
Перший інформаційний лист 
 

Міжнародна наукова конференція  

"Молекулярна біологія і генетика для біомедицини",  

«MBG-Biomed 2020», 

14 - 17 жовтня 2020, Львів, Україна 
 

Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції 

"Молекулярна біологія та генетика для біомедицини" (далі – Конференції),  

присвяченій 90-річчю з дня народження видатного вченого, першого директора 

Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, академіка НАН України 

Геннадія Харлампійовича Мацуки. Конференція відбудеться 14-17 жовтня 2020 р. 

у Львівському національному університеті ім. І. Франка, м. Львів, Україна. 

ОРГАНІЗАТОРИ: Інститут молекулярної біології і генетики Національної 

академії наук України (ІМБГ НАН України) та Львівський національний університет 

імені Івана Франка (ЛНУ ім. Івана Франка). 

СПІВОРГАНІЗАТОР: Громадська організація "Наукова унія". 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

– молекулярно-біологічні і генетичні механізми розвитку патологій людини; 

– молекулярні та клітинні біотехнології для медицини; 

– біоінформатика, комп’ютерне моделювання та дизайн ліків. 

РЕЄСТРАЦІЯ: 14 жовтня 2020 року. Львівський національний університет імені 

Івана Франка, біологічний факультет, ауд. № 319, вул. Михайла Грушевського, 4, м. 

Львів, 79005, Україна. 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 15 жовтня 2020 року. Львівський національний 

університет імені Івана Франка, головний корпус, актова зала, вул. Університетська, 

1, м. Львів, 79000, Україна. 

ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 16 жовтня 2020 року. Львівський 

національний університет імені Івана Франка, біологічний факультет, вул. Михайла 

Грушевського, 4, м. Львів, 79005, Україна (https://bioweb.lnu.edu.ua). 

ФОРМИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ: 

– усна доповідь; 

– стендова доповідь; 

– участь без доповіді. 

https://bioweb.lnu.edu.ua/


ФОРМА ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ. Для участі у Конференції необхідно до 1 червня 

2020 року заповнити електронну форму учасника і надати тези доповіді за 

посиланням: https://forms.gle/gvmMCvkxU5yRuPWt8 

Для участі без доповіді (як вільний слухач) необхідно зареєструватися - 

заповнивши наступну електронну форму: https://forms.gle/YgJ1mHsnHYS6oBXq8 

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН реєстрації і подання тез доповідей для участі у 

конференції – 1 червня 2020 року.  

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

Рання реєстрація – до 15 квітня 2020 р. (включно) 

Учасники з України 

Молоді вчені (віком до 35 років включно) та доктори 

наук/докторанти (віком до 40 років включно) 

200 грн 

Вчені, старші 35 років 450 грн 

Іноземні учасники 

Молоді вчені (віком до 35 років включно) 40 євро 

Вчені, старші 35 років 100 євро 

 

Стандартна реєстрація – до 1 червня 2020 р. (включно) 

Учасники з України 

Молоді вчені (віком до 35 років включно) та доктори наук/ 

докторанти (віком до 40 років включно) 

300 грн 

Вчені, старші 35 років 550 грн 

Іноземні учасники 

Молоді вчені (віком до 35 років включно) 50 євро 

Вчені, старші 35 років 150 євро 

 

Участь у Конференції без доповіді для учасників з України – 100 грн. 

Організаційний внесок необхідно буде сплатити після підтвердження реєстрації 

та прийняття тез до друку Міжнародним науковим комітетом Конференції, протягом 

2 тижнів від дати отримання листа-підтвердження, що містить реквізити для оплати. 

https://forms.gle/gvmMCvkxU5yRuPWt8
https://forms.gle/YgJ1mHsnHYS6oBXq8


ПРИМІТКА. Витрати, пов’язані з перебуванням на Конференції (проїзд, 

проживання тощо), оплачують учасники власним коштом або за рахунок сторони, що 

відряджає. 

ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ. Матеріали конференції будуть опубліковані у фаховому 

науковому журналі "Biopolymers and Cell", який індексується у Scopus 

(http://www.biopolymers.org.ua/).  

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ. Тези мають бути написані 

англійською мовою, загальною кількістю знаків не більше 3000, включно з 

пробілами та розділовими знаками. Не приймаються фотографії, рисунки і таблиці. 

Тези повинні відповідати тематиці Конференції. Тези, оформлені неналежним чином, 

розглядатись не будуть. Усі подані матеріали будуть перевірені Міжнародним 

науковим комітетом на відсутність плагіату. 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:  англійська, українська 

КОНТАКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ КОМІТЕТІВ:  

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, вул. Академіка 

Заболотного, 150, м. Київ, 03143, Україна. 

 Львівський національний університет імені Івана Франка, біологічний 

факультет, вул. Грушевського, 4, м. Львів, 79005, Україна. 

Детальну інформацію про Конференцію, склад Міжнародного наукового та 

Організаційного комітетів Ви можете знайти на сайтах ІМБГ НАН України 

(http://imbg.org.ua/uk/) та ЛНУ ім. І. Франка (https://bioweb.lnu.edu.ua). 

Запитання щодо роботи Конференції надсилайте на електронну адресу 

mbg.biomed@gmail.com. 

 

http://www.biopolymers.org.ua/
http://imbg.org.ua/uk/
https://bioweb.lnu.edu.ua/
mailto:mbg.biomed@gmail.com

