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3-4 жовтня 2019р. 

м. Київ, Україна 

Вельмишановні колеги! 

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у 

роботі науково-практичної конференції «Інноваційні 

технології скринінгу, діагностики та персоніфікованої терапії 

раку» (посвідчення №242 від 24.05.2019р.), яка відбудеться 

3-4 жовтня 2019 р. в м. Києві. 

Основні наукові напрями: 

 Діагностична ефективність лабораторних, 

інструментальних, молекулярно-генетичних та 

епігенетичних методів для скринінгу та прогнозування 

агресивності перебігу злоякісних новоутворень  

 Ідентифікація циркулюючих пухлинно-асоційованих 

маркерів для моніторингу пухлинного процесу та 

персоніфікованого дизайну терапії 

 Персоніфіковані принципи  хіміо-, гормоно- та 

таргетної терапії у лікуванні онкохворих 

 Біотерапія та її значення у підвищенні ефективності 

медикаментозного лікування та у покращенні якості 

життя онкологічних хворих. 

Форми участі: усна доповідь, стендова доповідь, публікація 

тез, слухач. 

Робочі мови: українська, англійська.  

Для участі у конференції необхідно: 
надіслати реєстраційну форму учасника конференції, тези (у 

назві файлу вказується лише прізвище першого автора – 

Avtor.rtf); скановані ксерокопії квитанцій (оплата оргвнеску, 

за публікацію тез). 

Матеріали надсилати на електронну адресу: 

oncology_kiev@ukr.net. 
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Детальна інформація представлена на сайті Інституту 

експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. 

Кавецького НАН України 

(http://iepor.org.ua/conferences/innovation-cancer-2019.html).  

В реєстраційній формі потрібно вказати: 

1. Прізвище, ім`я, по-батькові 

3. Назва тез 

4. Посада, вчене звання 

5. Назва установи 

6. Контактний телефон, E-mail 

7. Форма участі 

Організаційний внесок за участь у конференції  складає 

500 грн. і включає: публікацію одних тез (публікація 

додаткових тез сплачується окремо), сертифікат учасника, 

папку з матеріалами конференції.  

Реквізити для оплати організаційного внеску: 

БО «Єдність проти раку» 

р/р 26001024557301 ПАТ «Альфа-банк» в м. Києві МФО 

300346  

В полі «Призначення платежу» вказати: Оргвнесок 

(публікація тез) і ПІБ доповідача. 

Матеріали конференції будуть опубліковані в журналі 

«Онкология» 2019 р. № 3, який входить до переліку наукових 

фахових видань України. Авторам найбільш цікавих 

доповідей буде запропонована публікація статті.  

Правила оформлення тез: 

Обсяг тез: до 2-х сторінок А4 (формат .rtf, шрифт Times New 

Roman, розмір шрифту 14, поля 2 см, інтервал 1,5, без 

малюнків, графіків та посилань на літературу). 

Структура тез: назва ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, прізвища 

та ініціали авторів (напівжирним, курсив), повна назва 

установи, E-mail автора (курсив).  

Основний текст має бути структурований на розділи: Вступ, 

Мета, Об`єкт і методи, Результати, Висновки. Автор 

несе повну відповідальність за зміст і достовірність 

представлених матеріалів.  

Вимоги до оформлення стендової доповіді: 

Розмір постеру 85х120 см. Структура представлення 

матеріалів повинна відповідати вимогам до оформлення тез. 

В рамках конференції буде проведено засідання Експертної 

проблемної комісії «Онкологія» МОЗ та НАМН України. 

Адреса організаційного комітету: 

Україна, Київ-03022, вул. Васильківська, 45, Інститут 

експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. 

Кавецького НАН України 

 

Контактні особи: 

д.б.н. Лук’янова Наталія Юріївна 067-739-77-82  

к.б.н. Воєйкова Ірина Михайлівна 095-069-08-05 

к.б.н. Федосова Наталія Іванівна 066-713-73-95  

http://iepor.org.ua/conferences/innovation-cancer-2019.html

