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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XІ конференції молодих онкологів
України за участю міжнародних спеціалістів “Сучасні проблеми експериментальної та клінічної онкології” (посвідчення №392, від 5 липня 2011 року).
Конференція присвячена 80-річчю від дня народження видатного вітчизняного вченого в галузі біохімії пухлин, доктора медичних наук, професора
Ніни Костянтинівни Бердинських та 85-річчю від дня народження видатного вітчизняного вченого в галузі гормонального канцерогенезу, доктора медичних наук,
професора Євгенії Мартиросовні Самунджан. Захід проводиться в рамках Дня науки в Україні.
Організатори конференції: Інститут експериментальної патології, онкології
і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України, Рада молодих вчених Інституту,
Наукова рада НАН України з проблеми “Злоякісні новоутворення”, благодійний
фонд “Едність проти раку”.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова Організаційного комітету — Чехун Василь Федорович,
академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України;
Заступники голови Організаційного комітету: Дворщенко Олег Станіславович,
кандидат біологічних наук;
Голова секретаріату: Бездєнєжних Наталя Олександрівна, кандидат біологічних
наук;
Відповідальний секретар — Білик Олена Олександрівна.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

1. ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ
— Молекулярно-генетичні механізми канцерогенезу. Функціональна
геноміка, протеоміка і метаболоміка;
— Роль регуляторних систем організму (імунна, ендокринна, нервова)
в канцеро- та антиканцерогенезі;
— Сучасні принципи і підходи до профілактики та діагностики пухлин, терапії
та реабілітації онкологічних хворих;
— Розробка нано- та біотехнологій з метою створення ефективних засобів
діагностики і терапії онкологічних захворювань.

2. УМОВИ УЧАСТІ. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ПОДАННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
До участі у конференції запрошуються студенти, аспіранти та молоді науковці (віком до 35 років), які проводять дослідження у галузі експериментальної
і клінічної онкології.
Форма участі у конференції: усна доповідь, стендова доповідь, публікація
тез доповіді.
Для участі у конференції необхідно:
- Пройти процедуру реєстрації на офіційному сайті конференції
www.oncom2012.onconet.kiev.ua, заповнити форми учасника конференції.
Реєстрація учасників конференції і подання матеріалів здійснюється
тільки в електронній формі через офіційний сайт конференції.

УВАГА! Матеріали вважаються отриманими, якщо Оргкомітет надіслав підтвердження про отримання матеріалів на Вашу електронну адресу.
Оргкомітет залишає за собою право проводити відбір матеріалів, за результатами якого буде надіслано повідомлення про включення тез до друку та доповіді у
програму конференції.

3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Текст тез доповідей має бути набраний у програмі Microsoft Word
українською, російською або англійською мовою. Розмір сторінки –
А4 (3000 знаків з пробілами), шрифт Times New Roman, розмір шрифту 12 пт,
інтервал одинарний, вирівнювання тексту за шириною сторінки, символи з гарнітури Symbol.

4. ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
ЦИТОТОКСИЧНА АКТИВНІСТЬ ЛЕКТИНУ
БАКТЕРІАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ
М.П. Рудик1, Є.Г. Шпак2
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Київ, Україна
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького
Київ, Україна
shpak_zheka@mail.ru
1

2

Вступ:
Мета роботи:
Методи досліджень:
Результати:
Висновки:
Summary: (Тези, підготовлені українською або російською мовою, повинні містити
резюме англійською мовою, обсягом не більше 750 знаків з пробілами).

5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТЕНДОВОЇ ДОПОВІДІ
Розмір постеру 85×120 см.
Структура представлення матеріалів повинна відповідати п.4.

6. ОРГВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Для участі у конференції до 2 березня 2012 р. необхідно сплатити внесок за
публікацію тез або організаційний внесок на рахунок благодійного фонду “Єдність
проти раку”:
Р/р № 26001000030720, МФО 300023, Код ЄДРПОУ 21667843 ПАТ “Укрсоцбанк”
у м. Київ. В полі “призначення платежу” вказати оргвнесок або друк тез
з вказівкою П.І.Б. доповідача.
У суму оргвнеску учасника входить: публікація одних тез (публікація
додаткових тез сплачується окремо), сертифікат учасника, папка з матеріалами
конференції. У випадку, якщо учасник не зміг взяти участь у конференції,
матеріали конференції будуть надіслані поштою за адресою для листування
протягом 3-4 тижнів після завершення конференції.

Студенти
Аспіранти,
молоді науковці
Учасники з країн СНД
Учасники з інших країн
Учасники
з України

Рання реєстрація
Пізня реєстрація
(до 16 січня 2012 р.)
(до 2 березня 2012 р.)
Оргвнесок, Публікація Оргвнесок, Публікація
грн.
тез, грн.
грн.
тез, грн.
100
50
150
75
150

75

200

100

300
500

150
200

350
600

200
250

Студенти
Аспіранти,
молоді науковці
Учасники з країн СНД
Учасники з інших країн

Учасники
з України

Реєстрація під час проведення конференції
25 квітня 2012 р.
Оргвнесок, грн.
175
250
450
750

7. РОЗМІЩЕННЯ В ГОТЕЛЯХ КИЄВА
Готель «Мир»
Вартість одномісного номера від 600 (75$) грн/добу.
Поштова адреса готелю: пр. 40-річчя Жовтня, 70, м. Київ.
www.hotelmir.kiev.ua
Готель «Голосієвський»
Вартість одномісного номера від 220 (30$) грн/добу.
Поштова адреса готелю: проспект 40-річчя Жовтня, 93, м. Київ.
www.hotelgolos.kiev.ua
Житловий комплекс Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Вартість одномісного номера від 150 (20$) грн/добу.
Поштова адреса готелю: вул. Васильківська, 36, м. Київ, Україна.

8. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ
Заступник голови Оргкомітету:
к.б.н. Дворщенко Олег Станіславович, тел. +38 (068) 128-35-64
Голова секретаріату конференції:
к.б.н. Бездєнєжних Наталя Олександрівна, тел. +38 (067) 686-30-01
Відповідальний секретар:
Білик Олена Олександрівна, тел. +38 (067) 165-23-86
Відповідальний за розміщення учасників конференції в готелі:
Шпак Евгеній Григорович, тел. +38 (095) 871-68-62
Поштова адреса Організаційного комітету: 	 м. Київ, вул. Васильківська, 45
03022, Україна,
+38 (044) 258-01-67
E-mail:	oncom_iepor@yahoo.com

9. ВАЖЛИВІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
21 листопада 2011 р. – початок реєстрації учасників конференції;
16 січня 2012 р.
– останній день ранньої реєстрації учасників конференції;
2 березня 2012 р.
– 	останній день реєстрації учасників конференції, подання
		 матеріалів, сплати організаційного внеску;
9 квітня 2012 р.
– останній день замовлення готелю;
25 квітня 2012 р.
– початок роботи конференції;
27 квітня 2012 р.
– останній день роботи конференції.

БУДЕМО РАДІ ЗУСТРІТИСЯ З ВАМИ
У КИЄВІ!

