
 

 

Шановні колеги! 

Президія Українського біофізичного товариства і Організаційний комітет з’їзду 

запрошують Вас взяти участь у роботі чергового VII з‘їзду УБФТ, засідання якого будуть 

проходити у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (29 і 31 жовтня), 

Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України (30 жовтня) і Східноєвропейському 

національному університеті імені Лесі Українки (1 і 2 листопада). VII з’їзд УБФТ приурочений до 

ювілейних дат всесвітньо відомих українських вчених-біофізиків: 100-річчю з дня народження 

академіка П.Г. Богача (1918-1981) і 90-річчю з дня народження академіка М.Ф. Шуби (1928-

2007). Пам’яті П.Г. Богача буде присвячена окрема наукова сесія “Фізіологічні і 

біофізичні механізми регуляції моторики і секреції шлунково-кишкового тракту”, яка 

відбудеться 29.10.2018 р. Учасники з’їзду також запрошуються на наукові читання 

присвячені пам’яті М.Ф. Шуби, які відбудуться 30.10.2018 р.  

Під час проведення з’їзду передбачені пленарні (40 хв.), усні (20 хв.) та стендові 

доповіді, а також конкурс наукових робіт молодих вчених, які отримають відповідні дипломи 

призерів конкурсу та сертифікати про участь у з’їзді УБФТ. 

Паралельно з роботою з’їзду планується провести IV Міжнародну школу з 

біомедичних досліджень “Клітинні функції у нормі та патології” для студентів, аспірантів і 

молодих вчених, яка буде включати лекції запрошених провідних вчених і постерні доповіді 

учасників Школи. 

Для участі у роботі VII з’їзді УБФТ та/або Міжнародній школі потрібно:  

 поновити свою реєстрацію або подати заяву на вступ до УБФТ (link) та сплатити членський 

внесок за 2018 р. (200 грн., для студентів і аспірантів – 50 грн.). 

 заповнити онлайн-анкету учасника VII з‘їзду УБФТ (link) та/або IV Міжнородної школи (link). 

 сплатити реєстраційний внесок відповідно до Вашого статусу (стандартна вартість 

організаційного внеску на одного учасника складає 300 грн., для студентів, аспірантів і 

молодих вчених – 150 грн., участь у IV Міжнародній школі безкоштовна). 

 надіслати оформлені відповідно до шаблону (link) тези доповіді на електронну адресу 

Секретаріату VII з’їзду УБФТ ukrbiophysics2018@gmail.com.  Кінцевий термін подачі тез – 20 

жовтня 2018 р. 

Дякуємо за співпрацю в організації і проведенні VII з‘їзду УБФТ і бажаємо вам всіляких 

успіхів у розвитку біофізичної науки і освіти в Україні! 

Президент УБФТ, голова Програмного комітету     Коцан І.Я.  

Перший віце-президент УБФТ, заступник голови Програмного комітету Мартинюк В.С. 

Вчений секретар УБФТ, голова Організаційного комітету   Жолос О.В. 

Почесний Президент УБФТ, заступник голови Оргкомітету  Мірошниченко М.С. 

VII з’їзд: Київ - Луцьк 

29 жовтня – 2 листопада 2018 р. 

https://drive.google.com/file/d/1lOBHi1RKqaTGKdFcDEO0gjRjGwe1dBmg/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Y_Y7sBSQmzFScMo185rmu_N_21i7Dfn2hKIjQb3iRCw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1RtgcPAgaeE-Asa1BKm2-gtAMGME1htlicqyNYAhFvlE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-crol75TKZgQWkZjWKxCxSipE9ussoIx/view?usp=sharing
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