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

ЖОВТЕНЬ

№
з/п

1.

2.

Назва заходу, тема,
назва видання

Науково-практична
конференція
«Актуальні
проблеми
практичної
онкології України»,
присвячена 95річчю створення
інституту.
Всеукраїнська
науково-практична

Дата та місце
проведення

Вимоги

Перелік
країнучасниць

Організація відповідальна за
проведення заходу
(адреса, телефон
оргкомітету)

1 жовтня
2015року

Детальна інформація

Україна

Місце проведення:
м. Київ
вул. Ломоносова, 33/43
конференц-зала
Національного інституті
раку (1 поверх,
адміністративний корпус)

01-02
жовтня 2015

Заявки на участь у конференції та
пропозиції щодо програми (анкета-

Україна

ВДНЗУ «Українська
медична стоматологічна

конференція з
міжнародною
участю
«Суспільство і
медицина: діалог в
умовах
євроінтеграції»

року

Науково-практична
конференція
«Актуальні
проблеми
практичної
онкології України»

01-02
жовтня 2015
року

4.

Другий
національний
Конгрес з
паліативної
допомоги

01-02
жовтня 2015
року

5.

Міжнародна
02-03
Детальна інформація
науково-практична жовтня 2015
конференція
року
«Актуальні
досягнення
медичних
наукових
досліджень в україні
та
країнах
ближнього

3.

*

заявка, тези, статті) необхідно
надсилати за електронною адресою:
conf_umsa2015@ukr.net до 1 червня
2015 року.
Детальна інформація

Заявки на участь та матеріали для
публікації у електронному вигляді
надіслати на адреси: ligahp@ukr.net а
також atsarenko@gmail.com

академія»,
36024 м. Полтава,
вул. Шевченка, 23

Україна

Місце проведення:
м. Київ, вул. Ломоносова,
33/34
тел. (067)451-50-50
(050) 356-05-49

Україна

НМАПО ім. П.Л. Шупика
тел. +380 44 482 36

Україна

Контакти
комітету:

організаційного

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

зарубіжжя»
6.

*

7.

8.

*

Науково-практична
конференція
офтальмологів
Запорізької,
Дніпропетровської
та Херсонської
областей України
«Актуальні питання
офтальмології»

07-08

ХI Конгрес
педіатрів України
„Актуальні
проблеми педіатрії”
Науково-практична
конференція за
участю
міжнародних
спеціалістів
"Актуальні питання
сучасної психіатрії,

events@kyivmedcenter.org.u
a
ЗДМУ
м. Запоріжжя, 69035
вул. Маяковського, 26
тел.. 061-224-64-69
ДУ «Інститут очних хвороб
і тканинної терапії ім. В.П.
Філатова НАМН України»
Французький бульвар,
49/51
м. Одеса, 65061
тел. 048-729-84-90,
048-746-52-08
e-mail: filatovinfo@ukr.net
filatovinstitut@ukr.net

Детальна інформація_1
Детальна інформація_2

Україна

07-09
жовтня 2015
року

Тези для публікації надсилати
до 1 червня 2015 року на
адресу pediatria.org@gmail.com

Україна

Детальна інформація на
сайті http://pediatrics.kiev.ua
/4.1.html

07-09
жовтня 2015
року

Тези приймаються лише у
електронному вигляді і повинні бути
надіслані на адресу оргкомітету
конференції до 01.08.2015 (е-mail:
psychodep.kh@gmail.com)
Детальна інформація

Україна

Україна, м. Харків. 61022
майдан Свободи 4,
кафедра психіатрії,
наркології, неврології та
медичної психології
Харківського
національного

жовтня 2015
року

наркології та
неврології"

9.

10.

11.

*

ІХ з’їзд
07-09
інфекціоністів
жовтня 2015
України «Інфекційні року
хвороби: поступи і
проблеми в
діагностиці, терапії
та профілактиці»

Детальна інформація

Україна

Щорічна медична
конференція
молодих науковців

15-16
жовтня 2015
року

Реєстрація до 23.08.2015 – 150 грн, до
06.09.2015 – 200 грн.

Україна

IV Науковий

15-16

Термін подачі матеріалів до 30 червня

Україна

університету ім. В.Н.
Каразіна
тел. (057) 705-11-71
050-501-36-01
050-593-76-01
e-mail:
psychodep.kh@gmail.com
.http://psychodep.univer.khar
kov.ua
ТДМУ ім. І.Я.
Горбачевського
м. Тернопіль
Майдан Волі, 1
Місце проведення:
на базі санаторію
«Медобори»
с. Конопківка,
Теребовлянський район
вул. Л. Українки, 22
тел. (0352) 52-47-25,
050-377-59-85,
067-970-43-17
Ел./пошта:
olivakhiv@ukr.net
Сайт: aymsconf.com
e-mail: info@aymsconf.com
ТДМУ ім. І.Я.

12.

13.

*

симпозіум з
жовтня 2015
міжнародною
року
участю
"Імунопатологія при
захворюваннях
органів дихання і
травлення"

2015 року

Науково-практична
конференція з
міжнародною
участю
«Європейський
досвід діагностики
та лікування
захворювань
нервової системи»

16 жовтня
2015 року

Організатори проведення заходу:
Всеукраїнська асоціація по неврології і
рефлексотерапії; НМАПО ім. П.Л.
Шупика

Міжнародна
науково-практична
конференція
«Медичні та
фармацевтичні
науки: історія,
сучасний стан та
перспективи
досліджень»

16-17
жовтня 2015
року

Матеріали надіслати до 13 жовтня 2015 Україна
р. (включно) на електронну скриньку
conf@medfoundation.od.ua
Детальна інформація

Україна

Горбачевського
м. Тернопіль, 46001
Майдан Волі, 1
тел. (0352) 52-59-29,
23-65-69, 26-19-86,
53-69-69
т. моб. 098-922-31-55
067-332-47-32
hrischuk@ukr.net
Міжнародний Виставковий
Центр, пав. 1а, конференцзал
м. Київ
Броварський проспект, 15

Місце проведення:
м. Одеса, Гагаринське
плато 5, ОК «Одеса»
Південна фундація
медицини
адреса для поштової
кореспонденції:
65001, Одеса 1, а/с 307
@:
info@medfoundation.od.ua
W:

XVII Всеукраїнська
науково-практична
інтернетконференція
«Вітчизняна наука
на зламі епох:
проблеми та
перспективи
розвитку»

14.

15.

16.

*

17-18
жовтня 2015
року

Останній термін надсилання статей – 16 Україна
жовтня 2015 року (включно).
Детальна інформація

www.medfoundation.od.ua
T: +38 066 555 39 74
Київська обл., 08401,
м. ПереяславХмельницький,
вул. Сухомлинського, 30,
кім. 203
тел. (093) 056 94 96).

Науково-практична 20-21
конференція з
жовтня 2015
міжнародною
року
участю «Організація
сучасних
міжнародних
стандартів»

Детальна інформація

Україна

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

Конференція
20-22
«Інноваційна
жовтня 2015
модель розвитку
року
професійнотехнічного
навчального закладу
як чинник
забезпечення
високої якості
підготовки

Пропозиції від учасників щодо
проведення заходів приймаються до
25.09.2015 р.
Детальна інформація_1
Детальна інформація_2

Україна

Оргкомітет:
тел./факс:
+38 044 498-42-04,
498-42-05, 498-42-06,
498-42-07
тел.моб.:+38 067 656-51-89
E-mail: expo@vsvit.com.ua
Http://www.innovosvita.com
.ua

фахівців»
17.

XXIII з’їзд хірургів
України

21-23
жовтня 2015
року

Матеріали надсилати в ел. форматі на
ел/адресу: ukrsurgery@gmail.com до 01
квітня 2015 року
Детальна інформація

Україна

НІХТ ім. Шалімова,
науково-організаційний
відділ
м. Київ, 03680
вул. Героїв Севастополя,
30
тел. (044)497-50-65, 40859-88
Сайт:
http://www.surgery.org.ua/48
7.htm

18.

Науково-практична
конференція з
міжнародною
участю «Сімейна
медицина –
фундамент охорони
здоров’я України»

22-23
жовтня 2015
року

Оргкомітет Конференції
Україна
запрошує до подання тез і статей згідно
з вищевказаної тематики до 28 вересня
2015 року
Детальна інформація

Науковий симпозіум 22-23
з міжнародною
жовтня 2015
участю "Виклики
року
інформаційного
суспільства: від
біоетики до
нооетики"

Україна

На НМАПО ім. П.Л.
Шупика
м. Київ,
вул. Дорогожицька, 9
тел./факс: 044 483 04 35
тел.: 067-778-64-09
e-mail: alfa1967@yandex.ru
ludmilahimion@hotmail.com
Місце проведення:
НМАПО ім. П.Л. Шупика
м. Київ
вул. Дорогожицька, 9
тел. (044) 440-30-56,
(048) 723-33-24,
(044) 205-49-87,

19.

*

20.

*

Науково-практична
конференція
Асоціації
ревматологів
України
"Стандартизовані
підходи до
діагностики та
лікування
ревматичних
хвороб"

22-23
жовтня 2015
року

Тези приймаються до 20 вересня 2015
Україна
року включно за електронною адресою:
org-vavilova@yandex.ru (з приміткою –
на науково-практичну конференцію
Асоціації ревматологів України –
вказати форму участі).

21.

*

3-ій Національний
Український
Стоматологічний
Конгрес

22-23
жовтня 2015
року

Україна

22.

*

Науково-практична
конференція з
міжнародною
участю «Сучасна
тактика медичної
допомоги при
вогнепальних ранах

23 жовтня
2015 року

Для участі обов’язково потрібно пройти Україна
реєстрацію за e-mail:
travmakonference@ukr.net

(097) 406-31-13,
(063) 159-16-80
(048)740-52-49
Місце проведення:
Конференц-центр
"Президент Готелю", вул.
Госпітальна,12
Оргкомітет:
ДУ "ННЦ "Інститут
кардіології ім. М.Д.
Стражеска"
м. Київ, 03680
вул. Народного ополчення,
5
тел. (044) 249-70-03, 27566-22
E-mail: stragh@bigmar.net
м. Київ
тел. 093-254-12-08
ел./пошта: nov_vol@mail.ru
Сайт:
http://www.udenta.org.ua
Комплекс «Космополіт»
м. Київ
вул. В. Гетьманан, 6 (5
пов., конференці-хол)
Адреса оргкомітету:
04119, м. Київ

і відкритих
переломах кінцівок.
Набутий досвід»

23.

Науково-практична
конференція з
міжнародною
участю «Сучасні
досягнення
профілактики та
терапії раку грудної
залози»

23 жовтня
2015 року

Детальна інформація

24.

Науково-практична
конференція
«Актуальні питання
сучасної медицини:
наукові дискусії»

23-24
жовтня 2015
року

Док-ти приймаються до 20 жовтня 2015 Україна
року (включно) за адресою:
nauka@medicinelviv.org.ua

25.

VI Международной
научнопрактической
интернет
конференции

26-27
Для участия в конференции
октября 2015 необходимо до 25 октября 2015 г.
года
(включительно) отправить статью на
электронную почту оргкомитета:
iscience.in.ua@gmail.com.

Україна

Украина

вул. Сім’ї Хохлових, 15 ,
офіс 204
тел./факс +380442074706
e-mail:
travmakonference@ukr.net
м. Київ
вул. Пушкінська 5-7/29
конференц-зала
Софіївський Гранд хол
готелю «Прем'єр Палац»
тел. (067) 6565168
тел. (044) 259-01-82,
e-mail:
olga_kobzar2006@mail.ru
e-mail: 7yuliya7@ukr.net
Місце проведення:
м. Львів,
вул. Матейко, 6, Готель
«Дністер».
T: (099) 415-06-39; @:
nauka@medicinelviv.org.ua;
W:
www.medicinelviv.org.ua
г. Переяслав-Хмельницкий
тел. +38 (096) 53-99899

26.

«Актуальные
научные
исследования в
современном мире»
IV Международная 29-30
научнооктября 2015
практическая
года
конференция
«Актуальные
вопросы медицины»

Информация

Последний день подачи тезисов и
регистрации устных докладов: 1
октября 2015 года.
Работы принимаются в электронном
виде. на адреса: amirvugar@box.az,
amirvugar@mail.ru
Информация
Информация

Азербайд
жан

г. Баку
www.young-doctors.com
amirvugar@box.az
amirvugar@mail.ru
тел. +994556701359

Україна

ООО «УкрКомЭкспо»
тел./факс: +38(044) 585-9710, внутр. 313;
e-mail:
yuliya.gulenko@morion.ua
Место проведения:
г. Киев, отель «Русь»,
ул. Госпитальная, 4

27.

1-й
специализированны
й «Pharma MCM
Forum»

29-30
октября 2015
года

28.

IX Всеукраїнська
науково-практична
конференція
молодих вчених
«Актуальні питання
клінічної медицини»
Х Міжнародний
Форум «Патологія

30 жовтня
2015 року

Док-ти приймаються за ел/адресою:
tmv.zmapo@gmail.com
naukazmapo@gmail.com до 15 жовтня
2015 року.
Детальна інформація

Україна

ЗДМУ
тел. (096-494-94-88
(050) 850-94-25
(0612) 79-07-23
(098) 79-100-88

30-31
жовтня 2015

Детальна інформація

Україна

Місце проведення:
м. Київ

29.

30.

аортального
клапана:
діагностика,
хірургія,
інтервенція»
VІІ Міжнародна
науково-практична
інтернетконференція
«Тенденції та
перспективи
розвитку науки і
освіти в умовах
глобалізації»

року

30-31
жовтня 2015
року

вул. Чорновола, 28/1, 4-й
поверх (конференц-зала)
тел. (044) 284-03-11
Останній термін надсилання статей -29
жовтня 2015 року (включно)
Детальна інформація

Україна

ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний
педагогічний університет
ім. Г. Сковороди»
http://confscience.webnode.r
u
тел. (093) 056 94 96

