
     
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 

БІОЛОГО - ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ, КАФЕДРА БІОХІМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ 

ДНІПРОВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО БІОХІМІЧНОГО ТОВАРИСТВА 

ДНІПРОВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ФІЗІОЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА 

49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72. Тел: (056) 7765870 

 

 

 Шановні колеги!  

  Кафедра біохімії та фізіології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

запрошує Вас прийняти участь у 6-й Міжнародній науковій конференції  

“ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ БІОХІМІЇ, КЛІТИННОЇ БІОЛОГІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ ”. 

Конференція відбудеться у Дніпрі (Україна) 6-7 жовтня 2022 року  в режимі on-line  на платформі 

Zoom 

На конференції плануються усні та стендові доповіді за секціями: 

1) нейробіологія; 

2) медична біохімія та фізіологія; 

3)  ветеринарна біохімія та фізіологія; 

4) екологічна біохімія; 

5) клітинна біологія. 

Робота конференції завершиться дискусією щодо сучасних тенденцій у зазначених наукових 

напрямках та підведенням підсумків та визначенням кращих усних та стендових доповідей 

молодих науковців (до 35 років). 

Мови конференції: українська, англійська 

 

Організаційні питання 

Для участі в роботі конференції необхідно направити до оргкомітету електрону версію 

реєстраційної картки (форма додається нижче) та тези доповідей (1-2 стор., примірник 

додається) за адресою: biochemdnu@ukr.net  (в електронних листах вказувати тему “dnіprо22”) 

або за адресою: каф. біохімії та фізіології (проф. Ушакова Г.О.), ДНУ ім. Олеся Гончара, пр. 

Гагарина, 72, м. Дніпро 49010.  Tел. для контакту:  +38 067 6323613,  +38 066 3091386 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА 

Прізвище     

Ім’я    

По-батькові   

Посада: 

Науковий ступінь, вчене звання: 

Місце роботи (установа, кафедра) 

Телефон (вказати код міста) 

E-mail: 

Обрана секція №___(усна чи стендова доповідь?) 

  

 

 

 

 

mailto:biochemdnu@ukr.net


Зразок оформлення тез: 
Тези набираються в редакторі Word for Windows, шрифт  Times New Roman, розмір 14, через 1 

інтервал, поля 25 мм з усіх боків, текст без переносів, об’єм – 1-2 сторінки (повні). 

 

НАЗВА ДОПОВІДІ (жирний, великі літери, центровий) 

Ім’я та Прізвище  (жирний, центровий) 

Назва установи, місто, країна, е-mail  (центровий) 

 

 Текст тез, без таблиць та рисунків. Текст будувати за наступними пунктами:  

Обґрунтування та мета   (Background and aim). 

Методи   (Methods). 

Результати   (Results). 

Висновки (Conclusion). 

У разі української мови – на початку  надати назву тез, авторів та коротке резюме 

англійською мовою (максимум - 60 слів, TNR - 12)  

Приклад: 

СТАН ЛІПІДІВ У БІОЛОГІЧНИХ МЕМБРАНАХ 

Олександр Санін 

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ, Україна 

E-mail: aaaas@ukr.net 

 
LIPIDS STATE IN BIOLOGICAL MEMBRANE 

Alexandr Sanin 

O.O. Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine 

Cholesterol, phospholipids and fatty acids are structural components of membranes and important 

factors – the bioregulator that play a significant role in the adaptive response of the body, regulating the 

permeability of membranes. 

 

Холестерол, фосфоліпіди та жирні кислоти є структурними компонентами 

мембран і важливими факторами - біорегуляторами, які відіграють значну роль в 

адаптаційних реакціях організму, регулюючи проникність…  
 

До початку роботи конференції буде розіслана програма 6-ї Міжнародної наукової 

конференції  “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ БІОХІМІЇ, КЛІТИННОЇ БІОЛОГІЇ ТА 

ФІЗІОЛОГІЇ”. 

Автори відповідають за коректність поданої інформації у тезах. Оргкомітет залишає за 

собою право відхиляти матеріали, які мають низький науковий рівень, або не відповідають вимогам 

конференції. Для своєчасного формування програми і видання збірнику просимо надіслати 

реєстраційну картку, тези доповіді до 30 вересня 2022 р. 

Організаційний внесок безкоштовний.  

 

За результатами конференції буде сформований електронний збірник матеріалів та 

розміщений на сайті  

Долучаємося до обговорення сучасних проблем біохімії, клітинної біології та фізіології 

Будемо раді бачити Вас наступного разу у мирному Дніпрі! 

mailto:aaaas@ukr.net


СЛАВА УКРАЇНІ! 

 

 


