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В інформаційний бюлетень включені дані (станом на 20 серпня
2016 р.) про наукові, науково-технічні симпозіуми, з ’їзди, конференції,
семінари, наради, що плануються до проведення в Україні в 2016-2017
роках міністерствами, відомствами, установами Національної академії наук
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ВИОУСК
№
п/п

з

ІНФ ОРМ АЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

2D16
Назва заходу

Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, e-mail

Місце,
термін проведення

СУСПІЛЬНІ НАУКИ
Філософія
Міжнародна науковопрактична конференція
"Філософсько-гуманітарні
читання"

Державний заклад
"Дніпропетровська медична
академія Міністерства охорони
здоров'я України"
тел. (0562) 47-02-92
e-mail;
philosophy_chytannya@uki.net

Дніпро
5 квітня
2017 р.

Круглий стіл
"Соціокультурні
виклики медіа-дискурсу
інформаційного
суспільства"

Національний авіаційний
університет
тел. (044) 406-74-01

Київ
29 березня
2017 р.

Історія. Історичні науки
Науково-практична
конференція "70 Років
онкологічної служби міста
Києва, історія досягнень"

Київський міський клінічний
онкологічний центр
факс (044) 450-74-36
тел. (044) 424-68-18
e-mail: kmoc.kiev@gmail.com

Київ
19 травня
2017 р.

Всеукраїнська наукова
конференція "Історикокультурна спадщина
родини Алчевських:
теоретичні і прикладні
аспекти"

Центр краєзнавства імені
академіка П. Т. Тронька,
Харківський національний
університет
імені В.Н. Каразіна
тел. (057) 707-51-92
e-mail: aksjonovanat@ukr.net

Харків
11 листопада
2016 р.

Науково-практична
конференція викладачів і
студентів НАУ "Авіація в
рпки УНР (до 100-річчя
Української національнодемокраггичної революції
19І7-І921 рр)"

Національний авіаційний
університет
тел. (044) 497-70-86,
098 335-89-0.^
e-mail: ppo@nau.edu.ua

Київ
12 квітня
2017 р.

Соціологія
III Всеукраїнська науковопрактична конференція
"Актуальні проблеми
сучасного суспільства в
фокусі соціології'"

Національний авіаційний
університет
тел. (044) 408-32^0,
067 645-47-48
e-mail: kafsocio@ ukr.net

Київ
27 квітня
2017 р.

І НДОР МАЦ ІІІННІІ
№
п/п

В И О У С К з 2D1G
Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, e-mail

Назва захоі(у

Місце,
термін проведення

с,^ноМІкД Економічні науки
IX Науково-пракпіі^^^
конференція за У Ч а с ^
міжнародних с п е ц і ^
"Фармакоекономіца
в Україні: стан і
перспективи р о з в ц ^ ,^

10

11

12

^раціональний фармацевтичний
н іверст-ет

(0572) 65-88-95

Харків
23 березня
2017 р.

V Науково-практич^
[Раціональний фармацевтичний
конференція за У Ч ^ с ^
ніверсрггет
міжнародних с п е ц і д ^
^„.(057)771-81-47
"Актуальні проблек^^,'” '®
розвитку галузевої '
економіки і ЛОГІСТц^^,,

Харків
20-21 квітня
2017 р

Міжнародна н а у к о ^ ^
пракгачна к о н ф е р е ^ '
"Актуальні соціальц
економічні проблеіу^
держави і регіонів: ^
антикризова страг^^,.
сталий розвиток"
‘

Донецький національний

Вінниця
12-14 жовтня
2016 р.

Міжнародна науко^^^^------практична конфере^ '
"Обліково-аналітщ,
фінансове забезпе»,^® ‘
діяльності суб’є к т і^
господарювання:
національні,
глобалізаційні та
євроінтеграційні ц „ .
-------------------------- ::5»екти"
Круглий стіл ”M0 J
'о
як ресурс модерні:^ ’Аь
стратегії держави”^

І^ійколаївський національний
аграрний університет
(0512) 58-05-95, 34-10-82
£-таіІ: potrivaeva@mnau.edu.ua

Миколаїв
23-25 листопада
2016 р.

Національний авіаційний
університет
^,(044)406-71-33,
(50 698-92-20
j-mail: kafsocio@ ukr.net

Київ
16 березня
2017 р.

університет
050268-01-70

VIII Міжнародна > . -------- Національний авіаційний
постійно діюча н ^ ^ Р 'ч и а університет
практична конфер^^® ® «'
(044) 406-73-65
"Національні е к о ц ^
(.щаіі: kafedra_imv@ukr.net
Мічш
стратегії розвитку
глобальному с е р е л
'^ви щ і’

Київ
13 квітня
2017 р.

ВИПУСК з
№

п/п

ІНФ ОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

2D16

Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, e-mail

Назва заходу

Місце,
термін проведення

13

Науковий семінар
"Інноваційний розвиток
підприємства: моделі і
методи"

Національний авіаційний
університет
тел. (044) 406-78-10
e-mail: kek@nau.edu.ua

Київ
II квітня
2017 р.

14

Міжнародна науковопрактична конференція
"Корпорагивні фінанси:
соціально-економічні,
організаційно-правові та
інституціональні аспекти"

Національний авіаційний
університет
тел. (044) 406-79-25
e-mail: 0508486I85@ukr.net

Київ
16 березня
2017 р.

15

II Всеукраїнська науковопрактична конференція
"Проблеми розвитку
потенціалу підприємства
в глобальних економічних
умовах”

Національний авіаційний
університет
тел. (044) 406-98-74
e-mail: mazurl23@bigmir.net

Київ
23 травня
2017 р.

16

Науково-практичний
семінар "Проблеми
економіки транспорту"

Національний авіаційний
університет
тел. (044) 406-77-90
e-mail: ke@nau.edu.ua

Київ
20 лютого
2017 р.

17

Всеукраїнська науковопрактична конференція
"Глобальні загрози
розвитку економіки
України: шляхи
подолання"

Національний авіаційний
університет
тел. (044) 408-24-87
e-mail: cet_nau@bigmirnet

Київ
7 квітня
2017 р.

Держава і право. Юридичні на(уки
18

Міжнародна науковопрактична конференція
"Організаційні і правові
засади оптимізації
системи охорони здоров'я
в Україні та світі в
сучасних умовах"

ВДНЗ України "Українська
медична стоматологічна академія"
тїл. (05322) 7-05-39

Полтава
12 травня
2017 р.

19

VII Міжнародна науковопрактична конференція
"Безпека людини в умовах
глобалізації: сучасні
правові парадигми"

Національний авіаційний
університет
тел. (044) 406-79-16
e-mail: pravo@nau.edu.ua

Київ
24 лютого
2017 р.

111Ф0РМА1|1ЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
№
п/п

Назва заходу

ВИПУСК З 2016
Міністерство, відомство,
органвація, телефон, факс, e-mail

Місце,
термін проведення

20

Науково-практичний
круглий стіл "Механізм
сучасної правової
держави у доктрині
конституційної реформи в
Україні"

Національний авіаційний
університет
тел. (044) 406-73-47
e-mail: kafedra92@ukr.net

Київ
16 березня
2017 р.

21

Науково-практичний
семінар "Соціальноекономічні і правові
підстави вдосконалення
цивільного і трудового
законодавства на
сучасному етапі"

Національний авіаційний
університет
тел. (044) 406-77-72
e-mail: civilne@meta.ua

Київ
ЗО березня
2017 р.

22

Науково-практичний
семінар "Попередження
і профілактика
насильницької
злочинності
(кримінологічний аспект)"

Національний авіаційний
університет
тел. (044) 406-70-15
e-mail: k_kpip@mail.ru

Київ
14 квітня
2017 р.

Політика. Політичні науки
23

IV Всеукраїнська
н^ково-пракгична
конференція "Формування
національної лікарської
політики за умов
впровадження медичного
страхування: питання
освіти, теорії і практики"

Національний фармацевтичний
університет
тел. (0572) 67-91-70

24

XXIV Міжнародна
науково-практична
конференція молодих
учених і студентів
"Актуальні питання
створення нових
лікарських засобів"

Національний фармацевтичний
університет
т«л. (057) 706-30-71

Харків
15 березня
2017 р.

Наукознавство
Харків
20 квітня
2017 р.

ВИПУСК з
№
п/п

2016
Назва заходу

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, e-mail

Місце,
термін проведення

25

Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
"Стоматологічна
наука і практика на
Слобожанщині: історія,
надбання і перспективи
розвитку"

Харківська медична академія
післядипломної освіти
тел. (057)711-04-60,
067 912-04-31

Харків
5-6 жовтня
2016 р.

26

Науково-практична
конференція за участю
міжнародних спеціалістів
"Новітні технології в
педіатричній н ^ ц і,
практиці й освіті",
присвячена пам'яті
академіка АМН України
Б.Я. Рєзника

Одеський національний медичний
університет
тел. (048) 740-52-49
e-mail: aryayev@mail.ru

Одеса
6-7 квітня
2017 р.

27

Н^ково-практична
конференція за участю
міжнародних спеціалістів
"Сучасні теоретичні
і практичні аспекти
клінічної медицини"
(для молодих учених і
студентів)

Одеський національний медичний
університет
тел. (048)712-31-43,716-56-36
e-mail: sno.med.od@gmail.com

Одеса
27-28 квітня
2017 р.

28

XIV Міжнародна наукова
конференція студентів і
молодих учених "Перший
крок в науку- 2017"

Вінницький національний
медичний університет ім.
М.І.Пирогова
тел. (0432) 57-03-60,
097-944-48-81
e-mail: admission@vsmu.vinnica.ua

Вінниця
11-12 травня
2017 р.

29

гіауково-иракгична
конференція "Наукова
спадщина
В.П. Комісаренка,
як підгрунтя
розвитку сучасної
фундаментальної і
клінічної ендокринології"
(присвячена 110-річниці
від дня народження
В.П. Комісаренка)

ДУ "Інститут ендокринології
та обміну речовин ім. В.П.
Комісаренка НАМН України"
тел. (044) 254-12-04, 254-12-61

Київ
20 січня
2017 р.

ВИПУСК З 2016

ІНФ ОРМАЦІЙНИЙ Ш Л Е Т Е Н Ь
№
п/п

Назва заходу

Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, e-mail

Місце,
термін проведення

зо

V Науково-практична
конференція за участю
міжнародних спеціалістів
"Розбудова системи
забезпечення якості
клінічних лабораторних
досліджень в Україні"

Асоціація забезпечення якості
лабораторної медицини
тел. (044) 236-69^2, 238-00-06

Київ
14-15 березня
2017 р.

31

XXI Міжнародний
медичний конгрес
студентів і молодих
учених "Сучасні
погляди на актуальні
питання теоретичної,
експериментальної і
практичної медицини"
(присвячений 60-річчю
ТДМУ)

ДВНЗ "Тернопільський
державний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського МОЗ
України"
тел. (0352) 52-04-79
http://www.tdmu.edu.ua/

Тернопіль
24-26 квітня
2017 р.

32

Українська науковопрактична конференція з
сімейної медицини "Від
н ^ к и до практики"

Державний заклад
"Дніпропетровська медична
академія Міністерства охорони
здоров'я України"
тел. (056)726-44-81
e-mail: www.chuhrienkond@mall.ru

Дніпро
27-28 квітня
2017 р.

33

Всеукраїнська
студентська наукова
конференція "Погляд
майбутніх лікарів на
сучасну медицину"

ВДНЗ України "Українська
медична стоматологічна академія"
тел. (05322) 7-05-39

Полтава
ЗО березня
2017 р.

34

XVII Міжнародна
науково-практична
конференція молодих
учених і студентів "Політ
Сучасні проблеми науки"

Національний авіаційний
університет
тел. (044) 406-76-03
e-mail: polit@nau,,edu.,ua,
http://polit.nau.edu.ua

Київ
4-7 квітня
2017 р.

35

X Міжнародна науковопрактична конференція
"Американські та
британські студії в
Україні: проблеми
розвитку і перспективи
дослідження"

Національний авіаційний
університет
тел. (044) 406-70-63
e-mail: applied_linguistics@ukr.net

Київ
17-18 травня
2017 р.

ВИПУСК
№

п/п

з

ІНФ ОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

2П16
Назва заходу

Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, e-mail

Місце,
термін проведення

36

XX Міжнародна наукова
конференція студентів і
молодих учених "Наука
- майбутнє Литви.
Транспорт"

Національний авіаційний
університет
тел. 067 929-64-37
e-mail: beljatynskij@mail.ru

Вільнюс (Литва)
4-5 травня
2017 р.

37

Всеукраїнська науковопрактична конференція до
Дня науки "Молодіжний
науковий юридичний
форум”

Національний авіаційний
університет
тел. (044) 406-79-16
e-mail: pravo@nau.edu.ua

Київ
18 травня
2017 р.

38

Міжвузівський науковотехнічний семінар
"Сучасні проблеми
машинознавства"

Національний авіаційний
університет
тел. (044) 406-77-73
e-mail: ptznau@ukr.net

Київ
13-14 квітня
2017 р.

39

Н^ково-практична
конференція за участю
міжнародних спеціалістів
"Медична наука на
перетині спеціальностей:
сьогодення і майбутнє",
присвячена Дню науки

ГО "Молоді вчені та спеціалісти
інститутів НАМН України
м. Харкова"
т«л. (057) 370-28-18, 373-90-04

Харків
19 травня
2017 р.

40

IV Всеукраїнська науковопрактична конференція
"Актуальні питання
вітчизняної юридичної
науки"

Сумський національний аграрний
університет
тел. (0542) 78-74-21,
050 454-95-99
e-mail: admin@sau.sumy.ua

Суми
13-14 квітня
2017 р.

41

Науково-практична
конференція
"Мультидисциплінарний
підхід - ключ до успішної
терапевтичної науки і
практики"

ДУ "Національний інститут
терапії Імені Л.Т. Малої НАМН
України"
т«л. (057) 373-90-95,
(0522) 24-04-55
e-mail: it_org_gridasova@mail.ru,
info@therapy.gov.ua

Кіровоград
18 травня
2017 р.

Народна освіта. Педагогіка
42

Міжнародно-практична
конференція "Проблеми
викладання російської
наукової лексики
студентам-іноземцям"

Національний фармацевтичний
університет
тел. (057) 771-81-61

Харків
24 березня
2017 р.

ВИПУСК З 2010

ІНФ ОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
№

п/п

Назва заходу

Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, e-mail

Місце,
термін проведення

43

Науково-практична
інтернет-конференція
за участю міжнародних
спеціалістів "Підготовка
спеціалістів фармації
в рамках концепції
"Навчання протягом
життя" (life long learning):
наука, освіта, практика"

Національний фармацевтичний
університет
т е л .(057) 732-75-85

Харків
16-17 травня
2017 р.

44

Науково-практична
конференція за участю
міжнародних спеціалістів
"Вища медична освіта:
сучасні виклики і
перспективи"

Національний медичний
університет імені 0 .0 . Богомольця
тел. (044) 456-54-34

Київ
2 березня
2017 р.

45

XIV Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
"Сучасні підходи до
вищої медичної освіти
в Україні" (присвячена
60-річчю ТДМУ)

ДВНЗ "Тернопільський
державний медичний університет
імені І.Я. Пзрбачевського МОЗ
України"
т«л. (0352) 52-04-79
http://www.tdmu edu.ua/

Тернопіль
18-19 травня
2017 р.

46

Н^ково-практична
конференція з
міжнародною участю
"Акушерство, гінекологія
і репродуктологія: освіта,
клініка, наука"

ГО "Асоціація акушерівгінекологів України"
тел. (044)411-92-33,
050 389-55-20

Київ
28-29 вересня
2017 р.

47

Міжнародна наукова
конференція "Новітні
чинники впливу на
формування особистості
студента-майбутнього
лікаря"

ПВНЗ "Київський медичний
університет УАНМ"
тел. (044) 560-88-26

Київ
23 березня
2017 р.

48

Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
"Інноваційні технології
в організації самостійної
роботи студентів
медичних освітніх
закладів"

ВДНЗ України "Українська
медична стоматологічна академія"
тел. (05322) 7-05-39

Полтава
23 березня
2017 р.

10

ВИПУСК з
№
п/п

ІНФПРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

2Н1Є
Назва заходу

Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, e-mail

Місце,
термін проведення

49

V Міжнародна науковопрактична конференція
"Актуальні проблеми
вищої професійної
освгга"

Національний авіаційний
університет
тел. 067 772-75-23,
098 236-15-87
e-mail: llliya03.05@ukr.net,
salamanka@bigmirnet

Київ
23 березня
2017 р.

50

II Всеукраїнська щорічна
постійно діюча науковопрактична конференція
"Інтелектуальна й
емоційна складові
навчання іноземних
мов: новітні тенденції
і виклики для вищої
школи"

Національний авіаційний
університет
тел. (044) 406-79-15,
068 593-07-27
e-mail: fiIologyN@gmail.com

Київ
9 червня
2017 р.

51

Науково-методичний
семінар "Сучасні підходи
викладання юридичних
дисциплін"

Національний авіаційний
університет
тел. (044) 406-79-14
e-mail: tidp_kaf_nau@mail.ru

Київ
20 квітня
2017 р.

52

III Всеукраїнська
науково-практична
конференція "Актуальні
проблеми в системі
освіти: загальноосвітній
навчальний заклад
- доуніверситетська
підготовка - виший
навчальний заклад"

Національний авіаційний
університет
•тел./факс (044) 497-52-84
тел. (044) 406-74-04
e-mail: idp@nau.edu.ua

Київ
27 квітня
2017 р.

53

Міжнародна конференція
"Проблеми і перспективи
професійної підготовки
фахівців в умовах
євроінтеграшї"

Національний авіаційний
універсіггет
т^л. 052 239-44-34
e-mail: praydtan@ukr.net

Київ
16-17 березня
2017 р.

54

Семінар "Тренажерні
засоби підготовки
операторів складних
систем керування"

Національний авіаційний
університет
т«л. 052 239-47-95
e-mail: nvn60@ukr.net

Київ
22 квітня
2017 р.

І1

ВИПУСК З 2016

ІН Ф О Р М А Ц І Й Н т і БЮЛЕТЕНЬ
№
п/п

Назва заходу

Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, e-mail

Місце,
термін проведення

Психологія
55

Н^ково-праетична
конференція за участю
міжнародних спеціалістів
"Психіатрія XXI століття:
проблеми й інноваційні
рішення"

Український науково-дослідний
інститут соціальної і судової
психіатрії та наркології
тел./факс (044) 468-32-15

Київ
27-28 квітня
2017 р.

56

II Всеукраїнська науковопрактична конференція
з міжнародною участю
"Актуальні питання
діагностики, професійної
лінгводидактики,
психології і педагогіки
вищої школи"

ВДНЗ України "Українська
медачна стоматологічна академія"
тел. (05322) 7-05-39

Полтава
27-28 квітня
2017 р.

57

Круглий стіл "Сучасні
проблеми патопсихології"

Національний авіаційний
університет
тел. 068 809-00-36
e-mail:
Tatiana.lavrukhina@gmail.com

Київ
12 травня
2017 р.

58

X Науково-практична
копфс-решіїя "Авіаційна і
екстремальна психологія"

Національний авіаційний
університет
тел. (044) 406-71-16
e-mail: psy@nau.edu.ua

Київ
25-26 травня
2017 р.

59

X Міжнародна науковопрактична конференція
"Фаховий і художній
переклад: теорія,
методологія, практика"

Національний авіаційний
університет
тел. 067 704-48-80
e-mail: conferencekiev@i.ua

Київ
7-8 квітня
2017 р.

60

Міжвузівський круглий
стіл "Англійська мова в
технічних ВНЗ: вимоги,
проблеми і рішення"

Національний авіаційний
університет
тел. (044) 497^1-15
e-mail: matroskina88@gmail.com

Київ
березень
2017 р.

Мовознавство

12

ВИОУСК з
№
п/п

ІНФ ОРМАЦІЙНИЙ БШЛЕТЕНЬ

2016

Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, e-mail

Назва заходу

Місце,
термін проведення

Література. Літературознавство. Народна поетична творчість
Київ
9 березня
2017 р.

61

Круглий стіл молодих
учених, аспірантів
і студентів "Тарас
Шевченко: вчора,
сьогодні, завтра" (до
щорічних Шевченківських
днів в НАУ)

62

IV Міжнародна науковопрактична конференція
"Теорія і практика
дизайну"

63

III Міжвузівська
студентська наукова
конференція "Актуальні
проблеми соціальних
комунікацій"

Національний авіаційний
університет
тел. (044) 406-77-85
e-mail: vvm l6_ll@ ukr.net,
imvkg@ukr.net

Київ
18 травня
2017 р.

64

Всеукраїнська
щорічна науковопрактична конференція
"Комунікативні проблеми
сучасних міжнародних
відносин"

Національний авіаційний
університет
тел. (044) 406-77-80
e-mail: kaf_mi@ukr.net

Київ
ЗО березня
2017 р.

Національний авіаційний
університет
тел. 066 557-05-52

Мистецтво. Мистецтвознавство
Національний авіаційний
університет
тел. 067 257-34-61
e-mail: yurnk61@ukr.net

Київ
17-19 квітня
2017 р.

Масова комунікація. Журналістика.Засоби масової інформації

Інформатика
65

Міжнародна науковопрактична конференція
"Медичні бібліотека як
осередки збереження та
популяризації історикокультурної національної
пам'яті"

Національна наукова медична
бібліотека України
тел. (044) 234-51-97,
(0342)75-11-85
e-mail: medlib@library.govua ’

Івано-Франківськ
18-19 травня
2017 р.

66

VII Міжнародна науковотехнічна конференція
"ITSEC"

Національний авіаційний
університет
тел. (044) 406-76-42

Київ
16-18 травня
2017 р.

67

Семінар при Вченій
раді НАН України
"Технічні засоби захисту
інформації"

Національний авіаційний
університет
тел. (044) 406-76-42

Київ
1 січня-31 грудня
2017 р.

13

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
№
п/п

ВИПУСК З 2016
Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, e-mail

Назва заходу

Місце,
термін проведення

68

Міжвузівська студентська
науково-практична
конференція "Технічний
захист інформації - 2016"

Національний авіаційний
університет
тел. (044) 406-70-56

Київ
2-4 березня
2017 р.

69

Міжнародна
конференція "Проблеми
інформатизації"

Національний авіаційний
університет
тел. 052 239-44-87
e-mail: d.obidin@mail.ru

Київ
11-12 квітня
2017 р.

70

VIII Міжнародна
науково-практична
інтернет-конференція
"Інформаційні технології,
системний аналіз і
моделювання соціоеколого-економічних
систем"

Національний авіаційний
університет
тел. (044) 406-78-10
e-mail: kek@nau.edu.ua

Київ
21-23 березня
2017 р.

ПРИРОДНИЧІ І ТОЧНІ НАУКИ
Математика
71

V Міжнародна
конференція молодих
учених 3 диференціальних
рівнянь та їхніх
застосувань імені Я. Б.
Лопагинського

Донецький національний
університет
тел. 050 644-56-43,
050 946-37-26
e-mail: Katarzyna_@ukr.net

Вінниця
9-11 листопада
2016 р.

Кібернетика
72

X Міжнародна
науково-практична
конференція "Інтегровані
інтелектуальні
робототехнічні комплекси
(ІІРТК-20І7)"

Національний авіаційний
універси-гет
тел. (044) 406-71-58
e-mail: kvp@nau.edu.ua

Київ
16-17 травня
2017 р.

73

Науково-методичний
семінар "Інтегровані
РЬМ - технології для
виробництва та освіти"

Національний авіаційний
університет
тел. (044) 4 0 8 ^ 4 4 5
e-mail: p etф av@nau.edu.ua

Київ
21-22 вересня
2017 р.

14'

ВИПУСК з
№
п/п

І НФ ОРМ АЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

2016
Назва заходу

Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, e-mail

Місце,
термін проведення

74

VI Міжнародна науковопрактична конференція
"Комплексне забезпечення
якості технологічних
процесів і систем"
(спільно 3 Чернігівським
державним технологічним
університетом)

Чернігівський державний
технологічний університет.
Національний авіаційний
університет
тел. (044) 408-44-45
e-mail; petrpav@nau.edu.ua

Київ
16-18 травня
2017 р.

75

Науково-практична
конференція "Проблеми
експлуатації та
захисту інформаційнокомунікаційних систем"

Національний авіаційний
університет
тел, (044) 406-73-92
e-mail: conference.tks@i.ua

Київ
5-7 червня
2017 р.

76

X Міжнародна науковотехнічна конференція
"Комп'ютерні системи і
мережні технології"

Національний авіаційний
університет
тел. (044) 406-76-78
e-mail: Zhuravel_nata@mail.ru

Київ
20-22 квітня
2017 р.

77

Міжнародна науковотехнічна конференція
"Інженерія програмного
забезпечення"

Національний авіаційний
універсиїеі
тел. (044) 406-76-41
e-mail:
olenav.chebanyuk@livenau.net

Київ
5-9 червня
2017 р.

Фізика
78

V Міжнародний
симпозіум "Мікрохвилі,
радіолокація і
дистанційне зондування"

Національний авіаційний
університет
тел. (044) 406-71-30
e-mail: yanovsky@nau.edu.ua

Київ
29-31 серпня
2017 р.

79

XVIII Міжнародна
науково-технічна
конференція "Промислова
гідравліка і пневматика"

Вінницький національний
технічний універсиїе^і;
Національний авіаційний
університет
тел. (044) 408-45-54
e-mail: bad44@ukr.net

Київ
20-21 вересня
2017 р.

Хімія
80

Наукова конференція
"XXIV Українська
конференція 3 органічної
хімії"

Інститут органічної хімії
НАН України
тел, (044) 499-46-26

15

Полтава
19-23 вересня
2016 р.

ВИПУСК З 2016

ІНФО РМ АЦ ІЙ Н ИЙ БЮЛЕТЕНЬ
№
п/п

Назва заходу

Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, e-mail

Місце,
термін проведення

Астрономія
81

XIX Міжнародна
наукова конференція
"Астрономічна
школа молодих
учених. Актуальні
проблеми астрономії і
космонавтики"

Національний авіаційний
університет
тел. (044) 406-79-95
e-mail:
oleg_zheleznyak@ yahoo.com

Київ
травень
2017 р.

ТЕХНІЧНІ І ПРИКЛАДНІ НАУКИ. ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ
Електроніка. Радіотехніка
82

Науковий семінар
"Сучасні концепції
розвитку методів і
систем аеронавігаційного
обслуговування”

Національний авіаційний
університет
тїл. (044) 408-22-78
e-mail: Shmelova@ukr..net

83

Науково-практичний
семінар "Алгоритми і
засоби криптофафічного
захисту інформації в
каналах зв'язку НПУБПЛА"

Національний авіаційний
університет
тел. (044) 406-71-30
e-mail: abelnau@ukr.net

84

Науково-практичний
семінар "Імплементація
безпілотних літальних
апаратів в пілотований
аеронавігаційний простір"

Національний авіаційний
університет
тел. (044) 406-72-44
e-mail: sonechkovika@mail.ru

85

X Науково-праісгична
конференція "Сучасні
аспекти раціонального
харчування"

Київ
16 травня
2017 р.

Зв'язок
Київ
25 травня
2017 р.

Приладобудування
Київ
II квітня
2017 р

Харчова промисловість
ВГО "Асоціація дієтологів
України”, Національний медичниН
університет ім. 0 .0 . Богомольця
тел. (044) 576-05-16

16‘

Кнін

25-26 травня
2017 р

В И П УС К з
№
п/п

2016

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, e-mail

Назва заходу

Місце,
термін проведення

Будівництво. Архітектура
86

УІП Всеукраїнська
науково-практична
конференція студентів
і молодих учених
"Комп'ютерні технології
в архітектурнобудівельному
проектуванні"

87

Міжнародна
науково-практична
конференція-форум
"Розумна агротехніка
для ефективного
землеробства"

88

Науково-практичний
семінар "Актуальні
проблеми розвитку
національного ринку
туристичних послуг"

Національний авіаційний
університет
тел. (044) 406-74-54
e-mail: kraintur@ukr.net

Київ
21 березня
2017 р.

89

М іжнароша конференція
"Теоретичні і прикладні
напрями розвитку
туризму та рекреації в
регіонах України"

Національний авіаційний
університет
тел. 052 239^4-26
e-mail: Zalevskiy_av@mail.ru

Київ
6-7 квітня
2017 р.

90

XIII Міжнародна
науково-технічна
конференція"АВІА-2017"

Національний авіаційний
університет
факс (044) 406-79-21
тел. (044) 406-71-56
e-mail: aviacon@nau.edu.ua,
http://avia.nau.edu.ua

Київ
19-21 квітня
2017 р.

91

X Міжнародна
н ^кова конференція
"TRANSB ALTICA - 2017"

Національний авіаційний
університет
тел. 067 929-64-37
e-mail: beljatynskij@mail.ru

Вільнюс (Литва)
8-10 травня
2017 р.

Національний авіаційний
університет
тел. 067 500-05-02,
095 286-39-90
e-mail: bmari@ukr.net

Київ
30-31 травня
2017 р.

Сільське і лісове господарство
Харківський національний
технічний університет сільського
господарства імені Петра
Василенка
тел. (057) 700-38-98
e-mail: ndch_khntusg@mall.ru

Харків
20-21 жовтня
2016 р.

Внутрішня торгівля. Туристично-екскурсійне обслуговування

Транспорт

1'/

ВИНУСК З 2016

ІНФ ОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
№
п/п

Назва заходу

Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, e-mail

Місце,
термін проведення

92

VI Міжнародна науковотехнічна конференція
"Проблеми хіммотології.
Теорія і практика
раціонального
використання
традиційних і
альтернагавних
матеріалів"

Національний авіаційний
університет
тел. (044)406-70-87
e-mail:
chemmotology_assosiation@ukr. net

Київ
червень
2017 р.

93

Науково-методичний
семінар "Тенденції
розвитку авіаційної
транспортної галузі в
Європейському Союзі та
Україні"

Національний авіаційний
університет
тел, (044) 406-78-27
e-mail: dasel@ukr.net

Київ
12 квітня
2017 р.

94

V Міжнародна науковопрактична конференція
"Сучасні проблеми
обробки польотної
інформації"

Національний авіаційний
університет
тел, (044) 408-84-23,406-75-44
e-mail: oberst@nau.edu.ua

Київ
14-15 червня
2017 р.

95

Всеукраїнська
конференція "Авіація
та космонавтика:
стан, досягнення і
перспективи"

Національний авіаційний
університет
тел. 052 239-44-87
e-mail: d.obidin@mail.ru

Київ
12 квітня
2017 р.

96

Науково-практична
конференція "Актуальні
питання ведення хворих
на хіміорезистентний
туберкульоз на
стаціонарному та
амбулаторному етапах"

ДУ "Національний інститут
фтизіатрії і пульмонології
ім. Ф.Г. Яновського НАМН
України"
тел.(044)275-41-33

Київ
ЗО березня
2017 р.

97

IV Науково-практична
конференція "Актуальні
проблеми лікування
хворих на хронічне
обструктивне
захворювання легень"

ДУ "Національний інститут
фтизіатрії і пульмонології
ім. Ф.Г. Яновського НАМН
України"
тел. (044) 270-35-59,270-35-61

Київ
13 квітня
2017 р.

Медицина і охорона здоров'я

18

ВИПУСК з
№
п/п

ІНФПРМ АЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

2П16
Назва заходу

Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, e-mail

Місце,
термін проведення

98

Науково-практична
конференція "Актуальні
питання торакальної
хірургії" (четверті
читання, присвячені
пам'яті професора
Г.Г.Горовенка)

ДУ "Національний інститут
фтизіатрії і пульмонології
ім. Ф.Г. Яновського НАМН
України"
тел. (044) 275-04-02,
067 271-85-11

Київ
19 травня
2017 р.

99

Науково-практична
конференція за участю
міжнародних спеціалістів
"ЕА5П; сучасні
аспекти практичної
ендокринології"

Українська діабетологічна
асоціація
тел./факс (044) 272-29-22
e-mail: doms@vira.kiev.ua

Львів
28-29 вересня
2017 р.

100

Науково-практична
конференція молодих
учених "Тенденції
розвитку клінічної та
експериментальної
хірургії"

Державна установа "Інститут
загальної та невідклацної хірургії
ім. В.Т. Зайцева Національної
академії медичних наук України"
тел. (057) 349-41-39,
067 575-63-75
e-mail: mukha@mail.ru

Харків
9 червня
2017 р.

101

Науково-практична
конференція за участю
міжнародних спеціалістів
"Роль хірургічного
лікування на сучасному
етапі розвитку онкології"

ДВНЗ "Івано-Франківський
національний медичний
університет"
тел. 050 209-40-00

Яремче
2-3 лютого
2017 р.

102

Н^ково-практична
конференція за участю
міжнародних спеціалістів
"Сучасні аспекти
клінічної неврології"

ДВНЗ "Івано-Франківський
національний медичний
університет"
тел. 099 740-77-03

Івано-Франківськ
2-3 березня
2017 р.

102

І Іауково-практична
конференція за участю
міжнародних спеціалістів
"Інноваційні технології
в сучасній стоматології"
в рамках проведення
VI стоматологічного
форуму і спеціалізованої
виставки "МЕДВІН:
СТОМАТОЛОПЯ - 2017"

ДВНЗ "Іваїю-Франкіпський
національний медичний
університет"
тел./факс (0342) 55-25-29,
067 747-07-46

Івано-Франківськ
16-19 березня
2017 р.

19

ІНФ ОРМ АЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
№

п/п

Назва заходу

ВИПУСК З 2016
Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, e-mail

Місце,
термін проведення

104

ЬХХХУІ Науковопрактична конференція
студентів і молодих
учених за участю
міжнародних спеціалістів
"Інновації в медицині"

ДВНЗ "Івано-Франківський
національний медичний
університет"
тел. 050 082-96-91

Івано-Франківськ
23-24 березня
2017 р.

105

Науково-практична
конференція за участю
міжнародних спеціалістів
"Актуальні питання
флебології"

ДВНЗ "Івано-Франківський
національний медичний
університет"
тел. 099 206-82-68

Яремче
26 червня-1 липня
2017 р.

106

XV Науковий
симпозіум за участю
міжнародних спеціалістів
"Малоінвазивна та
інструментальна хірургія
хребта"

ДУ " Інститут патології хребта та
суглобів ім. проф.М.І. Ситенка
Національної академії медичних
наук України"
тел./факс (057) 704-14-78,
700-11-27
e-mail: ipps-noo@ukrnet

Харків
26 травня
2017 р.

107

Науково-практична
конференція за
участю міжнародних
спеціалістів "Актуальні
проблеми ортопедії та
травматології"

ДУ " Інститут патології хребта та
суглобів ім. проф.М.І. Ситенка
Національної академії медичних
наук України"
тел./факс (057) 704-14-78,
700-11-27
e-mail: ipps-noo@ukrnet

Чернігів
27-28 квітня
2017 р.

108

VI Національний конгрес
з біоетики

Національний центр з медикобіотехнічних проблем НАН
України, ДУ "Інститут
медицини праці НАМН України,
Інформаційний центр з біоетики,
ДП "Державний експертний центр
МОЗ України
факс (044) 234-83-56
т«л. (044) 239-66-23

Київ
27-30 вересня
2016 р.

20

В ИП УСК з
п/п

2016
Назва заходу

І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й БЮЛЕ Т Е НЬ
Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, e-mail

Місце,
термін проведення

109

Науково-практична
конференція за
участю міжнародних
спеціалістів "Досягнення
і перспективи
реабілітації, підвищення
функціональних
можливостей і якості
життя осіб з ураженням
опорно-рухової системи"

Державна установа "Український
науково-дослідний інститут
протезування, протезобудування
та відновлення працездатності"
тел./факс (057) 337-76-42,
337-76-30
e-mail: гІ5р@икф05І.пеІ

Харків
14-15 вересня
2017 р.

110

Науково-практична
конференція
"Онкологічна допомога:
можливості і переваги
мультидисциплінарного
підходу", присвячена
70-річчю Херсонському
обласному онкологічному
диспансеру

Херсонський обласний
онкологічний диспансер.
Департамент охорони здоров'я
Херсонської облдержадміністрації
тел. (0552) 35-92-88
e-mail: onko_xood@ukr.net

Херсон
25-26 серпня
2017 р.

111

VI Міжнародний
медичний конгрес
"Впровадження сучасних
досягнень медичної
науки в практику охорони
здоров'я України"

Компанія LMT, НАМН України,
НМАПО ім. П.Л. Шупика
тел. (044) 486-24-02, 205-49-46
e-mail: marketing@lmt.kiev.ua

Київ
25-27 квітня
2017 р.

112

Нарада-ссмінар за
результатами надання
офтальмологічної
допомоги населенню
України у 2016 році
головних офтальмологів
і головних дитячих
офтальмологів областей
України (підсумкова)

ДУ "Інститут очних хвороб і
тканинної терапії
ім. В.П. Філатова НАМН
України "
тел. (048) 746-52-08, 729-84-90
e-mail: filatovinfo@ukr.net

Одеса
24 травня
2017 р.

113

Науково-практична
конференція за участю
міжнародних спеціалістів
"Філатовські читання 2017"

ДУ "Інститут очних хвороб і
тканинної терапії
ім. В.П. Філатова НАМН
У країни"
тел. (048) 746-52-08, 729-84-90
e-mail: fiIatovinfo@ukr.net

Одеса
25-26 травня
2017 р.

21

ВИПУСК З 2П16

ІНФ ОРМ АЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
№
п/п

Назва заходу

Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, e-mail

Місце,
термін проведення

114

Міжнародний
конгрес "Актуальні
питання в неврології:
епілепсія, інсульт,
рідкісні неврологічні
захворювання"

ГО "Українсько-Європейська
Асоціація Невропатологів"
тел. 067 383-43-75
e-mail: liliyazv@rambler.ru

Одеса
27-29 квітня
2017 р.

115

Науково-практична
конференція за
участю міжнародних
спеціалістів "Досягнення
і перспективи
експериментальної і
клінічної ендокринології"
(Шістнадцяті Данилевські
читання)

ДУ "Інститут проблем
ендокринної патології
ім. В.Я. Данилевського НАМН
України"
тел./факс (057) 700-45-39,
700-45-38
e-mail: org@ipep.com.ua

Харків
2-3 березня
2017 р.

116

Науково-практична
конференція за участю
міжнародних спеціалістів
"Українська школа
ендокринології"

ДУ "Інститут проблем
ендокринної патології
ім. В.Я. Данилевського НАМН
України"
тел./факс (057) 700-45-39,
700-45-38
e-mail: org@ipep.com.ua

Харків
1-2 червня
2017 р.

117

1 Міжнародна
науково-практична
конференція "Сучасні
аспекти створення
екстемпоральних
алопатичних,
гомеопатичних і
косметичних лікарських
засобів"

Національний фармацевтичний
університет
тел. (0572) 65-72-00

Харків
3-4 березня
2017 р.

118

І Міжнародна науковопрактична конференція
"Ліки - людині. Сучасні
проблеми фармакотерапії
та призначення
лікарських засобів"

Національний фармацевтичний
університет
тел. (057) 700-36-34

Харків
30-31 березня
2017 р.

22

ВИОУСК з
№
п/п

2016
Назва заходу

І Н Ф О РМ АЦ ІЙ Н ИЙ БІОАЕТЕНЬ
Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, e-mail

Місце,
термін проведення

119

Науково-практична
конференція за участю
міжнародних спеціалістів
"Актуальні питання
невідкладної хіруртії"

Державна установа "Інститут
загальної та невідкладної хірургії
ім. В.Т. Зайцева Національної
академії медичних наук України"
тел. (057) 349-41-39,
349-41-05

Харків
6-7 квітня
2017 р.

120

IV Всеукраїнська науковопрактична конференція
за участю міжнародних
спеціалістів "Фізіологія
в медицині, фармації
і педагогіці: актуальні
проблеми і сучасні
досягнення"

Національний фармацевтичний
університет
тел. (057) 706-30-73

Харків
18 травня
2017 р.

121

Науково-практична
конференція "Вікова
стратегія профілактики,
терапії і реабілітації в
неврології"

ДУ "Інститут геронтології
ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН
України"
тел/факс (044) 430-40 -27
e-mail: stroke_kiev@mail.ra

Трускавець
24-25 квітня
2017 р.

122

Науково-практична
конференція за участю
міжнародних спеціалістів
"Когнітивні порушення в
неврології"

ДУ "Інститут геронтології
ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН
України"
тел. 050 787-36-75
e-mail: victorholin@yahoo.com,
nbachinskaya@mail.ru

Київ
19-20 червня
2017 р.

123

Науково-практична
конференція "Шляхи
підвищення ефективності
медикаментозної
терапії хворих похилого
і старечого віку в.
госпіталях ветеранів
війни"

ДУ "Інститут геронтології
ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН
України"
т«л. (044) 430-40-68,
254-15-10

с. Циблі
Київської обл.
28-29 вересня
2017 р.

124

Н^ково-практична
конференція за участю
міжнародних спеціалістів
"Захворювання кістковом'язової системи та вік"

ДУ "Інститут геронтології
ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН
України"
тел./факс (044) 430-41-74
тел. (044)254-15-50

Ізмаїл
18-20 травня
2017 р.

23

ІНФ О РМ АЦ ІЙ Н ИЙ БНІЛЕТЕНЬ
№
п/п

Назва заходу

ВИОУСК З 2016
Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, e-mail

Місце,
термін проведення

125

Міжнародна конференція
"Геріатричні аспекти
кардіоневрології"

ДУ "Інститут геронтології
ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН
України"
тел./факс (044) 430-40-27
e-mail: kardionevrolog@maiI.ru

Одеса
11-12 вересня
2017 р.

126

Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
"Сучасні теоретичні
і практичні аспекти
радіології (до 90-річчя
кафедри променевої
діагностики ХМАПО"

Харківська медична академія
післядипломної освіти
тел. (057) 751-11-81,
097 615-60-36

Харків
19-20 жовтня
2016 р.

127

V Національний конгрес
з міжнародною участю
"Радіологія в Україні"

Асоціація радіологів України,
Харківська медична академія
післядипломної освіти
тел. (057)75І-ІІ-81,
(044) 388-42-73

Київ
22-24 березня
2017 р.

128

Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
"Інноваційні технології
діагностики, лікування
і профілактики
захворювань внутрішніх
органів в осіб молодого
віку"

Харківська медична академія
післядипломної освіти
тел. (057) 725-06-20,
093 470-92-52

Харків
24-25 травня
2017 р.

129

Міжрегіональна науковопрактична конференція
з міжнародною участю,
присвячена пам'яті
професора Ю.В.Бєлоусова
"Інновації в дитячій
гастроентерології та
нутріціології в практиці
дитячого і сімейного
лікаря"

Харківська медична академія
післядипломної освіти
тел. (057) 725-03-58

Харків
18-19 травня
2017 р.

VI З'їзд Української
гастроентерологічної
асоціації

ГО "Українська
гастроентерологічна асоціація"
тел. 067 955-61-01

130

!

!

24

Київ
28-29 вересня
2017 р.

ВИПУСК з
N2
п/п

2В1В
Назва заходу

ІНФ ОРМ АЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, е-гааіі

Місце,
термін проведення

131

VI Науковий симпозіум
за участю міжнародних
спеціалістів "Українська
ендоваскулярна
нейрорентгенохірургія:
досягнення і напрями
розвитку (до 20-річчя
створення ДУ "Науковопракгичний центр
ендоваскулярної
нейрорентгенохірургії
НАМН України")"

ДУ "Н^ково-практичний
центр ендоваскулярної
нейрорентгенохірургії НАМН
України
тел. (044) 483-32-17, 483-76-00

Київ
28-29 вересня
2017 р.

132

VI З'їзд нейрохірургів
України за участю
міжнародних спеціалістів

ДУ "Інститут нейрохірургії
ім. акад. A .n. Ромоданова НАМН
України"
тел. (044) 483-91-98

Харків
7-9 червня
2017 р.

133

Науково-практична
конференція за участю
міжнародних спеціалістів
"Перший Буковинський
хірургічний форум"

ДУ "Інститут загальної та
невідкладної хірургії
ім. В.Т. Зайцева Національної
академії медичних наук України"
тел. 097 574-98-95,
095 413-26-78

Чернівці
28-29 вересня
2017 р.

134

Науково-практична
конференція за участю
міжнародних спеціалістів
"Сучасні тенденції
інтенсивної терапії в
онкорадіології"

Державна установа "Інститут
медичної радіології
ім. С.П. Григор'єва Національної
академії медичних наук України"
тел. (057) 725-50-74, 725-50-12
e-mail: imr@ukr.net

Харків
27 квітня
2017 р.

135

Науково-практична
конференція за участю
міжнародних спеціалістів
"Актуальні питання
діагностики і лікування
раку щитоподібної
залози"

Державна установа "Інститут
медичної радіології
ім. С.П. Григор'єва Національної
академії медичних, наук України"
тел. (057) 725-50-74, 725-50-12
e-mail: imr@ukr.net

Харків
1 червня
2017 р.

136

Науково-практична
конференція за
участю міжнародних
спеціалістів "Сучасні
аспекти професійного
радіогенного раку в
Україні"

Державна установа "Інститут
медичної радіології
ім. С.П. Григор'єва Національної
академії медичних наук України"
тел. (057) 725-50-74, 725-50-12
e-mail: imr@ukr.net

Харків
21-22 вересня
2017 р.

25

ВИПУСК З 2016

І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й Б ЮЛЕТЕНЬ
№
п/п

Назва заходу

Міністерство, відомство,
ортанізація, телефон, факс, e-mail

Місце,
термін проведення

137

Науювий симпозіум за
участю міжнародних
спеціалістів "Медикопсихолотічне, правове і
біоетичне забезпечення
медичної допомоти
новонародженим"

НМАПО ім. П.Л. Шупика
тел. (044) 236-09-61,469-11-40
e-mail: dr_shunko@mail.ru

Київ
24-25 травня
2017 р.

138

Науково-практичний
симпозіум
"Функціональне
харчування в педіатрії:
проблеми і перспективи"

ВГО "Асоціація педіатрівтастроентеролотів та
нутриціолотів України"
тел. (044) 469-11-40,
067 444-41-42

Київ
23-24 березня
2017 р.

139

Науково-практична
конференція за участю
міжнародних спеціалістів
"Сучасні аспекти
епідеміології і біобезпеки
в медичній практиці",
присвячена річниці з дня
народження академіка
Д.К.Заболотного

Одеський національний медичний
університет
т«л. 097 512-68-30
e-mail: kosishkurt.n@gmail.com

Одеса
19-20 січня
2017 р.

140

XI Південно
українська н^ковопрактична конференція
"Неінфекційні епідемії
сучасного світу "

Одеський національний медичний
університет
тел. 067 480-55-82
e-mail: aryayev@mail.ru

Одеса
12 квітня
2017 р.

141

Щорічна науковопрактична конференція
"Взаємодія лікаря
загальної практики і
лікаря-спеціаліста в
оптимізації лікування
поліморбідного пацієнта"

Одеський національний медичний
університет
тел. /факс (048) 715-38-64
e-mail: lmedicine2@mail.ru

Одеса
26 квітня
2017 р.

142

Науково-практична
конференція за участю
міжнародних спеціалістів
"Лапароскопічна хірургія
органів малого тазу"

Одеський національний медичний
університет
тел. (048) 743-98-29, 716-56-36
e-mail: uamelt@gmail.com

Одеса
18-19 травня
2017 р.

20

ВИПУСК з
№
п/п

І НФ ОРМ АЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

2016
Назва заходу

Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, e-mail

Місце,
термін проведення

143

IV Міжнародний конгрес
з гемосгазіології,
анестезіології та
інтенсивної терапії
"Чорноморська
перлина. Black sea pearl.
Європейська школа
анестезіології. Курс 6"
Актуальні питання пері
операційної медицини

Одеський національний медичний
університет
тел. (048) 706-14-70, 716-56-36
e-mail: kafedraait@hotmail.com

Одеса
23-25 травня
2017 р.

144

Науково-практична
конференція за участю
міжнародних спеціалістів
"Судово-медичні аспекти
механічної травми - нові
підходи до вирішення
проблем сьогодення"

Одеський національний медичний

Одеса
15-16 червня
2017 р.

університет
тел. 067 251-64-81
e-mail: Kvik@soborka.net

145

Науково-практична
конференція
"Міждисциплінарний
підхід до діагностики
і лікування гострих
риносинуситів з позицій
доказової медицини"

Одеський національний медичний
університет
тел. 067 483-39-39

Одеса
27 жовтня
2016 р.

146

Всеукраїнська
конференція за участю
міжнародних спеціалістів
"Актуальні питання
і практичні аспекти
дитячої пульмонології й
алергології: стандарти
медичної допомоги"

ДУ "Інститут педіатрії,
акушерства і гінекології НАМН
України"
тел. (044) 483-90-94, 483-62-16
e-mail: ipag@ukr.net

Київ
6-7 квітня
2017 р.

147

Науково-практична
конференція за участю
міжнародних спеціалістів
"Сучасні інновації в
акушерстві і гінекології"

ДУ "Інститут педіатрії,
акушерства і гінекології НАМН
України"
тел. (044) 484-40-64,483-80-67
e-mail: ipag@ukr.net

Київ
28 квітня
2017 р.

148

Науково-практична
конференція за участю
міжнародних спеціалістів
"Актуальні питання
дитячої гепатології"

ДУ "Інститут педіатрії,
акушерства і гінекології НАМН
України"
тел. (044) 489-07-55,483-80-67
e-mail: ipag@ukr.net

Київ
17-18 травня
2017 р.

27

ІНФ ОРМАЦІЙНИЙ БНІЛЕТЕНЬ
№
п/п

Назва заходу

ВИПУСК З 2016
Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, e-mail

Місце,
термін проведення

149

Всеукраїнська
конференція за
участю міжнародних
спеціалістів "Святогірські
дерматовенерологічні
дні: новітні методи
діагностики і лікування
в дермагговенерології і
косметології"

Донецький національний
медичний університет
імені М. Горького
т«л. 050 589-41-81
e-mail:
rushan-ajjzjatulov@ramblerru

смт Святогір'я
26 травня
2017 р.

150

Науково-пракгична
конференція за участю
міжнародних спеціалістів
до 25-річчя народної
медицини в Україні
"Роль і місце народної
медицини в комплексній
терапії"

Всеукраїнська громадська
організація "Асоціація фахівців
з народної і нетрадиційної
медицини України"
тел. (044) 234-99-92
e-mail:
phitotherapy.chasopys@gmail.com

Київ
21 квітня
2017 р.

151

Науковий конгрес за
участю міжнародних
спеціалістів "Сучасні
теоретичні і практичні
аспекти розв'язання і
впровадження стратегії
розвитку народної і
нетрадиційної медицини
у первинну ланку охорони
здоров'я"

Всеукраїнська громадська
організація "Асоціація фахівців
з народної і нетрадиційної
медицини України"
тел. (044) 234-99-92
e-mail:
phitotherapy.chasopys@gmail.com

Київ
28 жовтня
2016 р.

152

Науково-практична
конференція "Карпатські

ВГО "Українська асоціація
боротьби з інсультом"
тел. 067 465-56-61

Ужгород
15-16 червня
2017 р.
'

153

Науково-практична
конференція "Актуальні
питання дитячої
анестезіології"

Державна установа "Науковопрактичний медичний
центр дитячої кардіології та
кардіохірургії" МОЗ України
тел./факс (044) 206-50-10,
284-03-11
e-mail: info@cardio.org.ua

с. Поляниця ІваноФранківської обл.
16-17 березня
2017 р.

28

ВИОУСК з
№
п/п

2016
Назва заходу

ІНФ ОРМ АЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, e-mail

Місце,
термін проведення

154

V111 Міжнародний
конірес медсестер

Державна установа "Н ^ковопрактичннй медичний
центр дитячої кардіології та
кардіохірургії" МОЗ України
т«л./факс (044) 206-50-10,
284-03-11
e-mail: info@cardio.org.ua

Київ
17-19 травня
2017 р

155

Міжнародна науковопрактична конференція
"Актуальні питання в
лікуванні онкологічних
хворих"

ГО "Асоціація онкологів Поділля"
Вінницький обласний клінічний
онкологічний диспансер
факс (0432) 46-11-01
тел. (0432) 43-55-88
e-mail: fedzhaga07@gmail.com

Вінниця
18-19 травня
2017 р.

156

V Національний
конгрес неврологів,
психіатрів та наркологів
України "Неврологічна,
психіатрична та
наркологічна допомога
в Україні: тенденції
розвитку та сучасні
виклики"

ДУ "Інститут неврології,
психіатрії та наркології НАМН
України"
тел. (057) 738-33-87, 738-32-25

Харків
16-17 березня
2017 р.

157

Науково-практична
конференція
"Профілактична
медицина: сучасні
технології"

Вінницький національний
медичний університет
ім. М.1. Пирогова
тел. (0432) 56-22-76,
(050) 355-64-07
e-mail: admission@vsmu.vinnica.ua

Вінниця
1 березня
2017 р.

158

11 Науково-практична
конференція "Сучасні
досягнення ендоскопічної
хірургії"

Вінницький національний
медичний університет
ім. М.1. Пирогова
тел. 067 709-73-54
e-mail: vikusya.pet@gmail.com

Вінниця
2-3 березня
2017 р.

159

Міжнародна нг^ковопрактична конференція
"Актуальні питання
травматології та
остеосинтезу"

ДУ "Інститут травматології та
ортопедії НАМИ України"
тел. (044) 484-38-13,
050 568-59-06

Київ
6-7 квітня
2017 р.

29

ІНФ ОРМАЦІЙНИЙ БНІЛЕТЕНЬ
№
п/п

Назва заходу

ВИПУСК З 2016
Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, e-mail

Місце,
термін проведення

160

Науково-пракгична
конференція за участю
міжнародних спеціалістів
"Актуальні питання
артроскопіі, хірургії та
спортивної травми"

ДУ "Інститут травматології та
ортопедії НАМН України"
тел. (044) 486-60-65,486-4249

Одеса
6-7 квітня
2017 р.

161

Науково-практична
конференція за участю
міжнародних спеціалістів
"Дефекти кісток і
суглобів". VII УкраїнськоПольська науковопрактична ортопедична
конференція

ДУ "Інститут травматології та
ортопедії НАМН України"
тел, (044) 486-42-49,
(057)700-11-27

с. Світязь
Волинської обл,
23-24 червня
2017 р.

162

Науково-практична
конференція
"Терапевтичні читання
2017: досягнення і
перспективи"

Вінницький національний
медичний університет
ім. М.І. Пирогова
тел. (0432) 52-32-86, 46-11-27
e-mail: admission@vsmu.vinnica.ua

Вінниця
15-16 березня
2017 р.

163

XI Науково-практичний
симпозіум "Сучасна
міждисциплінарна
гастроентерологія:
актуальні питання
діагностики, лікування і
профілактики"

Вінницький національний
медичний університет
ім. М.І. Пирогова
тел. (0432) 67-16-53,
067 984-93-98

Вінниця
23-24 березня
2017 р.

164

Н^ково-практична
конференція "Актуальні
питання лікування
сітківки і здорового нерва
(RETINA Поділля 2017)"

Вінницький національний
медичний університет
їм. М.І. Пирогова
т е л .(0432)57-03-60, 452-75-40
e-mail: admission@vsmu.vinnica.ua

Вінниця
ЗІ березня-1 квітня
2017 р.

165

Науково-практична і
навчально-методична
конференція із загальної
хірургії за участю
міжнародних спеціалістів
"Ушкодження: клінічні
і навчально-методичні
аспекти"

Вінницький національний
медичний університет
їм. М.І. Пирогова
тел. (0432) 57-03-60,452-7540

Вінниця
6-7 квітня
2017 р

ЗО-

ВИПУСК з
№
п/п

2П16
Назва заходу

І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й БЮЛЕ Т Е НЬ
Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, e-mail

Місце,
термін проведення

166

Науково-практична
конференція за участю
міжнародних спеціалістів
"Стандарти діагностики
і лікування в клініці
внутрішніх хвороб"

Вінницький національний
медичний університет
ім. М.І. Пирогова
тел. (0432) 57-05-72, 50-94-91

Вінниця
20-21 квітня
2017 р.

167

Науково-практична
конференція "Досягнення
кардіології лікарю
сімейної медицини і
терапевту"

Вінницький національний
медичний університет
ім. м.1. Пирогова
тел. (0432) 52-32-86,
46-11-27

Вінниця
23 травня
2017 р.

168

Науковий симпозіум за
участю міжнародних
спеціалістів
"Мультидисциплінарний
підхід в педіатрії та
дитячій хірургії"

Вінницький національний
медичний університет
ім. М.І. Пирогова
тел. (0432) 57-03-60,
067 744-9 М 8

Вінниця
15 вересня
2017 р.

169

X Міжрегіональна
науково-практична
конференція
"Актуальні проблеми
гастроентерології та
абдомінальної хірургії",
присвячена пам'яті
почесного громадянина
Хмельниччини
професора-хірурга
М.П. Чорнобрового

Вінницький національний
медичний університет
ім. М.І. Пирогова
тел. (0432) 67-16-53,
067 984-93-98
e-mail: admission@vsmu.vinnica.ua

Хмельницький
15 вересня
2017 р.

170

Науково-практична
конференція за участю
міжнародних спеціалістів
"Прикла.ін> аспекти
морфології"

Вінницький національний
медичний університет
ім. М.І. Пирогова
тел. (0432) 57-03-60,
067 737-64-86
e-mail: admission@vsmu.vinnica.ua

Вінниця
21-22 вересня
2017 р.

171

Науково-практична
конференція за участю
міжнародних спеціалістів
"Шалімовські дні:
сучасні інноваційні
технології в метаболічній
і бариаггричній хірургії"

ДУ "Національний інститут
хірургії та трансплантології
імені 0 .0 . Шалімова НАМН
України"
тел. (044)408-15-88,
050 311-10-00

Київ
24 лютого
2017 р.

31

ВИПУСК З 2016

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
№
п/п

Назва заходу

Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, e-mail

Місце,
термін проведення

172

V З'їзд судинних хірургів
України

ДУ "Національний інститут
хірургії та трансплантології
імені 0 .0 . Шалімова НАМН
України"
тел. (044) 408-22-88, 454-20-28

Київ
19-21 квітня
2017 р.

173

Науково-практична
конференція "Сучасні
проблеми з навчання
хворих на цукровий
діабет самоконтролю"

ДУ "Інститут ендокринології та
обміну речовин
ім. В.П. Комісаренка НАМН
України"
тел. (044)254-12-04, 254-12-61

Миргород
18-19 травня
2017 р.

174

Науково-практична
конференція "Сучасні
питання клінічної
ендокринології"

ДУ "Інститут ендокринології та
обміну речовин
ім. В.П. Комісаренка НАМН
України"
тел. (044) 254-12-04,254-12-61

Львів
28-29 вересня
2017 р.

175

IX Симпозіум "Сучасна
діагностична і лікувальна
ендоскопія"

ВГО "Асоціація лікарівендоскопістів України"
т«л. (044) 544-66-46, 518-27-16

Коблево
Миколаївської обл.
21-22 вересня
2017 р.

176

Науково-практична
конференція за
участю міжнародних
спеціалістів "Актуальні
питання ультразвукової
діагностики"

Українська асоціація фахівців
ультразвукової діагностики,
НМАПО ім. П.Л. Шупика,
Всеукраїнська благодійна
організація "Український
Допплерівський Клуб"
тел. 050 331-96-35

смт Сергіївка
Одеської обл.
7-8 червня
2017 р.

177

Науково-практична
конференція за
участю міжнародних
спеціалістів "Сучасні
підходи до діагностики і
ліїсування інфекційних
захворювань"

ДУ "Інститут епідеміології та
інфекційних хвороб
ім. Л.В. Громашевського НАМН
України"
тел./факс (044) 275-37-11
е mail: epidemicfguki.iiet

Київ
6-7 квітня
2017 р.

178

Науково-практична
конференція за участю
міжнародних спеціалістів
"Всесвітній тиждень
імунізації. Попередь.
Захисти.

ДУ "Інститут епідеміології та
інфекційних хвороб
ім. Л.В. Громашевського НАМН
України"
т«л./факс (044) 275-37-11
e-mail: epidemics@ukr.net

Київ
28 квітня
2017 р.

і і

ВИОУСК
№
п/п

з

ІНФ ОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

2016
Назва заходу

Міністерство, відомство,
ортанізація, телефон, факс, e-mail

Місце,
термін проведення

179

Науковий симпозіум за
участю міжнародних
спеціалістів "Головний
біль: вчора, сьогодні,
завтра"

Громадська організація
"Українська асоціація з вивчення
болю"
тел. 095 100-46-55

Київ
31 березня
2017 р.

180

Науковий симпозіум
"Гіпоменструальний
синдром у дівчагокпідлітків (патогенез,
профілактика, віддалені
наслідки)"

ДУ "Інститут охорони здоров'я
дітей та підлітків НАМН України"
факс (0572) 62-41-17
тел. (0572) 62-21-95
e-mail: iozclp@iozdp.org.ua

Харків
24 травня
2017 р.

181

Всеукраїнська науковопрактична конференція
за участю міжнародних
спеціалістів "Артеріальні
гіпертензії: терапевтичні,
неврологічні та медикосоціальні аспекти
профілактики і лікування"

Державна наукова установа
"Науково-практичний центр
профілактичної та клінічної
медицини" Державного
управління справами
тел. (044) 254-68-10,254-68-71

Київ
6 квітня
2017 р.

182

V З'їзд нефрологів
України

ДУ "Інститут нефрології
Національної академії медичних
наук України"
факс (044) 225-93-87
тел. (044) 285-36-44

Вінниця
21-22 вересня
2017 р.

183

Науково-практична
конференція, присвячена
Всесвітньому дню нирки

ДУ "Інститут нефрології
Національної академії медичних
наук України"
факс (044) 225-93-87
'«Л .(044) 225-93-77

Київ
9 березня
2017 р.

184

Н^ково-практична
конференція за участю
міжнародних спеціалістів
"Сучасні підходи до
терапії та реабілітації
хворих з внутрішньою і
професійною патологією"

ДЗ "Запорізька медична академія
післядипломної освіти МОЗ
України"
тел. (Обі) 70М 9-90
e-mail: adminzmapo@gmail.com,
naukazmapo@gmail.com

Запоріжжя
20-21 квітня
2017 р.

33

І НФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
№
п/п

Назва заходу

ВИПУСК З 2016
Міністерство, відомство,
ортанізація, телефон, факс, e-mail

Місце,
термін проведення

185

Науково-практична
конференція за
участю міжнародних
спеціалістів "Сучасні
потляди на діагностику,
лікування, реабілітацію,
мультидисциплінарний
підхід в практиці лікаряінтерніста, інновації,
здобутки, перспективи
з позицій доказової
медицини"

ДЗ "Запорізька медична академія
післядипломної освіти МОЗ
України"
тел. (061) 701-49-90
e-mail: adminzmapo@gmail.com,
naukazmapo@gmail.com

Запоріжжя
14-15 вересня
2017 р.

186

Науково-практична
конференція за участю
міжнародних спеціалістів
"Проблема безпеки
пацієнтів в Україні: стан і
шляхи її пом'якшення"

ДУ "Інститут громадського
здоров’я ім. О М. Марзєєва НАМН
України"
тел./факс (044) 559-90-90
e-mail: usch@usch.kiev.ua

Київ
6-7 червня
2017 р.

187

Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
"Жіноче здоров'я:
імплементація сучасних
протоколів в клінічну
практику" (присвячена
60-річчю ТДМУ)

ДВНЗ "Тернопільський
державний медичний університет
імені І.Я. Пзрбачевського МОЗ
України", ГО "Асоціація акушерівгінекологів України"
тел. 050 377-43-17,
067 350-56-41
http://www.tdmu.edu.ua/

Тернопіль
1-2 березня
2017 р.

188

Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
"Актуальні питання
діагностики, лікування
і профілактики
неінфекшйних
захворювань в практиці
сімейного лікаря"
(присвячена 60-річчю
ТДМУ)

ДВНЗ "Тернопільський
дерл5?вний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського МОЗ
України"
тел. (0352) 26-53-22, 52-67-47
http://www.tdmu.edu.ua/

Тернопіль
16-17 березня
2017 р.

j>4

ВИОУСК
№

п/п

з

ІНФ ОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

2016
Назва заходу

Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, e-mail

Місце,
термін проведення

189

Науко во-праісгична
конференція з
міжнародною участю
"Актуальні питання
сучасного акушерства"
(присвячена 60-річчю
ТДМУ)

ДВНЗ "Тернопільський
державний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського МОЗ
України"
тел. (0352) 26-34-34
http://www.tdmu.edu.ua/

Тернопіль
6-7 квітня
2017 р.

190

Науково-пракгична
конференція з
міжнародною
участю "Сучасний
мультидисциплінарний
підхід до діагностики
і лікування хворих
на цукровий діабет"
(присвячена 60-річчю
ТДМУ)

ДВНЗ "Тернопільський
державний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського МОЗ
України"
тел. (0352) 52-47-73,23-65-90
http://www.tdmu.edu.ua/

Тернопіль
11-12 травня
2017 р.

191

Науково-практична
конференція з
міжнародною
участю "Актуальні
питання діагностики,
лікування, раціональної
фармакотерапії,
диспансеризації та
реабілітації в практиці
сімейного лікаря”
(присвячена 60-річчю
ТДМУ)

ДВНЗ "Тернопільський
державний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського МОЗ
України"
тел. 067 352-07-43
http://www.tdmu.edu.ua'

Тернопіль
17-18 травня
2017 р.

192

Науково-практична
конференція за участю
міжнародних фахівців
"Тернопіль дентал саміт"
(присвячена 60-річчю
ТДМУ)

ДВНЗ "Тернопільський
державний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського МОЗ
України"
тел. (0352) 22-05-13,25-98-02
http://www.tdmu.edu.ua/

Тернопіль
25-26 травня
2017 р.

35

ІНФПРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
№
п/п

Назва заходу

ВИПУСК З 2016
Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, e-mail

Місце,
термін проведення

193

V Науковий симпозіум
з міжнародною участю
"Імунопатологія
при захворюваннях
Органів дихання і
травлення. Міжнародна
пульмонологічна школа”
(присвячена 60-річчю
ТДМУ)

ДВНЗ "Тернопільський
державний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського МОЗ
України"
тел. 098 922-31-55
http://www.tdmu.edu.ua/

Тернопіль
20-22 вересня
2017 р.

194

Науково-практична
конференція
"Діагностика,
лікування і реабілітація
гастроентерологічних
хворих в сучасних
умовах"

ГС "Асоціація по вивченню
та лікуванню хвороб органів
травлення в Україні"
тел. (0562) 27-59-16
e-mail: gastro_luda@mail.ru

с. Орлівщина
Дніпропетровської
обл.
11-12 травня
2017 р.

195

Міжнародна науковопрактична конференція
"Актуальні питання
внутрішньої медицини
(від клінічних досліджень
до клінічної практики)"

Державний заклад
"Дніпропетровська медична
академія Міністерства охорони
здоров'я України"
тел. (056) 756-95-29
e-mail: hospital.ther.l@dma.dp.ua

Дніпро
17-18 травня
2017 р.

196

Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
"Сучасні концепції
лікування ортопедичної
патології та наслідків
травм опорно-рухової
системи", присвячена
20-річчю Українськонімецької асоціації
ортопедів-травмагологів

Державний заклад
"Дніпропетровська медична
академія Міністерства охорони
здоров'я України"
тел. (056)756-51-19
e-mail: LoskutovAE@ukr.net

Дніпро
17-18 вересня
2016 р.

197

Всеукраїнська науковопрактична конференція
інфекціоністів "Медична
допомога інфекційним
хворим в умовах
рефіормування галузі
охорони здоров'я"

ГО "Всеукраїнська асоціація
інфекціоністів"
тел. (0352) 52-47-25

Черкаси
18-19 травня
2017 р.

36

ВИПУСК з
№
п/п

ІНФ ОРМ АЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

2016
Назва заходу

Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, e-mail

Місце,
термін проведення

198

Науково-практична
конференція з
міжнародною участю "V
Наукова сесія Інституту
гастроентерології
НАМН України.
Новітні технології в
теоретичній і клінічній
гастроентерології"

ДУ "Інститут гастроентерології
НАМН України"
тел. (0562) 27-59-16
e-mail: gastrodnepr@i.ua

Дніпро
8-9 червня
2017 р.

199

Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
"Актуальні питання
репродуктивної медицини
в Україні"

ГО "Асоціація акушерівгінекологів України"
тел. (044)411-92-33,
050 389-55-20

Дніпро
23-24 березня
2017 р.

200

Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
"Сучасні аспекти
збереження і відновлення
здоров'я жінки"

ГО "Асоціація акушерівгінекологів України"
тел. (044)411-92-33,
050 389-55-20

Вінниця
11-12 травня
2017 р.

201

III Науково-практична
конференція "Актуальні
аспекти кардіології і
кардюхірургії"

Державна установа "Інститут
серця Міністерства охорони
здоров'я України", НМАПО
ім. П.Л. Шупика
тел. (044) 29І-6І-0І, 291-61-62

Київ
27 квітня
2017 р.

202

Науково-практична
конференція "Алгоритми
діагностики і лікування
судинно-ендокринної
патології. Діабетична
ретинопатія. Глаукома.
Міждисциплінарний
підхід"

ПВНЗ "Київський медичний
університет УАНМ"
тел. (044) 288-03-27,
067 465-81-02

Київ
20-21 квітня
2017 р.

203

Науково-практична
конференція "Наукові
і практичні аспекти
вакцинопрофілактики в
Україні і світі"

ПВНЗ "Київський медичний
університет УАНМ"
т«л. (044) 288-03-27,
093 002-77-52

Київ
25 квітня
2017 р.

37

І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й Б ЮЛЕТЕНЬ
№
п/п

Назва заходу

В И П У С К З 2016
Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, e-mail

Місце,
термін проведення

204

VI З'їзд нейрохірургів
України з міжнародною
участю

Харківський національний
медичний університет
тел./факс (057) 705-07-09
тел. (057) 705-67-27, 705-67-48
e-mail: pyatikopv@gmail.com

Харків
7-9 червня
2017 р.

205

Науково-практична
конференція лікарівпедіагрів з міжнародною
участю "Проблемні
питання діагностики
і лікування дітей з
соматичною паггологією"

Харківський національний
медичний університет
тел./факс (057) 705-07-09
тел. (0572) 95-40-93

Харків
14-15 березня
2017 р.

206

Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
"Патологія суглобів з
позицій поліпрофільного
підходу"

Харківський національний
медичний університет
тел. /факс (057) 705-07-09,
725-06-35
e-mail: fammed@ramblerru

Харків
17 березня
2017 р.

207

Науково-пракгична
конференція з
міжнародною участю
"Біоетика і біобезпека:
мультидисциплінарні
аспекти"

Харківський національний
медичний університет
тел. /факс (057) 705-07-09,
725-12-11
e-mail: pimlbioethics@gmall.com

Харків
23-24 травня
2017 р.

208

Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
"Урологія, андрологія,
нефрологія"

Харківський національний
медичний університет
тел. /факс (057) 705-07-09
т е л .(057) 738-52-70
e-mail: urology.knmu@ukr.net

Харків
25-26 травня
2017 р.

209

Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
"Аюуальні проблеми
дерматології, венерології
та ВІЛ/СНІД-інфекції"

Харківський національний
медичний університет
тел. /факс (057) 705-07-09
тел. (057) 700-41-33
e-mail: kafedraderma@l.ua

Харків
15 червня
2017 р.

210

Н^ково-пракгична
конференція з
міжнародною участю
"Цукровий діабет як
інтегральна проблема
внутрішньої медицини"

Харківський національний
медичний університет
тел. /факс (057) 705-07-09
тел. (057) 705-01-70

Харків
12 вересня
2016 р.

38

ВИПУСК з
№

п/п

ІНФ ОРМ АЦІЙНИЙ БНІЛЕТЕНЬ

2016
Назва заходу

Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, e-mail

Місце,
термін проведення

211

1 З'їзд цнтонагологів
України (установчий)

Національний інститут раку МОЗ
України
тел. (044) 259-01-86
е-шаіі: info@unci.org.ua

Київ
3-4 квітня
2017 р.

212

VII З'їзд Українського
товариства радіаційних
онкологів (УТРО) за
участю міжнародних
фахівців

Національний інститут раку МОЗ
України
тел. (044) 259-01-86, 257-40-49
e-mail: info@unci.org.ua

Чернівці
28-30 червня
2017 р.

213

Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
"Онкологія сьогодні: від
діагностики до лікування"
(для молодих учених)

Національний інститут раку МОЗ
України
тел. (044) 259-01-86,257-40-49
e-mail: info@unci.org.ua

Київ
14 квітня
2017 р.

214

VII Науково-практична
конференція за
участю міжнародних
спеціалістів "Досягнення
і перспективи в
онкоурології, пластичній і
реконструктивній хірургії
сечовивідних шляхів"

Національний інститут раку МОЗ
України
тел. (044) 259-01-86, 57-40-49
e-mail: info@unci.org.ua

Київ
20-22 квітня
2017 р.

215

Науково-практична
конференція "Променеві
методи дослідження
як діагностичний і
лікувальний супровід
при злоякісних
новоутвореннях органів
малого тазу"

Національний інститут раку МОЗ
України
тел. (044) 259-01-86,257-40-49
e-mail: info@unci.org.ua

Київ
26 квітня
2017 р.

216

Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
"Нейроендокринні
пухлини: стандарти
діагностики і лікування"

Національний інститут раку МОЗ
України
тел. (044) 259-01-86, 25740-49
e-mail: info@unci.org.ua

Київ
5 травня
2017 р.

39

ІН Ф О Р М А Ц І Й Н И Й Б ЮЛЕТЕНЬ
№
п/п

Назва заходу

В И П У С К З 2016
Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, e-mail

Місце,
термін проведення

217

Науково-практична
конференція "Сучасні
досягнення ядерної
медицини"

Національний інститут раку МОЗ
України, Українське товариство
фахівців з ядерної медицини,
УДВП "Ізотоп"
тел. (044) 259-01-86, 257-40-49
e-mail: info@unci.org.ua

Кіровоград
11-12 вересня
2017 р.

218

Науково-практич на
конференція з
міжнародною участю
"Нове в хірургії раку
шлунково-кишкового
тракту"

Національний інститут раку МОЗ
України
тел. (044) 259-01-86, 257-40-49
e-mail: info@unci.org.ua

Київ
23 вересня
2017 р.

219

Науково-практичний
семінар "Лапароскопічна
хірургія коло ректального
раку"

Національний інститут раку МОЗ
України
тел. (044) 259-01-86, 257^0-49
e-mail: info@unci.org.ua

Київ
24 лютого
2017 р.

220

Науково-практична
конференція "Актуальні
питання сучасної
кардіології" (читання,
присвячені пам'яті
академіка М.Д.
Стражеска)

ДУ "Національний науковий
центр "Інститут кардіології
імені академіка М.Д. Стражеска"
НАМН України
тел. (044) 275-66-22
e-mail: stragh@bigmirnet

Київ
2-3 березня
2017 р.

221

Науко во-пракіична
конференція
"Ревматичні хвороби:
межі повноважень
популяційних
персоніфікованах методів
лікування"

ДУ "Національний науковий
центр "Інститут кардіології
імені академіка М.Д. Стражеска"
НАМН України
тел. (044) 275-66-22
e-mail: stragh@bigmir.net

Київ
23-24 березня
2017 р.

222

VII Науковопрактична конференція
"Імплементація оновлених
Європейських стандартів
з діагностики і лікування
серцевої недостатності
в Україні: науковопрактичні аспекти"

ДУ "Національний науковий
центр "Інститут кардіології
імені академіка М.Д. Стражеска"
НАМН України
тел. (044) 275-66-22
e-mail: stragh@bigmirnet

Київ
20-21 квітня
2017 р.

40.

ВИОУСК з
№

п/п

ІНФ О РМ АЦ ІЙ Н ИЙ БЮЛЕТЕНЬ

2016
Назва заходу

Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, e-mail

Місце,
термін проведення

223

Науково-пракгична
конференція "XVI
Київський курс
з коронарних
реваскуляризацій"

ДУ "Національний науковий
центр "Інститут кардіології
імені академіка М.Д. Стражеска"
НАМН України
тел. (044) 275-66-22
e-mail: stragh@bigmirnet

Київ
20-21 квітня
2017 р.

224

VII Науково-практична
конференція Асоціації
аритмологів України з
міжнародною участю

ДУ "Національний науковий
центр "Інститут кардіології
імені академіка М.Д. Стражеска"
НАМН України
тел. (044) 275-66-22
e-mail: stragh@bigmirnet

Київ
16-17 травня
2017 р.

225

Науково-праісгична
конференція "Медикосоціальні проблеми
артеріальної гіпертензії в
Україні"

ДУ "Національний науковий
центр "Інститут кардіології
імені академіка М.Д. Стражеска"
НАМН України
тел. (044) 275-66-22
e-mail: stragh@bigmir.net

Київ
24-26 травня
2017 р.

226

Н^ково-пракгична
конференція "Актуальні
питання невідкладної
кардіології"

ДУ "Національний науковий
центр "Інститут кардіології
імені академіка М.Д. Стражеска"
НАМН України
тел. (044) 275-66-22
e-mail: stragh@bigmir.net

Київ
8-9 червня
2017 р.

227

XVIII Національний
конгрес кардіологів
України

ДУ "Національний науковий
центр "Інститут кардіології
імені академіка М.Д. Стражеска"
НАМН України
тел. (044) 275-66-22
e-m'ail: sfragh@bigmir.net

Київ
20-22 вересня
2017 р.

228

Науково-практична
конференція
"Персоніфікований підхід
до лікування хвороб
органів кровообігу
на основі доказової
медицини"

ДУ "Національний науковий
центр "Інститут кардіології
імені академіка М.Д, Стражеска"
НАМН України
тел. (044) 275-66-22
e-mail: stragh@bigmir,net

Вінниця
30-31 березня
2017 р.

41

І Н Ф О РМ А ЦІЙНІН І Б ЮЛЕТЕНЬ
№
п/п

Назва заходу

В И О У С К З 2016
Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, e-mail

Місце,
термін проведення

229

Нгуково-пракгична
конференція
"Персоніфікований підхід
до лікування хвороб
органів кровообігу
на основі доказової
медицини"

ДУ "Національний науковий
центр "Інститут кардіології
імені академіка М.Д. Стражеска"
НАМН України
т«л. (044) 275-66-22
e-mail: stragh@bigmirnet

Київ
25 квітня
2017 р.

230

Науково-практична
конференція
"Персоніфікований підхід
до лікування хвороб
органів кровообігу
на основі доказової
медицини"

ДУ "Національний науковий
центр "Інститут кардіології
імені академіка М.Д. Стражеска"
НАМН України
тїл. (044) 275-66-22
e-mail: stragh@bigmirnet

Полтава
15-16 червня
2017 р.

231

Науково-пракгична
конференція
"Персоніфікований підхід
до лікування хвороб
органів кровообігу
на основі доказової
медицини"

ДУ "Національний науковий
центр "Інститут кардіології
імені академіка М.Д. Стражеска"
НАМН України
тел. (044) 275-66-22
e-mail: stragh@bigmirnet

Івано-Франківськ
28-29 вересня
2017 р.

232

Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
"Актуальні питання
фундаментальної
медицини"

ДП "Український науководослідний інститут медицини
транспорту МОЗ України"
факс (048) 728-14-52
тел. (048) 728-14-51
e-mail: natali_niimtr@ramblerru

Одеса
25-26 травня
201.7 р.

233

Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
"Професійне здоров'я
працівників транспорту
як складова громадського
здоров'я в Україні"

ДП "Український науководослідний інститут медицини
транспорту МОЗ України"
факс (048) 728-14-52
тел. (048) 728-14-51
e-mail: natali_niimtr@ramblerru

Одеса
14-15 вересня
2017 р.

42

ВИПУСК з
№
п/п

ІНФ О РМ АЦ ІЙ Н ИЙ БЮЛЕТЕНЬ

2016
Назва заходу

Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, e-mail

Місце,
термін проведення

234

Міжнародаа заочна
науково-практична
конференція
"Ортодонтичний
статус- показник
стоматологічного
здоров'я", присвячена
90-річчю від дня
народження професора
Л.П.Григор'євої

ВДНЗ України "Українська
медична стоматологічна академія"
тел. (05322) 7-05-39

Полтава
7 квітня
2017 р.

235

Всеукраїнська науковопрактична конференція
"Досягнення і
перспективи клінічної
неврології"

ВДНЗ України "Українська
медична стоматологічна академія"
тел. (05322) 7-05-39

Полтава
14 квітня
2017 р.

236

Всеукраїнська науковопрактична конференція
лікарів-інтернів, магістрів
і клінічних ординаторів
"Актуальні питання
клінічної медицини"

ВДНЗ України "Українська
медична стоматологічна академія"
тел. (05322) 7-05-39

Полтава
26 травня
2017 р.

237

XIX Всеукраїнська
щорічна науковопрактична конференція
"Актуальні
питання педіатрії" Сідельниковські читання

ВДНЗ України "Українська
медична стоматологічна академія"
тел. (05322) 7-05-39

Полтава
20-22 вересня
2017 р.

238

Науково-практична
конференція
"Персоніфіковане
лікування онкологічннх
хворих; від теорії до
практики"

ТОВ "СІ EC ДІ ХЕЛС КЕА"
тел. (044) 257-70-03
e-mail; csd@csdcIinic.com.ua

Київ
22 вересня
2016 р.

239

ХЬУІ Міжнародна
науково-практична
конференція
"Застосування лазерів
у медицині і біології;
ендокринологія"

Міжнародна асоціація "Лазер
і здоров'я". Харківський
національний університет
імені В.Н. Каразіна
тел. (057) 705-12-47, 707-52-31
e-mail; amkorobov@mail.ru

Харків
25-27 травня
2017 р.

43

І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й Б ЮЛЕТЕНЬ
№
п/п

Назва заходу

ВИПУСК
Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, e-mail

З 2П16

Місце,
термін проведення

240

Щорічний неврологічний
симпозіум з міжнародною
участю "NeuгoSammit:
Сучасні аспекти
практичної неврології
у світлі доказової
медицини"

ВГО "Українська медична
асоціація"
тел. (044) 227-00-16,
063 837-27-45
e-mail: ceo@cme-ua.org

Одеса
7-8 вересня
2017 р.

241

Науково-практична
конференція
оториноларингологів
України "Фармакотерапія
1 хірургічні методи
лікування захворювань
ЛОР-органів у дорослих
і дітей"

ДУ "Інститут отоларингології
ім. проф. О С. Коломійченка
НАМН України
факс (044) 483-73-68
тел. (044)483-22-02
e-mail: amtc@kndio.kiev.ua

Запоріжжя
15-16 травня
2017 р.

242

Науково-практична
конференція за участю
міжнародних спеціалістів
"Щорічні терапевтичні
читання: медикоментозна
і немедикоментозна
профілактика
неінфекційних
захворювань: погляду
майбутнє"

Громадська організація Українська
асоціація профілактичної
медицини", ДУ "Національний
інститут терапії імені Л.Т. Малої
НАМН України"
тел. (057) 373-90-95,
373-90-32
e-mail: it_org_gridasova@mail.ru,
info@therapy.gov.ua

Харків
20 квітня
2017 р.

243

Науково-практична
конференція "Стратегії
профілактики
терапевтичних
захворювань від
постулатів минулого в
майбутнє"

ДУ "Національний інститут
терапії імені Л.Т. Малої НАМН
України"
тел. (057) 373-90-95,
(048) 755-83-22
e-mail: it_org_gridasova@mail.ru,
info@therapy.gov.ua

Одеса
14 вересня
2016 р.

244

Науковий симпозіум
з міжнародною
участю "Профілактика
неінфекційних
захворювань:
рекомендації експертів
і можливості праістичної
медицини", присвячений
Дню науки

Громадська організація
"Українська асоціація
профілактичної медицини"
тел. (057) 373-90-32, 373-90-95
e-mail: it_org_gridasova@mail.ru,
info@therapy. gov. ua

Харків
17 травня
2017 р.
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ВИПУСК з
№
п/п

І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й БЮЛЕ Т Е НЬ

2016
Назва заходу

Міністерство, відомство,
організація, телефон, факс, e-mail

Місце,
термін проведення

Фізична культура і спорт
245

XII Міжнародна науковометодична конференція
"Фізичне виховання в
контексті сучасної освіти"

Національний авіаційний
університет
тел. (044) 406-77-51
e-mail: k_spk@nau.edu.ua

Київ
22-23 червня
2017 р.

ЗАГАЛЬНОГАЛУЗЕВІІ КОМПЛЕКСНІ ПРОБЛЕМИ ( МІЖГАЛУЗЕВІ ПРОБЛЕМИ)
Організація і управління
246

Науково-практична
конференція за участю
міжнародних спеціалістів
"Організація і управління
охороною здоров'я в
Україні"

Компанія LMT, НАМН України,
НМАПО ім. П.Л. Шупика
тел. (044) 486-24-02, 205-49-46
e-mail: marketing@lmt.kiev.ua

Київ
25-27 квітня
2017 р.

247

Науково-практична
конференція "Стан
ендокринологічної
служби в регіонах:
проблемні питання і
шляхи їхнього вирішення"

ДУ "Інститут проблем
ендокринної патології
ім. В.Я. Данилевського НАМН
України"
тел./факс (057) 700-45-39,
700-45-38
e-mail: org@ipep.com.ua

Харків
6-7 квітня
2017 р.

248

V Міжнародна
дистанційна науковопрактична конференція
"Менеджмент і маркетинг
у складі сучасної
економіки, науки, освіти,
практики"

Національний фармацевтичний
університет
тел. (0572) 67-91-72

Харків
30-31 березня
2017 р.

249

XI Науково-практична
конференція за участю
міжнародних спеціалістів
"Уііравлінші якісію в
фармації"

Національний фармацевтичний
університет
тел. (0572) 68-56-71

Харків
19 травня
2017 р.

250

Всеукраїнська науковопракіична конференція
студетів, аспірантів і
молодих учених "Сучасні
технології землеустрою,
кадастру та управління
земельними ресурсами"

Національний авіаційний
університет
тел. (044) 406-77-58,406-71-99
е-шаіі: zemcadastre_nau@ukr.net

Київ
березень
2017 р.

45

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
№
п/п
251

ОИПУСК З 2010
Міністерство, відомство,
органвація, телефон, факс, e-mail

Назва заходу
Міжнародна конференція
"Сучасні напрями
розвитку інформаційнокомунікаційних
технологій і засобів
управління"

Національний авіаційний
університет
тел. 052 239-44-87
e-mail: d.obidin@mail.ru

Місце,
термін проведення
Київ
13-14 квітня
2017 р.

Охорона довкілля. Екологія людини
252

XII Міжнародна науковопрактична конференція
"Екологічна безпека:
проблеми і шляхи
вирішення"

Науково-дослідна установа
"Український науково-дослідний
інститут екологічних проблем"
тел. (057) 705-10-85, 702-16-01
e-mail: informniiep@gmail.com

Харків
5-9 вересня
2016 р

253

Науково-пракгична
конференція "Вплив
довкілля Прикарпаття
на перебіг фізіологічних
процесів"

ДВНЗ "Івано-Франківський
національний медичний
університет"
тел. 050 082-96-91,
067 342-39-67

Івано-Франківськ
6 квітня
2017 р.

254

Міжнародна науковопрактична конференція
"Актуальні питання
розвитку біології й

Донецький національний
університет
тел. 097 631-68-99

Вінниця
3-7 жовтня
2016 р.

255

Всеукраїнська науковопрактична конференція
молодих учених і
студентів "Екологічна
безпека держави"

Національний авіаційний
університет
тел. (044) 406-74-52
e-mail: ecoconf@nau.edu.ua

Київ
квітень
2017 р.

46

ЗМІСТ
СУСПІЛЬНІ ІІЛУКИ.............................................................................................................................
Філософія.................................................................................................................................................
Історія. Історичні науки.........................................................................................................................
Соціологія................................................................................................................................................
Економіка. Економічні науки...............................................................................................................
Держава і право Юридичні науки......................................................................................................
Політика. Політичні науки....................................................................................................................... 6
Наукоінавство............................................................................................................................................. 6
Народна освіта. Педагогіка......................................................................................................................9
Психологія.................................................................................................................................................12
Мовознавство........................................................................................................................................... 12
Література. Літературознавство, Народна поетична творчість...................................................... 13
Мистецтво. Мистецтвознавство........................................................................................................... 13
Масова комунікація Журналістика, Засоби масової інформації................................................... 13
Інформатика.............................................................................................................................................. 13
ПРИРОДНИЧІ І ТОЧНІ НАУКИ.......................................................................................................... 14
Математика................................................................................................................................................14
Кібернетика................................................................................................................................................14
Фізика......................................................................................................................................................... 15
Хімія........................................................................................................................................................... 15
Астрономія............................................................................................................................................... 16
ТЕХНІЧНІ І ПРИКЛАДНІ НАУКИ. ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ...........................................................16
Електроніка. Радіотехніка...................................................................................................................... 16
Зв’язок........................................................................................................................................................ 16
Приладобудування...................................................................................................................................16
Харчова промисловість........................................................................................................................... 16
Будівництво. Архітектура....................................................................................................................... 17
Сільське і лісове господарство..............................................................................................................17
Внутрішня торгівля. Туристично-екскурсійне обслуговування..................................................... 17
Транспорт ............................................................................................................................................... 17
Медицина і охорона здоров’я.................................................................................................................18
Фізична культура і спорт........................................................................................................................ 45
ЗАГАЛЬНОГАЛУЗЕВІ І КОМПЛЕКСНІ ПРОБЛЕМИ (Міжгалузеві проблеми)................ 45
Організація і управління........................................................................................................................ 45
Охорона довкілля. Екологія людини....................................................................................................46

47

