
  
 

Третя Львівська міжнародна школа з клітинної біоенергетики 

Third Lviv International Workshop on Cellular Bioenergetics 

28 травня -1 червня 2018 року 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Кафедра фізіології людини і тварин 

Кафедра біофізики та біоінформатики 

 

Організаторами школи є Львівський національний університет імені Івана Франка та 

Пенсильванський університет, Філадельфія, США.  

Нас підтримують:  

• Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, відділ біохімії м’язів   

• Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, відділ фізіології кровообігу 

• Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, кафедра біохімії та 

біотехнології 

 

Робочі мови: українська, англійська. 

Програма школи включає такі наукові напрямки: 

• Біоенергетичні основи фізіологічних процесів 

• Дихання клітин та мітохондрій 

• Синтез та гідроліз АТФ 

• Методи досліджень енергетичних процесів у клітині 

• Мітохондрії як мішень впливу фізіологічно-активних та фармакологічних препаратів 

 

 

У програмі школи передбачаються: 

• Лекції провідних вітчизняних та зарубіжних біоенергетиків 

• Практичні заняття з виділення мітохондрій та дослідження їх функціонального стану 

• Наукові семінари з актуальних питань клітинної біоенергетики 

 

  



Для участі в школі необхідно надіслати заявку на адресу оргкомітету. Заявку слід надіслати 

не пізніше 30 квітня 2018 року в електронному вигляді за схемою:  

 

Заявка на участь у Львівській міжнародній школі з клітинної біоенергетики  

(Львів, 28 травня – 1 червня 2018 року) 

• Прізвище, ім’я, по-батькові; 

• науковий ступінь, звання (якщо є), посада;  

• кафедра (науковий підрозділ); 

• установа; 

• поштова адреса установи (з індексом);  

• номер контактного телефону; 

• e-mail; 

• чи плануєте взяти участь у виступах на семінарах? Якщо так, то вкажіть: 

- назву доповіді; 

- напрями роботи. 
 

Електронну копію заявки слід надіслати до 30 квітня 2018 року на адресу 

LvivBioenergeticsWorkshop@gmail.com 
 

Оргкомітет залишає за собою право відбору учасників для якнайширшого 

представництва різних наукових установ. 
 

Оплата для учасників конференції: 

• 250 грн для студентів і аспірантів 

• 450 грн для інших наукових співробітників.  

Організаційний комітет повідомить вас про прийняття чи відмову для участі у школі.  

Координатор проекту: докт біол. наук Бабський Андрій Мирославович 

Співкоординатори проекту:  

декан біологічного факультету, доцент Хамар Ігор Степанович 

завідувач кафедри фізіології людини і тварин, професор Манько Володимир Васильович 

академік НАН України, професор Костерін Сергій Олексійович 

професор Пенсильванського університету Доліба Микола Михайлович 

 

Секретарі оргкомітету: доц. Великопольська Ольга Юріївна 

канд. біол. наук Генега Анастасія Богданівна 

Члени оргкомітету: доц. Іккерт Оксана Володимирівна 

доц. Король Тетяна Валеріївна 

доц. Мерлавський Володимир Михайлович 

с.н.с. Манько Богдан Олексійович 

н.с. Мандзинець Світлана Михайлівна 

н.с. Гренюх Володимир Петрович 

к.б.н. Яремчук Марія Михайлівна 

 

Електронна адреса організаційного комітету конференції: 

LvivBioenergeticsWorkshop@gmail.com 

Телефон організаційного комітету конференції: +380 32 239 4786 

Детальніша інформація про Львівську міжнародну школу з клітинної біоенергетики на: 

http://bioweb.lnu.edu.ua/physiol/index.php 
Запрошуємо до Львова! 
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