
НАУКОВІ ФОРУМИ  ДВНЗ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ЯКІ ПРОВОДИТИМУТЬСЯ В 2016 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. 
МОЗ 
№ 12 

Науково-практична конферен-
ція з міжнародною участю 
«Сучасні аспекти клінічної не-
врології». 

 

м.Івано-
Франківськ, 

10 - 11 березня   
 2016 року 

 

200 150 Україна 
Польща 
Іспанія 
Ізраїль 

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)740-44-03 

http://www.ifnmu.edu.ua/images/stories/Naukovuj_viddil/Reestr_2015_forum.pdf
http://www.ifnmu.edu.ua/images/stories/Naukovuj_viddil/Reestr_2015_forum.pdf


2. 
МОЗ 
№ 22 

Науково-практична конферен-
ція з міжнародною участю « 
Актуальні питання флеболо-
гії» 
 

 

Івано-Франківська 
область, м.Яремча 

17 - 18 березня   
 2016 року 

 

120 80 Україна 
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)2068268 

3. 
МОЗ 
№ 26 

Науково-практична конферен-

ція 

з міжнародною участю «Інно-

ва-ційні технології в сучасній 

стома-тології» під час прове-

дення п’ятого стоматологічно-

го форуму і спеціалізованої 

виставки «МЕДВІН: СТОМА-

ТОЛОГІЯ 2016» 

 

Виставка 

м. Івано-
Франківськ,  

17-18 березня     
2016 року 

 
 
 
 
 
 
 

17-19 березня     

500 200 Україна, 
Польща, Че-

хія, 
Словаччина 

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. Сучасний погляд на діагнос-
тику, лікування та профілак-
тику хронічних ускладнень 

цукрового діабету   

м. Івано-
Франківськ, 

17-18 березня 
2016 року 

 

100 70 Україна 
 

ДВНЗ «Івано-
Франківський національ-
ний медичний універси-

тет» 
 (76018, м.Івано-

Франківськ, 
вул.Галицька,2) 

Відповідальна особа:  
д.мед.н., професор Скрип-

ник Н.В. 
тел. моб.: (067)342-39-67 

 
Асоціація ендокринологів 
України (76018, м. Івано-

Франківськ,  
вул. Федьковича, 91) 

Відповідальна особа:  го-
ловний спеціаліст ДОЗ ОДА, к. 

мед. н. Гаврилюк В.М. тел. 
моб.: (050)373-54-79 

5. Науково-практична конферен-
ція з міжнародною участю 
«Безпека життєдіяльності в 
умовах збройного конфлікту: 
екологічні та епідеміологічні 
проблеми, шляхи їх подолан-
ня». 

 

м.Івано-
Франківськ, 

17 – 18 березня   
 2016 року 

 

200 50 Україна 
Польща 

 

ДВНЗ «Івано-
Франківський національ-
ний медичний універси-

тет» 
 (76018, м.Івано-

Франківськ, 
вул.Галицька,2) 

Відповідальна особа: 
д.мед.н., професор 

Левченко В.А. 
тел. моб.: (099)521-43-68 

 



6. 
МОЗ 
№ 44 

85-та науково-практична кон-
ференція студентів і молодих 
учених із міжнародною учас-
тю «Інновації в медицині». 

 

м. Івано-
Франківськ, 

24-25 березня 
2016 року 

 

500 75 Україна 
Росія 

Польща 
Іспанія 

Німеччина 

ДВНЗ «Івано-
Франківський національ-
ний медичний універси-

тет» 
 (76018, м.Івано-

Франківськ, 
вул.Галицька,2) 

Відповідальна особа: 
д.мед.н., професор 

Воронич-Семченко Н.М. 
тел. моб.: (050) 082-96-91 

7. Науково-практична конферен-
ція з міжнародною участю 
«Іноваційні технології в аку-
шерсько-гінекологічній прак-
тиці ». 

 

м.Івано-
Франківськ, 

20 - 21 квітня   
 2016 року 

 

200 75 Україна 
Польща 

Угорщина 
Румунія 

ДВНЗ «Івано-
Франківський національ-
ний медичний універси-

тет» 
 (76018, м.Івано-

Франківськ, 
вул.Галицька,2) 

Відповідальна особа: 
д.мед.н., професор 

Макарчук О.М., 
д.мед.н., проф.. Геник Н.І. 
тел. моб.: (050)5210192) 



8. 
МОЗ 

№ 134 

Науково-практична конферен-
ція «Сучасний мультидисцип-
лінарний підхід до діагности-
ки та     лікування дисфункції 

гіпоталамуса». 
 

м.Івано-
Франківськ, 

20 травня           
2016 року 

 

75 40 Україна 
 

ДВНЗ «Івано-
Франківський національ-
ний медичний універси-

тет» 
 (76018, м.Івано-

Франківськ, 
вул.Галицька,2) 

Відповідальна особа: 
д.мед.н.,  

професорСкрипник Н.В. 
тел. моб.: (067)342-39-67 

9. Науково-практична конферен-
ція «Диференційна діагности-
ка в неврології». 

 

м.Івано-
Франківськ, 

22 - 23 вересня   
 2016 року 

 

100 70 Україна 
 

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)740-44-03 



10. 
МОЗ 

№ 198 

Міжнародна науково-
практична конференція «Те-
рапевтичні читання: сучасні 
аспекти діагностики та ліку-
вання захворювань внутрішніх 
органів» (присвячена пам’яті 
академіка НАМН України 
Є.М. Нейка) 

м. Івано-
Франківськ, 
6 - 7 жовтня   
 2016 року 

250 100 Україна 
Росія 

Німеччина 
США 

 

ДВНЗ «Івано-
Франківський національ-
ний медичний універси-

тет» 
 (76018, м.Івано-

Франківськ, 
вул.Галицька,2) 

Відповідальна особа: 
д.мед.н., професор  

Вакалюк І.П. 
тел.моб: (050) 5403435 

11. 
 

Міжрегіональна науково-
практична конференція «АК-
ТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУ-
ЧАСНОЇ УРОЛОГІЇ, ОНКОУ-
РОЛОГІЇ,  СЕКСОПАТОЛО-
ГІЇ ТА АНДРОЛОГІЇ» 

 

м. Яремче, 
13-14 жовтня 

 2016 року 

250 150 Україна, 
Білорусія, 
Польща 

 
 

ДВНЗ «Івано-
Франківський національ-
ний медичний універси-

тет» 
 (76018, м.Івано-

Франківськ, 
вул.Галицька,2) 

Відповідальна особа: 
д.мед.н., професор  

Литвинець Є.А. 
тел.р.: (0342)525-980 
тел.моб:0509500089 



12. 
МОЗ 
№ 212 

Науково-практична конферен-
ція з міжнародною участю «III 
Прикарпатський хірургічний 
форум» 

м. Івано-
Франківськ, 

20 - 21 жовтня   
 2016 року 

200 75 Україна 
Росія 

Польща 
Іспанія 

Німеччина 
 

ДВНЗ «Івано-
Франківський національ-
ний медичний універси-

тет» 
 (76018, м.Івано-

Франківськ, 
вул.Галицька,2) 

Відповідальна особа: 
д.мед.н., професор  

Пиптюк О.В. 
тел.моб: (050) 5346152 

 
 


