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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
запрошуємо вас взяти участь у роботі науково-

практичної конференції «Мінімальна залишкова хвороба 
при солідних пухлинах».

До участі у конференції запрошуються представники 
науково-дослідних установ і вищих медичних навчальних 
закладів, лікарі-онкологи.

1. ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПрЯМИ 
КОНФЕрЕНЦІЇ

• Молекулярні та клітинні механізми дисемінації пух-
линних клітин

• Мікрооточення пухлини: роль у формуванні та пере-
бігу мінімальної залишкової хвороби

• Маркери мінімальної залишкової хвороби в моні то-
рингу ефективності протипухлинної терапії

• Молекулярний патогенез злоякісних пухлин і перебіг 
неопластичного процесу

2. УМОВИ УЧАСТІ, рЕЄСТрАЦІЯ ТА ПОДАННЯ 
ТЕз ДОПОВІДЕЙ
Форма участі у конференції: лекція, усна чи стендо-

ва доповідь. За матеріалами конференції будуть видані 
тези доповідей учасників у профільному журналі. Термін 
подачі тез: до 6 вересня 2015 р.

Для участі у конференції необхідно заповнити 
реєстраційну форму учасника конференції та надіслати 
тези.

Детальна інформація на web-сторінці:
h t tp ://www. iepor .org .ua/uk/conferences/

events-2015-10-22-23.html
3. ПрАВИЛА ОФОрМЛЕННЯ ТЕз ДОПОВІДЕЙ
Текст тез доповідей має бути набраний у програмі 

Microsoft Word українською чи англійською мовою. 
Шрифт Times New Roman, розмір шрифту 12 пт, інтервал 
одинарний, символи з гарнітури Symbol. Обсяг тексту тез 
не має перевищувати 3000 знаків без пробілів.

4. зрАзОК ОФОрМЛЕННЯ ТЕз
ЦИТОТОКСИЧНА АКТИВНІСТЬ ЛЕКТИНУ 
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Вступ:

Мета роботи:
Методи дослідження:

Результати:
Висновки:

Тези та заявку на участь у конференції слід зберегти 
у форматі *.rtf. Назви файлів тез і заявки мають містити 
прізвище першого автора та тип документу, наприклад: 
petrenko_tezy.rtf. або petrenko_zayavka.rtf.

Заявку на участь у конференції та текст тез надсила-
ти на e-mail: iganus2000@yahoo.com

УВАГА! Матеріали вважаються отриманими, якщо 
Оргкомітет надіслав підтвердження про отримання 
матеріалів на Вашу електронну адресу.

Оргкомітет залишає за собою право проводити ре-
цензування матеріалів, за результатами якого буде 
надіслано повідомлення про затвердження тез до друку 
та включення доповіді до програми конференції.

5. ВИМОГИ ДО ОФОрМЛЕННЯ СТЕНДОВОЇ 
ДОПОВІДІ
Розмір постера 85 × 120 см.
Структура подання матеріалів має відповідати п. 4 

цього повідомлення.
6. ОрГВНЕСОК зА УЧАСТЬ У КОНФЕрЕНЦІЇ
Для участі у конференції необхідно до 6 верес-

ня 2015 р. сплатити внесок за публікацію тез або 
організаційний внесок на рахунок благодійного фонду 
«Єдність проти раку». Сума організаційного внеску ста-
новить 200 грн., за публікацію тез — 75 грн.

Р/р № 26001000030720, МФО 300023, Код ЄДРПОУ 
21667843 ПАТ «Укрсоцбанк» у м. Києві. У полі «Призна-
чення платежу» вказати «Оргвнесок» або «Друк тез» із за-
значенням ПІБ доповідача.

У суму оргвнеску учасника входять: публікація од-
них тез (публікація додаткових тез оплачується окремо), 
сертифікат учасника, папка з матеріалами конференції.

7. ІНФОрМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ
Контактні особи: к.б.н., с.н.с. Ганусевич І.І. 
Тел.: (096) 513-71-35;
 (044) 259-71-21
Учасники отримають сертифікат та інформаційні 

матеріали конференції.
8. МІСЦЕ ПрОВЕДЕННЯ КОНФЕрЕНЦІЇ:
м. Київ, вул. Васильківська, 45
9. ВАЖЛИВІ ДАТИ КОНФЕрЕНЦІЇ
6 вересня 2015 р. — кінцевий термін сплати оргвне-

ску.
6 вересня 2015 р. — кінцевий термін подачі тез 

доповідей.
22 жовтня 2015 р. 8.00–9.00 год — заїзд і реєстрація 

учасників конференції;
22–23 жовтня 2015 р. 9.00–18.00 год — робота 

конференції.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКрАЇНИ 
ІНСТИТУТ ЕКСПЕрИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ОНКОЛОГІЇ І рАДІОбІОЛОГІЇ  
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Інформаційне повідомлення
НАуКОВО-пРАКтИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«МІНІМАЛЬНА ЗАЛИШКОВА ХВОРОБА  

пРИ сОЛІДНИХ пуХЛИНАХ»
22–23 жовтня 2015 р.




