Х Український біохімічний з’їзд
Національна академія наук України (НАНУ), Українське біохімічне товариство (УБТ), Інститут біохімії
ім. О. В. Палладіна НАНУ та Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова повідомляють, що
13–17 вересня 2010 р. у м. Одеса на базі Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова
за підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Академії
медичних наук України та Федерації європейських біохімічних товариств (FEBS) відбудеться черговий
Х Український біохімічний з’їзд. Цей ювілейний з’їзд присвячено пам’яті видатного вітчизняного
вченого і громадського діяча, фундатора української біохімічної школи і родоначальника сучасної
нейрохімії як науки, засновника УБТ та “Українського біохімічного журналу” академіка Олександра
Володимировича Палладіна, 125-річчя від дня народження якого наукова громадськість України
відзначатиме 9 вересня 2010 р.
Українcький біохімічний з’їзд – це визначна подія не тільки для біохіміків та молекулярних біологів,
але й для фахівців суміжних спеціальностей, для тих, хто використовує біохімічні методи та моделі у
своїй науковій роботі і хто цікавиться найновішими досягненнями світової біохімічної науки, що наразі
переживає небувалий прогрес, який можна порівняти хіба що з розвитком інформаційних технологій.
Окрім того, це підведення підсумків і відзначення досягнень вітчизняних науковців у цій галузі за останні
чотири роки, а також визначення перспектив її розвитку в Україні.
Тематика з’їзду включатиме фундаментальні питання сучасної біохімії та молекулярної біології,
біотехнології, імунохімії, медичної біохімії, біохімії сільськогосподарських тварин та рослин, екологічних
аспектів біохімії, викладання сучасної біохімії, історії розвитку біохімії тощо.
Основні секції роботи з’їзду:
1 – Структура, властивості та функції біологічних макромолекул і надмолекулярних комплексів;
2 – Регуляція метаболічних процесів та клітинних функцій;
3 – Медична біохімія;
4 – Біотехнологія. Біобезпека і біозахист;
5 – Викладання біохімії, молекулярної біології та біотехнології. Шляхи вдосконалення фахової підготовки
молодих учених.
З 1-го лютого 2010 року детальнішу інформацію про з’їзд можна буде знайти на новому веб-сайті
з’їзду, який буде також розміщено і на веб-сторінці Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України:
http://www.biochemistry.org.ua.
Важливі дати:
– 30 квітня 2010 р.– останній строк реєстрації для участі у з’їзді та подання рефератів усних і стендових
доповідей для публікації у матеріалах з’їзду;
– 30 червня – останній строк сплати організаційних внесків;
– 13 вересня – день заїзду учасників і відкриття Х Українського біохімічного з’їзду, яке включатиме
урочисту церемонію, пленарні лекції, концерт та прийом;
– 17 вересня – останній день роботи з’їзду і роз’їзд учасників.
Запрошуємо широкі кола біохімічної спільноти України, усіх, хто цікавиться “хімією життя”, до участі
у роботі ювілейного Х Українського біохімічного з’їзду!
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