
 

ПЕРЕЛІК 

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

які проводитимуться у 2015 році 

 

 

ЛЮТИЙ 

 

 

 

 

 

№ 
з/п 

Назва заходу, тема, 
назва видання 

Дата та місце 
проведення 

Вимоги 
Перелік 
країн- 

учасниць 

Організація відповідальна за 
проведення заходу 

(адреса, телефон 
оргкомітету) 

1.  Х-ий аналитический 
форум «Фармарынок 
Украины 2015. 
Такого еще не 
было…» 

05-06 

февраля 

2015 года 

Подача заявки до 31 декабря 2015 года, 

оплата участия до 25 января 2015 года 

Информация_1 

Информация_2 

Украина г. Киев 

отель «Русь» 

ул. Госпитальная, 4 

2.  Міжнародна науково-

практична 

конференція 

«Медична наука та 

практика ХХІ 

століття» 

06-07 

лютого 2015 

року 

Подача документів до 03 лютого 2015 

року на e-mail: 

events@kyivmedcenter.org.ua 

Детальна інформація 

Україна м. Київ 

Веб-сторінка: 

www.kyivmedcenter.org.ua  

E-mail: 

events@kyivmedcenter.org.u

a 

https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCOWhQeDZCaGFNNWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCakd6a29yZ0pvMjA/view?usp=sharing
mailto:events@kyivmedcenter.org.ua
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCVE5XZWtLTUFvNGs/view?usp=sharing
http://www.kyivmedcenter.org.ua/
mailto:events@kyivmedcenter.org.ua
mailto:events@kyivmedcenter.org.ua


Тел: +38 099 415 51 69 

 

3.  Міжнародна науково-

практична 

конференція 

«Пріоритети сучасної 

медицини: теорія і 

практика» 

06-07  

лютого 2015 

року 

Подача документів до 03.02.2015 року 

на e-mail: medinst@mgu.od.ua 

Детальна інформація 

Україна Адреса Оргкомітету: 

65009, Україна,    

м. Одеса, вул. Фонтанська 

дорога, 33 

Одеський медичний 

інститут 

Міжнародний 

гуманітарний університет 

тел.: +38 (068) 331 58 98 

Веб-сторінка: 

www.mgu.od.ua  

E-mail:  medinst@mgu.od.ua 

 

4.  Міжнародна науково-

практична 

конференція 

«Перспективні 

напрями розвитку 

сучасних медичних та 

фармацевтичних 

наук» 

 13-14 

лютого 2015 

Кінцевий строк подання матеріалів:  

10 лютого 2015 р. (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 

5. * І интернет-
конференция с 
международным 
участием «Мужское 

16-20 

февраля 

2015 года 

Материалы и заявка принимаются до 20 

января 2015 года по почте 

voenkaf.ggmu@gmail.com  

Республи

ка 

Беларусь 

г. Гомель, 246000 

ул. Ланге,5 

Военная кафедра 

mailto:medinst@mgu.od.ua
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCV1BGbWZGMmNRbmc/view?usp=sharing
http://www.mgu.od.ua/
mailto:medinst@mgu.od.ua
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCWnNoZ2xyOHJYcUk/view?usp=sharing
tel:%2B38%20066%20789%2082%2026
mailto:medconf@salutem.dp.ua
mailto:voenkaf.ggmu@gmail.com


здоровье: проблемы и 
перспективы» 

тел. +375-232-74-51-68 

+375-29-566-77-77 

6.  Міжнародна науково-
практична 
конференція «Сучасні 
проблеми світової 
медицини та її роль у 
забезпеченні здоров’я 
світового 
співтовариства» 

20-21 

лютого 2015 

року 

Матеріали приймаються до 17 лютого 

2015 року (включно) на електронну 

скриньку conf@medfoundation.od.ua 

Детальна інформація 

Україна м. Одеса, Гагаринське 
плато 5, ОК «Одеса» 
Адреса для поштової 
кореспонденції: 
65001, Одеса 1, а/с 307 
@: 
info@medfoundation.od.ua 
W: 
www.medfoundation.od.ua 
T: +38 066 555 39 74 

 

7. * Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Проблемні питання 
поліморбідності в 
практиці сімейного 
лікаря» 

26 лютого 

2015 року 

Матеріали приймаються до 01 лютого 

2015 року 

Україна ТДМУ ім. І.Я. 

Горбачевського 

м. Тернопіль 

Майдан Волі, 1 

тел. (0352) 26-53-22,  

52-67-47, 26-81-44 

тел./ф. (0352)52-04-79 

e-mail: vonf.tdmu@ukr.net  

Web-сайт: 

www.tdmu.edu.ua   

 

 

8.  XII Всеукраїнська 
науково-практична 
інтернет-конференція 
«Вітчизняна наука на 

27-28 

лютого 2015 

року 

Останній термін надсилання статей – 26 

лютого 2015 року на ел. адресу: 

rmuphdpu@ukr.net  

Україна Адреса оргкомітету: 

08401, Київська обл. 

м. Переяслав-

mailto:conf@medfoundation.od.ua
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCX05fWTNNN0VLRVU/view?usp=sharing
mailto:info@medfoundation.od.ua
http://www.medfoundation.od.ua/
mailto:vonf.tdmu@ukr.net
http://www.tdmu.edu.ua/
mailto:rmuphdpu@ukr.net


зламі епох: проблеми 
і перспективи 
розвитку» 

Детальна інформація Хмельницький, 

вул. Сухомлинського, 30, 

кім. 203 

телефон: (093) 056 94 96). 
 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCUGdRY1p2WVZTQlE/view?usp=sharing

