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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ
ім. І. І. МЕЧНИКОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ»
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО
ФАХІВЦІВ З ІМУНОЛОГІЇ, АЛЕРГОЛОГІЇ ТА ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЇ»
ТОВАРИСТВО МІКРОБІОЛОГІВ УКРАЇНИ ім. С.М. ВИНОГРАДСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л. ШУПИКА

Перший інформаційний лист
Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Першого національного форуму імунологів, алергологів,
мікробіологів, паразитологів (за участю міжнародних
спеціалістів)
( Реєстраційне посвідчення УкрІНТЕІ № 43 від 24.01.2019 р. ).
Проведення заходу узгоджено з Національною академією медичних наук
України, затверджено Міністерством охорони здоров’я України та внесено
до
Реєстру
з’їздів,
конгресів,
симпозіумів
та
науково-практичних
конференцій, які проводитимуться у 2019 році.

Форум відбудеться 16-17 травня 2019 року на базі Державної
установи «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова
Національної академії медичних наук України» (м. Харків).
Напрями роботи форуму:
1. Проблеми фундаментальної, клінічної та лабораторної імунології та
алергології.
2. Актуальні питання теорії і практики боротьби з інфекційними хворобами.
Соціально значущі, емерджентні та реемерджентні інфекції.
3. Первинні і вторинні імунодефіцити.
4. Імунологія репродуктивного здоров'я.
5. Загальна мікробіологія: систематика, екологія, фізіологія, біохімія
мікроорганізмів.
6. Медична мікробіологія: біологічні властивості і роль мікроорганізмів та
їх асоціацій при інфекційних і соматичних захворюваннях.
7. Вірусологія, молекулярна генетика.
8. Сучасна паразитологія в гуманній та ветеринарній медицині.
9. Антибіотикотерапія та антибіотикорезистентність.
10.Стан, перспективи розробки, стратегія використання імунобіологічних,
промікробних, про- та пребіотичних препаратів на сучасному етапі.
11.Раціональна фармакотерапія імунопатологій і алергічних захворювань у
дітей і дорослих.

12.Біотехнологія і генна інженерія.
13.Імунологічні аспекти дерматології.
Форми участі у Форумі:
- усна доповідь на засіданнях,
- стендове повідомлення,
- публікація тез,
- публікація наукових статей,
- вільний слухач.
Форум буде проводитись в режимі пленарних та секційних засідань, де
планується представлення усних доповідей та стендових повідомлень.
Оргкомітет залишає за собою право визначати характер доповіді учасника
(пленарна чи секційна), для чого необхідно попередньо надати доповідь до
оргкомітету Форуму.
Робочі мови Форуму: українська, російська, англійська.
У рамках Форуму передбачено виставку діагностичних, лікувальних,
профілактичних препаратів, обладнання та матеріалів для лабораторій
вітчизняних і закордонних виробників.
Первинна реєстрація для участі у Форумі:
Для участі у Форумі необхідно до 30 квітня 2019 року надіслати заявку за
запропонованою реєстраційною формою на електронну адресу:
first_forum@ukr.net
Реєстраційна форма представлена у Додатку 1.
Адреса оргкомітету Форуму:
ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова Національної
академії медичних наук України»
вул. Пушкінська, 14-16,
м. Харків, 61057, Україна.
Відповідальні секретарі оргкомітету:
учений секретар ДУ «ІМІ НАМН»: Воронкіна Ірина Анатоліївна
Тел.: (057)731-42-62, 731-31-51
Факс.: (057)731-34-69
E-mail: iminamn@ukr.net, imidir@ukr.net
віце-президент ВГО «Українське товариство фахівців з імунології, алергології
та імунореабілітації»: Курченко Андрій Ігорович
Тел.: +38 044 425 87 98
E-mail: a.kurchenko@immunology.org.ua

Вартість участі у Форумі (організаційний внесок) становить:
Форма участі

Учасники
члени ВГО «УТФІАІ»
інші учасники
або члени ТМУ

очна участь (включає публікацію
та вартість збірника тез, отримання
матеріалів конференції, сертифікату
та ін.)
заочна участь (опублікування тез)

заочна участь (опублікування тез
та поштова пересилка збірника тез та
сертифіката)

300 грн

400 грн

150 грн

200 грн

200 грн

250 грн

За опублікування статті в журналах «Аннали Мечниковського Інституту»,
«Імунологія та алергологія: наука і практика» – 80 грн./стор. Реферати статей
будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Заповнену заявку, матеріали тез або статті, копію квитанції про оплату
надсилати за адресою оргкомітету Форуму або електронною поштою
(first_forum@ukr.net) з зазначенням прізвища учасника до 30 квітня 2019р.
При підготовці матеріалів просимо дотримуватися таких вимог:
• тези мають відповідати тематиці Форуму;
• до опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше;
• обсяг тез – до 2-х сторінок машинопису, текст тез друкується на аркуші
паперу формату А-4 (210х297 мм), поля: зліва - 3см, справа-1см, зверху і знизу
тексту по 2 см; файли у форматі MS Word, шрифт TimesNewRoman, кегель
(розмір шрифту) - 14, інтервал - 1,5, без ручних перенесень.
Оформлення тез здійснюється у такому порядку:
• ініціали та прізвище авторів(а);
• назва публікації (заголовними літерами, жирним шрифтом);
• назва установи (закладу), де виконана робота, місто, країна;
• текст тез.
Роботи, що не відповідають вимогам або не представлені у встановлений
термін, не розглядаються.
Автори несуть повну відповідальність за достовірність наведеної інформації.
Вимоги до оформлення статей у журналі «Аннали Мечниковського
Інституту» розміщені на веб-сторінці ДУ «ІМІ НАМН» – www.imiamn.org.ua .
Вимоги до оформлення статей у журналі «Імунологія та алергологія: наука і
практика» розміщені на веб-сторінці www.immunology.org.ua
Оплату проводити: р/р26006054626495, Полтавське ГРУ Приватбанк, МФО
331401.
При оплаті, будь-ласка, зазначайте «добровільний внесок за участь у
конференції, або (друк тез, членські внески)_ прізвище учасника».

Оплату за проживання учасник Форуму здійснює самостійно. Проживання
учасників Форуму заплановано у гуртожитку готельного типу для аспірантів
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (м. Харків, вул.
Пушкінська, 70) – місце у двомісному номері 300 грн/доба.
Заявка
на участь у Першому національному форумі

(за участю міжнародних спеціалістів)
(м. Харків, 16-17 травня 2019 р.)

П.І.Б.
Організація
Науковий ступінь, звання
Посада
Членство у ВГО «УТІАІ» або ТМУ
Поштова адреса (для пересилки
матеріалів Форуму)
Контактний телефон
Факс
E-mail
Прошу передбачити мою участь у Форумі
як доповідача, заочна участь, слухача
Доповідь (усна, стендова)
Назва доповіді
Оплата орг. внеску у розмірі
Потреба у проживанні

