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Вельмишановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  

науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів 

 

«ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ У БОРОТЬБІ З ІНФЕКЦІЙНИМИ 

ЗАХВОРЮВАННЯМИ (МІКРОБІОЛОГІЯ, ВЕТЕРИНАРІЯ, 

ФАРМАЦІЯ)», 

 

присвяченої 130-річчу заснування Державної установи «Інститут 

мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова Національної академії 

медичних наук України», запланованої на 18-19 травня 2017 року  

(м. Харків, вул. Пушкінська, 14-16, актова зала) 

 

(Реєстраційне посвідчення УкрІНТЕІ № 26 від 20.01.2017 р.) 

 

Напрями роботи конференції: 

 

1. Актуальні питання теорії і практики боротьби з інфекційними 

хворобами. 

2. Соціально значущі інфекції: епідеміологія, діагностика, лікування, 

профілактика. 

3. Хронічні вірусні інфекції 

4. Нові інфекції та інфекції, що повертаються: епідеміологія, 

діагностика, лікування, профілактика. 

5. Інфекційні зоонозні та зооантропонозні хвороби. 

6. Імунологічні аспекти, профілактика і лікування інфекційних та гнійно-

запальних захворювань в гуманній та ветеринарній медицині. 



7. Імунобіологічні властивості збудників інфекційних захворювань 

8. Стан, перспективи розробки, стратегія використання 

імунобіологічних, протибактерійних, противірусних, пробіотичних 

препаратів на сучасному етапі. 

9. Сучасні аспекти імунофармакології 

10. Вакцинопрофілактика і вакцинотерапія інфекційних захворювань 

11. Біотехнологія і генна інженерія 
 
У рамках конференції передбачено виставку діагностичних, лікувальних, 

профілактичних препаратів та лабораторного обладнання вітчизняних і 

закордонних виробників. 

 
 

Вартість участі у конференції становить: 

Організаційний внесок за очну участь (включає публікацію та вартість 

збірника тез, отримання матеріалів конференції, сертифікату та ін.) – 

250 грн. 

За опублікування тез (заочна участь) – 100 грн. 

За опублікування тез (заочна участь) з поштовою пересилкою збірника тез 

та сертифіката – 150 грн. 

 

За опублікування статті в журналі «Аннали Мечниковського Інституту» 

(фахове електронне видання, наказ МОНУ №893 від 04 липня 2013 р. 

доповнення № 6) – 50 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 

надіслати за адресою оргкомітету конференції або електронною поштою 

(iminamn@ukr.net) з поміткою «На конференцію» до 15 квітня 2017 р. 

 

При підготовці матеріалів просимо дотримуватися таких вимог: 

 тези мають відповідати тематиці конференції; 

 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 Times New 

Roman, 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 

 

Оплату за проживання учасник конференції здійснює самостійно. 
Проживання учасників конференції заплановано у гуртожитку готельного 

типу для аспірантів Національного юридичного університету ім. Ярослава 

Мудрого (м. Харків, вул. Пушкінська, 70) – місце у двомісному номері 

225 грн/добу.  

 

Адреса оргкомітету конференції: 

ДУ «Інститут мікробіології та імунології 

ім. І.І. Мечникова Національної академії медичних наук України» 

вул. Пушкінська, 14-16, 

м. Харків, 61057, Україна. 

 

Відповідальний секретар оргкомітету  

(учений секретар): Воронкіна Ірина Анатоліївна  

Тел.: (057)731-42-62, 731-31-51 

Факс.: (057)731-34-69 

E-mail: iminamn@ukr.net, imidir@ukr.net 

 

Оплату проводити поштовим переказом за адресою оргкомітету для 

Давиденко Марини Борисівни (тел. отримувача: (057)7314184, 0993389179, 

0983865567). Призначення платежу: «Благочинний внесок на конференцію 

(прізвище учасника)» 

 

 


