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

ТРАВЕНЬ
№
з/п

1.

2.

Назва заходу, тема,
назва видання

Международная
научная конференция
"Педагогика и
психология в эпоху
возрастающего
потока информации 2015" (Pedagogy and
Psychology In an Era
of Increasing Flow of
Information – 2015)
Міжнародна науковопрактична
конференція
«Медична наука та

Дата та місце
проведення

Вимоги

Перелік
країнучасниць

Організація відповідальна за
проведення заходу
(адреса, телефон
оргкомітету)

03 мая 2015 Приём заявок и статей до 2 мая 2015
года
года
(в
Информация
дистанционн
ом формате)

Венгрия

Оргкомитет:
г. Будапешт
scaspee@gmail.com
редакцию журнала:
seanewdim@gmail.com
Сайт: http://seanewdim.com/

08 травня
2015 року

Україна

Організаційний комітет:
Київський медичний
науковий центр
тел: +38 099 415 51 69

Док-ти приймаються до 05 травня
2015 року
(events@kyivmedcenter.org.ua)
Детальна інформація

практика на
сучасному
історичному етапі»
3.

4.

5.

* ІІ Всеукраинская
студенческая
научная конференция
с международным
участием
«Физиология
медицине, фармации
и педагогике:
Актуальные
проблемы и
современные
достижения»
* Науково-практична
конференція
"Міжнародні та
вітчизняні
лікувальнодіагностичні
стандарти для лікаря
загальної практики"
* Наукова конференція
студентів та молодих
вчених «Медицина

12 мая 2015
года

Для участия в конференции
необходимо до 15 апреля 2015 года
отправить материалы на e-mail:
pandikidis_n@ukr.net

Украина

13 травня
2015 року

Україна

14 травня
2015 року

Кінцева дата надсилання матеріалів для Україна
публікації – 22 квітня 2015 року
(подовжено).

Веб-сторінка:
www.kyivmedcenter.org.ua
E-mail:
events@kyivmedcenter.org.u
a
ХНМУ
г. Харьков
кафедра физиологии и
анатомии человека
тел. 099-940-16-76

НМУ ім. О. Богомольця
м. Київ
вул . Володимирська, 55
тел. (044) 540-19-40
(066) 466-71-47

м. Краматорськ Донецької
області
ДНМУ

ХХІ сторіччя»

6.

7.

8.

Науково-практична
конференція
«Актуальні питання
внутрішньої
медицини»

* Науково-практична
конференція
"Актуальні питання
лікування
захворювань
щитоподібної залози
та іншої ендокринної
патології"
Науково-практична
конференція
«Актуальні питання
респіраторної та

Детальна інформація_1
Детальна інформація_2
Детальна інформація_3
Детальна інформація_4

вул. Машинобудівників,
буд. 39
тел. (099) 943-31-55
(050) 768-30-53
http://dsmu.edu.ua
http://www.vk.com/snt_dsm
u

14-15 травня Тези приймаються до 01 квітня 2015
2015 року
року

Україна

14-15 травня
2015 року

Україна

14-15 травня Детальна інформація
2015 року

Україна

ДЗ «Дніпропетровська
медична академія»
м. Дніпропетровськ, 49044
вул. Дзержинського, 9
тел. (0562) 31-22-57
(056) 756-95-29,
756-95-29,
713-56-34
ДВНЗ "Івано-Франківський
національний медичний
університет"
м. Івано-Франківськ
вул. Галицька, 2
тел. (050) 373-54-79
(067) 464-98-84
(067) 464-93-75
Місце проведення:
м. Київ,
вул. П. Майбороди, 8,
конференц-зал

алергічної патології у
дітей»

9.

10.

11.

* VIII Науковопрактична
конференція з
міжнародною участю
"Актуальні проблеми
клінічної та
фундаментальної
медицини ISIC"
V міжнародна
наукова конференція
молодих вчених
«Сучасні аспекти
санаторно-курортної
справи»

14-15 травня Тези потрібно надіслати до 20 квітня
2015 року
2015 року

Україна

14-15 травня Останній термін приймання тез – 25
2015 року
квітня 2015 року
Детальна інформація

Україна

* Всеукраїнська
науково-практична

14-15 травня Документи приймаються до 13 квітня
2015 року
2015 року за адресою:

Україна

ДУ «Інститут педіатрії,
акушерства і гінекології
НАМН України»
тел. +38 050 98 308 58,
(044) 483-62-16
ХНМУ
м. Харків
тел. +38067 -189- 68- 47
+38067- 575- 01- 03
Сайт: www.isic.kharkov.ua

Адреса оргкомітету:
м. Одеса, 65014,
пров. Лермонтовський, 6,
ДУ «Укр НДІ медичної
реабілітації та курортології
МОЗ України»;
тел./факс (048) 728-62-41;
(0482)-32-82-01;
(066) 1997245;
(066) 6616113;
(093) 3901081;
Е-mail:
oksana_hmelevska@mail.ru
м. Запоріжжя
тел. (097) 797-08-84, (0612)

12.

13.

конференція молодих
вчених та студентів з
міжнародною участю
«Сучасні аспекти
медицини та
фармації – 2015»
Науково-практична
конференція
"Перспективи
діагностики і
лікування
гематологічних
захворювань"
* Науково-практична
конференція
присвячена 65-річчю
з дня народження
професора Семенюка
Ю.С. «Нестандартні
ситуації в хірургії»

conf2014zsmu@mail.com

224-64-70

14-15 травня Детальна інформація_1
2015 року
Детальна інформація_2
Детальна інформація_3
Детальна інформація_4

Україна

Місце проведення :
м. Київ
вул. Госпітальна, 12
(ст. метро "Палац спорту")
тел. 050-911-40
067-444-38-00

15 травня
2015 року

Україна

Місце проведення:
Рівненський обл. академ.
музично-драматич. театр
м. Рівне, 33007
пл. Театральна, 1
Оргкомітет:
ТДМУ ім. І.Я.
Горбачевського,
вул. Київська, 78-г
тел. (0362) 28-26-54,
28-19-10
web-сайт: http://rokl.rv.ua
e-mail: kzrok@gmail.com
bob0607@mail.ru

Матеріали приймаються до 01 квітня
2015 року.

14.

15.

16.

Науково-практична
конференція з участю
міжнародних
спеціалістів,
присвячена Дню
науки «Внесок
молодих вчених і
спеціалістів
у розвиток медичної
науки і практики:
нові перспективи»
* IVСъезд Украинской
ассоциации черепночелюстно-лицевых
хурургов,
специализированная
стомат. выставка,
мастер-классы

15 травня
2015 року

Матеріали приймаються до 01 квітня
2015 р. на e-mail:
molodi.vcheni@yandex.ua
Детальна інформація

Україна

ДУ «Національний
інститут терапії ім. Л.Т.
Малої НАМН України»,
тел. +38 057 373 90 15,
+380667119320

15-16 мая
2015 года

Работы присылать до 31.12.2014 года
на e-mail: malanchuk_va@ukr.net,
uacmfs@ukr.net

Украина

Звітна конференція

15 травня
2015 року

Роботи присилати до 15 квітня 2015
року на ел. адресу:
conference.mgu@gmail.com

Україна

Стоматологический
медицинский центр НМУ
им. А.А. Богомольца
кафедра хирургической
стоматологи и челюстнолицевой хирургии
г. Киев
ул. Зоологическая, 1
тел. (044) 483-18-79,
483-94-93
Сайт:
http://nmu.ua/kaf70/php
http://uacmfs.at.ua
Міжнародний
гуманітарний університет
м. Одеса
Фонтанська дорога, 33

тел. 067-745-17-93,
066-415-72-96
@: conference.mgu@gmail.c
om
W: Web-site
17.

Міжнародна
науково-практична
конференція
«Сучасний вимір
медичної науки та
практики»

18.

* XIV Всеукраїнська
науково-практична
інтернетконференція
"Вітчизняна наука на
зламі епох: проблеми
і перспективи
розвитку"
* V науково-практична
конференція
Асоціації
аритмологів
України»

19.

15-16 травня Тези доповіді та квитанцію про оплату
2015 року
публікацій необхідно надіслати на ел.
адресу medconf@salutem.dp.ua до 13
травня 2015 року.
Детальна інформація

Україна

16-17 травня Останній термін надсилання статей –
2015 року
15 травня 2015 р. (включно)
Детальна інформація

Україна

19-20 травня Статті приймаються до 20 квітня 2015
2015 року
року.

Україна

Організація наукових
медичних досліджень
«Salutem»
a/c 5738,
м. Дніпропетровськ, 49107
+38 066 789 82
26 medconf@salutem.dp.ua
Оргкомітет:
Київська обл.,
м. ПереяславХмельницький,
08401,
вул. Сухомлинського, 30,
кім. 203.
тел. 093 056 94 96)
Оргкомітет:
м. Київ, 03151
вул. Народного ополчення,
5
тел. (044) 249-70-03,
275-66-22

20.

XІІІ Всеукраїнська
19-21 травня
конференція молодих 2015 року
вчених та студентів з
актуальних питань
сучасної хімії з
міжнародною участю

Реєстрація на конференцію, сплата
оргвнеску, прийом тез здійснюються
поштою (E-mail: zarovir@yandex.ru) до
30 квітня 2015 року
Детальна інформація

Україна

21.

Міжнародна
науково-практична
конференція «Вища
освіта України у
контексті загальних
цивілізаційних змін.
Виклики та
можливості
сьогодення»
Науково-практичний
симпозіум з
міжнародною участю
«Критерії ранньої
діагностики
первинних
імунодефіцитів у
дітей» в рамках
Центрально-

Док-ти для участі у конференції
необхідно до 15 квітня 2015 року
надіслати на електронну адресу
організаційного комітету
osvita.e-u@ukr.net
Детальна інформація

Україна

22.

21 травня
2015 року

21-22 травня Детальна інформація
2015 року

org-vavilova@yandex.ru
Хімічний факультет (16
корпус), ДНУ ім. О.
Гончара вул. Козакова, 22
Дніпропетровськ, 49010,
тел.: (095) 471-47-28,
(098) 339-21-31
сайт: http://cf.dp.ua
група:
http://vk.com/club87899390
м. Київ,
бульвар Академіка
Вернадського, 16-В
Європейський університет
тел. (044) 452-76-55,
450-99-31
E-mail: osvita.e-u@ukr.net
Житомирський інститут
медсестринства
м. Житомир
вул. Бердичівська, 44/15
тел.(044) 412-26-98,
(044) 253-72-71,
093-527-67-74

23.

24.

25.

26.

Східноєвропейського
проекту «J-project»
21-22 травня Детальна інформація_1
* Науково-практична
конференція за
2015 року
Детальна інформація_2
участю міжнародних
спеціалістів
"Філатовські читання
2015", присвячена
140-річчю з дня
народження В.П.
Філатова
Науково-практична
конференція "Сучасні
проблеми
епідеміології
мікробіології, гігієни
та туберкульозу" з
міжнародною участю
* Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Сучасні підходи в
лікуванні
онкологічних
хворих»
Науково-практична

Україна

ДУ "Інститут очних хвороб
і тканинної терапії ім. В.П.
Філатова"
м. Одеса, 65061
Французький бульвар,
49/51
тел. 0487298490,
0487465208
e-mail:
filatovinstitut@ukr.net
filatovinfo@ukr.net
м. Львів, вул. Зелена, 12
тел. (032) 260-12-00;
276-30-67
e-mail: epidem@mail.lviv.ua

21-22 травня Детальна інформація
2015 року

Україна

21-22 травня Роботи приймаються:
2015 року
Хмельницьке шосе, 84
texts.vocod70@gmail.com

Україна

м. Вінниця
місце проведення:
Хмельницьке шосе, 7
приміщення Вінницької
обласної філармонії
www.vocod.com.ua

21-22 травня Детальна інформація

Україна

Національна медична

конференція з
2015 року
міжнародною участю
"Інноваційні
технології медичної
допомоги
новонародженим"
27.

28.

29.

ІІ Международный
21-23 мая
Конгресс по
2015 года
гемостазиологии,
анестезиологии,
интенсивной терапии
«Black Sea Pearl»

Информация

22-23 травня Кінцевий термін подачі док-тів до 15
* Всеукраїнська
науково-практична
2015 року
січня 2015 року.
конференція з
міжнародною участю
«Помилки та
небезпеки в
лапароскопічній
хірургії»
Міжнародна науково- 22-23 травня
практична
2015 року
конференція
«Здоров’я людини у

Документи для участі надіслати до 19
травня 2015 року (включно) на ел.
скриньку conf@medfoundation.od.ua.
Детальна інформація

Украина

Україна

Україна

академія післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика
м. Київ,
вул. Дорогожицька,
9, ст. метро «Дорогожичі»
тел. (044) 236-09-61,
067-757-02-17
066-724-84-93
г. Одесса
санаторий «Аркадия»,
Гагаринское плато, 1
тел.: (+38048) 7500104,
380632381845,
380972534256,
380972534256
м. Одеса, 65123
вул. акад. Заболотного,
58/358
тел. 050-391-21-96,
094-947-28-29,
066-326-90-40
e-mail: uamelt@gmail.com
Web-сайт:
www.laparoscopy.od.ua
м. Одеса
Гагаринське плато 5, ОК
«Одеса»

сучасному світі:
питання медичної
науки та практики»
30.

Міжнародна
науково-практична
конференція
(дистанційна форма)
«Проблеми і
перспективи
системних методів
виробництва і
навчання»

25 травня
2015 року

Документи для участі надіслати до 10
травня на е-mail: konf_pdaa@ukr.net
копію: mech@pdaa.edu.ua
Детальна інформація

Україна

31.

Науково-практична
конференція
"Обговорення
клінічних настанов з
внутрішньої
медицини та
результатів пілотного
проекту з
артеріальної
гіпертензії"
* VIII Науковопрактична
конференція
«Формування

26 травня
2015 року

Детальна інформація

Україна

26-27 травня Заявки на участь конференції
2015 року
приймаються до 15 квітня 2015 року.
Останній термін подання статей – 20
квітня 2015 року

Україна

32.

На базі Полтавської
державної аграрної
академії
ПДАА, ІТФ, корпус 3,
каб.346, 361,
вул. Сковороди, 1/3,
Полтава, 36003,
e- mail: pdaa@pdaa.com.ua
тел. (05322) 2–29–81,
56-52-09
+380953308927
Будинок Вчителя
м. Київ,
вул. Володимирська, 57
тел. (044) 465-27-33

м. Харків, 61022,
проспект Леніна, 4 корпус
А кафедра медичної та
біоорганічної хімії

33.

34.

сучасної концепції
викладання
природних дисциплін
у медичних освітніх
закладах»
V Міжнародна
26-28 травня
науково-практична
2015 року
інтернет-конференція
«Інформаційні
технології в освіті,
науці і виробництві»

XLIII
Международная
научно-практическая
конференция
"Применение лазеров
в медицине и
биологии"

27-30 мая
2015

тел. 050-683-51-78
Сайт: www.confknmu.biz.ua
e-mail:
medchem1@rambler.ru
Прийом матеріалів статтей та тез
Україна
доповідей на конференцію до 18 травня
2015 року на електронну адресу
itonv@lntu.edu.ua
Детальна інформація

Информация
Информация_1
Информация_2

Украина

Луцький національний
технічний університет
43018, м. Луцьк,
вул. Потебні, 56, к. 16
Сайт: http:/itonv.lntu.edu.ua
E-mail: itonv@lntu.edu.ua,
тел. (0332) 26-26-93
(066) 409 0000
(068) 329 0000
Оргкомитет:
для Коробова А.М.
пр. Жуковского,1, кв. 99,
г. Харьков, 61085
тел.: +38(067) 731-14-31
тел./факс:
+38(057)707-51-91
E-mail: amkorobov@mail.ru
amkorobov@i.ua
место проведения:
актовый зал ХНУ
им. В.Г. Каразина
г. Харьков
майдан Свободы, 4

35.

27-29 травня Прийом заявок на участь у конференції, Україна
* Екологія. Людина.
Суспільство. ХVIIІ
2015 року
тез доповідей – з 1 березня до 1 травня
Міжнародна науково2015 року.
практична
конференція

36.

Всеукраїнська
28-30 травня Детальна інформація
науково-практична
2015 року
конференція
«Інформаційні та
Моделюючі
технології ІМТ-2015»

Україна

37.

Науковий симпозіум
з міжнародною
участю "Теорія і
практика репродукцї
людини"

28-30 травня Детальна інформація
2015 року

Україна

38.

* Науково-практична
конференція
«Актуальні проблеми
сучасної
патоморфології та

28-29 травня Детальна інформація
2015 року

Україна

НТУ «Київський
політехнічний інститут»
м. Київ
пр. Перемоги, 37, корп. №
6,
тел. (063) 164-00-02,
(050) 382-81-57
http://www.ecoconference.ki
ev.ua/
ЧНУ ім. Б.
Хмельницького,
м. Черкаси, бульвар
Шевченка, 79, корп. 3,
к. 275, 18000
тел.: (+38) 0472 45 04 75,
(+38) 066 285 59 96
E-mail: konf_imt@mail.ru
Готель «Одеса»
м. Одеса,
Гагаринське плато, 5
тел./факс (044) 377 57 79;
+38 066 707 10 47;
+38 095 099 00 24
Запорізький державний
медичний університет
тел. +38 050 4847842,
+38 050 7604768

патофізіології»
39.

Міжнародна науково- 29-30 травня
практична
2015 року
конференція
«Актуальні питання
розвитку медичних
наук у ХХІ ст.»

40.

ХІV Міжнародна
30-31 травня Останній термін подання статей –
науково-практична
29 травня 2015 року (включно).
2015 року
інтернет-конференція
Детальна інформація
"Проблеми та
перспективи розвитку
науки на початку
третього тисячоліття
у країнах Європи та
Азії"

Учасникам необхідно до 26 травня
2015 року (включно) заповнити onlineзаявку на участь на офіційному сайті,
ел. адр.: nauka@medicinelviv.org.ua
Детальна інформація

Україна

Україна

Місце проведення:
м. Львів, вул. Матейко, 6,
Готель «Дністер
тел. (099) 415-06-39;
@:
nauka@medicinelviv.org.ua;
W:
www.medicinelviv.org.ua
08401, Київська обл.
м. ПереяславХмельницький,
вул. Сухомлинського, 32,
гурт. 1, кім. 108
тел. (097) 923 16 58,
(093) 335 78 86

