
П Л А Н 

на проведення  науковопрактичної конференції, симпозіуму 

у 2018 році 

 

№ 

п/

п 

Назва заходу, 

тема 

Місто та 

дата 

проведення 

(число 

форуму та 

місяць) 

Кількість 

учасників 

Перелік 

країн-

учасниць 

Організація, відповідальна за 

проведення заходу (адреса, 

телефон оргкомітету). 

Відповідальна особа (посада, 

прізвище, ім’я, по батькові) в
сь

о
го

 

у  

т.ч. 

з ін-

ших 

міст 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Науково-

практична 

конференція  

"Стандарти 

діагностики та 

лікування 

внутрішніх 

захворювань з 

урахуванням 

рекомендацій 

доказової 

медицини" 

м.Вінниця, 

14 вересня 

2018р. 

200 50 Україна Вінницький національний 

медичний університет ім. 

М.І.Пирогова, 

Кафедра внутрішньої 

медицини №3, 

21030,  м.Вінниця,  

вул. Хмельницьке шосе 96,  

тел. (0432) 46-58-76 

Відповідальна особа: 

професор Денесюк Віталій 

Іванович – завідувач кафедри 

внутрішня медицина №3 

 

 

2 X міжрегіональна 

науково-

практична 

конференція: 

"Актуальні 

проблеми 

гастроентерології 

та абдомінальної 

хірургії", 

присвячена 

пам’яті почесного 

громадянина 

Хмельниччини 

професора – 

хірурга Миколи 

Петровича 

Чорнобрового  

 

 

 

 

 

м.Хмельни-

цький 

15 вересня 

2018 р. 

300 100 Україна Вінницький національний 

медичний університет ім. 

М.І.Пирогова;  21018, 

м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, 

тел. (0432)67-16-53; 

моб. (067)984-93-98; 

e-mail: pavlovao@inbox.vn.ua 

www.gastropodium.com 

Відповідальна особа: 

професор  Чернобровий 

В’ячеслав Миколайович – 

завідувач кафедра 

внутрішньої  та сімейної 

медиини 

mailto:pavlovao@inbox.vn.ua


3 Міжнародна 

науково-

практична 

конференція  

"Актуальні 

питання стратегії, 

тактики 

застосування та 

дослідження 

антибіотиків, 

антисептиків, 

дезінфектантів" 

м.Вінниця,  

20-21 

вересня 

2018р. 

100 50 Україна    

Білорусь 
Німеччина 

Молдова 

Вінницький національний 

медичний університет ім. 

М.І.Пирогова;  21018,  

м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, 

тел.  (0432)57-03-79 

Відповідальна особа: 

Заслужений діяч науки і 

техніки України, д.мед.н., 

професор  Палій Гордій 

Кіндратійович – завідувач 

кафедри мікробіології, 

вірусології та імунології 

 

 

4 Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

“Біопсихосоціальні 

аспекти охорони 

психічного 

здоров'я” 

м.Вінниця, 

4-5 жовтня 

2018 р. 

300 100 Україна 

Польща 

Молдова 

Вінницький національний 

медичний університет ім. 

М.І.Пирогова;  21018, 

м. Вінниця, вул. Пирогова, 56 

тел. (0432)-60-20-53, -60-20-54 

кафедра психіатрії, наркології 

та психотерапії з курсом ПО 

Відповідальна особа: 

доцент кафедри  

Рациборинська-Полякова  

Наталія Володимирівна 

+38067-994-32-61 

+38050-921-90-38 

 

 

5 XIII 

міжрегіональна 

науково-

практична 

конференція 

"Загальна 

практика – 

сімейна медицина: 

організація, 

сучасні стандарти 

діагностики, 

лікування та 

профілактики." 

м.Вінниця, 

9 жовтня 

2018 р. 

300 100 Україна Вінницький національний 

медичний університет ім. 

М.І.Пирогова;  21018, 

м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, 

тел. (0432)67-16-53; 

моб. (067)984-93-98; 

e-mail: pavlovao@inbox.vn.ua 

www.gastropodium.com 

Відповідальна особа: 

професор  Чернобровий 

В’ячеслав Миколайович – 

завідувач кафедри внутрішньої 

та сімейної медицини 

 

6 II Подільська 

науково-практична 

конференція 

“Актуальні 

питання 

невідкладної 

допомоги , 

інтенсивної терапії 

та 

анестезіологічного 

забезпечення 

важкохворих” 

м.Вінниця, 

11-12 

жовтня 

2018 р. 

150 10 Україна 

 

Вінницький національний 

медичний університет ім. 

М.І.Пирогова;  21018, 

м. Вінниця, вул. Пирогова, 56 

тел. +38067-724-31-07 

Відповідальна особа: 

професор Гомон Микола 

Логвинович – завідувач курсу 

анестезіології та реанімації 

кафедри хірургії №1 

 

mailto:pavlovao@inbox.vn.ua


7 Перший 

Подільський 

симпозіум з 

фізичної та 

реабілітаційної 

медицини 

м.Вінниця, 

18-19 

жовтня 

2018 р. 

300 100 Україна 

Польща 
Португалія 
Ізраїль 

Канада 

Литва 

Вінницький національний 

медичний університет  

ім. М.І. Пирогова,  

21029, м.Вінниця,  

вул.Блока 30,  

тел.(0432)66 17 27 

Відповідальна особа: 

професор   Колісник Петро 

Федорович– завідувач  

кафедри медичної реабілітації 

та медико-соціальної 

експертизи 

8 Наукова 

конференція 

молодих вчених 

кафедр Міської 

клінічної лікарні 

№1 

м.Вінниця, 

18-19 

жовтня 

2018 р. 

50   Вінницький національний 

медичний університет ім. 

М.І.Пирогова;  21029, 

м. Вінниця, вул. Хмельницьке 

шосе, 96, тел. (0432)56-12-25, 

46-11-27 факс (0432)56-12-25, 

43-72-12 

Відповідальна особа: 

професор  Мостовий Юрій 

Михайлович – завідувач 

кафедри пропедевтики 

внутрішніх хвороб 

9 Міжрегіональна  

науково-

практична 

конференція 

"Актуальні 

питання сімейної 

медицини." 

м.Хмельни-

цький 

13 

листопада 

2018 р. 

300 100 Україна 

 

Вінницький національний 

медичний університет ім. 

М.І.Пирогова;  21018, 

м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, 

тел. (0432)67-16-53; 

моб. (067)984-93-98; 

e-mail: pavlovao@inbox.vn.ua 

www.gastropodium.com 

Відповідальні особи: 

професор  Чернобровий 

В’ячеслав Миколайович – 

завідувач каф. внутрішньої та 

сімейної медицини  

10 Науково-

практична 

конференція 

"Наукові 

можливості в 

діабетології." 

м.Вінниця, 

14 

листопада 

2018 р. 

70 10  Вінницька асоціація 

ендокринологів, кафедра 

ендокринології 

11 XVI міжобласна 

науково-

практична 

конференція 

"Психосоматика: 

мультидисциплі-

нарний підхід." 

м.Вінниця, 

21 

листопада 

2018 р. 

420 150 Україна Вінницький національний 

медичний університет ім. 

М.І.Пирогова; 21018, 

м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, 

кафедри медичної психології 

та психіатрії з курсом ПО 

моб.тел. (050)386-95-78 

Відповідальна особа: 

к.мед.н.,ас. Коваленко Ірина 

Василівна  кафедри медичної 

психології та психіатрії 

mailto:pavlovao@inbox.vn.ua


12 III Науково-

практична 

конференція 

"Сучасні 

досягнення 

ендоскопічної 

хірургії", 

присвячена  

90-річчю з дня 

народження 

проф.І.І.Мітюка 

м.Вінниця, 

30 

листопада 

2018 р. 

250 100 Україна 

Білорусія 

Молдова 

Вінницький національний 

медичний університет 

ім. М.І. Пирогова; 21018, 

м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, 

моб.тел. (067)709-73-54, 

e-mail: vikusya.pet@gmail.com 

Відповідальна особа: 

професор  Петрушенко 

Вікторія Вікторівна – зав. 

кафедри ендоскопічної та 

серцево-судинної хірургії 

 


