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МОЗ України”
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Всеукраїнська науково-практична
конференція
“ Морфологічні аспекти ангіології ”
24-25 жовтня 2013 року
ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!
У відповідності до затвердженого Міністерством освіти і науки України “Плану
проведення наукових конференцій та семінарів на 2013 рік” маємо честь запросити Вас
взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції “Морфологічні
аспекти ангіології”, яка відбудеться 24-25 жовтня 2013 року в м. Тернополі. Ми будемо
раді вітати Вас у конгрес-центрі Тернопільського державного медичного університету
„Червона калина”, який спеціально створений для проведення наукових форумів у лісовій
зоні поблизу Тернополя. У конгрес-центрі є всі умови для проведення наукових засідань,
творчих зустрічей та дозвілля.
Оргкомітет
Науково-практичні напрямки роботи конференції:
- реорганізація судин органів систем організму в експерименті і клініці;
вікові зміни компонентів мікроциркуляторного русла;
сучасні морфологічні методи дослідження тканин і органів в нормі і патології.
Офіційні мови конференції – українська, російська, англійська.
Форми участі у конференції:
доповідь у засіданнях;
стендова доповідь;
участь у засіданні;
лише публікація.
Доповідь:
Регламент усної доповіді – до 10 хв.
Обговорення – до 5 хв.
Оргкомітет забезпечує: мультимедійним проектором, графопроектором (кодоскопом),
відеомагнітофоном, слайдпроектором.
Форми публікації:
- тези у збірнику матеріалів конференції.
Для своєчасного формування програми та друкування матеріалів конференції необхідно
до 10 вересня 2013 року надіслати до оргкомітету: друковані матеріали публікацій, заявку
на участь, анкету участника та ксерокопію квитанції про пересилку коштів.
Запрошення та програму конференції буде надіслано Вам за 1 місяць до її початку на
підставі отриманих від Вас заявок.
Вимоги до тез
Тези оформляються на папері формату А4 (210х297 мм) у двох примірниках і на диску та
редакторі Microsoft Word, обсяг тез – до 2 сторінок, мова – українська, російська або
англійська, поля – 20 мм з усіх боків, шрифт – Times New Roman, розмір – 12,
міжрядковий інтервал – 1,5, розміщення переносів – автоматичне, вирівнювання – по
ширині для основного тексту (відступ абзацу – 1 см) і по центру – для заголовка. Першим
абзацом вказують прізвища та ініціали авторів, другим – назва статті (виділяється
напівжирним шрифтом), третім – назва організації, у якій виконана робота, місто,

четвертий – основний текст тез. Тези мають бути підписані всіма авторами та містити
реквізити одного з авторів (адреса, телефон, e-mail) для листування з оргкомітетом,
супроводжуватись відношенням установи, рекомендаціями до друку, висновком
експертної комісії, підписами наукового керівника або керівника установи і завірені
печаткою. Автори несуть відповідальність за достовірність наведеної інформації. Тези не
редагуються і публікуються в авторській редакції.
Вартість публікацій – 45 грн. за сторінку.
Оплата проживання і харчування учасників конференції здійснюються через перерахунок
або за готівку. Їх вартість буде визначена пізніше і повідомлена Вам додатково разом із
другим інформаційним повідомленням.
Офіційне підтвердження про Вашу участь в роботі конференції, публікацію наукових
матеріалів та відомості про організацію конференції буде надіслано Вам до 01.10.2013
року в інформаційному повідомленні № 2.
При реєстрації учасники сплачують оргвнесок.
Контактні телефони, факс:
(0352) 52-04-79 – науковий відділ (форуми) – керівник – Оксана Олегівна Шевчук;
інспектор – Наталія Максимів; E-mail: vonf_tdmu@ukr.net
0352) 25–17–80 - директор начально-наукового інституту морфології – проф. Волков
Костянтин Степанович;
(0352) 25-17-80 – кафедра гістології та ембріології – старший лаборант Крамар Соломія
Богданівна (відповідальна за матеріали конференції) (з 900 до 1500 в робочі дні). E-mail:
kramar.solomija@gmail.com Факс: (0352) 52-04-79, 22-41-83 Web-сайт: www.tdmu.edu.te.ua
Адреса для листування:
Оргкомітет науково-практичної конференції “Морфологічні аспекти ангіології”, - проф.
Волков К. С. кафедра гістології та ембріології, Тернопільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського, вул. Руська, 12, м. Тернопіль, 46001, Україна.
Науковий відділ (форуми)
Оргкомітет науково-практичної конференції “Морфологічні аспекти ангіології”
Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, майдан
Волі, 1, м. Тернопіль, 46001, Україна.
Кошти за публікацію просимо надіслати на рахунок: № 31252273210444 в ГУДКУ в
Тернопільській обл., МФО 838012, код 02010830, одержувач – Тернопільський державний
медичний університет імені І.Я. Горбачевського, з поміткою!!! оплата за публікацію на
конф. Морфологічні аспекти ангіології 24/10/13 (прізвище автора вказувати обов’язково)
_____________________________________________________________________________
Міністерство охорони здоров’я України
Державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського”
Управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації
VІ науково-практична конференція
«Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм»
31 жовтня –01 листопада 2013 року
Вельмишановні колеги !
Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції
“Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм”, яка
відбудеться 31 жовтня -01 листопада 2013 року.
Будемо раді вітати Вас у Тернопільському державному медичному університеті імені
І.Я. Горбачевського.
У час, відведений для відпочинку, Ви зможете ознайомитись з відомими духовними,
історичними та природними куточками Тернопілля.

Наукова програма конференції:
1. Патофізіологія екстремальних станів і стресу
2.Механізми регуляції діяльності серцево-судинної системи в патології
3. Метаболічні зміни за надзвичайних впливів на організм
4. Нейроендокринна та імунна регуляція за умов дії
патогенних чинників
31.10.2013 р. – пленарні, секційні засідання конференції.
01.11.2013 р. – екскурсія.
Місце проведення конгресу: ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», НОК “Червона калина”.
Офіційна мова конференції: українська, англійська.
Форма публікації:
Матеріали доповідей будуть опубліковані у збірнику у вигляді тез.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
При підготовці ТЕЗ просимо дотримуватись таких вимог:
1. Тези повинні супроводжуватись відношенням установи, в якій вони написані, з
рекомендаціями до друку, висновком експертної комісії, підписами наукового керівника
або керівника установи, які завірені печаткою. Під текстом обов’язкові підписи всіх
авторів з зазначенням, що дана робота раніш не подавалась до друку в інші видавництва.
Окремо необхідно вказати ім’я, по-батькові, посаду, науковий ступінь чи вчене звання
автора, його адресу, телефон, факс чи адресу електронної пошти, за якими можна вести
листування.
2. Тези оформляються на папері (формат А-4) у 2-х примірниках і на диску в редакторі
Microsoft Word. Обсяг тез – 2 сторінки, мова – українська; 1800-2000 друкованих знаків на
сторінці, шрифт Тіmes New Roman 14 пт через півтора інтервали, вирівнювання – по
ширині для основного тексту і по центру – для заголовка.
3. Заголовок друкується курсивом. Першим абзацом вказують УДК, другим – прізвища та
ініціали авторів, третім – назва роботи (виділяється напівжирним шрифтом), четвертим –
назва організації, в якій виконана робота, місто, п’ятим – основний текст тез.
4. Тези мають бути підписані всіма авторами та містити реквізити одного з авторів (е-mаі1
– обов’язково, адреса, телефон) для листування з оргкомітетом. Автори несуть
відповідальність за достовірність наведеної інформації.
ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ – 40 грн. за 1 сторінку.
Два примірники тез, диск, анкету учасника, квитанцію про сплату публікації до
27.09.2013 року надішліть, будь-ласка, на адресу оргкомітету.
Тези слід надсилати на адресу оргкомітету:
Науковий відділ (форуми), оргкомітету конференції
“Актуальні питання патології …”
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
майдан Волі, 1
м. Тернопіль, 46001
Україна
Просимо за 2 тижні до початку підтвердити свою участь у конференції на e-mail:
APPkonf@gmail.com
Просимо за 1 міс. до початку конференції підтвердити свою участь, за 2 тижні – вказати
дату і час приїзду для організації зустрічі.
Проживання – готель НОК “Червона калина”, готелі міста Тернополя.
Оплата проживання і харчування здійснюються за готівку.
При реєстрації учасники сплачують оргвнесок.
При бажанні сплатити ОРГВНЕСОК до 27.09.2013 року надсилати рахунок:
ДВНЗ "Тернопільський державний

медичний університет
ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України"
Код 02010830
Банківські реквізити:
р/р 31258277220445 в ГУДКСУ в
Тернопільській обл., МФО 838012
!!! з поміткою - оплата оргвнеску на конференцію: “Актуальні питання патології …”
(31/10-01/11/2013)
КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ:
Науковий відділ (форуми)- керівник – Оксана Шевчук; інспектор відділу - Наталія
Максимів (0352) 52-04-79, e-mail:
vonf_tdmu@ukr.net
Завідувач кафедри патологічної фізіології ТДМУ – проф. Ю.І. Бондаренко (0352) 5237-64, e-mail: APPkonf@gmail.com
Оргкомітет забезпечує: мультимедійним проектором.
Оплата проживання і харчування здійснюється за готівку.
Вартість проживання від 130 грн (доба).
Оплата оргвнеску буде проводитись під час реєстрації (150 грн).
__________________________________________________________________________
Міністерство охорони здоров’я України
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
МОЗ України»
Українське товариство фахівців з клінічної імунології та алергології
IIІ Науковий симпозіум з міжнародною участю
“ІМУНОПАТОЛОГІЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ОРГАНІВ ДИХАННЯ І
ТРАВЛЕННЯ”
03-04 жовтня 2013 року
м. Тернопіль
ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Маємо честь запросити Вас взяти участь у ІІІ науковому симпозиумі “Імунопатологія
при захворюваннях органів дихання і травлення” (з міжнародною участю)”, який
відбудеться 03-04 жовтня 2013 року на базі Тернопільського державного медичного
університету ім. І.Я. Горбачевського.
Ми будемо раді вітати Вас у спеціально створеному для проведення наукових форумів
конгрес-центрі медичного університету, розташованому у лісовій зоні поблизу Тернополя.
Конгрес-центр забезпечений усім необхідним для проведення наукових засідань, творчих
зустрічей і дозвілля.
Наукова програма симпозіуму присвячена назрілим питанням імунопатології при
внутрішніх хворобах і у фтизіатрії.
З найкращими побажаннями, Оргкомітет
Науково-практичні напрямки роботи симпозіуму:
Новітні досягнення у діагностиці та лікуванні імунологічних порушень в клініці
внутрішньої медицини та фтизіатрії;
Імунопатологія при ураженні органів дихання;
Імунопатологія при ураженні органів травлення;
Презентація клінічних та експериментальних досліджень молодих вчених та студентів
(виступ на секціі англійською мовою).
При підготовці матеріалів просимо дотримуватись таких вимог:
Вимоги до статей:
1.Стаття повинна супроводжуватись відношенням установи, в якій вона написана, з
рекомендаціями до друку, висновком експертної комісії, підписами наукового керівника

або керівника установи, які завірені печаткою. Під текстом обов′язкові підписи всіх
авторів із зазначенням, що дана робота раніше не подавалась до друку в інші видавництва.
Окремо необхідно вказати ім′я, по-батькові, посаду, науковий ступінь чи вчене звання
автора, його адресу, телефон, факс та адресу електронної пошти, за якими можна вести
листування.
2. Текст статті необхідно друкувати з одного боку на стандартному аркуші (формату А4)
через 1,5 інтервали (28-30 рядків на сторінці), поля – 2,0 см. Обсяг оригінальної статті,
включаючи рисунки, літературу, резюме, не повинен перевищувати 5-6 сторінок, обсяг
огляду літератури, лекцій - 10 сторінок машинопису, короткого повідомлення та рецензії –
3-5 сторінок. Стаття надсилається у двох примірниках.
3. Матеріал статті також обов′язково повинен бути поданим на СD-R диску за стандартом
IBM в редакторі Word версії 6,0 і вище за стандартом ІВМ в кодах ASII (альтернативний)
в редакторі Word версії 6-7, гарнітура. Times New Romаn Cyr, 14, в наступній
послідовності:
УДК
а) прізвище та ініціали авторів;
б) назва статті;
в) назва установи, з якої виходить робота;
г) резюме статті (20-25 рядків, обґрунтування методики, результати дослідження)
українською, російською та англійською мовами. В кожному резюме вказується назва
статті;
д) ключові слова – українською, російською, англійською мовами;
е) текст статті (опис оригінальних та експериментальних досліджень) має бути
побудований таким чином:
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної
проблеми і на які опирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів;
- висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку;
- кожен із цих розділів потрібно виділити.
є) перелік використаної літератури (за вимогами Держстандарту) в алфавітному
порядку;
ж) адреси авторів.
4. Статті в журналі друкуються лише українською мовою.
5. Ілюстрації до статті (діаграми, графіки, фотографії, таблиці) надсилати у двох
примірниках.
Розміри фотографій -13х18, 9х12, 6х9 см. На звороті кожної ілюстрації потрібно
вказати номер, прізвища авторів і відмітки „Верх”, „Низ”. У підписах до мікрофотографій
вказувати збільшення (окуляр, об’єктив) і метод фарбування (імпрегнації) матеріалу.
Фотографії повинні бути контрастними, на тонкому глянцевому папері, малюнки чіткими,
креслення діаграми – виконані тушшю.
6.Усі позначення мір (одиниці різних величин, цифрові дані клінічних і лабораторних
досліджень) подавати відповідно до міжнародної системи одиниць (СІ), терміни – з
урахуванням міжнародної класифікації хвороб.
7. В описі експериментальних досліджень вказувати вид, стать, кількість тварин,
методи анестезії при маніпуляціях, пов’язаних із завданням тваринам болю, метод
умертвіння їх або взяття в них матеріалу для лабораторних досліджень відповідно до

правил гуманного ставлення до тварин. Назви фірм і апаратів потрібно наводити в
оригінальній транскрипції.
8. Редакція виправляє термінологічні та стилістичні помилки, усуває зайві ілюстрації,
скорочує текст.
9. Статті, оформлені без дотримання наведених правил, не реєструються.
10. Авторська довідка – окремо потрібно вказати прізвище, ім′я, по-батькові, посаду,
науковий ступінь чи вчене звання автора, форму участі у конференції (усна доповідь,
стендова чи тільки публікація матеріалів), поштову адресу, контактний телефон (за
можливістю – Е- mail), технічні засоби, необхідні для доповіді, а також – бронювання
готелю.
Публікація статті в журналах «Вісник наукових досліджень» або «Інфекційні хвороби»
– 60 грн. за сторінку. Оплата здійснюється поштовим переказом : Код банку - 02010830,
банківські реквізити: р/р 31252273210444 в ГУДКСУ в Тернопільський обл., МФО 838012
Одержувач – ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.
Горбачевського МОЗ України».
Квитанцію надсилати з поміткою "За публікацію статті (автор, назва статі, назва
симпозіуму)". Копії квитанцій про оплату разом з 2-ма примірниками статті,
оформленими згідно вимог та копією на компакт-диску (назва файла за прізвищем
першого автора латиницею), а також заповнену реєстраційну карту надсилати на адресу:
проф. Грищуку Леоніду Андрійовичу, відділ наукових форумів ТДМУ ім. І.Я.
Горбачевського, Майдан Волі 1,Тернопіль-1, 46001.
Вимоги до тез
Тези оформляються на папері формату А4 (210х297 мм) у двох примірниках і на
CD-диску та редакторі Microsoft Word, обсяг тез – 1 сторінка, мова – українська,
російська, польська, англійська; поля – 20 мм з усіх боків, шрифт – Times New Roman,
розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, розміщення переносів – автоматичне,
вирівнювання – по ширині для основного тексту (відступ абзацу – 1,27 см) і по центру –
для заголовка. Заголовок друкується курсивом. Першим абзацом вказують прізвища та
ініціали авторів, другим – назва статті (виділяється напівжирним шрифтом), третім – назва
організації, у якій виконана робота, місто, четвертий – основний текст тез. Тези мають
бути підписані всіма авторами та містити реквізити одного з авторів (адреса, телефон, email) для листування з оргкомітетом, супроводжуватись відношенням установи,
рекомендаціями до друку, висновком експертної комісії, підписами наукового керівника
або керівника установи і завірені печаткою. Автори несуть відповідальність за
достовірність наведеної інформації.
Вартість публікації у збірнику – 40 грн. за 1 сторінку. Оплата здійснюється поштовим
переказом:
Код банку - 02010830, банківські реквізити: р/р 31252273210444 в ГУДКСУ в
Тернопільський обл., МФО 838012
Одержувач – ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.
Горбачевського МОЗ України».
Копію квитанції про оплату разом з 2-ма примірниками тез, копією на компакт-диску та
заповненою реєстраційною картою учасника направити за адресою:
Майдан Волі 1, ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, відділ організації наукових форумів, м.
Тернопіль – 1, 46001,
– з поміткою "За публікацію тез: автор, назва".
_____________________________________________________________________________
Міністерство охорони здоров'я України
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
МОЗ України»

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Актуальні питання безпечного застосування ліків»”
17-18 жовтня 2013 року
м. Тернопіль
ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Маємо честь запросити Вас взяти участь у науково-практичній конференції
“Актуальні питання безпечного застосування ліків”. Конференція відбудеться 17-18
жовтня 2013 року на базі ДВНЗ «Тернопільського державного медичного університету
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».
Наукова програма конференції:
- Моніторинг безпечного застосування ліків в Україні
- Актуальні питання експериментальної та клінічної фармакології
- Роль фармакоекономіки і фармакоепідеміології у раціональній фармакотерапії
- Питання безпечного застосування ліків на перед- і післядипломному етапах медичної і
фармацевтичної освіти
Форми участі в конференції:
усна доповідь
стендова доповідь
тільки публікація
Форма публікації: Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику.
При підготовці ТЕЗ матеріалів просимо дотримуватися таких вимог:
1. До друку приймаються тези доповідей, підписані авторами.
2. Обсяг публікації – 1-3 сторінки, на одній стороні аркуша форматом А4, шрифтом 14 пт
через 1,5 інтервали (28-30 рядків на сторінці) (на сторінці - до 1800 знаків з пробілами).
3. Структура тез: УДК, назва роботи великими літерами, прізвище та ініціали авторів,
повна назва установи, текст.
4. При підготовці тез коротко викласти постановку проблеми та її зв’язок з важливими
науковими чи практичними завданнями, сформулювати мету; навести методики
дослідження; викласти основний матеріал, вказати висновки і перспективи.
5. Надсилати необхідно:
– 2 друковані примірники тез, один з яких обов’язково підписаний авторами;
– електронний варіант тез, збережений у форматі "*.doc" або "*.rtf", можна прислати на
e-mail vonf_tdmu@ukr.net (із вказанням назви конференції !) або на CD-диску;
– копію квитанції про оплату;
– авторську довідку.
6. Авторів, які хочуть надрукувати повноформатну статтю в одному з фахових наукових
журналів, які видаються у ТДМУ («Вісник наукових досліджень», «Фармацевтичний
часопис», «Медична хімія», «Медична освіта»), просимо дзвонити за телефоном (0352)4349-56 (Олександра Павлівна) для уточнення умов та термінів публікації. Правила
оформлення статей у вказаних журналах можна знайти за електронною адресою
http://intranet.tdmu.edu.ua/ukr/kafedra/journals.php
N.B! На початку авторської довідки окремим рядком потрібно зазначити вид презентації
своєї роботи ( друк та усна доповідь,  друк та стендова презентація на конференції,
тільки друк).
Пропустивши кілька інтервалів, вказати прізвище, ім'я, по-батькові, посаду, науковий
ступінь, вчене звання автора, його поштову адресу, контактний телефон (бажано
мобільний) (за можливістю - E-mail).
Термін подачі робіт – до 10 вересня 2013 р.
Вартість публікації тез - 50 грн. за 1 сторінку (1800 знаків з пробілами!)
Копію квитанції про оплату надсилати разом з матеріалами.
У випадку відсутності автора на конференції збірник буде відісланий поштою накладним
переказом при зверненні автора.

ОПЛАТУ ЗА ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКУ МАТЕРІАЛІВ ПЕРЕКАЗУВАТИ НА
РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК:
46001, м. Тернопіль , Майдан Волі, 1
Р/р 31252273210444 в ГУДКСУ в Тернопільській області
МФО 838012
ЄДРПОУ: 02010830
ІПН 020108319187
Свідоцтво № 200017046
При оплаті вказувати: за публікацію на конференцію “Актуальні питання безпечного
застосування ліків (17-18 .10. 2013)”, прізвище 1-го автора.
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ:
Місце проведення конференції:
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ
України»
Адреса: Конгрес-центр «Червона калина», смт. Дружба, Тернопільська обл., Україна
Контактні телефони:
Тел./факс: (0352) 52-04-79 – науковий відділ;
керівник наукового відділу - ас. Оксана Шевчук;
інспектор наукового відділу – Наталія Максимів;
e-mail: vonf_tdmu@ukr.net
Web-сайт: www.tdmu.edu.te.ua
Регламент доповідей:
- на пленарному засіданні – до 15 хв.
- на секційних засіданнях – до 10 хв.
- захист стендової доповіді – до 5 хв.
АДРЕСА ДЛЯ ЛИСТУВАННЯ:
Науковий відділ (форуми),
конф. «Акт. питан. безп. застосув. ліків» (17-18 .10. 2013)
ТДМУ імені І.Я. Горбачевського,
майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001.
_____________________________________________________________________________
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інст ит ут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболот ного НАН України

Товариство мікробіологів України
ім. С.М. Виноградського

ІІ Міжнародна науково-практична конференція
НОВІТНІ ДОСЯГНЕННЯ БІОТЕХНОЛОГІЇ
Присвячена 80-річчю заснування Національного авіаційного університуту

24 – 25 жовтня 2013 року
Київ, Україна
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Новітні
досягнення біотехнології”, яка присвячена 80-річчю заснування Національного
авіаційного університету і відбудеться 24-25 жовтня 2013 р.
Тематика конференції
1. Фармацевтична біотехнологія
2. Промислова біотехнологія.
3. Молекулярна біотехнологія.
4. Екобіотехнологія та біоенергетика.
5. Біомоніторинг та збереження генетичної різноманітності.
6. Міжгалузеві комплексні дослідження.
7. Агробіотехнологія.
8. Міжнародний науково-практичний семінар
“Технічна біоенергетика та
ресурсозбереження”.
9. Теорія і методика викладання дисциплін біотехнологічного напрямку.
Організаційний комітет
Кулик М.С. – ректор Національного авіаційного університету, д.т.н., проф., Україна
Харченко В.П. – проректор НАУ з наукової роботи, д.т.н., проф., Україна
Запорожець О.І. – директор Інституту екологічної безпеки НАУ, д.т.н., проф., Україна
Гаркава К.Г. – завідувач кафедри біотехнології, д.б.н., проф., академік УАН, Україна
Підгорський В.С. – директор Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного
НАН України, д.б.н., проф., академік НАН України, Україна
Пирог Т.П. – голова НМК МОН України з напряму «Біотехнологія», д.б.н., проф.,
Україна
Тихонович І.А. – директор Всеросійського НДІ сільськогосподарської мікробіології
(РАСГН), д.б.н., проф., академік РАСГН і НААН України, Росія
Патика В.П. – завідувач відділом фітопатогенних бактерій Інституту мікробіології і
вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, д.б.н., проф., академік НААН України,
Україна
Адреса Оргкомітету
Україна, 03680, Київ-58, пр. Космонавта Комарова, 1, НАУ, Оргкомітет МНПК „Новітні
досягнення біотехнології”, корпус 5, к. 709.
Телефон: (044) 406-78-48
Тел/факс: (044) 406-78-87
Е-mail: bio@nau.edu.ua
Програмний комітет
Барановський М.М. – проф., д.с-г.н.
Малиновська І.М. – проф., д.с-г.н.
Мінченко Ж.М. – проф., д.б.н.
Попова Е.М. – проф., д.б.н.
Тарасюк С.І. – проф., д.с-г.н.
Васильченко О.А. – доцент, к.б.н.
Вітряк О.П. – доцент, к.т.н.
Карпенко В.І. – доцент, к.б.н.
Ковальов О.М. – доцент, к.м.н.
Косоголова Л.О. – доцент, к.т.н.

Ястремська Л.С. – доцент, к.с-г.н.
Контрольні дати конференції
До 15 вересня 2013 р. просимо надіслати реєстраційну карту, тези доповідей, скановану
квитанцію про оплату внесків.
20-21 жовтня 2013 р. – реєстрація учасників конференції. 21 жовтня 2013 р. – пленарне
засідання з 1000 до 1200 та робота в секціях.
22 жовтня 2013 р. – продовження роботи в секціях, закриття конференції.
Умови участі у конференції
Для організаційних витрат, пов'язаних із проведенням конференції необхідно сплатити
оргвнесок у розмірі 150 грн та 150 грн за публікацію тез однієї доповіді. Кожний учасник
може бути автором (співавтором) не більше 3-х доповідей. Заочна участь є безкоштовною.
Банківські реквізити для сплати внесків:
Одержувач коштів: Національний авіаційний університет, КОД ЄДРПОУ 01132330 в ГУ
ДКСУ у м. Києві Код банку отримувача 820019, реєстраційний рахунок:
31254272211579. Суб. рахунок 711-130.
Презентації сучасних технологій та обладнання
Організаціям та підприємствам, що бажають розташувати на конференції виставку
продукції або розмістити рекламу, можуть бути надані відповідні площі.
Проживання та харчування учасників
Проживання та харчування здійснюється за власний рахунок учасників. Готель «Сатурн»:
одномісний номер – 270 грн, двомісний – 440 грн, одне місце в блочному номері – 240 грн.
Готель «Оленка»: одномісний номер – 260 грн, двомісний – 420 грн. Оплата номерів у
готелі включає сніданок. Готель-гуртожиток НАУ: 100 грн – місце в двомісній кімнаті.
Гуртожиток НЕНЦ: 90-120 грн в 2,3,4-х місних кімнатах.
Транспорт
Від залізничного вокзалу: маршрутним таксі № 401 до зупинки «НАУ»; № 454 до зупинки
«Ніжинська».
Від станції метро «Політехнічний інститут» маршрутним таксі № 442, 442 Д до зупинки
«НАУ».
З аеропорту Бориспіль: автобусом до площі Перемоги, далі - автобусами 1к та 3 до
зупинки «НАУ».
З аеропорту Київ: тролейбусом № 22 до зупинки «Індустріальний міст», далі - автобусами
1к, 3 та 69 до зупинки «НАУ».
Регламент роботи
Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.
Тривалість доповіді на пленарному засіданні – до 20 хвилин. Тривалість доповіді на
секційному засіданні – до 10 хвилин.
Стендова доповідь – до 5 хвилин. Планується проведення круглих столів.
Матеріали конференції
Планується видання збірника тез конференції. Матеріали конференції у вигляді статей
можуть бути опубліковані в фаховому електронному журналі «Проблеми екологічної
біотехнології». Посилання на журнал: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ecobiotech
Вимоги до матеріалів тез
Обсяг: 1 повний аркуш формату А5 (148×210 мм). Поля: ліве, верхнє, нижнє – 20 мм;
праве – 15 мм. Міжрядковий інтервал – одинарний. Текстова частина (Times New Roman
Cyr, font 9), відступ першого рядка абзацу 5 мм, вирівнювання по ширині, без переносу
слів.
Список літератури для матеріалів не більше 5 джерел. Тези надсилаються в електронному
вигляді.

За достовірність наданих наукових матеріалів відповідають автори. Оргкомітет залишає за
собою право відхиляти тези, які не відповідають зазначеним вимогам.
Зразок оформлення тез доповідей
Литвинова К.Г., студент
Національний авіаційний університет, Київ
ВПЛИВ РАДІАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ НА
БІОЛОГІЧНУ АКТИВНІСТЬ…
Текст тез доповіді

Реєстраційна картка учасника МНПК «Новітні досягнення біотехнології»
(Будь ласка, відішліть цю картку до 15 серпня
2013 р.)
Прізвище, ім'я, по батькові _____________________
Вчене звання і ступінь_________________________
Організація, кафедра (відділ), посада
____________________________________________
Назва доповіді: ______________________________
____________________________________________
Технічні засоби, що використовуються під час доповіді ____________________________________
Бажаю виступити з доповіддю: пленарною, секційною, стендовою; заочна участь (потрібне
підкреслити), тематика №___
Потрібен готель?
□ Так з________ до ________
□ Ні
Адреса:
Телефон__________ Факс _____________________
Е-mail _____________________________________
Реєстраційну картку надсилати на електронну адресу: bio@nau.edu.ua
З усіх питань звертатися за тел.:
(044) 406-78-87 – кафедра біотехнології Національний авіаційний університет;
(+38 093) 849-90-11, (+38050) 133-77-26 – Горупа Василь Васильович;
(+38093) 957-81-09 – Яблонська Катерина Миколаївна .
_________________________________________________________________ ___

21 червня 2013 р. Національний Темпус-офіс в Україні спільно з Інститутом вищої
освіти НАПН України проводить круглий стіл «Сучасні виклики розвитку вищої
освіти» за участю Національної команди експертів з реформування вищої освіти (м. Київ,
вул. Бастіонна, 9, 9 поверх, конференц-зал). Програму буде викладено 13 червня 2013 р.
Кількість місць обмежена. Реєстрація обов'язкова: tempus@ilid.org.ua
_____________________________________________________________________________
ГРАНТИ
_____________________________________________________________________________
Гранти 2014-2015 для роботи над дослідницькими проектами в Болгарії
Софійський центр післядипломної освіти (the Centre for Advanced Study Sofia CAS Sofia)
оголошує прийом заявок для участі у конкурсі на отримання стипендій (грантів) для
роботи над фундаментальними дослідницькими проектами в гуманітарних і соціальних
дисциплінах в Болгарії.
CAS Sofia - незалежний міжнародний міждисциплінарний інститут, розташований у
столиці Болгарії, Софії. Інститут запрошує видатних вчених для роботи над

індивідуальними дослідницькими проектами в Центрі на строк до п'яти місяців.
У 2014-2015 г CAS Sofia пропонує зарубіжним ученим гранти тривалістю від двох до
п'яти місяців для роботи в резиденції Центру. Брати участь у конкурсі стипендій можуть
як молоді, так і авторитетні вчені. Стипендіатам надається можливість вибрати час
початку роботи над проектом і його тривалість в двох інтервалах:
з 1 березня по 31 липня 2014 року;
з 1 жовтня 2014 з 28 лютого 2015.
Щомісячна стипендія становить 700 євро, оплата проживання, вільний доступ до
бібліотеки і до баз даних CAS, компенсація транспортних витрат (400 євро), витрат на
проведення досліджень (100 євро на місяць).
Крайній термін подачі заявок на участь у програмі - 1 жовтня 2013 року.
Гранти для виконання дисертаційних досліджень Boehringer Ingelheim Fonds (BIF)
Фонд Берінгер-Інгельхайм щорічно виділяє гранти для виконання дисертаційних
досліджень (PhD) перспективним молодим ученим, що спеціалізуються в галузі
фундаментальної біомедицини. До участі в Конкурсі запрошуються молоді фахівці не
старше 27 років на момент закінчення прийому заявок, які проживають в країнах
Європейського Союзу і за його межами, що працюють над дисертацією, яка присвячена
експериментам в галузі фундаментальних біомедичних досліджень.
Перелік наукових напрямів, підтримуваних Фондом, можна знайти в міжнародному
журналі Фонду FUTURA (див. архів на сайті Фонду: http://www.bifonds.de).
Брати участь у Конкурсі можуть лише ті фахівці, які приступили до роботи над
дисертацією не більше, ніж за шість місяців до крайнього терміну подачі заявок.
Офіційною датою початку роботи над дисертацією може вважатися дата останнього
іспиту на здобуття ступеня магістра, бакалавра, дата прибуття в лабораторію для роботи
над дисертаційним дослідженням та ін. Фонд віддає перевагу кандидатам, які тільки
планують початок роботи над дисертацією на момент подачі заявки на грант. Грант являє
собою щомісячно виплачувану стипендію, яка спочатку присуджується на два роки з
можливим продовженням ще на рік. Додатково фінансується участь стипендіата в
наукових заходах; надається можливість участі у семінарах для обговорення роботи
стипендіата над дисертаційним проектом; відвідування наукових заходів за участю
колишніх і нинішніх стипендіатів Фонду.
Терміни прийому заявок Фондом: до 1 лютого; до 1 червня і до 1 жовтня.

Інформаційні повідомлення щодо проведення наукових форумів знаходяться у
відділі науково-технічної інформації
(Н.І. Фречка) тел. 3-35-45

