
Наукові форуми ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 

які проводитимуться в 2017 році 

 

№ 
п/
п 

 
Назва заходу, тема 

Місце і дата про-
ведення 

 (число та місяць) 

Кількість уча-
сників 

Перелік кра-
їн-учасниць 

Організація, відповідаль-
на за проведення заходу 

(адреса, телефон оргкомі-
тету, відповідальна особа) 

Всьо
го 

У т.ч. з 
інших 
міст 

  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Науково-практична конференція з 
міжнародною участю «Роль хіру-
ргічного лікування на сучасному 
етапі розвитку онкології». 

 
 

 

 

 

м. Яремче, 
2 - 3 лютого   
 2017 року 

 

120 90 Україна 
Польша 

 

ДВНЗ  
«Івано-Франківський  

національний медичний  
університет» 

 (76018, м.Івано-
Франківськ, 

вул.Галицька,2) 
Відповідальна особа: 

д.мед.н., доцент 
Крижанівська А.Є. 

тел. моб.: (050)209-40-00 
2. Науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Сучасні 
аспекти клінічної неврології». 

 

м. Івано-
Франківськ 

 
2 - 3 березня   
 2017 року 

 
 

220 170 Україна,  Іс-
панія,  

Ізраїль, 
Польща  

 
 

ДВНЗ «Івано-
Франківський національ-
ний медичний універси-

тет» 
 (76018, м. Івано-

Франківськ, 
вул.Галицька,2) 

Відповідальна особа: 
д.мед.н., професор  

Гриб В.А. 
тел. моб.: (099)740-77-03 



3. Науково-практична конференція 

з міжнародною участю 

«Інноваційні технології в сучасній 

стоматології» 
під час проведення VI стоматоло-
гічного форуму і спеціалізованої 
виставки «МЕДВІН: 
СТОМАТОЛОГІЯ 2017» 

м. Івано-
Франківськ,  

16-19 березня     
2017 року 

600 300 Україна, 
Польща, Че-

хія, 
Словаччина, 

США, Греція, 
Німечччина 

ДВНЗ «Івано- ДВНЗ «Іва-

но-Франківський націона-

льний медичний універси-

тет»  

(76018, м. Івано-

Франківськ, вул. Галицька, 

2) 

Відповідальна особа:  

д.м.н., професор Ожоган 

З.Р. 

тел.(факс) (0342)552529 
тел.моб. 0677470746 

4. 86 -та науково -практична конфе-
ренція студентів і молодих учених 
із міжнародною участю «Інновації 
в медицині». 

м. Івано - Фран-
ківськ,  

23 -24 березня 
2017 року 

500 100 Україна 
Польща 
Литва 
Іспанія 

Німеччина  
Росія 

 

ДВНЗ «Івано-
Франківський національ-
ний медичний універси-

тет» (76018, м. Івано-
Франківськ, 

вул.Галицька,2)  
Відповідальна особа: 

д.мед.н., професор Воро-
нич -Семченко Н.М . тел. 

моб.: (050 ) 082 -96 -91 



5. Науково-практична конференція 
«Вплив довкілля Прикарпаття на 
перебіг фізіологічних процесів»  

м. Івано - Фран-
ківськ, 6 квітня 

2017 року 

75 30 Україна 
 

ДВНЗ «Івано-
Франківський національ-
ний медичний універси-

тет» (76018, м. Івано-
Франківськ, 

вул.Галицька,2)  
Відповідальна особа: 

д.мед.н., професор Воро-
нич -Семченко Н.М . тел. 
моб.: (050 ) 082 -96 -91; 

д.мед.н.,  
професор Скрипник Н.В. 
тел. моб.: (067)342 -39 -67 

6. Науково-практична конференція з 
міжнародною участю «Актуальні 
питання флебології». 

 

м.Яремча, 
26 червня – 

01липня   
 2017 року 

 

200 140 Україна 
Польща 

Німеччина 

ДВНЗ «Івано-
Франківський національ-
ний медичний універси-

тет» 
 (76018, м.Івано-

Франківськ, 
вул.Галицька,2) 

Відповідальна особа: 
д.мед.н., професор 

Гудз І.М. 
тел. моб.: (099)206-82-68 



7. Регіональна науково-практична 
конференція «Іноваційні техноло-
гії в акушерстві та гінекології: від 
науки до практики» 

м.Івано-
Франківськ, 

12-13 жовтня 
 2017 року 

 

300 100 Україна, 
Польша,  
Румунія,  

Литва 
 

ДВНЗ «Івано-
Франківський національ-
ний медичний універси-

тет» 
 (76018, м.Івано-

Франківськ, 
вул.Галицька,2) 

Відповідальна особа: 
д.мед.н., професор 

Макарчук О.М. 
тел. моб.: (050)521-01-92 

д.мед.н., професор 
Геник Н.І. 

тел. моб.: (050)521-01-96 
8. Науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Бабенків-
ські читання», присвячена пам`яті 
академіка Г.О.Бабенка. 

 

м.Івано-
Франківськ, 

26 - 27 жовтня   
 2017 року 

 

120 50 Україна, 
Білорусія, 

Литва,  
Польша, 

США 
 

ДВНЗ «Івано-
Франківський національ-
ний медичний універси-

тет» 
 м. Івано-Франківськ  

вул. Галицька, 2 

76000   

03420531322 
Ерстенюк Анна 

Михайлівна  



9. Науково-практична конференція з 
міжнародною участю «Усклад-
нення психофармакотерапії ». 

 

м.Івано-
Франківськ, 

26 - 27 жовтня   
 2017 року 

 

200 75 Україна 
Польща 

 

ДВНЗ «Івано-
Франківський національ-
ний медичний універси-

тет» 
 (76018, м.Івано-

Франківськ, 
вул.Галицька,2) 

Відповідальна особа: 
д.мед.н., професор 

Винник М.І. 
тел. моб.: (097)628-73-90 

 


