
 

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

які проводитимуться у 2016 році 

                                  ЖОВТЕНЬ 

№ 
з/п 

Назва заходу, тема, 
назва видання 

Дата та місце 
проведення 

Вимоги Перелік 
країн- 

учасниць 

Організація відповідальна за 
проведення заходу 

(адреса, телефон оргкомітету) 

1. * V съезд физиологов 
СНГ 

04-09 октября 2016 
года 

 Россия Союз физиологических 
обществ стран СНГ 
г. Москва, 117513 
тел./факс +7(495)735-1414 
ул. Островитянова, 4 
www.PHYSIOLOGY-GIS.ORG 
Место проведения: 
г. Сочи 
 

2.  Науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Теорія та практика 
сучасної морфології» 
присвячена 100-річчю 
Дніпропетровської 
(Катеринославської) 
школи морфологів 

05-07 жовтня 2016 
року 

Роботи приймаються 
до 01 вересня 2016 
року. 
Детальна інформація 

Україна ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія МОЗ 
України» 
м. Дніпропетровськ, 49044 
вул. Вернадського, 9 
тел. 050-511-76-33 
097-458-42-84 
 

3.  VII Національний 
Конгрес патофізіологів 

05-07 жовтня 2016 
року 

Звертаємо Вашу увагу, 
що термін подання 

Україна м. Харків, 61002 
вул. Куликівська, 12 

http://www.physiology-gis.org/
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCM0FhM3hWSi1oMGM/view?usp=sharing


України за участю 
міжнародних 
спеціалістів 
"Патофізіологія і 
фармація: шляхи 
інтеграції" 

матеріалів та 
регістрація делегатів 
подовжено до 30 
квітня 2016 року. 
Детальна інформація 

тел. (057) 706-30-66 
сайт: http://pat.nuph.edu.ua  
e-mail: 
7congresusp@nuph.edu.ua  

4.  ІІ Міжнародна 
науково-практична 
конференція: 
«Терапевтичні 
читання: сучасні 
аспекти діагностики та 
лікування 
захворювань 
внутрішніх органів 
(присвячена пам’яті 
академіка Є.М. Нейка) 

06-07 жовтня 2016 
року 

Детальна інформація Україна ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний 
університет» 
м. Івано-Франківськ, 
вул. Галицька, 2 
тел. 050-950-11-66 
050-540-34-35 

5.  VІІ Міжнародна 
науково-методична 
конференція 
«Лінгвістична 
підготовка студентів 
нефілологічних 
спеціальностей вищих 
навчальних закладів у 
контексті Болонського 
процесу та 
Загальноєвропейських 
Рекомендацій з 
вивчення, викладання 
та оцінювання мов» 

06-07 жовтня 2016 
року 

Кінцева дата 
реєстрації учасників 
Конференції  та подачі 
доповідей -  30 
вересня 2016 р. 
 

Україна Сайт:   
тел./факс: +38-048-705-02-24, 
моб.: +38-067-518-68-76 
е-mail: shulgan@onat.edu.ua 

https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCSUx5OE5zMW5mWTg/view?usp=sharing
http://pat.nuph.edu.ua/
mailto:7congresusp@nuph.edu.ua
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCVUx4UEVJQU1uYms/view?usp=sharing
mailto:shulgan@onat.edu.ua


6.  Научно-практическая 
конференція с 
международным 
участием 
«Гофунговские 
чтения» посвященная 
95-летию кафедры 
терапевтической 
стоматологии ХНМУ и 
140-летию со дня 
рождения её 
основателя профессора 
Е.М. Гофунга 

06-07 октября 2016 
года 

Материалы для 
участия в 
конференции 
принимаются до 20 
июня  2016 года. 

Информация 

Украина Харьковский нац. мед. 
университет, кафедра 
терапевтической 
стоматологии 
г. Харьков, 61022 
пр. Науки 4 
тел. +38050-65-19-125 
 +38063-23-16-299 
E-mail: rjabokon@mail.ru  

7.  XLV Международная 
научно-практическая 
конференція 
«Применение лазеров 
в медицине и 
биологии» 

06-08 октября 2016 
года 

Срок подачи тезисов 
докладов до 10 
сентября 2016 года. 

Украина Место проведения: 
лыжный курорт «Буковель» 
(Ивано-Франковская обл., 
Украина) 
Заезд участников 5 октября 
 тел.: +38(067)731-14-31 

8.  Міжнародна 
конференція у Варшаві 
«Історія проти 
Сучасності» 

07-08 жовтня 2016 
року 

Розширений термін: 
10 серпня 2016 року. 
Мова конференції: 
англійська. 
 Детальна інформація 

Польща Сайт: http://dreams.irf-
network.org/ 
ел./пошта: dreams@irf-
network.org  

9. * Науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Нормативно-
правовий супровід 
лікарських засобів: від 
розробки до 

11-12 жовтня 2016 
року 

 Україна м. Київ 
вул. Госпітальна, 12 
конференц-хол «Президент-
готель» 
тел. (044) 498-43-58 
тел./факс (044) 393-26-35 

https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCbEVKdVkwbGREVFk/view?usp=sharing
mailto:rjabokon@mail.ru
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCcXBLYzZ4b0t3TEk/view?usp=sharing
http://dreams.irf-network.org/
http://dreams.irf-network.org/
mailto:dreams@irf-network.org
mailto:dreams@irf-network.org


медичного 
застосування» 

10.  II международная 
конференция с 
участием иностранных 
специалистов 
«Психосоциальная 
реабилитация 
пострадавших и 
вывезенных из зоны 
АТО» 

12-13 октября 2016 
года 

Заявки на участие 
принимаются до 01 
сентября 2016 года. 
Информация_1 
Информация_2 

Украина На базе Центра 
псизосоциальной 
реабилитации детей и 
подростков «Фельдман 
Экопарк» 
г. Харьков 
E-mail: center-
PSRCA@yandex.ru 
тел. +38(099)279-90-82 
+38(093)342-37-29  

11.  Стоматологічний 
конгрес в Будапешті 

12-13 жовтня 2016 
року 

 Угорщина тел.: +380969192134, 
+380937509931 
 www.imans.eu 
e-mail: events@imans.eu     

12.  Науково-практична 
конференція 
присвячена щорічним 
«Читанням» пам’яті 
академіка 
Л.В. Громашевського 
та 120 річчю ДУ 
«Інститут епідеміології 
та інфекційних хвороб 
тел. 
Л.В. Громашевського 
НАМН України» 

13 – 14 жовтня 2016 
року 

Детальна 
інформація_1 
Детальна 
інформація_2 

Україна м. Київ, 03680 
тел.. М. Амосова, 5 
e-mail: epidemics@ukr.net   
тел.. (044) 529-23-91 
275-37-11 

13.  Всеукраїнська науково-
методична відео 
конференція з 

13-14 жовтня 2016 
року 

Завершення 
прийняття тез  - 30 
вересня 2016 року. 

Україна м. Запоріжжя, 69035 
пр. Маяковського,26, 
Запорізький державний 

https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCX0FMYW1IcUVpZWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCYkhHRlE1SnZ2bXM/view?usp=sharing
mailto:center-PSRCA@yandex.ru
mailto:center-PSRCA@yandex.ru
http://track.mlsendru.com/link/c/YT00MzkwMzgxODkwNjQxNjA4NzAmYz1hMXIwJmU9NzIxNTU3JmI9NTcxMDc1OTUmZD1mN3I2cDV0.pdd94tBixjYNRjnwUTtakxF7oVy6xc7g2zjck4-KpHw
http://track.mlsendru.com/link/c/YT00MzkwMzgxODkwNjQxNjA4NzAmYz1hMXIwJmU9NzIxNTU3JmI9NTcxMDc1OTUmZD1mN3I2cDV0.pdd94tBixjYNRjnwUTtakxF7oVy6xc7g2zjck4-KpHw
http://www.imans.eu/
mailto:events@imans.eu
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCX19hQ2Vta2YybEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCX19hQ2Vta2YybEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/bsmu.edu.ua/file/d/0B9DdcsKZraOCcFJETndLbzRxek0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/bsmu.edu.ua/file/d/0B9DdcsKZraOCcFJETndLbzRxek0/view?usp=sharing
mailto:epidemics@ukr.net


міжнародною участю 
«Актуальні питання 
дистанційної освіти та 
телемедицини 2016» 

Детальна інформація 
 

медичний університет,  
кафедра медичної та 
фармацевтичної інформатики.  
тел.: (061) 239-33-01 
факс/тел.: (061) 224-68-16 
e-mail: 
mfi.conf2016@gmail.com  

14.  Международные 
«Доброхотовские 
чтения», посвященные 
80-летию Кафедры 
нервных болезней, 
медицинской генетики 
и нейрохирургии 

13 – 15 октября 2016 
года 

Прием тезисов до 20 
сентября, в 
соответствии с 
требованиями 
оргкомитета. 
Публикация 
бесплатная. 
Детальна інформація 

 тел. +7-963-413-68-69 
е-mail: 
neurokonfdsma@gmail.com 
 

15. * Науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Сучасні підходи до 
формування клінічних 
настанов з діагностики 
і лікування шкірних 
захворювань та 
інфекцій, що 
передаються статевим 
шляхом: європейський 
досвід та українські 
реалії» 

19-20 жовтня 2016 
року 

 Україна Міце проведення заходу: 
м. Тернопіль 
Майдан Волі, 1 
ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського 
(центральний корпус, актова 
зала) 
тел. (050) 380-31-56 
(067) 926-93-67 

16.  Науково-практична 
конференція 
«Прикладні аспекти 

20-21 жовтня 2016 
року 

Термін подачі робіт 
до 15 вересня 2016 
року. 

Україна ДВНЗ ТДМУ ім. І.Я. 
Горбачевського 
м. Тернопіль, 46001 

https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCSUM5SXI0R0Zzd2c/view?usp=sharing
mailto:mfi.conf2016@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCeFYtb2lZYTlvOG8/view?usp=sharing
mailto:neurokonfdsma@gmail.com


морфології» Детальна інформація майдан Волі, 1 
тел. +38(0352) 25-17-80 
096-825-47-98 
093-609-86-26 

17.  Науково-практична 
конференція 
«Актуальні питання 
надання хірургічної 
допомоги та 
анестезіологічного 
забезпечення в 
умовах воєнного і 
мирного часу» 

20 - 21 жовтня 2016 
року 

Детальна інформація Україна Центральний будинок 
офіцерів Збройних сил України 
м. Київ 
вул. Грушевського, 30/1 
Національний військово-
медичний клінічний центр 
«Головний військовий 
клінічний госпіталь» 
Міністерства оборони України 
м. Київ 
вул. Госпітальна, 18 
тел. (067) 928-78-80 
(063) 254-19-93 
(067) 768-91-45 

18.  Науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«ІІІ Прикарпатський 
хірургічний форум» 

20 - 21 жовтня 2016 
року 

Детальна 
інформація_1 
Детальна 
інформація_2 

Україна Редакція журналу «Галицький 
лікарський вісник»  
Івано-Франківський 
національний медичний 
університет 
м. Івано-Франківськ, 76018 
вул. Галицька, 2 
Місце проведення: 
м. Яремча 
вул. Петраша 5 
пленарні засідання -  
в аудиторії готелю 
«Станіславський» 

https://drive.google.com/a/bsmu.edu.ua/file/d/0B9DdcsKZraOCWUxnZXBzSXVhbVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCUmZFRWZDTDYwOW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCaXhvQWdiVlRFR1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCaXhvQWdiVlRFR1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCTlRxNEFvOENIZDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCTlRxNEFvOENIZDA/view?usp=sharing


 

19.  Восьмий міжнародний 
форум «Інноватика в 
сучасній освіті» 
Четверта міжнародна 
виставка закордонних 
навчальних закладів 
«World Edu» 

25-27 жовтня 2016 
року 

Детальна інформація Україна Компанія «Виставковий світ» 
м. Київ, 01042 
вул. П. Лумумби, 4/6 
корпус В, оф. 1107 
тел./факс +38044-498-42-04 
498-42-06 
498-42-07 
тел. моб. +38067-656-51-89 
E-mail: expo@vsvit.com.ua  
Http://www.innovosvita.com.ua  

20.  ІV з’їзд 
колопроктологів 
України з 
міжнародною участю 

26-28 жовтня 2016 
року 

Детальна інформація Україна НМУ ім. О. Богомольця 
(кафедра хірургії № 1) 
м. Київ, 01030 
бульвар Т.Г. Шевченка, 17 
тел. +38-093-330-70-22 

21.  IV заочна наукова 
конференція 
«Фундаментальні та 
прикладні 
дослідження у 
сучасній науці» 

30 жовтня 2016 року Термін подачі 
матеріалів тез - до 
20.09.2016 року. 
Детальна 
інформація_1 
Детальна 
інформація_2 
 

Україна м. Харків 
вул. Шатилова Дача, 4 
тел./факс (057) 750-89-90 
099) 714-27-95 
(093) 97-30-548 
(096) 645-23-68 
e-mail: c7508990@gmail.com  

 
 

   

https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCMEtHMnFHYWFmb1U/view?usp=sharing
mailto:expo@vsvit.com.ua
http://www.innovosvita.com.ua/
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCRDVXZzc2dEk4U3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCT0tzZUVEbFlaVHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCT0tzZUVEbFlaVHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCVzA1dTlPSXhJb3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCVzA1dTlPSXhJb3c/view?usp=sharing
mailto:c7508990@gmail.com

