
До уваги фахівців у галузі клітинної біології, мікробіології, молекулярної біології, біотехнології, 

імунології. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Всеукраїнська громадська організація ‖Українське товариство клітинної біології― , Інститут 

біології клітини НАН України повідомляють, що 18-21 червня 2019 р. у м. Яремче на базі Івано-

Франківського національного медичного університету та за підтримки Національної академії наук 

України (НАН України) відбудеться черговий, 6-й з'їзд Українського товариства клітинної біології з 

міжнародним представництвом (6th Ukrainian Congress for Cell Biology with international representation)  

На з'їзді планується проведення наступних сесій: 

 

1. Сигнальні механізми клітини (О. В. Стасик) 

2. Відповідь клітини на стрес (Р.Р. Панчук) 

3. Клітинна, генетична та метаболічна інженерія (Я.Б. Блюм) 

4. Біологія пухлинної клітини (В. Ф. Чехун) 

5. Біологія стовбурових і спеціалізованих клітин та тканин (М.С. Веселовський, А.М. Гольцев, М.В. Скок) 

6. Біологія рослинної клітини (Ємець А.І.) 

7. Апоптоз та автофагія (Р.С. Стойка) 

На з'їзді передбачається участь провідних вітчизняних та закордонних вчених. 

Робочі мови - українська та англійська. Організатори закликають учасників представляти тези та 

презентаційні матеріали (доповіді і постери) англійською мовою, що зробить їх доступними світовій 

науковій спільноті. 

Кінцевий термін подачі тез – 1 квітня 2019 р. 

Ґрунтовну інформацію щодо Конференції Ви зможете одержати, звернувшись до її електронного 

сайту за адресою:  

http://www.cellbiol.lviv.ua/2019 

  

Сподіваємося, що творча зустріч колег фахівців у галузі клітинної біології, молекулярної біології, 

біотехнології та суміжних дисциплін у Карпатах влітку 2019 року сприятиме плідним науковим дискусіям 

та встановленню нових творчих контактів! 

Організатори Конференції запрошують взяти активну участь у її роботі наукову молодь — 

аспірантів, пошукувачів, студентів старших курсів. 

КОНТАКТНІ ДАНІ 

ПРЕДСТАВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

 Поштова адреса: Інститут біології клітини НАН України, , вул. Драгоманова, 14/16, м. Львів, 79005. 

Голова секретаріату конференції 

 

д.б.н., с.н.с. Панчук Р.Р. 

т. (380-32)-261-22-87 

е-mail: rpanchuk@ukr.net  

  

Українське товариство клітинної біології 

секретар товариства клітинної біології 

к.б.н. Барська М.Л., 

т. (380-32)-261-21-42 

е-mail: barska@cellbiol.lviv.ua 

 

 

http://www.cellbiol.lviv.ua/2019
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Вимоги  

до тез доповідей, що подаються до 

збірника матеріалів 6-й з'їзду Українського товариства клітинної біології з міжнародним 

представництвом (6th Ukrainian Congress for Cell Biology with international representation). 

 

1. Тези подаються українською або англійською мовою у форматі документа Word.  

Шрифт - Times New Roman, розмір - 12, інтервал –1,15, верхнє, нижнє і ліве поле – 2 см, 

праве – 1,5 см.  

2. Об’єм тексту - до 1 стор. 

3. Текст тез надсилається на електронну пошту: uccb2019@gmail.com   

  4. На початку тез вказати: 

 

НАЗВА ТЕЗ 

Прізвище, ініціали авторів 

організація (установа), адреса організації, 

електронна адреса контактної особи 

текст повідомлення. 

5. Текст тез не підлягає подальшому редагуванню. Відповідальність за зміст та 

оформлення тез несуть автори. 

7. Відповідальний за публікацію тез надає свої координати для спілкування (адреса, 

телефон) у заявці на участь у конференції. 

9. Строк подання матеріалів – до 1 квітня 2019 р. 

 

Організаційний комітет 

mailto:uccb2019@gmail.com


 
 

Оплата за участь у конференції включатиме друкування матеріалів до 3-х тез від однієї особи, 

екскурсію по Яремче, оренду залів засідань та стендів для постерів, 2 обіди, фуршет та перерви 

на каву. 

 

Оплата за участь у конференції становитиме: 

Учасник конференції 850 грн. 

Супроводжуюча особа 700 грн. 

Друк тез без участі у конференції 200 грн. 

 

 Умовою друку тез усіх категорій учасників є оплата вартості друку тез (або повної 

вартості участі у конференції) банківським переказом до 15 квітня 2019 року. 

 

 Переказ в гривнях: 

Одержувач ВГО "Українське товариство клітинної біології" 

ЄДРПОУ/ДРФО: 33358917  

Банк ―ПАТ КБ ПРИВАТБАНК‖ 

(код ЄДРПОУ 14360570, код банку 325321) 

Рахунок №26005053821634, валюта UAH (Українська гривня, грн). 

Призначення платежу Оплата за участь у 6-му з’їзді Українського товариства клітинної 

біології з міжнародним представництвом 

 

 Повернення платежу: після повідомлення Організаційного комітету в письмовій формі, 

електронною поштою чи факсом. 

 до 1 травня 2019 - повна компенсація мінус накладні видатки оргкомітету 

 від 1 травня до 1 червня 2019 року - повернення 50% коштів 

 від 1 червня 2019 року - кошти не повертаються 

 

Проживання 

 

Учасники конференції матимуть можливість зарезервувати проживання на базі відпочинку 

ІФНМУ «Арніка» (вулиця І.Петраша, 30, Яремче, Івано-Франківська область), де буде проходити 

конференція. Також оргкомітет рекомендує для проживання готелі «Карпатські зорі» 

(http://karpatskizori.com) та «Станіславський» (http://www.yaremcha.com.ua/stanislavsky.html), які 

знаходяться у 10-15 хв пішої ходьби від місця проведення конференції. 

 Адреса реєстрації учасників конференції: ІБК НАН України, вул. Драгоманова 14/16, м. 

Львів, 79005. 

 

 Адреса проведення конференції: вулиця І.Петраша, 30, Яремче, Івано-Франківська область 
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