ПЕРЕЛІК
з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій,
які проводитимуться у 2015 році

КВІТЕНЬ

№
з/п

Назва заходу, тема,
назва видання

Дата та місце
проведення

Вимоги

Перелік
країнучасниць

1.

Міжнародна науково- 02-03 квітня
практична
2015 року
конференція
«Актуальні проблеми
сучасної освіти та
науки в контексті
євроінтеграційного
поступу»

Тексти тез, включаючи авторську
довідку, прохання надсилати за
адресою office@lirol.com.ua до 15
березня 2015 року
Детальна інформація

2. *

IV з’їзд сімейних
лікарів України

Для участі необхідно до 1.02.2015 р.
Україна
надіслати заявку або зареєструватися на

02-03 квітня
2015 року

Україна

Організація відповідальна за
проведення заходу
(адреса, телефон
оргкомітету)

Місце проведення:
Луцький інститут розвитку
людини Університету
«Україна»
м. Луцьк,
вул. Г.Гонгадзе, 5
тел.: (0332) 78-29-00,
(050) 339-71-37,
(067) 33-44-847
Місце проведення:
палац дозвілля «Листопад»

сайті: www.uacm.org.ua
Детальна інформація

3.

4. *

5. *

XXXII-я
международная
научно-практическая
конференция
«Перспективные
направления
современной науки»
IV з’їзд сімейних
лікарів України

02-06 аперля
Срок подачи материалов – до 23
2015 года
марта 2015 г. (включительно), на адрес
conference@zinet.info
Информация

Украина

02-03 квітня
2015 року

Документи надіслати до 01.02.2015
року на адресу:
www.uacm.org.ua

Україна

Детальна інформація

Україна

Науково-практична
03 квітня
конференція «Сучасні 2015 року
аспекти профілактики
і лікування ішемічної

м. Полтава,
вул. Жовтнева, 58
тел./факс: (044) 520 27 27,
520 27 20, 4830435
тел.: 067 446 68 11, 067778-64-09,
E-mail:
alfa1967@yandex.ru,
e-mail:
ludmilahimion@hotmail.com
Оргкомитет:
ОО «Южноукраинский
гуманитарный альянс»
г.Запорожье, 69057
ул.Клары Цеткин, 76
тел. 093-395-18-05
м. Полтава
вул. Жовтнева, 58
тел. (044) 483-04-35
(067)778-64-09
e-mail:
ludmilahimion@hotmail.com
www.uacm.org.ua
Інститут ім. М.М. Амосова
м. Київ, 03680
вул. Амосова, 6
тел./факс (044) 275-43-22

6.

7.

8.

9.

хвороби серця та її
ускладнень»
Міжнародна науково- 03-04 квітня
практична
2015 року
конференція
«Сучасні наукові
дослідження
представників
медичної науки –
прогрес медицини
майбутнього»

Для участі у конференції необхідно до
31 березня 2015 року:

Україна

1. Заповнити заявку на участь у
конференції на сайті Київського
медичного наукового центру у розділі
«Семінари та конференції»;
2. Надіслати на наступну адресу:
events@kyivmedcenter.org.ua
Детальна інформація
Останній термін надсилання статей – 2 Україна
квітня 2015 року (включно).
Детальна інформація

ХІІІ Всеукраїнська
науково-практична
інтернет-конференція
«Вітчизняна наука на
зламі епох: проблеми
і перспективи
розвитку»
69 наукова
конференція
«Питання сучасної
медицини»

03-04 квітня
2015 року

0304.04.2015
року

Кінцевий термін подачі тез: 10 березня
2115 року на e-mail: sammastud.konferen@mail.ru
Детальна інформація_1
Детальна інформація_2
Детальна інформація_3
Детальна інформація_4

69-ая научно-

08 - 10

Электронная регистрация участников

Київський медичний
науковий центр
м. Київ
тел: +38 099 415 51 69
Веб-сторінка:
www.kyivmedcenter.org.ua
E-mail:
events@kyivmedcenter.org.u
a

Оргкомітет:
Київська обл.
м. ПереяславХмельницький, 08401,
вул. Сухомлинського, 30,
кімн. 203
тел.: (093) 056 94 96)
Узбекіста м. Самарканд
ан

Республи

Белорусский

10.

11.

практическая
конференция
студентов и молодых
учёных с
международным
участием
«Актуальные
проблемы
современной
медицины и
фармации-2015»

апреля 2015
года

конференции будет проводиться в
период со 2 февраля по 2 марта 2015
года.
Информация_1
Информация_2

ка
Беларусь

X Ювілейна
південно- українська
науково-практична
конференція “Вища
школа в рішенні
проблем внутрішньої
медицини»

09 квітня
2015 року

Тези в електронному варіанті слід
надсилати до 20 березня 2015 року
Шаповалову Олексію Григоровичу на
електронну пошту alcard@ukr.net

Україна

Міжнародна науково- 10-11 квітня
2015 р.
практична
конференція
«Фармацевтичні та

Детальна інформація

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

Україна

государственный
медицинский университет
(БГМУ)
220016, г. Минск,
пр-т Дзержинского 83,
учебный корпус № 5, ауд.
120а
тел. +375-17-272-65-97,
+375-17-271-11-56,
+375-17-272-52-95,
+375-29-129-24-43
e-mail: sno@bsmu.by
www.sno.bsmu.by
Конференція відбудеться в
приміщенні Одеського
академічного російського
драматичного театру ім.
А.В. Іванова
м. Одеса,
вул. Грецька, 48
тел. (067) 48 93 255,
(067) 48 05 582,
(048) 725 20 63
Організація наукових
медичних досліджень
«Salutem»
a/c 5738,

медичні науки:
актуальні питання»

12.

13.

14.

Міжнародна науковопрактична
конференція
«Актуальні проблеми
клінічної,
теоретичної,
профілактичної
медицини,
стоматології та
фармації»
ХХІI Міжнародна
науково-практична
конференція
студентів, аспірантів
та молодих учених
«Актуальні проблеми
життєдіяльності
суспільства»
Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
«Лабораторна
діагностика в клініці
внутрішніх хвороб»

Детальна інформація

10-11 квітня
2015 року

Кінцевий строк подання матеріалів: 7
квітня 2015 р. (включно)
Детальна інформація

Україна

м. Дніпропетровськ, 49107
тел. +38 066 789 82 26
e-mail:
medconf@salutem.dp.ua
Одеський медичний
інститут
Міжнародний
гуманітарний університет
вул. Фонтанська дорога,
33, м. Одеса, 65009
+38 068 331 58 98
medinst@mgu.od.ua

15-16 квітня Матеріали надсилаються на е-mail:
2015 року
nauka_kdu@mail.ru
Детальна інформація

Україна

Полтавська обл., 39600,
м. Кременчук,
вул. Першотравнева, 20,
КНУ ім. М.
Остроградського
http://apgs.kdu.edu.ua/

15-16 квітня Детальна інформація_1
2015 року
Детальна інформація_2

Україна

м. Київ
вул. Салютна, 2-Б,
ст. м. «Нивки»,
КиївЕкспоПлаза

15.

15-16 квітня
* Всеукраїнська
науково-практична
2015 року
конференція
«Актуальні проблеми
правового виховання
учнівської та
студентської молоді в
умовах становлення
громадянського
суспільства»

Україна

КІНУ «Одеська юридична
академія»
м. Київ, 02121,
вул. Харківське шосе, 210
kiev-university@onua.edu.ua

ДЗ «Дніпропетровська
медична академія МОЗ
України»
м. Дніпропетровськ, 49005
вул. Севастопольська 19,
http://morphology.dp.ua/_pu
b/sno/
На базі ВЦ
«КиївЕкспоПлаза»
м. Київ
вул. Салютна, 2 Б, павільон
№3

16.

XV науково медична
конференція
студентів та молодих
вчених «Новини і
перспективи
медичної науки»

15-17 квітня
2015 року

Матеріали приймаються до 2 березня
2015 року.
Детальна інформація

Україна

17.

IV міжнародний
медичний конгрес
«Впровадження
сучасних досягнень
медичного науки в
практику охорони
здоров’я»

15-17 квітня
2015 року

Детальна інформація_1
Детальна інформація_2

Україна

18.

6-я
специализированная
конференцияпрактикум «Sales

16 апреля
2015 года

Информация

Украина

Место проведения:
отель «Русь»
ул. Госпитальная, 4
тел./факс: (044) 585-97-10

Force Efficiency 2015»
19.

* Науково-практична
конференція
«Стандарти
діагностики та
лікування в клініці
внутрішніх хвороб»

20.

* Науковий симпозіум 16-17 квітня
з міжнародною
2015 року
участю «Результати
доказової медицини в
клінічну практику»

21.

16-17 квітня
* V Міжнародна
науково-практична
2015 року
Інтернет-конференція
«Формування
професіоналізму
фахівця в системі
безперервної освіти»

22.

Міжнародна науково- 17-18 квітня
практична
2015 року
конференція
«Ключові питання
наукових досліджень
у сфері медицини у
ХХІ ст.»

16-17 квітня
2015 року

Тези доповідей або статті просимо
надсилати до 15 березня 2015 року

Україна

(внутр. 313)
e-mail:
yulia.gulenko@morion.ua
м. Вінниця
тел. (0432) 66-11-98
e-mail:
terapiavm@gmail.com

Україна

НМАПО ім. П.Л. Шупика
вул. Дорогожицька, 9
м. Київ
тел. (04) 432-04-73

Матеріали приймаються до 05 квітня
2015 року на адресу:
phdpusoc_ped@i.ua

Україна

Заповнити форму заявки на участь у
конференції в online режимі на
офіційному сайті
www.medfoundation.od.ua до 15 квітня
2015 року (включно)
Детальна інформація

Україна

Оргкомітет:
м. ПереяславХмельницький, Київська
область, 08401
вул. Сухомлинського, 30
тел. (04567) 5-37-92
e-mail: phdpusoc_ped@i.ua
Місце проведення:
м. Одеса, Гагаринське
плато 5, ОК «Одеса»
Адреса для поштової
кореспонденції:
65001, Одеса 1, а/с 307
@:

23.

Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
«Сучасні
трансфузіологія та
гематологія:
перспективи
реалізації світового
досвіду в Україні»

17 квітня
2015 року

Детальна інформація

24.

IV Міжнародна
науково-практична
конференція
„Гендер. Екологія.
Здоров´я”

21-22 квітня
2015 року

Термін подачі тез заявок (Dead Line) – Україна
01 квітня 2015 року
Детальна інформація

25.

Науково-практична
конференція
«Завдання держави у
забезпеченні
ефективної кадрової
політики системи

22 квітня
2015 року

Тези, заявку та пропозиції до проекту
рекомендацій необхідно надсилати до
17 квітня 2015 року на електронну
адресу: healthpolicyua@gmail.com
Детальна інформація

Україна

Україна

info@medfoundation.od.ua
W:
www.medfoundation.od.ua
T: +38 066 555 39 74
Конференц-зал № 1,
павільйон № 3 ВЦ
«КиївЕкспоПлаза»,
вул. Салютна, 2-Б,
м. Київ
http://medforum.in.ua/registr
aciya

ХНМУ
м. Харків, 61022,
проспект Леніна, 4
тел.: 067-951-35-49,
0689953262,
707-73-38,
707-73-13
e-mail: gez.2007@mail.ru
e-mail: katl@inbox.ru
м. Київ,
вул. Пугачова, 12/2,
конференц-зал
тел. (044) 455-62-92

26.

охорони здоров’я»
* Міжнародна науково- 22 квітня
практична
2015 року
конференція
«Мобільність освіти,
інноваційна культура
та соціальна
відповідальність як
ресурси
конкурентоспроможн
ості європейських
університетів»

27.

Дев’ята науковопрактична
конференція
студентів та молодих
вчених з
міжнародною участю
«Актуальні проблеми
сучасної медичної
психології»

23-24 квітня
2015 року

28.

* V науково-практична
конференція
Української асоціації
фахівців із серцевої
недостатності
«Серцева

23-24 квітня
2015 року

Матеріали приймаються до 15 березня
2015 року на адресу: depirelations@uzhnu.edu.ua

Україна

м. Ужгород
тел./факс (0312)61-33-32
e-mail: depirelations@uzhnu.edu.ua

Матеріали приймаються до 23 березня
2015 року
Детальна інформація

Україна

СНТ ім. О.А. Киселя
НМУ ім. О.О. Богомольця
м. Київ 01601
бул. Т. Шевченка, 13
тел. +380664983195
+380634606196
e-mail:
conf_medpsih@ua.fm
Сайт: nmusic.org.ua
www.snt-nmu.kiev.ua
ДУ «Інститут кардіології
ім. М.Д. Стражеска»
м. Київ, 03680
вул. Народного ополчення,
5
тел. (044) 49-70-03

Україна

29.

30.

31.

недостатність яка
міжфахова проблема:
здобутки та
перспективи»
* Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
«Новітні тенденції в
сучасній
анестезіології та
інтенсивній терапії –
акцент на проблемах
травми, кровотечі,
сепсису»
Наукова конференція
молодих вчених
«Актуальні проблеми
біохімії та
біотехнології – 2015»,
присвячена 90-річчю
заснування Інституту
біохімії ім. О.В.
Палладіна
Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
«Методологічні та
правові аспекти

275-42-09
e-mail: stragh@bigmir.net
org-vavilova@yandex.ru
23-24 квітня
2015 року

Україна

23-24 квітня
2015 року

1. Термін подачі тез – 3 квітня 2014 р.
Council.Y.S@gmail.com

23-24 квітня
2015 року

Останній термін подання матеріалів –
20 березня 2015 p.
У разі виникнення додаткових
запитань стосовно вартості та
публікації статей, тез – просимо

Україна

м. Київ
вул. Академіка
Заболотного, 21
Клінічна лікаря
«Феофанія»
тел. (044) 518-41-57
050-913-33-97
e-mail: maxpy@yahoo.com
Інститут біохімії ім. О.В.
Палладіна Національної
академії наук України
тел. (044) 235 51 72;
235 51 72
e-mail:
bio.cherv@gmail.com;
e-mail:
d.korolova@gmail.com
УНДІ соціальної і судової
психіатрії та наркології
МОЗ України
м. Київ
тел. (044) 468-32-15

32.

діагностики терапії
та соціальної
допомоги при
психічних та
поведінкових
розладах у різних
вікових групах»
* ІІІ Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Актуальні питання
паліативної та
хоспісної допомоги в
Україні»

звертатися до Сніжани Володимирівни
Сенатос за телефонами: (044) 486-15-57,
(044) 486-17-79 або за електронною
адресою: senatos@health-medix.com
Детальна інформація

Сайт: www.undisspn.org.ua

23-24 квітня
2015 року

Детальна інформація

Україна

23-24 квітня
2015 року

Детальна інформація_1
Детальна інформація_2

Україна

33.

Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
«Сучасні теоретичні
та практичні аспекти
клінічної медицини»
(для молодих вчених
та студентів»

34.

Міжнародний форум 23-24 квітня
студентів, аспірантів і 2015 року
молодих учених

Тези доповідей мають бути
Україна
представлені в оргкомітет до 15.03.2015
року
Детальна інформація

На базі НМАПО ім. П.Л.
Шупика
м. Київ, 04212
вул. Дорогожицька, 9
тел. (044) 205-48-61, 063822-65-25
www.palliativecare.gov.ua
info@palliativecare.gov.ua
м. Одеса, 65026
вул. Ольгієвська, 11
тел. (048) 712-31-34
e-mail:
sno.med.od@gmail.com

ДНУ ім. О. Гончара,
відділ науково-технічної
інформації,
м. Дніпропетровськ,
просп. Гагаріна, 72, 49010

35.

* Конгрес «Проблемні 23-24 квітня
питання медицини
2015 року
невідкладних станів:
теоретичні та
практичні їх аспекти»

Реєстраційну карту учасника конгресу і
тези просимо надіслати до 26 березня
2015 року (з поміткою для Гош Раїси
Іванівни)
Детальна інформація

Україна

36.

* VI щорічна
міжнародна науковопрактична
конференція
«Досягнення та
перспективи в
онкоурології,
пластичній та
реконструктивній
хірургії сечовивідних
шляхів»

23-25 квітня
2015 року

Останній термін реєстрації – 15 квітня
2015 року

Україна

37.

* Сьома
східноєвропейська
конференція з
проблем
стоматологічної
імплантації
«Принципи доказової
медицини в

23-25 квітня
2015 року

Прохання підтвердити участь до 15
квітня 2015 року.

Україна

тел: (056) 374-98-23;
760-93-54
E-mail: mforum@dsu.dp.ua
Сайт: www.dnu.dp.ua
НМАПО ім. П.Л. Шупика
м. Київ, 04112
вул. Дорогожицька, 9
метро «Дорогожичі»
тел. 456-80-50, 440-61-92
e-mail: nmapo403@ukr.net
Місце проведення конф.:
«Президент-готель»
(конгрес-хол),
м. Київ, 01023
вул. Госпітальна, 12
факс: (044) 259-02-73,
тел.: 050-673-20-82,
067-442-68-09
Cайт: www.souu.org.ua
E-mail: info@souu.org.ua
м. Львів
тел. + 38 032 251 20 39,
099 745 40 58,
+38 032 251 25 41
E-mail:
info@implantcongress.com

імплантології»
38.

І Міжнародна
науково-практична
конференція
студентів, аспірантів
та молодих учених
«Гуманітарний та
інноваційний ракурс
професійної
діяльності: пошуки
молодих учених»

24 квітня
2015 року

Термін подання матеріалів до
10.04.2015 р. надіслати на електронну
адресу оргкомітету:
conf2015@mgu.od.ua
Детальна інформація

Україна

Міжнародний
гуманітарний університет
65009, Україна, м. Одеса,
вул. Фонтанська дорога, 33
тел.: +38 (099) 269 70 67
ел. стор.: www.mgu.od.ua
ел. адреса:
conf2015@mgu.od.ua

39.

XVІІІ Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Молодь, освіта,
наука, культура і
національна
самосвідомість в
умовах європейської
інтеграції»

24 квітня
2015 року

Термін подання матеріалів до 30
березня 2015 року на e-mail:
assoc@kyiv.e-u.in.ua
Детальна інформація

Україна

м. Київ, 03115,
бульвар Академіка
Вернадського,16-в, к. 301
тел. (044) 452-76-55
E-mail: assoc@kyiv.eu.in.ua

40.

Науково-практична
конференція за
міжнародної участі
«Діагностика та
терапія ендокринних
порушень у жінок від
менархе до
менопаузи»

24 квітня
2015 року

Детальна інформація

Україна

м. Київ,
Оболонська набережна, 17,
готель «Вісак»

41.

42.

43.

* ХХІ Всемирный
конгресс по
реабилитации в
медицине и
иммунореабилитации

24-30 апреля
2015 года

ХІІІ Міжнародна
29 - 30
науково-практична
квітня 2015
інтернет-конференція року
«Проблеми та
перспективи розвитку
науки на початку
третього тисячоліття
у країнах Європи та
Азії»
* Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Інновації молодих
вчених медиків і їх
впровадження в
практичну охорону
здоров’я»

30 квітня
2015 року

Сингапур

Останній термін подання статей – 28
квітня 2015 р. (включно).
Детальна інформація

Україна

Тези надсилати листом за адресою:
м. Київ, 03142
вул. акад. Доброхотова, 5 кв. 46
Пехньо Василю Васильовичу
до 15 березня 2015 року
Заявки щодо усної та стендової
доповіді на конференцію надсилати на
ел. адресу: ntmv.nmapo@gmail.com

Україна

Адрес оргкомитета
конгресса
г. Москва, 117513
ул. Островитянова,4
тел. (495)735-1414
факс (495)735-144
сайт: www.isir.ru
e-mail: info@wipocis.org
wipocis@mail.ru
Оргкомітет:
08401, Київська обл.
м. ПереяславХмельницький,
вул. Сухомлинського, 32,
гурт. 1, кім. 108
тел. (097) 923 16 58,
(093) 335 78 86
НМАПО ім. П.Л. Шупика
м. Київ
тел. 050-442-76-63,
067-290-91-91,
096-948-22-74

