
 

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

які проводитимуться у 2016 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.  Міжнародний академічний 
конгрес «Європейський 
науковий простір: стан, 
проблеми, перспективи» – 
«Европейское научное 
пространство: состояние, 
проблемы, перспективы» – 
«European Research Area: 
Status, Problems and 
Prospects» 

01-02 вересня 2016 
року 

Рання реєстрація – до 01 
липня 2016 р. (розмір 
організаційного внеску 
знижено на 30%)! 
Детальна інформація 
 
 

Латвія м. Рига 
http://novaosvita.com.ua/ 
novaosvita@gmail.com 

2.  Міжнародна науково-
практична конференція 
«Медична наука та практика: 
актуальні питання взаємодії» 

02-03 вересня 2016 
року 

Кінцевий термін подання 
тез доповідей: 30 серпня 
2016 р. (включно). 

Україна Організаційний комітет:  
Київський медичний 
науковий центр  
тел: +38 099 415 51 69 
Веб-сторінка: 
www.kyivmedcenter.org.ua  
E-mail: 
events@kyivmedcenter.org.ua  

3.  2-га Всеукраїнська  
науково-практична 

03-07 вересня 2016 
року 

Тези доповіді та заява-
договір подаються до 15 

Україна м. Одеса, 65029 
вул. Кузнечна, 1 

https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCSjBVZlBqdm5sQXM/view?usp=sharing
http://novaosvita.com.ua/
mailto:novaosvita@gmail.com
http://www.kyivmedcenter.org.ua/
mailto:events@kyivmedcenter.org.ua


конференція «Перспективні 
напрями захисту інформації» 

серпня 2016 року. 
Детальна інформація 

тел. (067) 301-41-88 
     (095) 826-53-93 
e-mail: dekis2016@gmail.com  
 

4. * Науково-практична 
конференція з міжнародною 
участю «Neurosummit: сучасні 
аспекти у світлі доказової 
медицини» 

08-09 вересня 2016 
року 

 Україна Місце проведення: 
м. Одеса, 65009 
Гагаринське плато, 5 
конференц-зал готельного 
комплексу «Одеса» 

5.  Семінар «Обираємо методи, 
засоби та режими дезінфекції 
і стерилізації в ЛПЗ: досвід 
практика» 

9 вересня 2016 року  Україна seminar@mcfr.ua 
 shop.mcfr.ua 
тел. 0 44 586 56 06 
callback 0 800 212 012  

6.  Міжнародна науково-
практична конференція 
«Пріоритетні напрями 
вирішення актуальних 
проблем медицини» 

9-10 вересня 2016 
року 

Кінцевий строк подання 
матеріалів: 6 вересня 2016 
р. (включно). 

Україна Організаційний комітет:  
Організація наукових 
медичних досліджень 
«Salutem» 
a/c 5738, м. Дніпро, 49107  
тел. +38 066 789 82 26  
e-mail: 
medconf@salutem.dp.ua 

7.  VIII Національний з'їзд 
фармацевтів України 

13-16 вересня 2016 
року 

Детальна інформація Україна Національний 
фармацевтичний університет 
тел./факс (057) 706-22-69,  
(057) 706-30-98; 
моб. тел. (099) 124-32-20;  
e-mail: 
pharm_congress@nuph.edu.ua  

8.  Науково-практична 
конференція «Фармація ХХІ 
століття: тенденції та 

13-16 вересня 2016 
року 

Детальна інформація Україна На базі Національного 
фармацевтичного 
університету 

https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCMFNQNkNDRThHME0/view?usp=sharing
mailto:dekis2016@gmail.com
http://uni.mcfr.ua/ru/mail_link_tracker?hash=5d1t3r1xtm9ys3baqgxea7ipusktrgu6zfdthb1g1sj4uwiaficag4efn4u9q6a94mh5hu35b3sxiq&url=http%253A%252F%252Fwww.medsprava.com.ua%252Fseminar%252F2%253Ffrom%253Drightblock_osvitni_program%2526utm_medium%253Demail%2526utm_source%253DUni_medsprava%2526utm_campaign%253D150816_seminar_odesa
http://uni.mcfr.ua/ru/mail_link_tracker?hash=5d1t3r1xtm9ys3baqgxea7ipusktrgu6zfdthb1g1sj4uwiaficag4efn4u9q6a94mh5hu35b3sxiq&url=http%253A%252F%252Fwww.medsprava.com.ua%252Fseminar%252F2%253Ffrom%253Drightblock_osvitni_program%2526utm_medium%253Demail%2526utm_source%253DUni_medsprava%2526utm_campaign%253D150816_seminar_odesa
http://uni.mcfr.ua/ru/mail_link_tracker?hash=5d1t3r1xtm9ys3baqgxea7ipusktrgu6zfdthb1g1sj4uwiaficag4efn4u9q6a94mh5hu35b3sxiq&url=http%253A%252F%252Fwww.medsprava.com.ua%252Fseminar%252F2%253Ffrom%253Drightblock_osvitni_program%2526utm_medium%253Demail%2526utm_source%253DUni_medsprava%2526utm_campaign%253D150816_seminar_odesa
http://uni.mcfr.ua/ru/mail_link_tracker?hash=5d1t3r1xtm9ys3baqgxea7ipusktrgu6zfdthb1g1sj4uwiaficag4efn4u9q6a94mh5hu35b3sxiq&url=http%253A%252F%252Fwww.medsprava.com.ua%252Fseminar%252F2%253Ffrom%253Drightblock_osvitni_program%2526utm_medium%253Demail%2526utm_source%253DUni_medsprava%2526utm_campaign%253D150816_seminar_odesa
mailto:seminar@mcfr.ua
http://shop.mcfr.ua/
mailto:medconf@salutem.dp.ua
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCSjViRndtZnA5YTQ/view?usp=sharing
mailto:pharm_congress@nuph.edu.ua
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCeUFTeXFPZGwtTjQ/view?usp=sharing


перспективи» м. Харків,  61002 
вул. Пушкінська, 53 
тел. (057) 706-22-69 
факс (057) 706-30-98 
pharm_congress@nuph.edu.ua  

9.  VIII Національний З’їзд 
фармацевтів України   

13-16 вересня 2016 
року 

Детальна інформація Україна На базі Національного 
фармацевтичного 
університету 
м. Харків,  61002 
вул. Пушкінська, 53 
тел. (057) 706-22-69 
факс (057) 706-30-98 
pharm_congress@nuph.edu.ua 

10.  Науково-практична 
конференція з міжнародною 
участю «Медико-психологічна 
реабілітація постраждалих у 
дорожньо-транспортних 
пригодах» 

15-16 вересня 2016 
року 

Матеріали для друку 
приймаються до 15.08.2016 
року, в форматі Microsoft 
Word (* .doc, * .rtt) по 
електронній пошті 
natali_niimtr@rambler.ru , 
medtrans2@rambler.ru  
Детальна інформація_ 
Детальна інформація_1 

Україна УкрНДІ медицини транспорту 
м. Одеса, 65039 
вул. Канатна, 92 
тел. +38 (048) 722-53-64         
+38 (048) 722-12-92 
 

11. * Науково-практична 
конференція «Актуальні 
питання діагностики, 
лікування і профілактики 
професійних захворювань в 
Україні» 

16 вересня 2016 року Статті приймаються до 15 
серпня 2016 року. 

Україна м. Кривий Ріг, 50096 
вул. Виноградова, 40 
конференц-зал ДП 
«Український науково-
дослідний інститут 
промислової медицини» МОЗ 
України 
тел. (0564) 53-00-76, 
53-01-48 

mailto:pharm_congress@nuph.edu.ua
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCTjNZS2JxbnBRZ0U/view?usp=sharing
mailto:pharm_congress@nuph.edu.ua
mailto:natali_niimtr@rambler.ru
mailto:medtrans2@rambler.ru
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCdG9rdUZwcm1xalk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCRkNpUDNtb0pLbDQ/view?usp=sharing


моб. (067) 563-63-10 
(050)563-63-10 
тел./факс (044) 287-07-20 
E-mail: 
ndiprommed@gmail.com  

12.  Міжнародна науково-
практична конференція 
«Пріоритетні наукові напрями 
у медицині: від теорії до 
практики» 

16-17 вересня 2016 
року 

Останній термін подання 
матеріалів для участі в 
заході: до 13 вересня 2016 
р. (включно). 

Україна ГО Південна фундація 
медицини 
65001, Одеса 1, а/с 307  
тел. +38 066-555-39-74 
@: info@medfoundation.od.ua  
W: www.medfoundation.od.ua  
 

13.  ХХV Всеукраїнська науково-
практична інтернет-
конференція «Вітчизняна 
наука на зламі епох: 
проблеми та перспективи 
розвитку» 

16-17 вересня 2016 
року 

Останній термін надсилання 
статей – 15 вересня 2016 р. 
(включно). 
Детальна інформація 
 

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

14. * Другий міжнародний 
симпозіум цифрових 
технологій та естетичної 
стоматології 

16-18 вересня 2016 
року 

 Україна Місце проведення: 
м. Київ, 03680 
просп. Перемоги, 40-Б 
виставковий центр «АККО 
Інтернешнл» 
тел. 050-311-89-90 
050-444-76-75 
 

15.  ХХІІІ Юбилейный съезд 
Физиологического Общества 
им. Павлова 

18-22 сентября 2016 
года 

Информация Россия На базе Воронежского 
государственного 
университета им. Н.Н. 
Бурденко 
г. Воронеж 

mailto:ndiprommed@gmail.com
mailto:info@medfoundation.od.ua
http://www.medfoundation.od.ua/
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCcmhJaTM2Mk9TRTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCVUJmekVJZVdnQU0/view?usp=sharing


16.  ХХІV Українська конференція з 
органічної хімії 

19-23 вересня 2016 
року 

Термін подачі заявок на 
участь у конференції 
обмежено до 1 червня 2016 
року! 
Обов'язковою вимогою 
цьогорічної конференції є 
one-line реєстрація 
Детальна інформація 
Детальна інформація_1 
 
 

Україна Полтавський національний 
педагогічний університет ім. 
В. Короленка 
м. Полтава, 36003 
вул. Остроградського, 2 
тел. 099-046-28-77 
096-726-23-44 
e-mail: 
ukr.org.conference@gmail.com  
www.24orgchem.pnpu.edu.ua   

17. * ХVІІІ щорічна Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція «Актуальні 
питання педіатрії» 
(Сідельниковські читання)  

21-23 вересня 2016 
року 

Заявки на участь 
приймаються до 01 червня 
2016 року. 
Детальна інформація 

Україна м. Київ, 02660 
просп. Алішера Навої, 3 
krivopustov@volicable.com 
 

18.  Українсько-польська 
міжнародна конференція 
«Класичний університет у 
контексті викликів епохи 
(Classic University in the Context 
of Challenges of the Epoch)» 

22-23 вересня 2016 
року 

Док-ти для участі в 
конференції необхідно 
надіслати на електронну 
адресу оргкомітету 
(hmaram@mail.ru) до 10 
вересня 2016 р. 
Детальна інформація 

Україна КНУ ім. Т. Шевченка 
м. Київ,  
тел. 050-922-53-21 
095-721-15-23 

19.  VІІІ науково-практична 
конференція  «Інноваційні 
технології в стоматології» 

23 вересня 2016 року Термін подачі робіт – до 12 
вересня 2016 року. 
Детальна інформація 

 

Україна На базі ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний 
університет імені І.Я. 
Горбачевського» 

20.  Міжнародна науково-
практична конференція 
«Медичні науки: історія 
розвитку, сучасний стан та 

23-24 вересня 2016 
року 

Останній термін подання 
матеріалів для участі в 
заході: до 20 вересня 2016 
року. 

Україна ГО «Львівська медична 
спільнота»  
тел.: (099) 415-06-39  
@: nauka@medicinelviv.org.ua    

http://24orgchem.pnpu.edu.ua/registration.php
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCelhZQ1kzX3cxdjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCcHJmeHpFS2dXNm8/view?usp=sharing
mailto:ukr.org.conference@gmail.com
http://www.24orgchem.pnpu.edu.ua/
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCQmhNZF8tc3pJdHc/view?usp=sharing
mailto:krivopustov@volicable.com
mailto:hmaram@mail.ru
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCR3dCLWhMRTVLSzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCbXhRVFpvZVVkTDg/view?usp=sharing
mailto:nauka@medicinelviv.org.ua


перспективи досліджень» W: www.medicinelviv.org.ua    

21.  ІХ науково-практична 
конференція з міжнародною 
участю «Сучасні способи та 
технології у хірургічному 
лікуванні гриж живота» 

29-30 вересня 2016 
року 

Детальна інформація Україна тел.: +38 (044) 424 98 27 
 +38 (050) 351 81 88 
www.hernia.org.ua 
surgeryukraine@ukr.net 
місце проведенн: 
Миколаївська обл. 
смт. Коблево 
Курортний проспект, 37 
готель «Дельфін» 
www.koblevo.in.ua 
тел.: +38 (048) 700-54-54 
+38 (094) 952-84-54 
+38 (051) 539-73-44 

22.  ІХ науково-практична 
конференція «Актуальні 
питання патології за умов дії 
надзвичайних факторів на 
організм» 

29-30 вересня 2016 
року 

Термін подачі матеріалів до 
15.09.2016 року на e-
mail: APPkonf@gmail.com 
Детальна інформація 

Україна ДВНЗ ТДМУ ім. І.Я. 
Горбачевського 
м. Тернопіль 
тел. 0352-52-37-64 
067-705-30-73 
098-478-36-56  
http://tontpu.co.ua/?app/2016  

 
 
   

http://www.medicinelviv.org.ua/
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCaGFBSEtVMWJHcVU/view?usp=sharing
http://www.hernia.org.ua/
mailto:surgeryukraine@ukr.net
http://www.koblevo.in.ua/
mailto:APPkonf@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCV2ZpeEhVc1ZuUmM/view?usp=sharing
http://tontpu.co.ua/?app/2016

