
НАУКОВІ ФОРУМИ ДВНЗ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»  

ЯКІ ПРОВОДИТИМУТЬСЯ В 2018 РОЦІ 

 

№ 
п/
п 

 
Назва заходу, тема 

Місце і дата 
проведення 

 (число та мі-
сяць) 

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 мі-
жнародною участю «Сучасні аспекти 
клінічної неврології». 

 

м. Івано- 
Франківськ 

14 - 16 березня   
 2018 року 

 
 

220 170 Україна,   
Іспанія,  
Ізраїль, 
Литва  

 
 

ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний  

університет» 
 (76018, м. Івано-Франківськ, 

вул.Галицька,2) 
Відповідальна особа: 

д.мед.н., професор  
Гриб В.А. 

тел. моб.: (099)740-77-03 
 

2. Науково-практична конференція 

з міжнародною участю «Інноваційні 

технології в сучасній стоматології» 
під час проведення VII стоматологіч-
ного форуму і спеціалізованої вистав-
ки «МЕДВІН: СТОМАТОЛОГІЯ 
2018» 

м. Івано-
Франківськ,  

22-24 березня     
2018 року 

600 300 Україна, 
Польща, Чехія, 

Словаччина, 
США, Греція, 
Німечччина 

ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний  

університет»  

(76018, м. Івано-Франківськ, 

 вул. Галицька, 2) 

Відповідальна особа:  

д.м.н., професор Ожоган З.Р. 

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



3. 87 –та науково –практична конферен-
ція студентів і молодих учених із між-
народною участю «Інновації в меди-
цині». 

м. Івано –  
Франківськ,  

22 -23 березня  
2018 року 

500 100 Україна, 
Польща, 
Литва, 
Іспанія, 

Німеччина,  
Росія 

 

ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний  

університет»  
(76018, м. Івано-Франківськ, 

 вул.Галицька,2)  
Відповідальна особа: 

д.мед.н., професор Воронич 
–Семченко Н.М .   

тел. моб.: (050 ) 082 -96 -91 
4. Регіональний семінар «Безперервний 

професійний розвиток сімейного ліка-
ря та педіатра» за темою «Сучасна ді-
агностика, лікування та профілактика 
поширених інфекційних та неінфек-
ційних хвороб дитячого віку» 

м. Івано –  
Франківськ,  
24 березня  
2018 року 

200 50 Україна МОЗ України; 
ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний  
університет»;  

Департамент охорони здо-
ров’я Івано-Франківської 

обласної державної адмініс-
трації  

5. Науково-практична конференція з міжна-

родною участю «Стандарти діагностики 

та лікування захворювань внутрішніх ор-

ганів», присвячена 25-й річниці створен-

ня кафедри терапії і сімейної медицини 

післядипломної освіти 

 

м.Івано-Франківськ, 

26 - 27 квітня   

 2018 року 

 

200 75 Україна 

Польща 

Німеччина 

ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний уні-

верситет» 

 (76018, м.Івано-Франківськ, 

вул.Галицька,2) 

Відповідальна особа: д.мед.н., 

професор 

Федоров С.В. 

тел. моб.: (066)801-95-04 

serfed@i.ua 



6. Науково-методична конференція з 
міжнародною участю «Актуальні пи-
тання підвищення якості освітнього 
процесу» 

м. Яремче 
4 травня  

2018 року 

200 30 Україна, 
Польща, 
Словакія, 

Чехія, 
Угорщина, 

Литва, 
Естонія 

ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний  

університет» 
Опольської політехніки 

(Польща), Державної меди-
чної вищої професійної 

школи в Ополє (Польща), 
Опольського Університету 
(Польща), Університету ім. 
Павла Йозефа Шафарика в 

Кошицях (Словакія), Карло-
вого Університету (Чехія), 

 Дебреценського 
університету (Угорщина), 
Литовського Університету 
наук здоров’я (Литва), Тар-

туського університету 
(Естонія). 

Відповідальна особа: 
д.мед.н., професор 

Ерстенюк Г.М. 
тел. моб.: (066)434-24-69 

7. X Конгрес патологів України «Перс-
пективи розвитку сучасної патології» 

м. Івано-
Франківськ, 

27-28 вересня  
2018 року 

200 50 Україна, 
Білорусь, 

Німеччина, 
Польща, 

Словаччина 

Національний медичний 
університет імені О.О. Бо-

гомольця; 
ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний  
університет» 



8. Науково-практична конференція «Меди-

чна реабілітація у санаторно-курортних 

закладах України. Нові технології реабі-

літації хворих на курортах Європи. Су-

часні вимоги в організації СПА комплек-

сів на курортах та досвід використання 

СПА процедур у медичній реабілітації». 

Присвячена 140-річчю курорту Моршин 
 

м. Моршин, 

27-28 вересня  

2018р 
 

250 85 Україна 

Польща 

Літва 

Німеччина 

ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний уні-

верситет», (76018, м.Івано-

Франківськ, ул.Галицька,2) 

Відповідальна особа: д.мед.н., 

професор Вакалюк І.П. 

(0505403435). 

ДП «СКК «Моршинкурорт» 

ЗАТ «Укрпрофоздоровниця»: 

головний лікар Мельник О.В 

(0508349035). 

ГО «Асоціація розвитку і про-

моції Моршина» Магас М.Б. 

9. ІІІ Науково-практична конференція з 
міжнародною участю „Терапевтичні 

читання: сучасні аспекти діагностики 
та лікування захворювань внутрішніх 
органів (присвячена пам’яті академі-

ка НАМН України Є.М. Нейка)» 

м. Івано-
Франківськ, 
4-5 жовтня  
2018 року 

 

400 150 Україна, 
Польща, 
Білорусь, 

Угорщина, 
Чехія 

ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний  

університет» 
(76018, м. Івано-Франківськ, 

 вул. Галицька, 2) 
Відповідальна особа: 

д.мед.н., професор 
Яцишин Р.І. 

 тел. моб.: (050)3388571 
10. Всеукраїнська науково-практична 

конференція  «Актуальні питання су-
часної урології, онкоурології, андро-
логії та сексопатології». 

 

м. Яремче, 
11-12 жовтня 

 2018року 
 

200 75 Україна, 
Білорусія, 
Польща 

ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний  

університет» 
 (76018, м.Івано-Франківськ, 

 вул.Галицька,2) 
Відповідальна особа: 

д.мед.н., професор 
Литвинець Є.А. 

 тел. моб.: (050)9500089 
 

https://www.facebook.com/%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-133728517030652/
https://www.facebook.com/%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-133728517030652/


11. Науково-практична конференція з мі-
жнародною участю «IV Прикарпатсь-
кий хірургічний форум». 

 

м.Івано-
Франківськ, 

25 – 26 жовтня   
 2018 року 

 

200 75 Україна, 
Росія, 

Польща, 
Іспанія, 

Німеччина, 

ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний  

університет» 
 (76018, м.Івано-Франківськ, 

 вул. Галицька,2) 
Відповідальна особа: 

д.мед.н., професор 
Пиптюк О. В. 

 тел. моб.: (050)53-46-152 
 

12. Науково-практична конференція «Діа-
гностика та лікування захворювань 
лімфоїдного глоткового кільця з пози-
цій доказової медицини». 
 
 
 
 

 

м.Львів, 
23 листопада  

2018 року 
 
 
 

200 
 
 
 
 
 
 

150 
 
 
 
 
 
 
 

Україна 
 
 
 
 
 
 
 

ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний  

університет» 
 (76018, м.Івано-Франківськ, 

 вул.Галицька,2) 
Відповідальна особа: 

д.мед.н., професор, головний 
спеціаліст МОЗ України  

Попович В.І. 
 тел. моб.: (050)373-48-39 

 

 
 
 

 

 

 

 

                  


