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2 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  

 

Повідомляємо, що подані Вами матеріали включені в програму III Міжнародної наукової 

конференції “Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в XXI столітті”.  

Реєстрація учасників, урочисте відкриття конференції а також усі заходи 19 квітня 

відбудуться на базі Інституту післядипломної освіти КНУ імені Т.Г.Шевченка за адресою вул. 

. Васильківська, 36 (ст. метро «Васильківська»). Карту з зазначенням місця проведення 

відкриття конференції можна переглянути за цим посиланням:  

http://www.ipe.univ.kiev.ua/contacts/ 

Усі заходи 20 квітня будуть відбуватися на базі  ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ 

імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2, корп. 12 (ст. метро 

«Виставковий центр»).  

 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

ЧЕТВЕР 

19 квітня  

2018 г. 

8.00 –9.30 Реєстрація учасників 

9.30 –12.00 
Урочисте відкриття конференції, пленарне 

засідання 

12.00 –12.10 Фото учасників конференції 

http://www.ipe.univ.kiev.ua/contacts/


12.10 –12.40 Кава-брейк 

12.40 –14.20 Пленарні засідання 

14.20 – 15.00 Перерва  

15.00 –16.00 

Майстер-клас: «Digital classroom – мікроскопія 

для освіти в епоху цифрових технологій» від 

ТОВ 

«Оптек» (актова зала, ІПО) 

16.00–16.45 
Майстер-клас: «Академія дозування», від ТОВ 

«Вектор-Бест-Україна» 

П’ЯТНИЦА 

20 квітня  

2018 г. 

9.30 –12.00 Секційні засідання  

12.00 – 12.30 Кава-брейк/постера сесія  

12.30 –14.30 Секційні засідання 

14.30 -15.00 Урочисте закриття конференції 

 

Запланований регламент пленарних доповідей – 20хв., секційних – 10-15 хв.  

 

З питань розміщення стендів звертайтеся до столу реєстрації учасників конференції. Розмір 

стендової  презентації – довільний (превага надається розміру А1).  

 

Під час роботи конференції буде проведено конкурс на кращі усні та стендові секційні 

доповіді. 

 

В рамках культурної програми конференції 20 квітня о 17 год буде організована пішохідна 

екскурсія «Історія однієї вулиці (вул. Прорізна)». Вартість 30 грн. З питання участі в екскурсії 

звертатися до столу реєстрації. 

 

Звертаємо Вашу увагу на те, що в програмі конференції можливі зміни. 

 

      

 

БУДЕМО РАДІ ВАШІЙ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ ! 

 


