
    

ПЕРЕЛІК 

з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, 

які проводитимуться у 2015 році 

 

 

СІЧЕНЬ 

 

 

 

 

 

№ 
з/п 

Назва заходу, тема, 
назва видання 

Дата та місце 
проведення 

Вимоги 
Перелік 
країн- 

учасниць 

Організація відповідальна за 
проведення заходу 

(адреса, телефон 
оргкомітету) 

1.  Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Вітчизняна та 
світова медицина в 
сучасних умовах» 

16-17 січня 

2015 року  

Кінцевий строк подання матеріалів до 

13 січня 2015 (включно) 

Детальна інформація 

Україна Організація наукових 

медичних досліджень 

«Salutem» 

 a/c 5738, м. 

Дніпропетровськ, 49107  

 тел. +38 066 789 82 26  

 medconf@salutem.dp.ua 

2. * Научно-практическая 
конференция, 
посвященная 100-
летию со дня 

23 января 

2015 года 

Работы присылать до 31.12.2014 года 

на e-mail: malanchuk_va@ukr.net, 

uacmfs@ukr.net  

Украина Стоматологический 

медицинский центр НМУ 

им. А.А. Богомольца 

кафедра хирургической 

https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCeVpDZE1DeC10dzA/view?usp=sharing
tel:%2B38%20066%20789%2082%2026
mailto:medconf@salutem.dp.ua
mailto:malanchuk_va@ukr.net
mailto:uacmfs@ukr.net


рождения проф. Ю.И. 
Бернадского, 20-
летию заведования 
кафедрой 
хирургической 
стоматологии и 
челюстно-лицевой 
хирургии детского 
возраста 

стоматологи и челюстно-

лицевой хирургии 

г. Киев 

ул. Зоологическая, 1 

тел. (044) 483-18-79,  

                 483-94-93 

Сайт: 

http://nmu.ua/kaf70/php  

http://uacmfs.at.ua  

3.  Международная 

конференция 

«Методология 

современной науки» 

24 января 

2015 года 

 Украина Научно-информационный 

центр «Знание» 

г. Харьков 

ул. Сумская, 10 

Web:  www.nic-znanie.org.ua  

@:   
events@nic-znanie.org.ua 

4.  Міжнародна науково-

практична 

конференція «Світова 

медицина: сучасні 

тенденції та фактори 

розвитку» 

30-31 січня 

2015 року 

Учасникам необхідно до 27 січня 

2015 року (включно) заповнити online-

заявку на участь на офіційному сайті 

Львівської медичної спільноти у розділі 

«Заходи» і надіслати тези доповіді в 

електронному вигляді разом з від 

сканованою копією квитанції про 

сплату організаційного внеску на 

електронну адресу 

nauka@medicinelviv.org.ua 

Детальна інформація 

Україна м. Львів, вул. Матейко, 6, 

Готель «Дністер» 

тел.: (099) 415-06-39;  

@: 

nauka@medicinelviv.org.ua 

W: 

www.medicinelviv.org.ua 

5.  ХІ Всеукраїнська 30-31 січня Останній термін надсилання статей Україна 08401, Київська обл. 

http://nmu.ua/kaf70/php
http://uacmfs.at.ua/
http://new.pechkinstat.ru/clicks.php?q=6731d5b706b47d2cff6934023e556012&e=ad5a3f3469d6a9e6e1f80fc19f1c7938&u=97203
http://new.pechkinstat.ru/clicks.php?q=e0ac2d17e3e017e061ddf08d52b41d1b&e=ad5a3f3469d6a9e6e1f80fc19f1c7938&u=97203
mailto:nauka@medicinelviv.org.ua
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCWUtjQTVVLTBzWHM/view?usp=sharing
mailto:nauka@medicinelviv.org.ua
http://www.medicinelviv.org.ua/


науково-практична 

інтернет-конференція 

«Вітчизняна наука на 

зламі епох: проблеми 

і перспективи» 

2015 року -29 січня 2015 року (включно) 

на e-mail:  rmuphdpu@ukr.net 

Детальна інформація 

м. Переяслав-

Хмельницький, 

вул. Сухомлинського, 30, 

кім. 203.  

тел. (093) 056 94 96) 

6.  Международная 

научная конференция 

«Современные 

проблемы науки и 

образования – 2015» 

31 января 

2015 года 

Детали на сайте http://scaspee.com  

Информация: 

Венгрия г. Будапешт 

Оргкомитет: 

scaspee@gmail.com  

seanewdim@gmail.com 

7.  XIV Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Суспільні науки: 

сучасний погляд 

науковця» 

31 січня 

2015 року 

Заявки для участі в конференції та 

тексти доповідей приймаються до 28 

січня 2015 року 

Україна тел. 044-223-81-08 

 www.konferencia.at.ua, 

 e-

mail: konferen2014@gmail.c

om, 

 

 

 

 

 

mailto:rmuphdpu@ukr.net
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCSW0wVGdiZ01fUVU/view?usp=sharing
http://scaspee.com/
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCZ00yM290bGVpNU0/view?usp=sharing
mailto:scsaspee@gmail.com
mailto:seanewdim@gmail.com
http://www.konferencia.at.ua/
mailto:konferen2014@gmail.com
mailto:konferen2014@gmail.com

