
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА 

БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 
 

X МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ  
 

«БІОЛОГІЯ: ВІД МОЛЕКУЛИ ДО БІОСФЕРИ»  
 

м. Харків, Україна 

2-4 грудня 2015 р.   
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Х Міжнародної конференції молодих науковців «Біоло-

гія: від молекули до біосфери», яка відбудеться у м. Харків 2-4 грудня 2015 року. 

Організатори конференції: біологічний факультет, Студентське наукове товариство Харківсь-

кого національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.  
 

ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ  
2 грудня 
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- реєстрація учасників конференції в холі Харківського національного 

  університету, пл. Свободи, 4; 

- поселення учасників конференції; 

- екскурсії в музей історії та в музей археології ХНУ імені В. Н. Каразіна 

- урочисте відкриття конференції, пленарні доповіді 

- екскурсія в обсерваторію ХНУ імені В. Н. Каразіна, екскурсія «Вечірній Харків» 

3 грудня 
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15ºº–16ºº 
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3
º 

 

19ºº–22ºº 

- секційні засідання в аудиторіях університету  

- екскурсії згідно програми; 

- обідня перерва; 

- екскурсії згідно програми; 

- круглий стіл з Ольгою Шпак «Вивчення та захист морських ссавців у світі, що змі-

нюється» 

- дружня зустріч учасників конференції 

4 грудня 
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13ºº–16ºº 

з 16ºº 

- екскурсії згідно програми 

- постерна сесія в фойє університету 

- урочисте закриття конференції; 

- відвідування Екопарку/квест Університетом; 

- від'їзд учасників конференції 

 

Звертаємо вашу увагу на те, що викладена програма є виключно орієнтовною. Розклад сек-

ційних засідань можете буде скоректований згідно з рекомендаціями кураторів та залежить від 

кількості очних учасників. За тиждень до початку конференції буде надана інформація щодо про-

грами пленарних доповідей та теми круглого стола.  



 

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Секція 1. Біохімія, біофізика, 

молекулярна та клітинна біологія, 

біоінформатика 
Куратори секції: 

Марковський О. Л., к.б.н., доцент 

Бараннік Т. В., к.б.н., доцент 

Нікітченко І. В., к.б.н., доцент  

Секретарі секції: 

Токар Ілона (+38 0996783962) 

Шейко Валерія (+38 0636215932) 

 

 

Секція 3. Генетика та селекція 

Куратори секції: 

Волкова Н. Є., к.б.н., доцент 

Секретар секції: 

Зюбрій Софія (+38 0502552946) 

 

 

 

 

Секція 5. Біотехнологія 

Куратор секції: 

Божков А. І., д.б.н., професор 

Секретарі секції: 

Бондаренко Андрій (+38 0666153524) 

Иванов Иван (+38 0951303568) 

 

Секція 7. Ботаніка 

Куратор секції: 

Безроднова О. В., к.б.н., доцент  

Секретар секції: 

Сіра Ольга (+38 0978391644) 

 

Секція 9. Мікологія та фітопатологія 

Куратор секції: 

Акулов О. Ю., к.б.н., доцент 

Секретар секції: 

Гуков Віталій (+38 0508797245) 

Секція 2. Біомедицина, фізіологія 

людини і тварин 

Куратори секції: 

Буланкіна Н. І., к.б.н., доцент 

Наглов О. В., к.б.н., доцент  

Секретарі секції: 

Верджи Лейла (+38 0675960298) 

Ладигіна Валерія (+38 0957758138) 

 

 

 

 

Секція 4. Мікробіологія, вірусологія,  

імунологія 

Куратори секції: 

Мартиненко В. В., к.б.н, доцент 

Раєвська І. М., викладач  

Шамрай С. М., к.б.н., доцент  

Секретар секції: 

Телико Владислав (+38 0955419119) 

 

Секція 6. Фізіологія та біохімія рослин 

Куратор секції: 

Авксентьєва О. О., к.б.н., доцент  

Секретар секції: 

Красніков Кирило (+38 0680828868) 

 

 

Секція 8. Зоологія 

Куратор секції: 

Шабанов Д. А., д.б.н., профессор  

Секретар секції: 

Дрогваленко Микола (+38 0999668523) 

 

Секція 10. Екологія 

Куратори секції: 

Гамуля Ю. Г., к.б.н., доцент  

Атемасова Т. А., к.б.н., доцент 

Секретар секції: 

Макарян Роксана (+38 0937790543) 

 

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ 

 

Реєстрація буде проводитися в холі головного корпусу Харківського національного університе-

ту імені В. Н. Каразіна 2 грудня 2015 р. з 9.00 до 13.00. 

Під час реєстрації учасникам будуть видані матеріали конференції та програма. 

Звертаємо Вашу увагу на те, що реєстрація є обов'язковою умовою участі в конференції.  



УСНІ ДОПОВІДІ 

Представлення доповіді: мультимедійні презентації, виконані за допомогою програми 

Microsoft PowerPoint (формат ppt, pdf). 

Регламент: на секційних засіданнях доповідачам надається 7 хвилин для усної доповіді та 

5 хвилин на запитання та обговорення. Будь ласка, враховуйте регламент. 

Технічне і програмне забезпечення. Оргкомітет надає необхідне обладнання для всіх секцій:  

1) ноутбук, 2) мультимедійний проектор, 3) лазерна указка. 

Файл з презентацією надається учасником конференції під час реєстрації або безпосередньо 

до початку роботи секції. Носії інформації: флеш. 

 

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ 

 

Оформлення постеру.Цілісний паперовий транспарант розміром А1 (84,1×59,4). Кожен постер 

має містити: назву, ПІБ автора (авторів), адреси авторів (включаючи е-mail), текст доповіді, малюн-

ки/схеми/фотографії/таблиці, список використаної літератури.  

Матеріали для фіксації постерів надаються оргкомітетом. 

 

ТРАНСПОРТ 

 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна знаходиться в центрі міста на площі 

Свободи.Університет знаходиться в 2х хвилинах від станції метро «Університет» та станції метро 

«Держпром». 

Проїзд від залізничного вокзалу: від Південного Вокзалу до університету можна дістатися на 

метро. Необхідно від станції метро «Південний вокзал» доїхати до ст. «Радянська», перейти на 

ст. «Історичний музей». Від ст. метро «Історичний музей» потрібно проїхати одну зупинку до мет-

ро «Університет». Вартість квитка в Харківському метрополітені становить 3 грн. Зверніть увагу, 

що квитки в метрополітені дійсні лише протягом доби. 

Також можна доїхати від вокзалу до Університету на таксі (вартість проїзду договірна, в межах 

40-70 грн.). 

Проїзд від аеропорту: від Харківського аеропорту до Університету можна доїхати автобусом 

№ 119. Крім того, можна дістатися від аеропорту до ст. метро «Проспект Гагаріна» тролейбусом 

№ 5 або на маршрутних таксі. 

 

Шановні учасники конференції, якщо Ви бажаєте, щоб члени оргкомітету зустріли Вас на вок-

залі, заповніть форму заяви на зустріч, що додається до листа (в MS Word чи MS Excel) та надішліть 

її на електронну адресу оргкомітету конференції. Ви також можете надати цю інформацію або щось 

уточнити за тел. +38 (050)8797245 (Гуков Віталій). 

Увага! Оргкомітет не гарантує зустріч учасників, що оповістять про свій приїзд менше 

ніж за добу. 

 

УМОВИ ХАРЧУВАННЯ 

 

Обід у закладах швидкого харчування Харкова коштує від 30 до 70 грн. 

У програмі конференції, яка видається кожному учаснику під час реєстрації, буде представлена 

інформація про ресторани швидкого обслуговування з вказівкою на адресу. 

Оплата харчування здійснюється за рахунок учасників конференції.  

 

УМОВИ ПРОЖИВАННЯ 

 

Оргкомітет рекомендує наступні варіанти місць поселення учасників конференції: 

1. Хостел «La Bamba» (+38 (050) 401-96-02, http://www.labamba.com.ua/). Знаходиться за 25 хв. 

пішки до ХНУ імені В. Н. Каразіна. Вартість складає від 100 грн/особа. (номер на 10 осіб) 

2. Хостел «Center Hostel» (+38 (099) 050-28-74, бронювання за адресою). Знаходиться в центрі 

міста, за 5 хв. пішки до ХНУ імені В. Н. Каразіна. Вартість складає від 90 грн/особа. (номер на 

6 осіб) 

http://www.labamba.com.ua/
http://www.booking.com/hotel/ua/center-hostel.uk.html?label=gen173nr-17CAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaOkBiAEBmAEuuAEEyAEE2AEB6AEB-AEL;sid=256d48b329625b5e65fe8a2753bb5ceb;dcid=1;checkin=2015-12-02;checkout=2015-12-04;dist=0;group_adults=2;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=8f99b64db7856ec786ff802fffc455a440310231X1;type=total;ucfs=1&


3. Хостел «Good night» (+38(099) 288 46 04, бронювання за адресою). Знаходиться за 25 хв. піш-

ки до ХНУ імені В. Н. Каразіна. Вартість складає від 90 грн/особа. (номер на 12 осіб) 

4. Готель «На Артема» (+38 0800 210017, +38 (067) 4305808, бронювання адресою). Знаходиться 

в центрі міста, за 15-20 хв. пішки до ХНУ імені В. Н. Каразіна. Готель пропонує шість номерів 

на 2 осіб від 210 грн/номер. 

5. Готель «KharkovKohlHotel» (+38 (057) 7770250, +38 (067) 5719164, http://kohl-hotel.com.ua/). 

Знаходиться в 10 хв. від Південного вокзалу та в 10 хв. від центру міста та ХНУ. Вартість 

складає від 400 грн/номер. 

Для пошуку та бронювання житла радимо скористатися такими ресурсами: 

http://www.booking.com/ та https://hotelscan.com. 

 

Оплата проживання здійснюється за рахунок учасників конференції. Бронювання номерів здій-

снюється учасниками самостійно. Пам’ятайте, що, крім запропонованих, в Харкові є багато інших 

готелів. Якщо у Вас виникають проблеми з бронюванням, сповістіть нас.  

 

ЕКСКУРСІЇ 

 

Оргкомітет пропонує учасникам такі безкоштовні екскурсії: 

1. Музей історії Університету, де ви можете побачити старий імператорський університет з са-

мого дня його заснування (запланована на 2 грудня). 

2. Обсерваторія ХНУ. Обсерваторія функціонує в Науково-дослідницькому інституті астроно-

мії ХНУ, де проводяться актуальні дослідження.  

3. Музей археології ХНУ імені В. Н. Каразіна. 

4. Екскурсії по місту.  

5. Музей природи ХНУ – один з найстаріших музеїв Європи, заснований в 1807 році. В 23х за-

лах музею зберігається більше 250 тис. експонатів. 

6. Фельдман Екопарк, що розташований в околицях Харкова. Відоме місце серед жителів Хар-

кова. Ви зможете познайомитися з цікавою колекцією тварин та оглянути місцевість із чудо-

вим ландшафтним дизайном. (http://www.feldman-ecopark.com/) 

Оргкомітет також може забронювати для вас квитки у театрах Харкова.  

Зокрема, ми рекомендуємо вам відвідати відомий харківський «Театр 19» 

(http://www.theatre19.com.ua/). 

Особливої уваги заслуговує Харківський державний академічний український драматичний те-

атр ім. Т. Г. Шевченка – один з найстаріших театрів України (http://www.theatre-shevchenko.com.ua/).  

Крім того, у вільний час учасники можуть відвідати Ботанічний сад, безкоштовну галерею 

АВЕК, Художній та Історичний музей, Харківську філармонію, Зал органної та камерної музики.  

Будь ласка, протягом тижня сповістіть оргкомітет, які заходи та екскурсії ви б хотіли відві-

дати. 

Доводимо до вашого відома, що заплановані екскурсії будуть проведені тільки за наявності пе-

вного кворуму бажаючих. Час та дата проведення можуть варіювати в залежності від обставин, про 

що ви будете сповіщені протягом проведення Конференції. 

http://hostel-goodnight.com/index.php/ru/
http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fhotels24.kh.ua%2Fhotels-537.html
http://kohl-hotel.com.ua/
http://www.booking.com/
https://hotelscan.com/
http://www.theatre19.com.ua/
http://www.theatre-shevchenko.com.ua/


ДРУЖНЯ ЗУСТРІЧ 

 

Всім охочим пропонується взяти участь у дружній зустрічі з нагоди відкриття конферен-

ції. Вартість вечері складає 120 грн. Внесок можна оплатити по приїзду. На нашій конференції прак-

тикується особливе ставлення до дружньої зустрічі, на якій учасники дійсно знайомляться один з од-

ним та отримують масу вражень. За традицією зустріч проводиться під чуйним керівництвом Анас-

тасії Сокольцевої. 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Щиро просимо вас поважати особистий час членів оргкомітету і дзвонити їм тільки в зазначе-

ні години (з 15:00 до 19:00)! 

Електронна адреса molecule_biosphere@ukr.net  

Сайт http://www.sntbf-khnu.kh.ua/ 

Адреса у соцмережі http://vk.com/bioconf 

Контакти 

(15:00-19:00) 

+38 (098)4999113 

+38 (095)8428683 

Федорова Анна 

+38 (063)6215932 
Шейко Валерія 

Адреса для листування 

 

Організаційному комітету конференції 

Біологічний факультет 

пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна 

  

 

 

ДО ЗУСТРІЧІ У ХАРКОВІ! 

 

mailto:molecule_biosphere@ukr.net

