
 

ПЕРЕЛІК 

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

які проводитимуться у 2015 році 

 

 

ЛИСТОПАД 

 

 

 

 

 

№ 
з/п 

Назва заходу, тема, 
назва видання 

Дата та місце 
проведення 

Вимоги 
Перелік 
країн- 

учасниць 

Організація відповідальна за 
проведення заходу 

(адреса, телефон 
оргкомітету) 

1.  ІІІ Міжнародна 
наукова Інтернет-
конференція 
"Історичні , 
економічні, правові, 
соціально-
філософські та освітні 
аспекти розвитку 
охорони здоров'я" 

02-09 

листопада 

2015 року 

Детальна інформація Україна Оргкомітет: 

м. Харків, 61022 

проспект Леніна, 4 

тел. +38057-707-73-47, 

+38057-707-73-37 

e-mail: 

ademochko@gmail.com  

2.  Всеукраїнська 
конференція молодих 

04 листопада 

2015 року 

Попередня реєстрація до 01 листопада 

2015 року за 

Україна Київський національний 

університет технології та 

https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCZ3JBM0FSc0NLVTQ/view?usp=sharing
mailto:ademochko@gmail.com


вчених та студентів 
«Проблеми науково-
дослідної роботи та 
соціальної 
відповідальності 
студентів та молодих 
учених» 

http://goo.gl/form/Ecyjlj9vQU  

Детальна інформація 

дизайну 

вул. Немировича-

Данченка, 2 (ауд. 1-0252) 

м. Київ, 01011 

http://knutd.com.ua  

тел. (044) 256-84-27 

(095) 139-64-93 

(097) 727-96-48 

osm@knutd.com.ua  

 

3.  XIV Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Питання імунології 
в педіатрії» 

04-05 

листопада 

2015 року 

 Україна НМАПО ім. П.Л. Шупика 

Місце проведення: 

«Президент Готель» 

м. Київ, 

вул. Госпітальна, 12 (біля 

станції метро Палац 

Спорту) 

тел. (044) 412-26-98 

4.  Науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Оптимізовані засади 
функціонування 
дерматовенерологічн
ої служби в умовах 
розвитку страхової 
медицини та 
лікарського 
самоврядування в 

05-06 

листопада 

2015 року 

Детальна інформація Україна На базі НМУ ім. О.О. 

Богомольця 

м. Київ 

 

http://goo.gl/form/Ecyjlj9vQU
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCcmpfX0RhbWVwaXM/view?usp=sharing
http://knutd.com.ua/
mailto:osm@knutd.com.ua
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCTkxOVWZjV1FBdE0/view?usp=sharing


Україні» 

5.  XІV Всеукраїнська 
науково-практична 
конференціїя з 
міжнародною участю 
«Питання імунології 
в педіатрії» 

05-06 

листопада 

2015 року 

Детальна інформація Україна Місце проведення: 

Національна медична 

академія післядипломної 

освіти імені П.Л.Шупика. 

(м. Київ, вул. 

Дорогожицька, 9). 

 Доїзд станція метро 

Дорогожичі 

тел.(044) 412-26-98 

6.  Науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Актуальні питання 
інтенсивної терапії та 
анестезіологічного 
забезпечення в 
акушерстві, 
гінекології та 
перинатології» 

05-06 

листопада 

2015 року 

 Україна Місце проведення 

конференції:  

м. Київ,  

вул. М. Юнкерова, 20, 

Конгрес-готель «Пуща», 

www.puscha-hotel.com.ua  

7.  Науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Роль лікаря 
первинної ланки у 
профілактиці 
неінфекційних 
захворювань» 

06 листопада 

2015 року 

 Україна Місце проведення: 

ДЗ ЗМАПО 

м. Запоріжжя,  

б-р Вінтера, 20 

тел.. (061)279-16-38 

(061) 224-05-80 

https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCazJHQnZ0bTBZZDA/view?usp=sharing
http://www.puscha-hotel.com.ua/


8.  Міжнародна науково-

практична 

конференція 

«Охорона та захист 

здоров’я людини  

в умовах сьогодення» 

06-07 

листопада 

2015 року 

Для участі у конференції необхідно 

направити док-ти 3 листопада 2015 

року. 

Детальна інформація 

Україна Київський медичний 

науковий центр  

веб-сторінка: 

www.kyivmedcenter.org.ua  

e-mail: 

events@kyivmedcenter.org.u

a 

тел: +38 099 415 51 69 

9.  Науково-практичний 

симпозіум з 

міжнародною участю 

«Європейські 

стандарти лікування 

стоматологічних 

хворих» 

06-07 

листопада 

2015 року 

Детальна інформація_1 

Детальна інформація_2 

Україна Оргкомітет:  

04050 м. Київ,  

вул. Пимоненка 10-а, к. 

410;  

тел. 482-0852,  

факс 482-3281;  

e-mail: 

institut_stomat@ukr.net 

10.  «Львівські 

психіатричні 

зустрічі» на тему 

«Межі компетентції 

психіатра» 

06-07 

листопада 

2015 року 

Детальна інформація Україна Місце проведення 

конференції: конференцзал 

Львівської духовної 

семінарії ім. Св. Духа 

(Львів, вул. Хуторівка 35а). 

11.  Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Здоров’я людини: 

теоретичні, практичні 

та методичні 

аспекти» 

12 листопада 

2015 року 

Детальна інформація Україна Полтавський національний 

педагогічний університет 

ім. В.Г. Короленка 

м. Полтава, 36003 

вул.. Остроградського, 2 

тел. (0532) 56-03-19, 

(05322) 2-56-35, 2-58-67 

https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCM1k2RU9aWENDalE/view?usp=sharing
http://www.kyivmedcenter.org.ua/
mailto:events@kyivmedcenter.org.ua
mailto:events@kyivmedcenter.org.ua
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCQ0hicGdsX2hNLVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCQ0g3UkFWNE1rbEk/view?usp=sharing
mailto:institut_stomat@ukr.net
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCa3NTcGNRQ2ExaEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCeTNNWm9lU1JHa3c/view?usp=sharing


(050) 221-19-63 

e-mail: pspuzoo@yandex.ru  

pnpuzoo@gmail.com  

12.  Науково-практична 
конференція "Новітні 
методи діагностики 
та лікування 
онкологічних 
захворювань" 

12-13 

листопада 

2015 року 

Заявку на участь у конференції 

необхідно оформити на сайті: 

http://kharkovonco.com.ua 

Детальна інформація 

Україна м. Харків 

 проспект Правди, 2  

Kharkiv Palace Premier 

Hotel 

т. (067) 5771859,  

(050) 6572941 

13.  ІV Міжнародна 
студентська 
конференція 
“Домінанти 
студентського 
самоврядування: 
захист прав студентів 
та сприяння якості 
освіти” 

13-15 

листопада 

2015 року 

Прийом док-тів до 03 листопада 2015 

року. 

Детальна інформація 

Україна Місце проведення заходу: 

ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний 

педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди» 

вул. Сухомлинського 30, 

м. Переяслав-

Хмельницький, Київська 

область  

тел. 063 143 85 37, 

 e-mail: 

miranovich_vlad@ukr.net  

14.  Науково-практична 
конференція 
«Актуальні питання 
сучасної 
онкогінекології» 

13-15 

листопада 

2015 року 

Для участі в конференції необхідно 

зареєструватися, надіславши листа за 

адресою: 

Oncogynecology2015@gmail.com з 

темою листа «Реєстрація»  

Детальна інформація 

Україна Місце проведення: 

с. Снов'янка, Чернігівська 

область, 15534 

вул. Сновська 10 

Заміський клуб «ШішкіNN 

тел.  (050) 387 44 33 

(067) 454 57 07 

mailto:pspuzoo@yandex.ru
mailto:pnpuzoo@gmail.com
http://kharkovonco.com.ua/
https://drive.google.com/a/bsmu.edu.ua/file/d/0B9DdcsKZraOCNzdMRFlVTHNGTVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCNFhxUWdHTkpNV0k/view?usp=sharing
mailto:miranovich_vlad@ukr.net
mailto:Oncogynecology2015@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCMHQxMTJQOFJkWjQ/view?usp=sharing


(063)845 64 27 

(050)588 49 81 

(095) 735-34-64 

15.  Науково-практична 
конференція 
«Медичні та 
фармацевтичні науки: 
аналіз сучасності та 
прогноз 
майбутнього» 

13-14 

листопада 

2015 р 

Тези доповіді та квитанцію про оплату 

публікації необхідно надіслати на 

електронну адресу: 

medconf@salutem.dp.ua    

Детальна інформація 

Україна Організація наукових  

медичних досліджень 

«Salutem» 

a/c 5738, 

м. Дніпропетровськ, 49107 

тел. +38 066 789 82 26 

 medconf@salutem.dp.ua    

16.  Научно-практическая 
конференция с 
международным 
участием 
«Актуальные 
вопросы физиологии, 
патологии и 
организации 
медицинского 
обеспечения детей 
школьного возраста и 
подростков» 

19 ноября 

2015 года 

Прием материалов - до 2 октября 2015 

года 

Подробно об участии: 

http://iozdp.org.ua/images/anons/il_konf_i

ozdp_2015_2_rus.doc 

 

Украина ГУ "Институт охраны 

здоровья детей и 

подростков НАМН 

Украины" 

61153, Харьков, пр. 50-

летия ВЛКСМ 52-А 

тел.: +38-0572-62-60-12,  

62-31-27, 

e-mail: conf@iozdp.org.ua 

iozdp.org.ua  

  

 

17.  Науково-практична 
конференція «Дні 
аритмології в Києві» 

19-20 

листопада 

2015 року 

Детальна інформація Україна ДУ «Інститут серця МОЗ 

України» 

м. Київ, 02660 

вул. Братиславська, 5 а 

тел. (044) 291-61-01, 291-

61-30 

mailto:medconf@salutem.dp.ua
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCejVHYTlxdjJPOFU/view?usp=sharing
mailto:medconf@salutem.dp.ua
http://iozdp.org.ua/images/anons/il_konf_iozdp_2015_2_rus.doc
http://iozdp.org.ua/images/anons/il_konf_iozdp_2015_2_rus.doc
mailto:conf@iozdp.org.ua
http://iozdp.org.ua/
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCM2E2cGJRdjFSSHM/view?usp=sharing


 

18. * Науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
"Клінічні 
випробовування 
лікарських засобів в 
Україні" 

19-20 

листопада 

2015 року 

 Україна ДП  "Державний 

експертний центр МОЗ 

України" 

Місце проведення: 

м. Київ 

вул. Госпітальна, 12 

 Конгрес-холл "Президент 

Готелю" 

тел. (044) 247-47-19,  

498-43-52 

тел./факс (044) 498-43-29 

 

 

19.  Науково-практична 
конференція 
«Актуальні проблеми 
акушерської 
ендокринології та 
перинатології» 

20 листопада 

2015 року 

Дані надсилати на електронну адресу: 

ipag.pology@gmail.com   не пізніше 17 

листопада 2015 року. 

Детальна інформація_1 

Детальна інформація_2 

Україна Місце проведення 

конференції: 

 м. Київ,  

вул. П. Майбороди, 8, 

конференц-зал ДУ «ІПАГ 

НАМНУ» 

тел. (067) 920 44 00 

20.  Международная 
конференция, 
посвященная 45-
летию кафедры 
анестезиологии, 
интенсивной терапии 
с последипломной 

20-21 ноября 

2015 года 

Материалы докладов присилайте на e-

mail: poster.bsp@gmail.com  до 16 

октября 2015 года. 

Информация 

Украина Место проведения: 

г. Одесса 

Санаторий «Аркадия» 

 

 

 

mailto:ipag.pology@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCeW5fb0NpX0tJRFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCTzVpaFFlT2poTlU/view?usp=sharing
mailto:poster.bsp@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCTmZsTHA2WDVOenc/view?usp=sharing


подготовкой ОДМУ 

21.  Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Сучасна медицина:  
актуальні питання» 

20-21 

листопада 

2015 року 

Для участі у конференції необхідно до 

17.11.2015 р. надіслати на електронну 

адресу оргкомітету: medinst@mgu.od.ua 

тези, відскановану копію квитанції про 

сплату організаційного внеску та заявку 

на участь у конференції. 

Детальна інформація 

Україна Оргкомітет: 

 65009, Україна,   

 м. Одеса,  

вул. Фонтанська дорога, 33 

Міжнародний 

гуманітарний університет 

Одеський медичний 

інститут 

тел.: +38 (068) 331 58 98 

www.mgu.od.ua  

medinst@mgu.od.ua 

22.  Міжнародна науково-
практична 
конференція «Нові 
досягнення у галузі 
медичних та 
фармацевтичних 
наук» 

20-21 

листопада 

2015 року 

Док-ти направити до 17 листопада 2015 

року (включно). 

Детальна інформація 

Україна Південна фундація 
медицини 
Адреса для поштової 
кореспонденції: 
65001, Одеса 1, а/с 307 
@: 
info@medfoundation.od.ua 
W: 
www.medfoundation.od.ua 
T: +38 066 555 39 74 

23.  Круглий стіл, 
присвячений 
Міжнародному Дню 
Недоношеної дитини 
«Клінічні стандарти 

20-21 

листопада 

2015 року 

Детальна інформація_1 

Детальна інформація 

Україна Місце проведення: 
 м. Київ 
вул. Братська, 17-19,  
готель Редіссон Блу 
тел. (044) 236 09 61,  

mailto:medinst@mgu.od.ua
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCejZvWHVvcmhuWWM/view?usp=sharing
http://www.mgu.od.ua/
mailto:medinst@mgu.od.ua
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCRVY0WXpJX2k3XzQ/view?usp=sharing
mailto:info@medfoundation.od.ua
http://www.medfoundation.od.ua/
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCX3J5TlF6cy05RFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCSDJJVFpEd0hRR2s/view?usp=sharing


медичної допомоги та 
якість життя 
передчасно 
народжених дітей – 
міжнародний досвід 
та реалії України» 

(067) 757 02 17), 
(066) 724 84 93 

24.  Науково-практична 
конференція «Сучасні 
підходи до 
діагностики та 
лікування 
атеросклерозу» 

26 листопада 

2015 року 

Детальна інформація Україна Місце проведення: 
м. Київ 
вул. Госпітальна, 4(готель 
«Русь», 2 пов., зал 
«Венеція» 
Оргкомітет: 
м. Київ, 03680 
вул. Народного Ополчення, 
5 
тел. (044) 249-88-10-42-09 
E-mail: cardiom@bigmir.net  

25.  ХV конференція 
«Клініко-технологічні 
виклики в етапній та 
реконструктивній 
хірургії. Вогнепальні 
та побутові рани, 
електрозварювання та 
з'єднання живих 
тканин, діабетична 
стопа» 

26-27(28) 

листопада 

2015 року 

Матеріали (тези, статті) приймаємо у 

електронному вигляді за адресою 

оргкомітету info@wounds.org.ua до 25 

вересня 2015 року включно. 

Інформація по організації конференції 

та інші актуальні питання 

висвітлюватимуться на сайті 

www.wounds.org.ua 

Детальна інформація_1 

Детальна інформація_2 

Україна Місце проведення: 

Київський міський будинок 

вчителя  

м. Київ 

Сайт: www.wounds.org.ua 

https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCNnczVEJ2NjBEbjg/view?usp=sharing
mailto:cardiom@bigmir.net
mailto:info@wounds.org.ua
http://www.wounds.org.ua/
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCSGJtRjQzc3ROVUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCbkdkTUdCMi1Rejg/view?usp=sharing
http://www.wounds.org.ua/


 

26.  Міжнародна науково-
практична 
конференція «Нове у 
медицині сучасного 
світу» 

27-28 

листопада 

2015 року 

Подача док-тів до 24 листопада 2015 

року (включно). 

Детальна інформація 

Україна Місце проведення:  

м. Львів, вул. Матейко, 6, 

Готель «Дністер» 

T: (099) 415-06-39; @: 

nauka@medicinelviv.org.ua;  

W: 

www.medicinelviv.org.ua   

 

 
 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCc09GanFleU9mNVU/view?usp=sharing
mailto:nauka@medicinelviv.org.ua
http://www.medicinelviv.org.ua/

