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

Назва заходу, тема, назва
видання

Дата та місце
проведення

Вимоги

1.

Xl ежегодный
аналитический форум
«Фармавзгляд – 2016. На
пути к восстановлению.
Такого уже не будет…»

04-05 февраля
2016 года

Информация

Перелік
країнучасниць
Украина

2.

Всеукраїнський
міждисциплінарний
науково-практичний
форум: «Онкологія
репродуктивних органів:
профілактика як новий
клінічний орієнтир»

04-05 лютого
2016 року

Детальна інформація

Україна

Організація відповідальна за
проведення заходу
(адреса, телефон оргкомітету)
ООО «УкрКомЭкспо»
тел./факс: +38(044) 585-97-10,
внутр. 313;
e-mail:
yuliya.gulenko@morion.ua
Место проведения:
Отель «Русь»,
ул. Госпитальная, 4,
г. Киев
Місце проведення:
Буковель, Івано-Франківська
область,
с. Паляниця
Оргкомітет:
НМАПО ім. П.Л. Шупика
м. Київ, 04112
вул. Дорогожицька, 9
тел. 050-671-77-18,
067-554-62-06
www.oncolozor.com.ua

3.

Міжнародна науковопрактична конференція
«Пріоритети сучасної
медицини: теорія і
практика»

05-06 лютого
2016 року

Док-ти надіслати до 02.02.2016 року.
Детальна інформація

4.

Міжнародна науковопрактична конференція
«Медична наука та
практика ХХІ століття»

05-06 лютого
2016 року

Для участі у конференції необхідно
Україна
надіслати док-ти до 23.00 год. 2 лютого 2016
року.
Детальна інформація

5.

Міжнародна науковопрактична конференція
«Перспективні напрями
сучасних медичних та
фармацевтичних наук»

12-13 лютого
2016 року

Тези доповідей приймаються до 09 лютого
2016 року на ел./адресу
medcon@salutem.dp.ua
Детальна інформація

6.

* Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
«Сучасні методики в
радіотерапії»

18-19 лютого
2016 року

Україна

Україна

Україна

Міжнародний гуманітарний
університет Одеський
медичний інститут
м. Одеса. 65009
вул. Фонтанська дорога, 33
тел. (068)331-58-98
www.mgu.od.ua
medinst@mgu.old.ua
Контакти організаційного
комітету:
Київський медичний науковий
центр
тел: +38 099 415 51 69
Веб-сторінка:
www.kyivmedcenter.org.ua
E-mail:
events@kyivmedcenter.org.ua
Організація наукових медичних
досліджень «Salutem»
a/c 5738,
м. Дніпропетровськ, 49107
тел. +38 066 789 82 26
medconf@salutem.dp.ua
Сайт організації
www.salutem.dp.ua
Місце проведення:
м. Кіровоград
вул. Ялтинська, 1
конференц-зал Кіровоградського
обласного онкологічного
диспансеру

7.

Міжнародна науковопрактична конференція
«Сучасні проблеми
світової медицини та її
роль у забезпеченні
здоров’я світового
співтовариства»

19-20 лютого
2016 року

Тези доповідей приймаються до 16 лютого
2016 року.
Детальна інформація

Україна

8.

Міжнародна науковопрактична конференція
«Нове та традиційне у
дослідженнях сучасних
представників медичної
науки»
Науково-практична
конференція
«Шалімовські дні:
розвиток ідей О.О.
Шалімова в працях його
учнів»

26-27 лютого
2016 року

Тези доповідей приймаються до 23 лютого
2016 року.
Детальна інформація

Україна

26 лютого
2016 року

Детальна інформація

Україна

ХXІІІ Міжнародна

28–29 лютого

Останній термін подання статей – 27 лютого

Україна

9.

10.

тел.: (093) 128-52-00
(800)301-503,
(0522)301-503,
(098)860-09-90,
(067)577-78-82
Sheptitskaya@ukr.net
місце проведення:
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
Місце проведення:
м. Львів, вул. Матейко, 6, Готель
«Дністер».
тел.: (099) 415-06-39
@: nauka@medicinelviv.org.ua;
W: www.medicinelviv.org.ua
Місце проведення:
м. Київ
вул. Героїв Севастополя, 30
тел. (044) 497-71-34,
497-52-19,
408-59-88,
497-50-65
08401, Київська обл.

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

2016 року

2016 р. (включно).
Детальна інформація

м. Переяслав-Хмельницький,
вул. Сухомлинського, 32, гурт. 1,
кім. 108
тел. (097) 923 16 58,
(093) 335 78 86
http://conferences.neasmo.org.ua/

