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ХІІ УКРАЇНСЬКИЙ БІОХІМІЧНИЙ КОНГРЕС 

Присвячений 165-й річниці від дня народження І. Я. Горбачевського 

30 вересня – 4 жовтня 2019, м. Тернопіль 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Національна академія наук України, Українське біохімічне товариство, Інститут біохімії 

ім. О.В. Палладіна НАНУ, Тернопільський державний медичний університет імені 

І.Я.Горбачевського повідомляють, що 30 вересня – 04 жовтня 2019 р. в м. Тернопіль на 

базі Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського за 

підтримки Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, 

Національної академії медичних наук України та Федерації європейських біохімічних 

товариств (FEBS) відбудеться черговий ХІІ Український біохімічний конгрес, 

присвячений 165-річниці від дня народження видатного українського вченого і 

організатора науки, державного і громадського діяча Івана Яковича Горбачевського. 

Український біохімічний конгрес – це визначна подія для біохіміків, молекулярних і 

клітинних біологів, біофізиків, медиків та фахівців суміжних спеціальностей, які працюють і 

цікавляться найновішими досягненнями та перспективами розвитку сучасної біологічної 

науки, експериментальної медицини, біотехнології, фармакології тощо.  

Симпозіуми конгресу:  

1. Структура, функції та властивості біологічних макромолекул і надмолекулярних 

комплексів. 

2. Регуляція метаболічних процесів та клітинних функцій за норми і патології. 

3. Медична та фармакологічна біохімія. 

4. Біотехнологія, нанобіотехнологія та інновації. 

5. Біохімія сільськогосподарських тварин і рослин. Харчова біохімія. 

Круглі столи:  

 Біобезпека. 

 Комп’ютерна біохімія. Біоінформатика, молекулярна динаміка, докінг, грід-

технології. 

 Викладання біохімії та суміжних дисциплін: шляхи вдосконалення фахової 

підготовки молодих учених. Історія біохімічної науки.  

Форма участі: 

- пленарні лекції 

- симпозіальні та короткі усні доповіді 

- стендові повідомлення 

- друк тез (без присутності на конгресі) 

 

Мова Конгресу: українська, англійська. 
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Організаційний внесок: 

 Члени УБТ (віком до 35 років включно) - 350 грн. 

 Члени УБТ (після 35 років)   - 850 грн. 

 Інші учасники    - 1200 грн. 

 Тільки друк тез    - 150 грн. 

Організаційний внесок покриває такі витрати: друк матеріалів конгресу; пакет учасника; 

кава-брейки та «Дружня зустріч». 

Організаційний внесок має бути сплачений кожним учасником конгресу. Оплата 

здійснюється перерахунком коштів на рахунок Всеукраїнської громадської організації 

«Українське біохімічне товариство», Код-26111530 Поточний рахунок в гривнях 

№ 26003300105285 у ТВБВ №10026/0122 філії Головного управління по м. Києву та 

Київській області АТ «Ощадбанк» МФО 322669.  

У графі «Призначення платежу» має бути зазначено: «Оргвнесок, конгрес. Прізвище, ім’я, по 

батькові учасника». 

Тези до друку приймаються лише після сплати Організаційного внеску. 

Організаційний комітет залишає за собою право відхиляти тези, якщо вони не відповідають 

тематиці та (чи) сучасному рівню науки. У такому разі кошти (Організаційний внесок) буде 

повернуто автору. 

Матеріали конгресу будуть надруковані в науковому фаховому журналі «Медична та 

клінічна хімія». 

Заповнену реєстраційну форму (анкету учасника конгресу), тези доповідей (оформлені згідно 

з вимогами конгресу) та копію квитанції про сплату Організаційного внеску необхідно 

надіслати до 31 травня 2019 р. обов’язково через офіційний сайт конгресу 

http://www.bioinfo.org.ua та повідомити про надіслані матеріали на електронні адреси 

xiі_ubc@biochem.kiev.ua (Яценко Тетяна Андріївна) та ubs@biochem.kiev.ua (Черниш Ірина 

Юріївна). 

Детальнішу інформацію можна отримати на офіційному сайті конгресу: 

http://www.bioinfo.org.ua 

Запрошуємо біохімічну спільноту та всіх, хто цікавиться «хімією 

життя», до участі в роботі ХІІ Українського біохімічного конгресу! 

Організаційний комітет  
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