЬ 

17:25- 18:56   
224ВІФ1 ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 - 

ВЕРХОВИНА 
17:30- 19:05   
233ВІФ1 ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 - 

БУКОВЕЛЬ 

18:40- 20:07   
216ВІФ1 ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 - 

ВЕРХОВИНА 

19:00- 20:35   
231ВІФ1 ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 - 

ЯРЕМЧА 

 

У випадку, якщо Ви прилетіли у м. Івано-Франківськ авіатранспортом, то доїхати 

від аеропорту (м.Івано-Франківськ, вул. Є.Коновальця, 264а) до залізничного вокзалу або 

автостанції №1 можна, скориставшись послугами маршруток № 21, 24, 41, 47 або таксі. 

Інформацію про таксі м. Івано-Франківськ див. за посиланням: http://taxist.com.ua/ivano-

frankovsk 

 

Проїзд м. Яремче 

 

З цією метою варто скористатися послугами таксі. Інформацію про таксі див. за 

посиланням: https://goo.gl/KBEC52 

 

http://page.if.ua/article/105/
http://page.if.ua/article/105/
http://page.if.ua/article/105/
http://page.if.ua/article/105/
http://page.if.ua/article/105/
http://page.if.ua/article/105/
http://page.if.ua/article/105/
http://page.if.ua/article/106/
http://page.if.ua/article/106/
http://page.if.ua/article/106/
http://page.if.ua/article/106/
http://page.if.ua/article/106/
http://page.if.ua/article/106/
http://page.if.ua/article/106/
http://taxist.com.ua/ivano-frankovsk
http://taxist.com.ua/ivano-frankovsk
https://goo.gl/KBEC52
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Проживання (ціни вказано станом на червень 2018 року). 

 

Вартість проживання на виробничо-навчально-рекреаційній базі «Арніка»  

Івано-Франківського національного медичного університету 
 

№ 
п/п 

Номер 

корпусу 
Характеристика номеру Вартість номера за 

добу, грн 

1 2 Однокімнатний чотирьохмісний номер 420,00 
2 2 Однокімнатний тримісний номер 420,00 
3 2 Двокімнатний п’ятимісний номер (2+3) 450,00 
4 3 Двокімнатний двомісний номер з усіма 

зручностями 
400,00 

5 3 Однокімнатний тримісний номер 300,00 
6 3 Однокімнатний чотирьохмісний номер 300,00 
7 3 Однокімнатний двомісний номер з усіма 

зручностями 
320,00 

8 3 Однокімнатний двомісний номер 260,00 

9 3 Однокімнатний двомісний номер 180,00 

10 3 Однокімнатний двомісний номер 300,00 

11 5 Двомісний номер з усіма зручностями 400,00 

 

Місця для проживання на виробничо-навчально-рекреаційній базі «Арніка» 

бронює Оргкомітет відповідно до Ваших заявок за наявності місць. Місця для проживання 

в інших готелях м. Яремче учасники конференції можуть бронювати самостійно. Оплата 

проживання та харчування здійснюється за рахунок учасників конференції.  

Увага! Оргкомітет нагадує, що Яремче – туристичне місто. Просимо Вас своєчасно 

подбати про бронювання житла, а також заздалегідь придбати зворотні квитки.  

 

Екскурсія та дружня вечеря.  

Для учасників конференції заплановані екскурсії до водоспаду та сувенірного ринку 

20 вересня 2018 р. відбудеться дружня вечеря. Додаткові витрати, пов’язані з участю в 

екскурсії та дружній вечері, учасники сплачуватимуть під час 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-брейки.  

 

Наукова програма конференції включає пленарні та секційні доповіді, а також 

стендові повідомлення в рамках кожної секції: 
 

1. Загальна та популяційна генетика 

2. Молекулярна генетика та геноміка  

3. Прикладна генетика і селекція 

4. Генетика людини та медична генетика 

5. Аналіз та оцінка генетичних ресурсів  

6. Молекулярні та клітинні біотехнології 

7. Історія біології, питання викладання генетики, селекції та еволюційної теорії 
 

 

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ! 

Бажаючим представити пленарні доповіді, прохання заявити про це, надіславши 

реєстраційну форму упродовж не більше, ніж 2 тижнів з часу отримання другого 

інформаційного листа (не пізніше, ніж до 1 липня 2018 р.).  
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Крім того, тим учасникам конференції, хто вважає за необхідне заявити пленарну або 

секційну доповіді, але не подали статті у збірник праць «Фактори експериментальної 

еволюції організмів», слід надіслати заповнену реєстраційну форму до 1 липня 2018 р., а 

також тези заявленої доповіді до 15 липня 2018 року.  
 

 

Вимоги до оформлення тез: 
Обсяг тез до 1 сторінки А4 (297 х 210 мм) із полями: ліве 30 мм, інші – 20 мм, шрифт  

Times New Roman, 12 pt, вирівнювання «за шириною», міжрядковий інтервал 

«одинарний», абзацний відступ – 1 см. Списку використаної літератури не подавати. 
 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ  
 

ЧЕБОТАР С.В.  
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, Україна,  

Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та 

сортовивчення НААН України, Одеса, Україна,  

e-mail: s.v.chebotar@gmail.com  

[1 порожній рядок] 

НАЗВА ТЕЗ 

[1 порожній рядок] 

Текст тез. 

 

Оплата за друк тез складає 60 грн. і сплачується додатково до Організаційного 

внеску під час реєстрації. 

 

Кінцевий варіант переліку пленарних доповідей визначає Оргкомітет. 

 

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. 

 

Стендові доповіді. 

Вимоги до оформлення стендових доповідей (постерів): 

• Рекомендований розмір стендової презентації – формат А0 (841х1189 мм). 

• Рекомендований розмір заголовка доповіді – не менше 100 пт, розмір тексту – не 

менше 22–24 пт, міжрядковий інтервал – 1,5.  

• Текст стендової доповіді має бути структурованим і включати наступні розділи: 

«Вступ», «Матеріали і методи», «Результати та обговорення», «Висновки», «Література».  

• Рисунки повинні бути чіткі, з підписами та розшифрованими умовними 
позначеннями. У тексті повинні бути посилання на всі рисунки. Речення слід робити 

короткими, конкретними, однозначними, використовувати максимум графічного 

матеріалу і мінімум тексту.  

• Заголовок оформляється так: перший рядок (чи кілька рядків при необхідності) – 

назва роботи великими літерами; другий (чи кілька рядків при необхідності) – ініціали та 

прізвище(ща) автора (авторів), третій рядок – назва установи, закладу, організації 

повністю; четвертий рядок – адреса установи, закладу, організації повністю. Якщо робота 

виконана авторами з двох чи більше установ, то почергово наводиться інформація про 

кожну установу. 
 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська. 
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Прохання до 15 липня 2017 р. заповнити реєстраційну форму (див. додаток) і 

надіслати на e-mail: faktory2016@gmail.com (прохання правильно вказувати електронну 

адресу!!!). 

З урахуванням поданої у реєстраційній формі інформації буде сформовано наукову 

програму конференції, яку до 1 вересня 2018 року буде представлено на веб-сторінці 

Товариства (utgis.org.ua), а паперовий примірник програми буде вручено при реєстрації. 

Просимо Вас обов’язково підтвердити приїзд та участь у роботі конференції, Вашу 

і/або Ваших співавторів, супроводжуючих осіб, а також необхідність бронювання місць у 

готелі. У разі, якщо така інформація не надійде до 15 липня 2017 р., Оргкомітет не може 

гарантувати включення Вашої доповіді в програму конференції, а також місця для 

проживання на виробничо-навчально-рекреаційній базі «Арніка» Івано-Франківського 

національного медичного університету.  
 

Контактні телефони: 

+38(044)5260798 – Кунах Віктор Анатолійович, голова Оргкомітету (загальні 

організаційні питання); 

+38(096)3182387 – Голубенко Анастасія Володимирівна, секретар Оргкомітету 

(формування програми конференції, запрошення для учасників конференції, організаційні 

питання під час проведення конференції на виробничо-навчально-рекреаційній базі 

«Арніка»); 

+38(068)0534259 – Козовий Руслан Васильович, секретар Оргкомітету (питання, 

пов’язані з поселенням, екскурсіями; організаційні питання під час проведення 

конференції на виробничо-навчально-рекреаційній базі «Арніка»); 

+38(044)5260798, +38(050) 840-63-34 – Пороннік Оксана Олександрівна, секретар 

Оргкомітету (підготовка усієї необхідної документації та обладнання для проведення 

конференції; питання, пов’язані з оплатою); 

+38(097)4725350 – Дробик Надія Михайлівна, заступник голови Оргкомітету (усі 

організаційні питання, пов’язані з підготовкою конференції та її проведенням; публікація 

збірника наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів). 

З питань бронювання місць на виробничо-навчально-рекреаційній базі «Арніка» 

та поселення у м. Яремче (за потреби повідомлення додаткової інформації або зміни 

інформації, вказаної у реєстраційній формі) прохання звертатись до Козового Руслана 

Васильовича – тел.: +38(068)0534259; e-mail: ruslan_kozoviy@ukr.net 

 

Будемо раді бачити Вас в Яремче! 

mailto:faktory2016@gmail.com
http://utgis.org.ua/
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Додаток 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА 

XIII Міжнародної наукової конференції 

«Фактори експериментальної еволюції організмів» 

17–21 вересня 2018 р., м. Яремче (Івано-Франківська область, Україна) 

 

 

Заповнена на кожного учасника реєстраційна форма подається в електронному 

вигляді на e-mail faktory2016@gmail.com у форматі .docx або .rtf до 15 липня 2017 року. 

Назви файлів слід давати за прізвищем учасника із зазначенням номера секції, наприклад: 

Kravets_1_regform.doc. 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові  

Місто, країна  

Назва організації   

Адреса організації (країна, 

індекс, місто, вулиця, будинок) 
 

Посада  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Телефон (з кодом країни, міста, 

або кодом мобільного оператора) 
 

E-mail  

Назва доповіді   

Автори  

Cекція  

Форма доповіді 

(пленарна, секційна, стендова, 

участь без доповіді) 

 

Супроводжуюча (-чі) особа (-и)  

База «Арніка»  

тип номера  
 

Дата заїзду  

Дата виїзду  

mailto:faktory2016@gmail.com

