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Х Міжнародна конференція “Біологія клітин рослин in vitro та біотехнологія”
14-18 жовтня 2013 року в Казані, Росія, відбудеться Х Міжнародна конференція "Біологія
клітин рослин in vitro та біотехнологія".
Тематика конференції включає такі напрями:
1. Молекулярно-біологічні, генетичні, біохімічні, цитологічні, фізіологічні особливості
культур клітин рослин;
2. Регуляція морфогенезу рослинних клітин in vitro;
3. Культивовані клітини рослин як модель для вивчення механізмів фундаментальних
клітинних процесів;
4. Генетично трансформовані клітини, ізольовані органи і рослини;
5. Колекції культур клітин і тканин рослин та методи збереження генофонду;
6. Використання культур клітин рослин у промисловій біотехнології;
7. Використання культур клітин рослин у сільськогосподарській біотехнології.
Офіційні мови конференції - російська та англійська.
У рамках конференції буде проведено відбірковий тур молодіжних інноваційних робіт
УМНИК, що підтримується Фондом сприяння розвитку малих форм підприємств у
науково-технічній сфері.
Організатори: Казанський інститут біохімії та біофізики Казанського наукового центру
РАН, Казанський (Приволзький) федеральний університет, Інститут фізіології рослин
імені К.А. Тімірязева РАН.
Контактна інформація:
Сібгатулліна Гузель Валеріївна, ел. пошта: invitro2013@gmail.com, тел.: (843) 231-90-42.
Румянцева Наталія Іванівна, ел. пошта: nat_rumyantseva@mail.ru, тел.: (843) 231-90-42.
_____________________________________________________________________________
Уважаемые коллеги!
Международная Академия Науки и Высшего образования (МАНВО;
Великобритания) приглашает Вас принять участие в масштабном международном научноаналитическом проекте, который дает возможность не только опубликовать свои
изыскания в британском сборнике научных работ, но и приобрести известность в
международном научном сообществе, путем участия в национальных и международных
первенствах по научной аналитике.

Успешное участие в научно-аналитических турнирах повысит Ваш международный
рейтинг цитируемости, принесет Вам престижные титулы, научные звания, дипломы,
денежные призы и международные научные степени, а также перспективы осуществления
научно-педагогической деятельности в наиболее развитых странах мира.
В нашем проекте можно участвовать в двух альтернативных качествах:
1) участник первенства (первенств) по научной аналитике;
2) участник престижной международной научной конференции.
C 18 по 23 июля состоятся три параллельные конференции:
- Второй этап первенства по научной аналитике, а также LVI Международная научнопрактическая конференция «Цветущая планета: истоки, эволюция и будущее жизни на
Земле».
Мероприятие посвящено биологическим, ветеринарным и сельскохозяйственным
наукам.
Последний день подачи заявок и научных работ: 17 июля 2013 г.
Ссылка:http://gisap.eu/ru/node/16771.
Оставить заявку: http://gisap.eu/ru/zayavka.
Второй этап первенства по научной аналитике, а также LVII Международная научнопрактическая конференция «Современная методология здравоохранения и
психосоматического развития человека».
Мероприятие посвящено медицине и фармацевтике.
Последний день подачи заявок и научных работ: 17 июля 2013 г.
Ссылка: http://gisap.eu/ru/node/16775.
Оставить заявку: http://gisap.eu/ru/zayavka.
Второй этап первенства по научной аналитике, а также LVIII Международная научнопрактическая конференция «Словесная культура человечества сквозь призму веков».
Мероприятие посвящено филологическим наукам.
Ссылка: http://gisap.eu/ru/node/16779
Последний день подачи заявки и научных работ: 17 июля 2013 г.
Оставить заявку: http://gisap.eu/ru/zayavka.
_____________________________________________________________________________
Міністерство охорони здоров’я України
ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
МОЗ України”
Навчально-науковий інститут морфології
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 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.
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.
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

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

