
Kyiv, May 21th – 24th, 2018

Symposium and Summer School

FUNDAMENTAL PRINCIPLES 
OF CANCER BIOTHERAPY

Dear Colleagues and Friends! 

Welcome to register and submit abstracts to participate in the international 
symposium and summer school on cancer biotherapy uniting basic, applied 
researchers and clinicians.

Full details of the meeting, speaker program, registration procedure, and training 
activities will be available soon on the R.E. Kavetsky IEPOR, NAS of Ukraine and 
VACTRAIN websites.

Participation in the meeting is free. 

To attend, please, register by sending e-mail to Elena Kashuba 
lenakash@yahoo.com and/or Larysa Kovalevska kreyl@yahoo.com. Registration is 
by the principle «first come, first served». 

Attendance costs. Organizers cover attendance costs (travel, subsistence and 
logging) for researchers from Ukraine and Riga Stradins University.

Abstract Submission.  We invite all interested researchers to submit abstracts 
before 
May, 7th to Elena Kashuba and/or Larysa Kovalevska. Abstracts will be 
peer-reviewed and published in the international journal «Experimental Oncology». 

Looking forward to seeing you all in Kyiv!

Kind regards, on behalf of organizing committee,

Vasyl F. Chekhun, academician 
Elena Kashuba, PhD, Dr Hab.

You will find more information soon on the web-sites: 

http://iepor.org.ua
http://vactrain.lv

RE Kavetsky Institute of Experimental Pathology, 
Oncology and Radiobiology, National Academy
of Sciences of Ukraine



21-24 травня 2018, Київ 

Сімпозіум та літня школа

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ БІОТЕРАПІЇ 
ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ

Шановні колеги!

Ласкаво просимо до реєстрації та подання тез для участі у міжнародному симпозіумі 
та літній школі з біотерапії злоякісних новоутворень. Конференція та літня школа 
будуть присвячені фундаментальним дослідженням, прикладним аспектам та 
сучасному і майбутньому використанню протипухлинних вакцин для лікування хворих. 

Участь у конференції/школі безкоштовна.

Для участі, будь ласка, зареєструйтесь, відправивши електронне повідомлення
Олені Кашубі  lenakash@yahoo.com та/або Ларисі Ковалевській kreyl@yahoo.com 
Організатори покривають витрати на участь у конференції (переїзд та готель) для 
дослідників з України та Ризького університету ім. П. Страдиня.

Тези на виступ у конференції пересилати на вищевказані електронні адреси до 7 
травня Олені Кашубі та/або Ларисі Ковалевській. Тези будуть прорецензовані та 
опубліковані в міжнародному журналі «Experimental Oncology».

Чекаємо на вас у Києві!

З повагою, від імені оргкомітету,

академік НАН України В. Чехун
д-р біол. наук О. Кашуба

Повна інформація про сімпозіум, програма лекцій та навчальних заходів буде незабаром доступна 
на веб-сайтах ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України та VACTRAIN:

http://iepor.org.ua
http://vactrain.lv

Інститут експериментальної патології, онкології
і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України


