ПЕРЕЛІК
з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій,
які проводитимуться у 2016 році
БЕРЕЗЕНЬ
№
з/п

Назва заходу, тема, назва
видання

Дата та місце
проведення

1.

Сателлитная дистанцион
ная научно-практическая
конференция
молодых учѐных и
студентов
«Фундаментальная наука
в современной медицине
- 2016»

2.

Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
«Вища медична освіта:
сучасні виклики та
перспективи»

03-04 березня
2016 року

3.

Науково-практична

03-04 березня

Вимоги

Сроки регистрации: до 7 марта 2016 года.
Детальна інформація

Детальна інформація
Детальна інформація

Перелік
країнучасниць
Белорусь

Організація відповідальна за
проведення заходу
(адреса, телефон оргкомітету)
тел. +375-29-129-24-43
+375-29-106-40-61
e-mail: snobsmu@mail.ru

Україна

Оргкомітет:
м. Київ,
бульвар Т. Шевченка, 13
кабінет 412
тел. (044) 456-54-34
місце проведення:
проспект Перемоги, 34
Морфологічний корпус,
аудиторія № 2
Місце проведення:

Україна

конференція «Микола
Дмитрович Стражеско –
цінність ідей та клінічних
поглядів», присвячена 80літтю інституту та 140літтю з дня народження
М.Д. Стражеска

2016 року

конференц-зал ДУ ННЦ
«Інститут кардіології ім. М.Д.
Стражеска»
м. Київ,
вул. Народного ополчення, 5
Оргкомітет:
03680 МСП Київ 151,
вул. Народного ополчення, 5
тел. (044) 246-87-44,
249-70-03, 275-66-22
факс: (044) 249-70-03, 275-4209
e-mail: org-vavilova@yandex.ru
stragh@bigmir.net

4.

Всеукраїнська науково практична конференція з
міжнародною участю
«Жіноче здоров´я:
імплементація сучасних
протоколів в клінічну
практику»

03-04 березня
2016 року

Детальна інформація

Україна

5.

Міжнародна науковопрактична конференція

04-05 березня
2016 року

Док-ти приймаються до 1 березня 2016 року.

Україна

Місце проведення конференції:
ДВНЗ " Тернопільський
державний медичний
університет
ім. І.Я. Горбачевського
Адміністративний корпус
медичного університету,
майдан Волі, 1,
м. Тернопіль, 46001
тел.: +38(0352) 52-38-81; (050)
3774-317
http://conference.tdmu.edu.ua
e - mail :
geryak_svitlana@ukr.net
Київський медичний науковий
центр

6.

7.

8.

9.

«Рівень ефективності та
необхідність впливу
медичної науки на
розвиток медичної
практики»
*Міжнародний симпозіум
«Кістково-м’язова система
і вік»

І Международная
научно-практическая
конференция
«Инновации в науке:
теория и практика»
*Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
«Досягнення та
перспективи
експериментальної і
клінічної ендокринології»
(П’ятнадцяті Данилевські
читання)
*Науково - практична
конференція з
міжнародною участю
«Українська

Веб-сторінка:
www.kyivmedcenter.org.ua
E-mail:
events@kyivmedcenter.org.ua
тел: +38 099 415 51 69
ЛНМУ ім. Д. Галицького
м. Львів
Секретаріат конференції:
тел. (044) 430-41-74,
254-05-50
факс: (044)430-41-74
crystal_ng@ukr.net

09-11 березня
2016 року

Док-ти приймаються до 20 лютого 2016 року.

Україна

10 марта 2016
года

Информация

Австрия

г. Вена
www.conf.ml
mail@conf.ml

10-11 березня
2016 року

Україна

м. Харків

11 березня 2016 Док-ти приймаються до 20 лютого 2016 року.
року

Україна

Місце проведення:
Кубік-центр
Оргкомітет:
м. Київ, 0357

ортодонтична школа:
вчора, сьогодні, завтра»,
присвячена 80-річчю з
дня народження проф.
С.І. Дорошенко

10.

Міжнародна науковопрактична конференція
«Досягнення медичної
науки як чинник
стабільності розвитку
медичної практики»

11-12 березня
2016 року

11.

ІV Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
«Розбудова системи
забезпечення якості
клінічних лабораторних
досліджень в Україні»
Науково-практична
конференція студентів та
молодих вчених
«Актуальні питання
соціальної медицини,
організації та економіки
охорони здоров’я в

15-16 березня
2016 року

12.

16 березня
2016 року

Тези доповіді та квитанцію про оплату
публікації необхідно надіслати на електронну
адресу: medconf@salutem.dp.ua.

Україна

Україна

Матеріали приймаються до 4 березня 2016 р.
на адресу socmedozd@ukr.net.

Україна

вул. Потьє Е., 7
кафедра ортопедичної
стоматології та ортодонтії
вул. Шолуденко, 3
тел. 093-931-31-13
093-182-08-09
067-771-77-37
067-407-26-40
conf1103@gmail.com
Організація наукових
медичних досліджень
«Salutem»
a/c 5738,
м. Дніпропетровськ, 49107
тел. +38 066 789 82 26
medconf@salutem.dp.ua
www.salutem.dp.ua
Місце проведення:
м. Київ
вул. Велика Васильківська, 55,
НСК «Олімпійський», Хол
Чемпіонів
тел. 050-926-92-90
050-748-38-19
Місце проведення конференції:
м. Харків, пр. Леніна 4,
Харківський національний
медичний університет
тел. (0572)707-73-88
+38-095-539-75-44
e-mail: socmedozd@ukr.net

13.

14.

15.

16.

Україні», присвячена 125річчю з дня народження
Гуревича М.Г.
Національна конференція
з питань глобальної
ерадикації поліомієліту

http://knmu.kharkov.ua

16-17 березня
2016 року

Україна

Міжнародна науковопрактична конференція
«Актуальні питання
клінічної, соціальної
педіатрії та дитячої
неврології»
Всеукраїнська науковопрактична конференція
«Сучасні підходи до терапії
та реабілітації хворих з
внутрішньою та
професійною патологією»

17-18 березня
2016 року

Док-ти приймаються до 01 лютого 2016 року.
Детальна інформація

Україна

17-18 березня
2016 року

Термін подачі матеріалів для публікації до 7
березня 2016 року.
Детальна інформація

Україна

Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
«Інноваційні технології в
сучасній стоматології»

18 березня 2016
року

Україна

Radisson Blu Hotel
Київ
вул. Ярославів Вал, 22
тел. 095-280-28-19
e-mail: sll@eruro.who.int
16 - 17 березня 2016

ДЗ «Запорізька медична
академія післядипломної
освіти МОЗ України»
(м. Запоріжжя
вул. Вінтера, 20
naukazmapo@gmail.com
http://www.zmapo.edu.ua
Місце проведення:
Івано-Франківський
спорткомплекс
медуніверситету
м. Івано-Франківський
вул. Целевича, 34
Оргкомітет:
вул. Мазепи, 114, аудиторія 7
http://www.medvin.kiev.ua/ind
ex.php/news/dent/268-

17.

VII Международная
научная конференция
«Наука в современном
мире»

18.

Міжнародна наукова
конференція «Новітні
чинники впливу на
формування особистості
студента-майбутнього
лікаря»

19.

Всеукраїнська науковопрактична конференція за
міжнародною участю
«Державне управління
людськими ресурсами у
сфері охорони здоров’я в
Україні»
*4-й Національний конгрес
з міжнародною участю
«Радіологія в Україні»

20.

19 марта 2016
года

Прием
заявок,
текстов
статей
и Украина
предоставление отсканированной квитанции
в оргкомитет осуществляет ся до – 19 марта
2016
года
http://archivarius.org.ua/Archive/Informatsionn
oe_pismo_Arkhivarius.pdf
23 березня 2016 Детальна інформація
Україна
року

23 березня 2016 Пропозиції до проекту Резолюції науковоУкраїна
року
практичної конференції просимо надсилати до
23 березня 2016 року на e-mail:
schoolha@ukr.net .

23-25 березня
2016 року

Електронна реєстрація учасників форуму
проводитиметься: з 10 січня до 20 березня на
сайті www.aru-ua.org ;
23-25 березня в фойє конференц-залів.

Україна

programa-konferentsiji-v-ivanofrankivsku-18-bereznya-2016
г.Киев, 01024
ул.Лютеранская 10а,
а/я 15
Сайт: www.archivarius.org.ua
Е-mail: info@archivarius.org.ua
Київський медичний університет
УАНМ кафедра іноземних мов та
соціально-гуманітарних наук
м. Київ, 02091
вул. Харківське шосе, 121 6-й
пов.
тел. (044)560-88-26
(067)606-38-36
e-mail:
kafedragumdys@gmail.com
Місце проведення:
м. Київ
вул. Пугачова, 12/2 конференцзал
тел.: (044) 455-62-92

НМАПО ім. П.Л. Шупика
м. Київ
вул. Дорогожицька
9 ст.м. «Дорогожичі»
тел. (044) 503-04-39
(050) 330-41-73

21.

*Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
«Актуальні питання
клінічної анатомії та
оперативної хірургії»,
присвячена 75-річчю від
дня народження проф.
В.І. Проняєва
*Всеукраїнська науковопрактична конференція
«Здобутки теоретичної
медицини –в практику
охорони здоров’я – 2016»

24-26 березня
2016 року

Тези доповідей та статті приймаються до 25
січня 2016 року.
Детальна інформація_1
Детальна інформація_2

Україна

БДМУ
м. Чернівці, 58000
вул. Ризька, 1
тел. (050) 507-53-20
(050) 553-17-57

24-25 березня
2016 року

Док-ти приймаються до 27 лютого 2016 року.
Детальна інформація

Україна

23.

*Науково-практична
конференція Асоціації
ревматологів України
«Обгрунтування та
напрямки інноваційної
терапії в ревматології»

24-25 березня
2016 року

Україна

24.

I науково-практична
Інтернет-конференція з
міжнародною участю

24-25 березня
2016 року

Тези
(1-2
сторінки)
приймаються
в Україна
електронному вигляді (скановані тези не
приймаються!)
за
адресою:

Запорізький державний
медичний університет
м. Запоріжжя
zsmu.science@gmail.com
тел. +38(091)91-11-567
+38(099)38-09-417
Місце проведення:
готель «Русь», конференц-зала
«Венеція»
вул. Госпітальна, 4
Оргкомітет:
ДУ «Інститут кардіології ім. М.
Стражеска
м. Київ-151, 03680
вул. Народного ополчення, 5
тел. (044)249-70-03,
275-42-09
e-mail: org-vavilova@yandex.ru
stragh@bigmar.net
61001, м. Харків,
пл. Повстання, 17
тел.: (057)732-27-98

22.

«Фармацевтична наука та
практика: проблеми,
досягнення, перспективи
розвитку»

farmtex-ipksf@nuph.edu.ua.
Детальна інформація

e-mail: farmtexipksf@nuph.edu.ua

25.

Науково-практична
конференція
«Акушерська кардіологія
– виклик ХХІ сторіччя»

25 березня 2016
року

Україна

26.

Міжнародна науковопрактична конференція
«Роль сучасної медицини
у житті людини та її місце
у формуванні здорового
способу життя»

25-26 березня
2016 року

Останній термін подання матеріалів для участі
в заході: до 22 березня 2016 року.

27.

VIII международная
заочная научнопрактическая
конференция «Наука в
современном
информационном
обществе»

28-29 марта
2016

Заявки на участие принимаются до 28 марта
2016 г. на эл. почту: isociety@bk.ru.

28.

Дев’ята Українська
наукова конференція
студентів, аспірантів і
молодих учених з
міжнародною участю
«Хімічні проблеми
сьогодення»

29-30 березня
2016 року

Реєстрація і відправлення тез-доповідей на Україна
статті
15.02.2016
року.
Детальна інформація

Україна

м. Київ, 03680
вул. М. Амосова, 6
тел. (044) 249-81-99
(067) 422-92-16
(067) 358-93-34
e-mail: www.amosova.org.com
Контакти організаційного
комітету:
ГО «Львівська медична
спільнота»
T: (099) 415-06-39
@: nauka@medicinelviv.org.ua
W: www.medicinelviv.org.ua
W: http://isociety.sciencepublish.ru

На базі хімічного факультету
Донецького національного
університету
м. Вінниця
тел. 095-321-98-20
095-494-99-09
http://hps.donnu.edu.ua/

29.

Науково-практична
конференція «Актуальні
ведення хворих на
хіміорезистентний
туберкульоз на
стаціонарному та
амбулаторному етапах»

31 березня 2016
року

Україна

ДУ Національний інституту
фтизіатрії і пульмонології ім.
Ф.Г. Яновського
м. Київ
вул. Амосова, 10 (Центральний
корпус)
тел. (044) 275-41-33
e-mail: phthysio@ifp.kiev.ua

