
Вельмишановні колеги! 

III Міжнародна наукова конференція “Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в XXI 

столітті”, відбудеться 19-20 квітня 2018 року в м. Києві.  

Секція “Мікробіологія”: 

 Мікроорганізми в патологічних процесах 

 Життєдіяльність мікроорганізмів за екстремальних умов 

 Прикладні аспекти мікробіології 

Секція “Імунологія”:  

 Фундаментальні дослідження в імунології:  молекулярні механізми функціонування імунної 

системи  

 Імунопатологія та роль  імунної системи у патологічних станах людини і тварин 

 Імунодіагностика: перспективи  застосування у медицині, ветеринарії, рослинництві  та у 

виробничих (технологічних) процесах 

 Імунотерапія та імунобіотехнологія 

Секція “ Методичні основи викладання мікробіології та імунології ” 

Реєстрація для участі в конференції та відправка тез здійснюється виключно через даний сайт: 

http://microbimconf.univ.kiev.ua/index.html. Початок реєстрації – 19 вересня 2017 року, дедлайн 

ранньої реєстрації та відправки тез – 29 грудня 2017 року, дедлайн пізньої реєстрації та відправки тез 

–16 лютого 2017 року. Після 2 березня можлива виключно реєстрація учасників без публікації тез в 

паперовому форматі; тези будуть включені в матеріали конференції on-line. 

Розміри організаційних внесків за участь в роботі конференції наведено в наступній таблиці: 

Учасники 
Публікація тез * 

Реєстраційний внесок ** 
до 29.12.2017 до 16.02.2018 

громадяни України 150 грн 250 грн 150 грн 

студенти (Україна) 150 грн 200 грн не сплачується 

громадяни інших країн 30 EUR 45 EUR 15 EUR 

(*) Внесок за публікацію тез сплачується як учасниками, які бажають взяти особисту участь у роботі 

конференції, так і заочними учасниками. Здійснення поштової розсилки матеріалів конференції для 

заочних учасників не передбачається, їх електронна версія буде доступною на сайті конференції. 

Якщо один автор реєструє кілька тез, кожні з них повинні бути сплаченими. Тези, несплачені до 16 

лютого 2018 року включно, не зможуть бути опублікованими у збірці матеріалів конференції. 

(**) Реєстраційний внесок сплачується усіма учасниками, які планують взяти особисту (очну) участь у 

роботі конференції, незалежно від публікації тез. Він покриває: папку з матеріалами конференції, 

http://microbimconf.univ.kiev.ua/index.html


кава-брейки 19-20 квітня на одну особу. Реєстраційний внесок кожного учасника сплачується 

незалежно від числа зареєстрованих тез (тобто, якщо учасник не має тез, або відправив троє тез, цей 

внесок сплачується один раз). Співавтори доповіді, якщо вони планують відвідати конференцію, 

повинні сплатити реєстраційний внесок. Кінцевий термін сплати реєстраційного внеску - 2 березня 

2018 року. 

Кошти можна переказати через банківські установи України. При переказі коштів слід зазначити:  

Платник: ______________________________________ 

Сума: ______________________________________ грн      

Отримувач: Шепелевич Вікторія Володимирівна 

для поповнення картки Приватбанку у гривні №5168742702867049 

для поповнення картки Приватбанку у доларах №5168742702867510 

для поповнення картки Приватбанку у євро № 5168742702865928 

Призначення платежу: "благодійний внесок" виключно 

Після переказу коштів слід відправити  SMS підтвердження про оплату на моб. т. 0979825354, у 

повідомленні вказати прізвище учасника конференції та назву тез, за які здійснюється оплата 

Обов’язково повідомте нам за допомогою смс чи через електронну пошту у випадках, якщо ім’я 

платника не співпадає з ім’ям зареєстрованого учасника конференції, або якщо одна особа здіснює 

переказ коштів за кількох учасників. 

Робочі мови конференції: тези друкуються англійською мовою, пленарні лекції та усні доповіді – 

англійська, українська, російська. 

Для учасників конференції буде організовано дружню вечерю, про вартість участі в якій та про спосіб 

оплати буде повідомлено пізніше. 

Під час конференції на учасників чекає така культурна програма: 

* організація придбання квитків на вистави у театрах м. Києва (театральні афіші та додаткова 

інформація щодо придбання квитків з’являться незабаром тут: http://parter.ua/ru/calendar/2016-

04.html  http://kiev.vgorode.ua/event/teatry/ http://today.kiev.ua/spektakly/ http://teatry.com.ua/kyyiv http://afi

sha.bigmir.net/theater/theater) 

* автобусна екскурсія "Визначні місця Києва" (120 грн);інформацію про інші екскурсії можна знайти 

тут: https://www.interesniy.kiev.ua/ 

Вартість проживання у університетському готелі - 242 грн/доба за місце (2-містні номери, без 

харчування). Сайт хостелів міста Києва можна знайти тут: http: //www.capitalinn.kiev.ua// 

За додатковою інформацією звертатись: 

E-mail: microbimconf@ukr.net ; 

тел. (044) 521-32-31 - кафедра мікробіології та імунології  ННЦ «Інститут біології та медицини» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

 м.т. 0667817304, 0979825354   - вчений секретар конференції Шепелевич Вікторія Володимирівна. 
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