
 

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

які проводитимуться у 2016 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. * III Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Формування тверезого 
способу життя в сім'ї та суспільстві» 

04 - 05 
листопада 
2016 року 

Останній день прийому тез 
доповідей: 1 жовтня 2016 року. 
Детальна інформація 

Україна Громадська організація 
«Рух» Твереза Україна» 
бульвар Івана Лепсе, 79 Д, 
к. 49. м. Київ 03126 
http://science.tvereza.info   
E-mail: science@tvereza.info  
тел.: (063) 727-77-33 

2.  Науково-практична конференція з 
міжнародною участю: «Коморбідна  
патологія органів травлення у 
практиці сімейного лікаря» 

9-10 
листопада 
2016 року 

Детальна інформація Україна м. Дніпропетровськ 
(м. Дніпро) 
тел.: 0501349254; 
0988284547 
e-mail: 
gastro.grav@gmail.com  

https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCWFJZZmtVbHlwbW8/view?usp=sharing
mailto:science@tvereza.info
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCczZtRzJxcEFIUVE/view?usp=sharing
mailto:gastro.grav@gmail.com


3.  VI науково-практична  
конференція з міжнародною участю 
«Науково-технічний прогрес і 
оптимізація технологічних  
процесів створення лікарських  
препаратів» 

10-11 
листопада 
2016 року 

Термін подачі матеріалів  
до 10 жовтня 2016 року  
Детальна інформація 

Україна м. Тернопіль, 46001 
майдан Волі, 1 
тел./факс (0352) 52-04-79, 
52-72-22 
E-maіl: 
petrishin_nt@tdmu.edu.ua 
E-maіl: 
upk_ekon@tdmu.edu.ua 

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

17 ноября 
2016 года 

Док-ты принимаются до 09 октября 
2016 года. 

Украина ГУ «Институт охраны 
здоровья детей и 
подростков НАМН Украины» 
пр. Юбилейный, 52-А 
г. Харьков, 61153 
тел. (0572) 62-60-12 
62-91-04 
http: www.Iozdp.org.ua  
 е-mail:conf@iozdp.org.ua  
 

5.  Міжнародна науково-практична 
конференція «Проблеми та 
перспективи розвитку європейської 
освіти» 

20-27 
листопада 
2016 року 

Док-ти приймаються на електронну 
адресу: confgalilei@ukr.net  до 15 
вересня 2016 року. 
Детальна інформація 

Чеська 
Республіка 

м. Прага 
тел: 068 955 22 67 
e-mail: confgalilei@ukr.net  

https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCQllLRzJ4SW90Yms/view?usp=sharing
mailto:petrishin_nt@tdmu.edu.ua
mailto:upk_ekon@tdmu.edu.ua
http://www.iozdp.org.ua/
mailto:conf@iozdp.org.ua
mailto:confgalilei@ukr.net
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCcWFVRUJnUnU2M2M/view?usp=sharing
mailto:confgalilei@ukr.net


6.  Науково-практична конференція  з 
міжнародною участю «Ендокринна 
патологія у віковому аспекті» 

24 - 25 
листопада 
2016 року 

Тези на українській або російській 
мовах необхідно надіслати до 16 
вересня 2016 року на 
E-mail: org@ipep.com.ua 
Детальна інформація 

Україна Місце проведення 
конференції: 
Харківський національний 
медичний університет 
пр. Науки, 4, корпус «Б» 
Проїзд: ст. метро 
«Університет», «Держпром», 
«Наукова» 
тел.: (057) 700-45-39 
тел./факс: (057) 700-45-38 
тел. +38-067-571-86-00 

7.  Всеукраїнська науково-практична 
конференція молодих учених 
«Медична наука в практику охорони 
здоров’я» 

25 листопада 
2016 року 

Роботи приймаються до 20 вересня 
2016 року. 
Детальна інформація 

Україна м. Полтава, 36011 
вул. Шевченка, 23 
кафедра патофізіології 
тел. (05322) 2-69-66 
7-44-11 
(068) 641-80-35 
(066) 241-59-15 
Сайт: www.umsa.edu.ua  

 
 

   

mailto:org@ipep.com.ua
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCOFlBODJsclhZR0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCU2JoUHNRVUVweWc/view?usp=sharing
http://www.umsa.edu.ua/

