ПЕРЕЛІК
з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій,
які проводитимуться у 2016 році
СІЧЕНЬ
№
з/п

Назва заходу, тема, назва
видання

Дата та місце
проведення

Вимоги

Перелік
країнучасниць
Україна

1.

Міжнародна науковопрактична конференція
«Вітчизняна та світова
медицина в умовах
сучасності»

15-16 січня
2016 року

Кінцевий строк подання матеріалів:
12 січня 2016 р. (включно).
Детальна інформація

2.

Міжнародна науковопрактична конференція
«Забезпечення здоров’я
нації та здоров’я
особистості як
пріоритетна функція
держави»

22-23 січня
2016 року

Останній термін подання матеріалів для участі
в заході: до 19 січня 2016 р. (включно).
Детальна інформація

Україна

3.

Міжнароднf науковопрактичнf конференціz
«Світова медицина:
сучасні тенденції та
фактори розвитку»

29-30 січня
2016 р

Останній термін подання матеріалів для участі
в заході: до 26 січня 2016 року.

Україна

Організація відповідальна за
проведення заходу
(адреса, телефон оргкомітету)
Організація наукових
медичних досліджень
«Salutem»
a/c 5738, м. Дніпропетровськ,
49107
+38 066 789 82 26
medconf@salutem.dp.ua
Адреса для поштової
кореспонденції:
65001, Одеса 1, а/с 307
@: info@medfoundation.od.ua
W: www.medfoundation.od.ua
тел.: +38 066 555 39 74
Контакти організаційного
комітету:
ГО «Львівська медична
спільнота»
T: (099) 415-06-39

@: nauka@medicinelviv.org.ua
W: www.medicinelviv.org.ua

4.

ІІ Всеукраїнський
науково-практичний
семінар «Розвиток
дослідницької
компетентності молодих
науковців у контексті
гармонізації систем
підготовки PH.D. в ЄС»

30 січня 2015
року

Матеріали для участі в науково-практичному
семінарі приймаються до 10 січня 2015 року.
Детальна інформація

Україна

Інститут професійно-технічної
освіти НАПН України
тел. (098) 221 21 67
(066) 304 00 87
E-mail: ipto.nauk@gmail.com

5.

Международная научная
конференция
«Современные
проблемы науки и
образования – 2016»

31 января 2016
года

Со всеми вопросами просим обращаться в
Оргкомитет конференции по адресу:
scaspee@gmail.com или
seanewdim@gmail.com
Детальна інформація

Угорщина

г. Будапешт
http://scaspee.com

6.

ХXІІ Міжнародна
науково-практична
інтернет-конференція
«Проблеми та
перспективи розвитку
науки на початку третього
тисячоліття у країнах
Європи та Азії»

30-31 січня
2016 року

Останній термін подання статей 29 січня 2016 р. (включно).
Детальна інформація

Україна

Адреса оргкомітету:
08401, Київська обл.
м. Переяслав-Хмельницький,
вул. Сухомлинського, 32, гурт. 1,
кім. 108

