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Конференції:
1.
Наукова конференція Falling Walls Lab
Благодійний «Фонд Кличко» оголошує про відбір учасників на наукову
конференцію Falling Walls Lab та на міжнародний форум Falling Walls Venture. Фонд
ініціює та підтримує проведення цих проектів в Україні, адже вони відкривають нові
перспектив для прогресивної молоді, науковців та підприємців.
Головна мета Falling Walls Lab – сприяти розвитку наукових і підприємницьких
інновацій та стимулювати обмін між науковцями та професіоналами різних сфер
діяльності.
Для того, щоб стати учасником конференції, необхідно до 31 серпня 2016 року
подати заявку на офіційному сайті за цим посиланням: http://fallingwalls.com/lab/apply.
Конференція відбудеться 29 вересня 2016 р. у Києві.
Наукова конференція Falling Walls Lab та науковий форум Falling Walls Venture – це
чудова можливість для українського суспільства відкрити нові імена та стати
свідком наукових відкриттів та передових ідей.
Поділися своєю інноваційною ідеєю на Falling Walls Lab Kyiv 2016, отримай цінний
приз та вирушай до Берліна на фінал конкурсу!
Участь у Falling Walls та Falling Walls Venture є безкоштовною!
Переглянути відеопрезентацію можна тут:
https://www.youtube.com/watch?v=3_qwu6AmCJI“
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2.
Міжнародна наукова конференція “Михайло Грушевський: учений,
політик, державний діяч”
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Деталі на сайті: http://www.lnu.edu.ua/mizhnarodna-naukova-konferentsiyamyhajlo-hrushevskyj-uchenyj-polityk-derzhavnyj-diyach/

3.
ХІІІ МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ З КРИСТАЛОХІМІЇ
ІНТЕРМЕТАЛІЧНИХ СПОЛУК
(XIII INTERNATIONAL CONFERENCE ON CRYSTAL CHEMISTRY OF INTERMETALLIC
COMPOUNDS)

25-29 вересня 2016 року у Львові відбудеться ХІІІ Міжнародна конференція з
кристалохімії інтерметалічних сполук, співорганізаторами якої виступають
Національна академія наук України, Міністерство освіти і науки України,
Львівський національний університет імені Івана Франка, Західний науковий центр
НАН України та МОН України і Комітет кристалографів України.
Метою заходу є представлення й обговорення найновіших результатів наукових
досліджень у галузі синтезу, кристалічної структури та властивостей
інтерметалічних сполук.
Програмою заходу передбачено виступи запрошених лекторів (орієнтовна
тривалість кожної доповіді – 30 хв.), усні презентації та стендові сесії.
Робоча мова конференції – англійська.
Місця проведення заходу: головний корпус Львівського національного
університету імені Івана Франка (м. Львів, вул. Університетська, 1) та Будинок
вчених (м. Львів, вул. Листопадового Чину, 6).
Реєстрація учасників триватиме до 31 серпня 2016 року.
Докладна інформація про конференцію (умови участі в заході, зразки
реєстраційних форм і оформлення наукових доповідей, списки запрошених лекторів,
культурна програма та інше) доступна на її офіційному Інтернет-сайті – за адресою:
http://chem.lnu.edu.ua/conference/imc/
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4.
5-а Міжнародна науково-технічна конференція
«Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і
експлуатації машинобудівних конструкцій»
Західний науковий центр запрошує взяти участь у роботі 5-ї Міжнародної науковотехнічної конференції «Теорія та практика раціонального проектування,
виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій», що відбудеться 27 — 28
жовтня 2016 року в м. Львові.
Мета конференції — обмін науковими ідеями та розгляд нових результатів
фундаментальних і прикладних досліджень у галузі механіки, машинобудування та
транспорту, формування пріоритетних напрямів подальших досліджень з
розглянутих проблем в сучасних умовах розвитку економіки України, налагодження
ділових контактів між фахівцями.
Увага! Анкету і доповідь слід надіслати в Оргкомітет до 30 вересня 2016 року.
ОРГКОМІТЕТ: Б. Кіндрацький (голова), О. Зинюк (заст. голови),
Р. Качмар (секретар), В. Бритковський, О. Гачкевич, В. Попович, Ю. Пороховський,
Б. Стасюк
Адреса для кореспондування:
Оргкомітет ТПМК-5
ЗНЦ НАН України та МОН України,
вул. Матейка, 4, м. Львів, 79007, Україна
Тел.: (032) 261-07-19; (032) 258-21-71;
+38 0679998734; +38 0974409900
http://www.znc.com.ua/
e-mail: tpmk_5@ukr.net
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Проблеми якості та конкурентоспроможності продукції машинобудування.
2. Автоматизація проектування, підготовки і управління виробництвом.
3. Моделювання, синтез і оптимізація машинобудівних конструкцій.
4. Динаміка та міцність машин.
5. Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій.
6. Матеріалознавство та інженерія поверхні.
7. Новітні технології у машинобудуванні.
8. Зварювання та споріднені процеси і технології.
9. Застосування вібрацій у техніці і технологіях.
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10. Методи і засоби діагностування матеріалів та конструкцій.
11. Діагностика і прогнозування залишкового ресурсу конструкцій та споруд
тривалої експлуатації.
12. Проектування, виготовлення, експлуатація і сервіс транспортних засобів.
МОВА КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, англійська та російська мови.
ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Тези доповіді повинні мати інформативний характер і не перевищувати 1 сторінки
формату А4.
Оргкомітет приймає не більше двох доповідей від співавтора. Кількість
співавторів — не більше чотирьох.
Доповіді слід підготувати українською мовою (для закордонних учасників —
англійською) на комп’ютері в редакторі Word. Гарнітура — Times New Roman.
Міжрядковий інтервал — 1.1, кегль — 11; поля: ліве — 20 мм; праве — 20 мм;
верхнє — 20 мм; нижнє — 25 мм, абзацний відступ — 10 мм.
Назви файлів на електронних носіях повинні містити прізвище автора (першого
співавтора).
Порядок розташування матеріалу такий (кожен блок друкувати після пропуску
одного рядка): назва доповіді українською мовою (посередині, великими літерами,
напівжирний); назва доповіді англійською мовою (посередині, великими літерами,
звичайний); ім’я (повністю) та прізвище автора чи співавторів (посередині, малими
літерами, через кому, напівжирний); назва організації та повна поштова адреса (у
двох рядках, посередині, малими літерами, курсив); анотація англійською мовою (з
абзацу, курсив, до п’яти рядків); тези доповіді українською мовою (з абзацу,
звичайний).
МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Тези доповідей будуть опубліковані окремим виданням і вручатимуться
учасникам під час реєстрації.
СТРУКТУРА КОНФЕРЕНЦІЇ
 Пленарні доповіді

 Секційні доповіді

 Стендові доповіді

Тривалість пленарної доповіді – до 30 хв, секційної доповіді – до 15 хв.
Значна частина газотранспортної системи (ГТС) України запроектована і
побудована більше 30 років тому, відповідно до стандартів і відомчих нормативних
документів, які не повністю відповідають сучасним методам розрахунку і вимогам
експлуатації трубопроводів…
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ВАРТІСТЬ УЧАСТІ
Для участі у роботі конференції до 30 вересня 2016 р. потрібно:
1. Перерахувати за повну участь у роботі конференції оргвнесок 500 грн., ТзОВ
«КІНПАТРІ ЛТД», код ЄДРПОУ 20790398, на р/р 26009111501 у ПАТ «Райффайзен
Банк Аваль», м. Київ, МФО 380805 з поміткою «ТПМК-16, прізвище автора, без
ПДВ».
2. Вислати копію платіжного доручення про перерахування оргвнеску, тези
доповіді (електронний варіант на e-mail: tpmk_5@ukr.net), оформлені згідно з
вимогами.
Оргвнесок буде використано на: друкування матеріалів конференції, поштові та
канцелярські витрати, виготовлення атрибутики, офіційну вечерю-зустріч.
Сплата оргвнеску є обов’язковою умовою для включення доповіді до програми і
збірника праць конференції.
Увага! Програмою передбачена заочна участь у роботі конференції з
опублікуванням тез доповіді у збірнику праць. Вартість заочної участі – 300 грн.
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Конкурси-гранти-стипендії:

1.
Стипендії для досвідчених науковців
Короткострокові стипендії для науковців з досвідом призначені українським
науковцям, які співпрацюють з французькими університетськими та науковими
закладами.
З метою розвитку та підсилення французько-українського наукового та
університетського співробітництва Посольство Франції в Україні відкриває новий
конкурс короткострокових стипендій (2 тижні - 1 місяць) до Франції для викладачів
та науковців з великим досвідом роботи.
Стипендії розміром 1700 євро на місяць витрати на транспорт окремо не надаються.
Цей вид стипендій пропонується для українських викладачів та науковців, які
працюють у наукових закладах вищої освіти та/чи наукових установах та
співпрацюють із аналогічними французькими установами чи планують створити
таке співробітництво із лабораторією / факультетом. Кандидати, що вже отримували
фінансування такого типу за останні три роки, не можуть брати участь у конкурсі.
Такі стажування мають відбуватися у рамках існуючих партнерств між закладами та
установами вищої освіти і науки Франції та Україні, чи бути поштовхом для
створення таких партнерств. Стипендіальна комісія буде вивчати необхідність такої
подорожі у контексті розвитку та підсилення французько-українського
співробітництва.
Кандидати повинні:
1. заповнити форму он-лайн реєстрації французькою чи англійською мовою
2. відіслати електронною поштою на адресу bgfselection@gmail.com:
- детальний опис перебування у Франції (французькою чи англійською мовою, 1-2
сторінки максимально)
- резюме кандидата
- лист підтримки від французької лабораторії, із зазначенням інтересу до
співробітництва з установою, яку представлятиме кандидат (французькою чи
англійською мовою, формат pdf)
Строки подання:
Прийом документів до 28 серпня 2016 року. Рішення буде повідомлено кандидатам
приблизно 15 вересня 2016 року. Стажування має бути запланованим у 2016 році.
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Форуми:
1.
VIII Международный медицинский форум – выбор лидеров отрасли
здравоохранения

Повышение квалификации, обмен опытом, деловые контакты, все для
оснащения медучреждений различного профиля и многое другое ждет Вас на
Форуме!
25-27 апреля 2017 года в ВЦ «КиевЭкспоПлаза» состоится главное событие отрасли
здравоохранения Украины – VIII Международный медицинский форум «Инновации
в медицине – здоровье нации» – международная профессиональная платформа для
обмена опытом и повышения квалификации, объединяющая мощную научнопрактическую программу и крупнейшие в Украине специализированные выставки
последних достижений рынка здравоохранения и фармацевтики.
Форум давно признан авторитетной платформой, которая объединяет руководителей
здравоохранения, ученых, врачей различных специальностей, инвесторов,
производителей, представителей и дистрибьюторов медицинского и лабораторного
оборудования, инструментария, полного спектра товаров медицинского назначения,
фармацевтической продукции, словом, всех представителей медицинского
сообщества Украины и зарубежья.
За время работы Форума, событие посетили свыше 73 000 специалистов
здравоохранения из Украины, стран СНГ и дальнего зарубежья, состоялось свыше
400 научно практических мероприятий, докладчиками выступили более 3300
экспертов здравоохранения.
Организаторы Форума – Национальная академия медицинских наук Украины,
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л.
Шупика, Компания LMT.
Событие состоится при поддержке Президента Украины и под патронатом
Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения.
Официальная поддержка – Кабинета Министров Украины, Министерства
здравоохранения Украины, Киевской городской государственной администрации.
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При содействии – медицинских ассоциаций, общественных объединений, высших
учебных медицинских заведений, социальных фондов Украины и зарубежья.
Генеральный партнер Форума: Toshiba Corporation.
Партнеры: UMT+, «Мед Эксим», «Здраво», «ПОЛИПРОМСИНТЕЗ», «БТЛУкраина», «МЕДИО», «ХИМЛАБОРРЕАКТИВ», Аmed, «Эксперт», «УКР
ДИАГНОСТИКА», RH, «Вектор-Бест-Украина», «Виола Медтехника», In Medical,
«Синэво Украина».
Среди участников Форума 2009-2016 годов: «3М Украина»; «Такеда Украина»;
«Абботт Лабораториз С.А.»; «Балтон»; «БиоЛайн Украина»; «БИОМЕД ЛТД»; «Био
Тест Мед»; «Здраво»; «Гемопласт»; НПЛ «Гранум»; «Рош Украина»; «Зеринг
ГмбХ»;
«Индар»;
«Интермедика»;
«УКРТЕЛЕМЕД»;
«КВАНТ»;
«МЕДАППАРАТУРА»; «Медигран»; «Меркатор Медикаль»; «Модем 1»; «НОВА
МЕДИЧНА ГРУПА»; «Онико»; «ОСД Восточная Европа»; НПО «Практика»;
«Профимед – Сервис»; «РАДМИР»; «Сервисмед»; «Сканер»; «СпортМедИмпорт»;
«Телеоптик»; «ФАРМАСКО»; «ЮТАС»; Medonica; Labco; «Агат-Мед»; «Диапрофмед»; «Альфа СПА»; Bio-Rad Laboratories; «Контакт»; «ЛАБВІТА»; «Оптима –
Фарм»; «Фотоника Плюс»; «ХЕМА»; SonoScape; «Квертимед Украина»; «Диамеб»;
Integrated Medical Group; «Вега Медика»; «Эрба Лахема»; «Дюсо»; «Интеро»;
«Кормей»; «Ледум»; «Раминтек»; «Ридан Инжиниринг»; «Т.В.К. Групп»;
«ТЕСПРО»; «Шерл»; «Ювис»; «Юнайтед Медикал Сервис»; «Рехафлекс»;
«МЕРКУРИЙ ВЕСТ»; «Ампри Украина»; «Организация Медицинского Бизнеса»;
«ИМЕСК»; «МИЗ-МА»; «ЛАБВЕЛЛ»; «ВОЛЕС»; «БМТ УА»; «УКРОРГСИНТЕЗ»;
«РУС-Ко» и многие другие.
Экспозиционная часть Форума будет представлена более чем 350 участниками –
компаниями лидерами рынка здравоохранения Украины и зарубежья.
Международная выставка здравоохранения MEDICAEXPO – полный спектр
оборудования, техники, инструментария, изделий медицинского назначения
отечественного и зарубежного производства.
MEDRadiology – конвенциональная рентгенодиагностика, рентгеновская
компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ультразвуковая
диагностика, ядерная медицина, лучевая терапия, радиационная безопасность.
MEDLab – комплексное обеспечение медицинских лабораторий.
MEDTech – медицинская техника и оборудование для амбулаторного и
стационарного лечения и диагностики.
MEDSolutions – комплексные решения для учреждений здравоохранения:
проектирование, инжиниринг, автоматизация.
IT MED – телекоммуникационные и медицинские информационные технологии.
MEDRehab&Physio – оборудование и технологии для физиотерапии и медицинской
реабилитации.
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MEDСleanTech – чистые помещения, клининг, спецодежда и средства
индивидуальной защиты.
MEDInnovation – инновационные разработки и перспективные проекты научноисследовательских учреждений медицинского профиля и медицинских ВУЗов.
MEDDent – оборудование, материалы и технологии в области стоматологии.
HEALTH BEAUTY – профессиональное оборудование, материалы и современные
технологии для эстетической медицины, пластической хирургии. Направление
anti-aging
Международная фармацевтическая выставка PHARMAEXPO – лекарственные
препараты, парафармацевтическая продукция, товары медицинского назначения,
лечебная косметика, комплексное оснащение аптек, услуги для фармацевтического
рынка.
Форум на три дня станет площадкой для презентаций инновационных технологий
для всех областей медицины. Специалисты смогут увидеть оборудование и технику
в действии, получить консультации экспертов, оценить преимущества и выбрать для
себя лучшие предложения.
Сервис «Назначить деловую встречу» позволит эффективно использовать свое
время на Форуме и заранее определить компании, с которыми вы хотите провести
деловые переговоры.
В рамках выставки реализуется деловой пакет предложения BusinessPoint и
BuyersProgram, которые позволяют привлечь на выставки специалистов, которые
принимают решения на рынке здравоохранения.
Последние инновационные разработки профилактики, диагностики и лечения будут
представлены в рамках VI МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО КОНГРЕССА
«Внедрение современных достижений медицинской науки в практику
здравоохранения Украины» (Вносится в «Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов
и научно-практических конференций»)
Конгресс – международная междисциплинарная платформа для повышения
квалификации, обучения, обмена опытом и конструктивного диалога ученых,
практикующих врачей и экспертов различных сфер медицины.
Специалисты из более 100 врачебных специальностей имеют уникальную
возможность участвовать в симпозиумах, конференциях, круглых столах,
семинарах, мастер-классах, представлять собственные исследования, знакомиться и
обсуждать последние методы и методики диагностики, профилактики и лечения.
Организаторы, соорганизаторы и партнеры Конгресса: медицинские учреждения МЗ
Украины,
научно-исследовательские институты НАМН Украины, кафедры
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НМАПО имени П. Л. Шупика, авторитетные ассоциации и объединения,
медицинские учреждения Министерства обороны Украины, Министерства
социальной политики Украины, высшие учебные медицинские учреждения,
учреждения последипломного образования и многие другие.
Участники
научно-практических
мероприятий
сертификаты о повышении квалификации.

Конгресса

получат

Тематические направления Конгресса:
Научно-практические программы:
 «Организация и управление здравоохранением»
 «Дни частной медицины»
 «Дни лабораторной медицины»
 «Радиология:
ультразвуковая
диагностика,
конвенционная
рентгенодиагностика, лучевая диагностика, компьютерная томография,
магнитно-резонансная томография, лучевая терапия, ядерная медицина,
радиационная безопасность»
 «Функциональная диагностика»
 «Телемедицина и медицинские информационные системы»
 «Военная медицина»
 «Медицина неотложных состояний»
 «Хирургия, нейрохирургия, эндоскопия, комбустиология»
 «Физическая терапия и реабилитационная медицина»
 «Травматология и ортопедия»
 «Онкология»
 «Терапия, кардиология, неврология, гастроэнтерология, эндокринология,
гематология и трансфузиология»
 «Общая практика – семейная медицина»
 «Гинекология, репродуктология, акушерство, перинатология, неонатология,
педиатрия»
 «Офтальмология»
 «Отоларингология»
 «Урология и нефрология»
 «Дерматовенерология»
 «HEALTH BEAUTY»: пластическая хирургия, диетология
 «Организация и управление фармацией»
 «Сестринское дело»
Только в рамках Форума состоятся уникальные образовательные школы,
позволяющие тестировать современное медицинское оборудование и получать
квалифицированную консультацию от профессионалов в рамках зоны MEDZOOM:


ШКОЛА ГЛАВНОГО ВРАЧА
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УКРАИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ШКОЛА
ВСЕУКРАИНСКАЯ ШКОЛА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
УКРАИНСКАЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ИМ. АКАД. Н.Д. СТРАЖЕСКО
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
ТАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
ШКОЛА ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ШКОЛА РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ
ШКОЛА HEALTH BEAUTY
УКРАИНСКАЯ ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА

Параллельно с Международным медицинским форумом состоится VI
Международная выставка медицинского туризма, SPA&Wellness – Healthcare Travel
Expo – главная выставка медицинского туризма Украины, объединяющая лидеров
отрасли,
позволяющая
налаживать
долгосрочное
сотрудничество
на
профессиональном международном уровне. В рамках выставки будут представлены
национальные экспозиции, ведущие клиники, медицинские и реабилитационные
центры, санаторно-курортные учреждения, SPA&Wellness курорты Украины,
Польши, Венгрии, Болгарии, Израиля, Словакии, Словении, Турции, Южной Кореи,
Малайзии, Румынии и многих других стран.
Вход на Форум/Конгресс – свободный, при условии предварительной
регистрации.
Ждем Вас на VIII Международном медицинском форуме «Инновации в медицине –
здоровье нации» VI Международном медицинском конгрессе «Внедрение
современных достижений медицинской науки в практику здравоохранения
Украины» 25-27 апреля 2017 года в ВЦ «КиевЭкспоПлаза»
(Украина, Киев, ул. Салютная, 2-Б, метро «Нивки»)
Дополнительная информация
По вопросам участия в выставках:
Тел.: +380 (44) 206-10-16, 206-10-98
E-mail:med@lmt.kiev.ua, pharm@lmt.kiev.ua
По вопросам участия в Конгрессе:
Тел.: +380 (44) 206-10-99
E-mail: congress@medforum.in.ua

