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Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції
“Актуальні проблеми сучасної біохімії”, присвяченій до 100-річчя від дня
народження професора Бориса Федоровича Сухомлинова, яка відбудеться у
Львові 16-18 листопада 2016 року.
Організаторами конференції є Львівський національний університет імені
Івана Франка, Інститут біології клітини НАН України, Всеукраїнська громадська
організація “Українське товариство клітинної біології”, Інститут біохімії імені
О. В. Палладіна НАН України, Українське біохімічне товариство та Жешувський
університет. Відповідальна за проведення конференції – проф. Сибірна Н. О. До
участі у конференції запрошуються випускники кафедри біохімії та науковці, що

проводять дослідження в усіх галузях біології та біомедицини. За матеріалами
конференції буде видано збірник тез доповідей учасників.
Робочі мови конференції – українська й англійська.
Робота конференції планується за такими напрямами:
 Клітинна біохімія
 Регуляція метаболічних процесів та клітинних функцій
 Медична біохімія
 Харчова біохімія та фітопрепарати
Вимоги до участі у конференції
Для участі у конференції на адресу оргкомітету необхідно надіслати заявку
(не пізніше 30 червня 2016 року) та тези доповідей (не пізніше 9 вересня
2016 року)

в

електронному

вигляді

на

електронну

пошту

sukhomlynov.conf.2016@gmail.com
Заявка
на участь у Міжнародній науковій конференції “Актуальні проблеми сучасної
біохімії”, присвяченій до 100-річчя від дня народження професора Бориса
Федоровича Сухомлинова (Львів, 16-18 листопада 2016 р.)
• Прізвище, ім’я та по-батькові (повністю)
• Назва організації, посада
• Вчений ступінь, звання
• Адреса для спілкування
• Секція (напрям роботи конференції)
• Формат доповіді: усна / стендова
• Без доповіді (тільки друкування тез): так / ні
• Назва доповіді (мовою подачі доповіді англ. / укр.)
• Контактний телефон
• Електронна пошта

Вимоги оформлення тез доповідей учасників
Тези доповіді подаються 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 в тексті слід
подати прізвище автора та рік публікації в круглих дужках (Орлов, 2015).
Просимо не використовувати зміни регістрів, шрифтів, форматування тексту,
виділень.
Тези та заявка повинні бути збережені у форматі *.rtf. Назва файлу тез
повинна містити прізвище першого автора, наприклад, petrenko_tezy.rtf. Назва
файлу

заявки

повинна

містити

прізвище

учасника,

наприклад,

petrenko_zayavka.rtf.
Інформацію про отримання заявки і тез буде підтверджено листом на Вашу
електронну адресу та надіслано інформацію про умови участі у конференції після
отримання заявки на участь 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…
Детальні вимоги щодо оформлення стендових та усних доповідей будуть
вказані у другому інформаційному листі, який буде розісланий у жовтні 2016
року.

Оплата за участь у конференції становитиме:
Гривні

USD

Euro

Учасник конференції
(Україна)

500

–

–

Закордонний учасник
конференції

–

110

–

–

–

100

Друк тез без участі у
конференції (Україна)
Друк тез без участі у
конференції (інша країна)

150

–

–

–

25

–

–

–

20

Контактні дані представників оргкомітету
Поштова

адреса:

біологічний

факультет

Львівського

національного

університету імені Івана Франка, вул. Грушевського, 4, м. Львів, 79005
Голова секретаріату конференції
к.б.н., доц. Гачкова Галина Ярославівна
телефони оргкомітету: +38 (032) 239 47 88; +38 050 198 21 14;
+38 098 367 99 45
e-mail: sukhomlynov.conf.2016@gmail.com
Детальна інформація на сайті
http://bioweb.franko.lviv.ua/conference/sukhomlynov-2016/

Запрошуємо до Львова!

