
 

ПЕРЕЛІК 

з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, 

які проводитимуться у 2015 році 

 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

 

 

 

 

 

№ 
з/п 

Назва заходу, тема, 
назва видання 

Дата та місце 
проведення 

Вимоги 
Перелік 
країн- 

учасниць 

Організація відповідальна за 
проведення заходу 

(адреса, телефон 
оргкомітету) 

1.  Міжнародна науково-

практична 

конференція 

«Медична наука та 

практика: актуальні 

питання взаємодії» 

04-05 

вересня 2015 

року 

Матеріали приймаються до 1 вересня 

2015 року. 

Детальна інформація 

 

Україна Київський медичний 

науковий центр  

м. Київ 

Веб-сторінка: 

www.kyivmedcenter.org.ua 

E-mail: 

events@kyivmedcenter.org.u

a 

тел: +38 099 415 51 69 

2.  VI Конгрес Південно-
Східно 

09-13 

вересня 2015 

www.seemfcongress.zdravenews.eu  

Детальна інформація 

Україна ВУЛТ 

м. Київ, 01004 

https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCRUdSODVlQzhSOWs/view?usp=sharing
http://www.kyivmedcenter.org.ua/
mailto:events@kyivmedcenter.org.ua
mailto:events@kyivmedcenter.org.ua
http://www.seemfcongress.zdravenews.eu/
http://www.seemfcongress.zdravenews.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=9&lang=bg


Європейського 
Медичного Форуму 
для українських 
лікарів і науковців 
поєднаний з XIV 
З'їздом 
Всеукраїнського 
Лікарського 
Товариства (ВУЛТ) 

року вул. Льва Толстого, 7 

тел. +380487261396,  

+380933265200 

e-mail: vult@ukr.net  

http://www.vult.org.ua  

3. * Науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
"Neurosummit: 
сучасні аспекти та 
мультидисциплінарни
й підхід в лікуванні 
екстрапірамідних 
розладів у світлі 
доказової медицини" 

10-11 

вересня 2015 

року 

 Україна Місце проведення заходу: 

м. Одеса, 65009, 

Гагаринське плато, 5 

"ОК Одеса" 

тел. (067) 439-72-58 

4.  Міжнародна  
науково-практична 
конференція 
"Пріоритетні напрями 
вирішення 
актуальних проблем 
медицини" 

11-12 

вересня 2015 

року 

Тези доповіді та квитанцію про оплату 

публікації необхідно надіслати на 

ел./адресу medconf@salutem.dp.ua  

Детальна інформація 

Україна Організація наукових  

медичних досліджень 

"Salutem" 

a/c 5738,  

м. Дніпропетровськ, 49107 

+38 066 789 82 26 

 medconf@salutem.dp.ua 

5.  Семінар викладачів 
медичних вузів 

16-17 

вересня 2015 

Реєстраційну форму учасника 

необхідно заповнити та надіслати її до 

Україна м. Харків, 

mailto:vult@ukr.net
http://www.vult.org.ua/
mailto:medconf@salutem.dp.ua
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCY0dYaURvOWs3cEk/view?usp=sharing
mailto:medconf@salutem.dp.ua


України "Сучасні 
підходи до 
професійної освіти 
лікарів-наркологів 
для ефективного 
представлення віл-
пов’язаних послуг" 

року 05.09.2015 р. (форма додається)  

на e-mail: narcology@med.edu.ua 

Детальна інформація 

 

61176,  

вул. Корчагінців, 58, 

оргкомітет: кафедри 

наркології ХМАПО 

тел.: 0503018926; 

        0965021210. 

6.  VII Международная 
конференция 
“Современные  
аспекты 
реабилитации в 
медицине” 

16 - 18 

сентября 

2015 года 

Информация Республи

ка 

Армения 

г.Ереван, 0028, 

ул. Братьев Орбели 41,  

тел: (+37410) 266 000  

доп. 105 или 110,  

факс: (+37410) 274 941 

e-mail: spamed@netsys.am, 

forum.rehab@yandex.ru  

URL: 

http://fizecomed.com/ru/page

.php?id=67  

7.  Науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Актуальні питання 
лікування гліом 
головного мозку» 

16-18 

вересня 2015 

року 

 Україна  м. Львів 

тел.. 067-993-63-30 

8.  9-я 

специализированная 

конференция-

практикум 

«Фармбюджет - 

17 сентября 

2015 года 

Информация_1 

Информация _2 

Украина Контакты организаторов:  

Юлия Гуленко, 

менеджер конференций 

ООО «УкрКомЭкспо» 

тел./факс: +38(044) 585-97-

mailto:narcology@med.edu.ua
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCNURvekVPUkZMZm8/view?usp=sharing%09
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCcmdLZTUtWGROOFE/view?usp=sharing
mailto:spamed@netsys.am
mailto:forum.rehab@yandex.ru
http://fizecomed.com/ru/page.php?id=67
http://fizecomed.com/ru/page.php?id=67
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCNExhOXlfMzF4V1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCVkh2STh5cGlLY2M/view?usp=sharing
tel:%2B38%28044%29%20585-97-10


2016» 10, внутр. 313;  

e-mail: 

yuliya.gulenko@morion.ua   

Место проведения: 

г. Киев, отель «Русь»,  

ул. Госпитальная, 4 

9. * Наукова конференція 
"Falling Walls Lab" 

17 вересня 

2015 року 

Подати заявку за ел. поштою: 

http:falling-walls.com/lab/apply    

Україна На базі Інституту 

міжнародних відносин 

КНУ ім. Т.Г. Шевченка 

e-mail: 

fallingwalls@klitschkofund.

org  

10.  Науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю: 
"VIІІ Український 
гастроентерологічний 
тиждень" 

17-18 

вересня 2015 

року 

Детальна інформація Україна ДУ "Інститут 

гастроентерології НАМН 

України"  

м. Дніпропетровськ 

Сайт: gastro.org.ua 

11. * Науково-практична 
конференція "Обіг 
контрольованих 
препаратів у практиці 
сімейного лікаря" 

17-18 

вересня 2015 

року 

 Україна М. Ірпінь 

тел. (067)408-23-23 

тел./факс (044)288-10-34 

e-mail: 

kovalenko.elenka@gmail.co

m  

12.  Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Клеточная терапия и 

17-19 

сентября 

2015 года 

Детальна інформація Украина 65026, г. Одесса,  

ул. Ришельевская, 11. 

тел.: +38 (048) 728-24-82 

Сайт: www.perio2015.od.ua  

mailto:yuliya.gulenko@morion.ua
mailto:fallingwalls@klitschkofund.org
mailto:fallingwalls@klitschkofund.org
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCVTBQeWUzVHhNSFE/view?usp=sharing
mailto:kovalenko.elenka@gmail.com
mailto:kovalenko.elenka@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCS0ZaLVV3MU90WWc/view?usp=sharing
http://www.perio2015.od.ua/


тканевая 
биоинженерия в 
стоматологии» 

13.  Науково-практична 
конференція «Сучасні 
принципи 
діагностики, 
лікування та 
профілактики  
інфекційних хвороб» 

18 вересня 

2015 року 

Детальна інформація Україна ДУ «Інститут епідеміології 

та інфекційних хвороб 

НАМН України» 

03680 м. Київ,  

вул. М. Амосова, 5,  

тел. +38 (044) 529 23 91; 

т/ф 2753711, 

e-mail: epidemics@ukr.net 

14.  Міжнародна науково-
практична 
конференція 
"Пріоритетні наукові 
напрями у медицині : 
від теорії до 
практики" 

18-19 

вересня 2015 

року 

Останній термін подання матеріалів для 

участі в заході: до 15 вересня 2015 р. 

(включно). 

Детальна інформація 

Україна 65001, Одеса 1, а/с 307 

@: info@medfoundation.od.

ua  

W: www.medfoundation.od.

ua  

T: +38 066 555 39 74 

15.  Міжнародна науково-
практична 
конференція 
"Медична наука та 
практика в Україні: 
проблеми розвитку та 
взаємодії" 

18-19 

вересня 2015 

року 

Тези надіслати на електронну адресу 

оргкомітету: medinst@mgu.od.ua 

до15.09.2015 р. | 

Детальна інформація 

Україна Адреса Оргкомітету: 

65009, Україна,   м. Одеса, 

вул. Фонтанська дорога, 33 

Міжнародний 

гуманітарний університет 

Одеський медичний 

інститут 

Тел.: +38 (068) 331 58 98 

https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCRUFacV9RdU1MQzA/view?usp=sharing
mailto:epidemics@ukr.net
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCT2tCNWpVVmRobjQ/view?usp=sharing
mailto:info@medfoundation.od.ua
mailto:info@medfoundation.od.ua
http://www.medfoundation.od.ua/
http://www.medfoundation.od.ua/
tel:%2B38%20066%20555%2039%2074
mailto:medinst@mgu.od.ua
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCM1FROTBaTEp5cUU/view?usp=sharing


www.mgu.od.ua  

medinst@mgu.od.ua 

16.  Міжнародна 
конференція для 
молодих вчених 2015 
(CYS-2015) 

21-25 

вересня 2015 

року 

Реєстрація до 10 липня 2015 року. 

Детальна інформація 

Україна Інститут молекулярної 

біології та генетики НАН 

України 

e-mail: rmd@imbg.org.ua 

тел: + 380 44 5262016 

факс: + 380 44 5260759 

 

17.  VI українська 

конференція  

«Домбровські хімічні  

читання-2015» 

22-25 

вересня 2015 

року 

Оплату організаційного внеску 

необхідно здійснити до 1 червня 2015 

року. 

Детальна інформація 

Україна ЧНУ ім. Ю. Федьковича 

(кафедра органічної і 

фізичної хімії та екології 

хімічних виробництв) 

м. Чернівці, 58012 

вул. Л.Українки, 25 

тел. (0372) 58-48-40,  

+380509393483 

+380673720347 

(0372)902209 

Сайт: 

sites.google.com/site/dombro

vskichytannya 

e-mail: 

dombrovski.chytannya@gma

il.com 

18.  Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 

23-25 

вересня 2015 

року 

Детальна інформація Україна Київська міська дитяча 

клінічна лікарня № 2 

м. Київ, 02660 

http://www.mgu.od.ua/
mailto:medinst@mgu.od.ua
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCc3N4SkNScW14QzA/view?usp=sharing
mailto:rmd@imbg.org.ua
tel:%2B%20380%2044%205262016
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCNWxhOGdTTjFNcnM/view?usp=sharing
https://sites.google.com/site/dombrovskichytannya/
https://sites.google.com/site/dombrovskichytannya/
mailto:dombrovski.chytannya@gmail.com
mailto:dombrovski.chytannya@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCelJpc3RLQzdMMkU/view?usp=sharing


«Актуальні питання 
педіатрії» 
(Сідельниковські 
читання) 

просп. Алішера Навої, 3 

 

19. *
* 

XVI Національний 
конгрес кардіологів 
України 

23-25 

вересня 2015 

року 

Тези приймаються до 29 травня 2015 

року за ел. поштою: org-

vavilova@yandex.ru  

Україна місце проведення: 

 

НСК «Олімпійський» 

вул. Червоноармійська, 55 

(метро Олімпійська, Палац 

спорту) 

Оргкомітет: 

ДУ «ННЦ «Інститут 

кардіології ім. М.Д. 

Стражеска» 

м. Київ-151, 03680, 

вул. Народного ополчення, 

5 

тел. 249-70-09 

факс: 249-70-03, 275-42-09 

e-mail: 

stragh@bigmir.org.ua  

Сайт: 

www.strazhesko.org.ua  

20.  Науково-практична 

конференція 

«Філософія, 

методологія, 

психолого-

24 – 25 

вересня 2015 

року 

Док-ти надішліть, будь-ласка, на e-mail: 

philosophy_tdmu@ukr.net  до 05 серпня 

2015 року. 

Детальна інформація 

Україна Оргкомітет: 

ТДМУ ім. І.Я. 

Горбачевського 

вул. Чехова, 3 

м. Тернопіль, 46003 

mailto:org-vavilova@yandex.ru
mailto:org-vavilova@yandex.ru
mailto:stragh@bigmir.org.ua
http://www.strazhesko.org.ua/
mailto:philosophy_tdmu@ukr.net
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCMlBpSXFnTUFMTVU/view?usp=sharing


педагогічні аспекти 

формування культури 

здоров’язбереження» 

тел. (0352) 52-48-87 

тел./факс: (0352) 52-04-79 

е-mail: 

philosophy_tdmu@ukr.net 

е-mail: vonf_tdmu@ukr.net 

Web-сайт: 

www.tdmu.edu.ua  

21.  3-й міжнародна 

наукова конференція 

"Актуальні проблеми 

сучасної біохімії та 

клітинної біології" 

24-25 

вересня 2015 

року   

Просимо надіслати реєстраційну 

картку, тези доповіді та копію квитанції 

про сплату оргвнеску до 25 липня  

2015 р. 

Детальна інформація 

Україна ДНУ ім. Олеся Гончара, 

пр. Гагарина, 72, 

м. Дніпропетровськ, 49010 

тел. +38 067 6323613 

е-mail: ushakova_g@ukr.ne  

22.  Науково-практична 

конференція 

«Актуальні питання 

охорони материнства 

та дитинства в 

Україні» 

24-25 

вересня 2015 

року   

Детальна інформація_1 

Детальна інформація_2 

Україна Місце проведення 

конференції:  

м. Київ,  

вул. Саксаганського, 6 

(Будинок кіно), конференц-

зала  

тел.:  067- 954 48 63 

23.  Науково-практична 

конференція з 

міжнародною участю: 

«VIІІ Український 

гастроентерологічний 

тиждень» 

24-25 

вересня 2015 

року   

Детальна інформація Україна Місце проведення: 

Єврейський діловий центр  

«Менора»,  

м. Дніпропетровськ 

вул. Шолом Алейхема 4/26 

тел.: 0509046273 

сайт: gastro.org.ua 

24. * Міжнародна науково- 24-26 Документи приймаються до 01 липня Україна Тел. 0332-24-20-68, 

mailto:philosophy_tdmu@ukr.net
mailto:vonf_tdmu@ukr.net
http://www.tdmu.edu.ua/
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCcGVuOUdlUVc0U3M/view?usp=sharing
mailto:ushakova_g@ukr.ne
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCcjRva3VfSEpTTGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCWHpFTUwxRnZBZWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCZzczUGYxbUYtM1U/view?usp=sharing
mailto:gastro.org@ukrpost.ua


практична 

конференція "Фізичне 

виховання, спорт і 

культура здоров'я у 

сучасному 

суспільстві" 

вересня 2105 

року 

2015 року на ел./адресу: 

physical.journal@ukr.net  

0332-24-21-78 

Web-сайт:  

http://physicaledu-

journal.org.ua  

 

25.  VІІ Науково-

практична 

конференція 

«Інноваційні 

технології в 

стоматології» 

25 вересня 

2015 року 

Детальна інформація Україна Оргкомітет: 

ТДМУ ім. І.Я. 

Горбачевського  

Майдан Волі, 1, м. 

Тернопіль, 46001. 

тел. (0352) 43-49-55 

тел./факс (0352) 52-04-79 

е-mail:  vonf_tdmu@ukr.net   

26.  Науково-практична 

конференція з 

міжнародною участю 

«Актуальні питання 

сучасної 

онкогінекології» 

25 вересня 

2015 року 

Тези доповідей, стендових доповідей 

надсилати до 20.08.2015 на 

e-mаil: nironcogyn@gmail.com  

Детальна інформація 

Україна Національний інститут 

раку  

м. Київ, 03022  

вул. Ломоносова, 33/43 

тел. (050) 387 44 33 

www.unci.org.ua 

27.  VІІ Міжнародна 
науково-практична 
інтернет-конференція 
«Тенденції та 
перспективи розвитку  
науки і освіти в 

умовах глобалізації» 

26-27 

вересня 2015 

року 

Останній термін надсилання статей – 25 

вересня 2015 року (включно). 

Детальна інформація 

Україна Адреса оргкомітету 
конференції:  
08401, Київська область, 
м. Переяслав-
Хмельницький, 
вул. Сухомлинського, 30, 
кім. 203.  
тел.: (093) 056 94 96) 

28. * Науково-практична 30 вересня – Документи приймаються до 29 травня Україна Оргкомітет: ІФНМУ 

mailto:physical.journal@ukr.net
http://physicaledu-journal.org.ua/
http://physicaledu-journal.org.ua/
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCR2EtMW5UNGpQV3M/view?usp=sharing
mailto:vonf_tdmu@ukr.net
mailto:nironcogyn@gmail.com
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конференція з 
міжнародною участю 
«Фундаментальні 
науки – практичній 
медицині: 
морфофункціональні 
методи дослідження 
онтогенетичних 
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фізіологічних та 
метаболічних 
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змодельованих 
патологічних станів, 
при захворюваннях 
внутрішніх органів» 
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