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

Назва заходу, тема, назва
видання

Дата та місце
проведення
02-03 червня
2016 року

Вимоги

Перелік
країнучасниць
Україна

Організація відповідальна за
проведення заходу
(адреса, телефон оргкомітету)
Місце проведення:
НМАПО П.Л. Шупика
м. Київ, 04112
вул. Дорогожицька, 9
тел. (044) 432-04-73
(050) 385-70-27
(050)330-89-27
Місце проведення:
Дніпропетровська обл.,
Новомосковський р-н, с.
Орловщина
вул. Лісна, 32
ДП санаторій
«Новомосковський»
ЗАТ «Укрпрофоздоровниця»
тел. (0562) 27-59-16
(067)630-63-88
Місце проведення:
м. Львів, 79060
вул. Княгині Ольги, 116
Конференц-зал готелю

1.

* Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
«Сучасні аспекти
раціонального
харчування»

2.

* Науково-практична
02-03 червня
конференція з
2016 року
міжнародною участю
«Діагностика, лікування та
реабілітація
гастроентерологічних
хворих в сучасних умовах»

Україна

3.

* Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
«Сучасні досягнення в

Україна

02-03 червня
2016 року

4.

5.

6.

галузі судової медицини
та проблемні питання при
проведенні судовомедичних експертиз у
відділі комісійних
експертиз та у відділі
експертизи трупів»
Всеукраїнська науковопрактична конференція з
сімейної медицини «Від
науки до практики»,
присвячена 100-річчю
заснування
Дніпропетровської
медичної академії і 20річчю впровадження
сімейної медицини в
Дніпропетровській області
Міжнародна науковопрактична конференціїя
«Особливості
модернізації предмету
досліджень
представників медичних
наук»
ХІV Міжнародна науковопрактична інтернетконференція «Тенденції
та перспективи розвитку
науки і освіти в умовах

«Супутник»
тел. (032)375-58-55
(032)275-64-97

02-03 червня
2016 року

Заявки на участь у конференції статті та кошти
на друкування статей приймаються до 31
березня 2016 року.
Детальна інформація

Україна

ДЗ «Дніпропетроська медична
академія
тел. 050 86 200 40
067-446-68-11

03-04 червня
2016 року

Кінцевий термін подання тез доповідей: 31 Україна
травня 2016 р. (включно).

03-04 червня
2016 року

Останній термін надсилання статей – 2 червня Україна
2016 року.
Детальна інформація

Організаційний комітет:
Київський медичний науковий
центр
тел: +38 099 415 51 69
веб-сторінка:
www.kyivmedcenter.org.ua
E-mail:
events@kyivmedcenter.org.ua
Київська область
м. Переяслав-Хмельницький,
08401
вул. Сухомлинського, 30,
кім. 203

7.

глобалізації»
Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
«Планування сім’ї в
аспекті демографічної
ситуації в державі»

8.

Науково-практична
конференція молодих
вчених «Тенденції
розвитку клінічної та
експериментальної
хірургії»

9.

Міжнародна науковопрактична конференція
«Проблеми та стан
розвитку медичної науки
та практики в Україні»

10.

* Підсумкова ІІХ науковопрактична конференція
«Здобутки клінічної та
експериментальної
медицини»

11.

Науково-практична

9-10 червня
2016 року

Заповнені анкети надіслати до 1.05.2016 на
електронну пошту:
Konferenc.2009@gmail.com.
Можлива реєстрація on-line на сайті
http://femina-health.org у розділі
«Конференції».
Детальна інформація
10 червня 2016 Детальна інформація
року

Україна

10-11 червня
2016 року

Україна

Кінцевий строк подання матеріалів: 7 червня
2016 р. (включно).

Україна

15 червня 2016 Термін подачі робіт до 13 травня 2016 року.
року

Україна

16-17 червня

Україна

Детальна інформація

тел.: (093) 056 94 96).
ДУ «Інститут педіатрії,
акушерства і гінекології НАМН
України»
м. Київ
тел. 80974721928
80979176171
80667892050
Інститут загальної і
невідкладної хірургії АМН
України
м. Харків, 61103
тел. (057) 349-41-39
349-41-05
(067)575-63-75
mukha@mail.ru
Організація наукових медичних
досліджень «Salutem»
a/c 5738
м. Дніпропетровськ, 49107 тел.
+38 066 789 82 26
medconf@salutem.dp.ua
ДВНЗ ТДМУ ім. І.Я.
Горбачевського,
м. Тернопіль, 46001
майдан Волі, 1
тел. (0352) 52-04-79
e-mail:
petrishin_nt@tdmu.edu.ua
www.tdmu.edu.ua
м. Кам’янець-Подільський

12.

13.

14.

15.

конференція «Паліативна
терапія у нефрологічній
практиці»
Всеукраїнська науковопрактична конференція
«Особливості надання
медичної допомоги
пораненим на етапах
медичної евакуації»

Науково-практична
конференція з
міжнародною участю: «IV
наукова сесія інституту
гастроентерології НАМН
України. Новітні
технології в теоретичній
та клінічній
гастроентерології»
* І Міжнародна
конференція Бульозного
епідермолізу, присвячена
5-й річниці діяльності в
Україні
Міжнародна науковопрактична конференція
«Медичні науки:

2016 року

вул. Соборна, 4

16-17 червня
2016 року

Детальна інформація_1
Детальна інформація_2

Україна

16-17 червня
2016 року

Детальна інформація

Україна

17 червня 2016 Попередня реєстрація за ел./поштою не
року
пізніше 20 травня 2016 року.

17-18 червня
2016 року

Україна

Останній термін подання матеріалів для участі Україна
в заході: до 14 червня 2016 р. (включно).

Місце проведення:
Конгрес-центр ДВНЗ ТДМУ ім.
І.Я. Горбачевського
Комплекс «Червона калина»
смт Дружба, Теребовлянський
район
Оргкомітет:
м. Тернопіль, 46001
майдан Волі, 1
тел.. (0352) 43-49-56
http://conference.tdmu.edu.ua
м. Дніпропетровськ
www.gastro.org.ua

Місце проведення:
конференц-зал НДСЛ
«Охматдит»
м. Київ
вул. Чорновола 28/1
Південна фундація медицини
65001, Одеса 1, а/с 307
T: +38 066 555 39 74

16.

напрямки та тенденції
розвитку в Україні та
світі»
ІІ регіональна науковопрактична конференція
«Українська професійна
мова: історія і сучасність»

@: info@medfoundation.od.ua
W: www.medfoundation.od.ua
23-24 червня
2016 року

Док-ти надсилати до 23 травня 2016 року.
Детальна інформація

Україна

ДВНЗ ТДМУ
м. Тернопіль, 46001
майдан Волі, 1
тел. +38(0352)43-12-78
Web-сайт: www.tdmu.edu.ua

Украина
Беларусь

ХНМУ им. В.Н.Каразина
к. 6-60, северный корпус
г. Харьков, 61077
пл. Свободы, 6
тел. +38(057)-745-63-99
+38 (050)-302-07-74
+38 (068)-954-79-23
+38(095)-320 51-029
+38(066)-754-57-39
+38(057)-732-53-55
E-mail: naukaint2016@yandex.ru
naukaint2016@gmail.com
naukaint2016@mail.ru
ГУО«Институт подготовки
научных кадров Национальной
академии наук Беларуси
г. Минск, 220072
пер. Калинина, 10, к.306
тел. +375(17)-284-21-90
+375(29)-777–52-03
E-mail: dromashko@mail.ru
ГО «Львівська медична

17.

(заочная) 15-я
Международная
междисциплинарная
научно-практическая
школа-конференция
«Современные
проблемы науки и
образования»

24 июня - 3
июля 2016
года

Информация

18.

Міжнародна науково-

24-25 червня

Останній термін подання матеріалів для участі Україна

19.

20.

21.

практична конференція
«Теоретичні та практичні
аспекти розвитку сучасної
медицини»
Міжнародна науковопрактична конференція
«Психологічні аспекти
вікової генези
особистості: пошук,
інновації, ресурс»
VІ міжнародна наукова
конференція молодих
вчених «Роль
відновлювального та
санаторно-курортного
лікування у сучасній
медицині» (заочна форма
участі)
Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
«Актуальні питання
формування здорового
способу життя та
використання
відновлювальних
технологій»

2016 р

в заході: до 21 червня 2016 року.

29 червня 2016 Матеріали для участі у конференції просимо
року
до 01 червня 2016 року направити на адресу
оргкомітету електронною поштою на e-mail:
olya.osipchuk.88@mail.ru.
Детальна інформація

Україна

29 червня 2016 Останній термін приймання тез - 29 червня
року
2016 р.
Детальна інформація

Україна

30 червня 2016 Для участі в конференції необхідно подати
Україна
року
заявку-анкету на E - mail: centersportmed@i.ua
до 16 червня
2016 року.
Детальна інформація

спільнота»
T: (099) 415-06-39
@: nauka@medicinelviv.org.ua
W: www.medicinelviv.org.ua
На базі Рівненського
державного гуманітарного
університету
м. Рівне, 33028
вул. Остафова, 31б
тел.( 096)606-23-02
ДУ «Укр НДІ медичної
реабілітації та курортології МОЗ
України»
Одеса, 65014
пров. Лермонтовський, 6
тел. +38(098)-508-08-64
+380 48 728 06 53
Е-mail: som7ati@mail.ru
Херсонський обласний центр
здоров’я та спортивної
медицини,
м. Херсон, 73005
вул. Перекопська, 169
тел./факс: (0552) 35-50-27
моб. тел.: 0674162708

