
 

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

які проводитимуться у 2016 році 
 

ТРАВЕНЬ 
 

№ 
з/п 

Назва заходу, тема, назва 
видання 

Дата та місце 
проведення 

Вимоги Перелік 
країн- 

учасниць 

Організація відповідальна за 
проведення заходу 

(адреса, телефон оргкомітету) 

1.  Горбуновські читання на 
тему «Екологічний стан і 
здоров’я жителів міських 
екосистем» 

05-06 травня 
2016 року 

Детальна інформація Україна БДМУ 
Чернівецький факультет НТУ 
«ХПІ» 
Чернівці,58018 
вул. Головна, 203А 
тел. (0372) 51-37-40 
050 -183-40-22 
097 843-86-42 
Е-mail: ecolawkhpi@meta.ua 

2.  Міжнародна науково-
практична конференція 
«Медична наука та 
практика на сучасному 
історичному етапі» 

06-07 травня 
2016 року 

Кінцевий термін подання тез доповідей: 4 
травня 2016 р. (включно). 

Україна Київський медичний науковий 
центр  
тел: +38 099 415 51 69 
Веб-сторінка: 
www.kyivmedcenter.org.ua  
E-mail: 
events@kyivmedcenter.org.ua   

3.  6-й Специализированный 
бизнес-форум 
Частная медицина в 
Украине–2016. 

11-12 мая 216 
года 

Детальна інформація Украина Место проведения: 
Конференц-зал  
Отель «Менора», 
Днепропетровск 

https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCd0Vqc1dSSlJiQzQ/view?usp=sharing
mailto:ecolawkhpi@meta.ua
http://www.kyivmedcenter.org.ua/
mailto:events@kyivmedcenter.org.ua
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCbkMzei1qZE94cmM/view?usp=sharing


Конкуренция как 
необходимость… 

ул. Шолом-Алейхема 4/26 
 

4. * ХІІІ Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Сучасні інновації в 
медичній освіті і науці та 
подальші шляхи 
реалізації Закону України 
«Про вищу освіту» у 
ВДНЗ» 

12-13 травня 
2016 року 

Крайній термін подачі матеріалів до 02 квітня 
2016 року. 
Детальна інформація 

Україна Місце проведення конференції: 
Конгрес-центру  
ДВНЗ ТДМУ 
оздоровчий комплекс «Червона 
калина» 
смт. Дружба, Теребовлянський 
район 
Оргкомітет: 
майдан Волі, 1 
м. Тернопіль, 46001 
тел./факс. (0352) 52-04-79 
Сайт: www.tdmu.edu.ua  

5.  ІІІ Всеукраїнська науково-
практична конференція з 
міжнародною участю  
«Актуальні питання якості 
медичної освіти» 

12-13 травня 
2016 року 

Крайній термін подачі матеріалів до 02 квітня 
2016 року. 
Детальна інформація 
Детальна інформація_1 

Україна ДВНЗ ТДМУ  
ім. І.Я. Горбачевського 
тел. (0352) 52-04-79 
Сайт: http://www.tdmu.edu.ua  

6.  Науково-практична 
конференція за участю 
міжнародних спеціалістів 
«Мечніковські читання 
2016. актуальні проблеми 
парентеральних 
інфекцій» 

12-13 травня 
2016 року 

Тези доповідей приймаються до 15 квітня 
2016 року. 
Детальна інформація 

Україна Обласна клінічна інфекційна 
лікарня, кафедра інфекційних 
хвороб ХНМУ  
м. Харків, 61096 
просп. Героїв Сталінграду, 160 
тел.: +380 (572) 97-50-18 
066-724-28-20 
097-928-72-38 
факс: +380 (572) 97-50-18 
infectology@ukr.net 

7.  Науково-практична 
конференція з 

12-13 травня 
2016 року 

Заявки на доповіді приймаються до 01.04.2016 
р., заявки на участь – до 11.05.2016 р. 

Україна м. Вінниця, 21018 
вул. Пирогова, 56 

https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCdEk5cGN3WDhNV28/view?usp=sharing
http://www.tdmu.edu.ua/
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCMk9oRXVFaXY4Nlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/bsmu.edu.ua/file/d/0B9DdcsKZraOCZzNPOEFBRThyVnc/view?usp=sharing
http://www.tdmu.edu.ua/
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCSzAwQ3pEVGRwUDA/view?usp=sharing
mailto:infectology@ukr.net


міжнародною участю 
«Сучасні аспекти 
збереження та 
відновлення здоров’я 
жінки» 

Матеріали для публікацій приймаються до 
15.03.2016 р. 
Детальна інформація 

тел. +38 067-986-18-82 
+ 38 067-935-12-12 
+38 067-606-06-28 

8.  Міжнародна науково-
практична конференція 
«Сучасний вимір 
медичної науки та 
практики» 

13-14 травня 
2016 року 

Кінцевий строк подання матеріалів:  
10 травня 2016 р. (включно). 
Детальна інформація 

Україна Контакти організаційного 
комітету:  
Організація наукових медичних 
досліджень «Salutem» 
a/c 5738 
м. Дніпропетровськ, 49107  
тел.    +38 066- 789 -82- 26  
medconf@salutem.dp.ua 

9.  Конференція  
Українського наукового 
медичного товариства 
оториноларингологів 
«Новітні технології в 
діагностиці та лікуванні 
запальних та алергічних 
захворювань ЛОР-
органів» 

16-17 травня 
2016 року 

Детальна інформація Україна м. Одеса 
 

10.  Науково - практична 
конференціїя з 
міжнародною участю 
"Здоров'я, харчування, 
довголіття", присвяченій 
85-річчю з дня 
народження професора 
Юрія Григоровича 
Григорова (1931-2010 

16-17 травня 
2016 року 

Термін подачі статей і тез до 1 березня 2016. 
Детальна інформація 

Україна Місце проведення: 
ДУ «Інститут геронтології  
ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН 
України» 
м. Київ 
вул. Вишгородська, 67 

https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCYUdEV1pPMGpyVHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCMjJpc214Ym9wTlU/view?usp=sharing
mailto:medconf@salutem.dp.ua
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCOW1Vc2lhdTNMVDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCZnE4WFJzWkpHX1k/view?usp=sharing


рр.) 

11. * Науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Можливості та 
досягнення сучасної 
фармакотерапії в 
практиці невролога та 
психіатра. 
Міждисциплінарний 
підхід» 

18 травня 2016 
року 

 Україна Місце проведення: 
м. Київ 
вул. Госпітальна, 12 
Конференц –зал бізнес-готелю 
«Президент Готель» 
тел. (044) 287-07-20 
(050) 334-89-86 

12.  II научно-практическая 
конференция 
«Современные 
технологии и 
инновационные методы 
в образовании» 
(посвящённая 80-летию 
Олжаса Сулейменова) 

18-19 мая 2016 
года 

Необходимо подать регистрационную форму, 
тексты докладов в электронном варианте и 
копию квитанции об оплате до 16 мая 2016 
года. 
Информация 

Республика 
Казахстан 

г. Сарыагаш, 160011 
ул. Дуйсебайулы уч, 982 
(ориентир: между Казпочтой и 
авторынком) 
тел. 8725 37 2-26-48 
8702-460-68-33 
8771-698-27-60 
8705-686-89-21 
8775-824-24-91 
smd_college@mail.ru  

13. * V Міжнародний конгрес 
з питань профілактичної 
медицини 
«Профілактика. 
Антиейджинг. Україна» 

18-19 травня 
2016 року 

Детальна інформація Україна ВГО «Асоціація превентивної та 
антиеджинг медицини» 
тел. (095) 280-44-26 
www.apam.org.ua  
skifon73@gmail.com  
www.fasebook.com/org.ua  

14. * Науково-практична 
конференція «Актуальні 
питання внутрішньої 
медицини» 

18-19 травня 
2016 року 

Тези приймаються до 01 квітня 2016 року на е-
mail: therconference@i.ua. 
Детальна інформація 

Україна ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України» 
м. Дніпропетровськ, 49044 
вул. Дзержинського, 9 

https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCaVJHX2dQeFVGZ3c/view?usp=sharing
mailto:smd_college@mail.ru
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCSmgtbDVqbFpzQ1E/view?usp=sharing
http://www.apam.org.ua/
mailto:skifon73@gmail.com
http://www.fasebook.com/org.ua
mailto:therconference@i.ua
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCeDE2T3QzUjJnQ1U/view?usp=sharing


тел. (05262) 31-22-57 
(056) 756-95-29 

15.  5-й конгрес Української 
асоціації фахівців 
ультразвукової 
діагностики 

18-20 травня 
2016 року 

 Україна Місце проведення: 
 Київський міський будинок 
вчителя 
м. Київ вул. Володимирська, 
57 

16.  Науково-практична 
конференція «Актуальні 
питання дитячої 
гепатології»  

19 травня 2016 
року 

Детальна інформація Україна Місце проведення: 
м. Київ 
вул. П. Майбороди, 8 
тел. (044) 489-07-55 
050-856-56-10 
iv_berezenko@ukr.net  

17. * Науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Всесвітній день 
сімейного лікаря» 

19 травня 2016 
року 

 Україна Місце проведення: 
Національний центр ділового та 
культурного співробітництва 
«Український дім» 
м. Київ, 01001 
вул. Хрещатик, 2 
тел. (044)205-48-63 
(044)205-49-94 
(044)206-73-22 
(044)205-49-29 

18.  ІІ Всеукраїнська науково-
практична конференція з 
міжнародною участю 
«Дистанційне навчання – 
старт із сьогодення в 
майбутнє» 

19 травня 2016 
року 

Документи для участі у конференції потрібно 
надіслати до 15 квітня 2016 року. 
Детальна інформація 
 

Україна ХНУ імені В. Н. Каразіна 
м. Харків 
тел. (057) 706-13-99 
Сайт: http://dist.karazin.ua 
e-mail: cel@karazin.ua 

19.  Всеукраїнська науково-
практична інтернет-

19 травня 2016 
року 

Останній термін подання статей – 29 квітня 
2016 року. 

Україна Південноукраїнський 
державний педагогічний 

https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCNVZyYnJITkRQZmM/view?usp=sharing
mailto:iv_berezenko@ukr.net
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCM25xMDA2Mkh6ZFE/view?usp=sharing
http://dist.karazin.ua/
mailto:cel@karazin.ua


конференція молодих 
учених та студентів 
«Фундаментальна та 
практична психологія в 
Україні: витоки і 
перспективи» 

Детальна інформація університет  
ім. К.Д. Ушинського,  
кафедра теорії та методики 
практичної психології 
м. Одеса, 65039, Фонтанська 
дорога, 4,  
каб. 109,  
(067) 488-88-60 
(097) 588-03-15 
(063) 206-86-69 
u1982@inbox.ru 

20.  Науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Профілактична 
медицина: здобутки 
сьогодення та погляд у 
майбутнє» 

19-20 травня 
2016 року 

Матеріали до друку приймаються включно до 
31 березня 2016 року. 
Детальна інформація 

Україна ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України»  
(056) 713-51-84, 
 (093) 811-79-03 
(056) 713-53-61,   
(097) 838-27-43  
(050) 453-20-51 
dmaconference2016@gmail.com  

21. * Науково-практична 
конференція за участю 
міжнародних 
спеціалістів 
«Індивідуальна 
анатомічна мінливість 
органів, систем, тканин 
людини і її значення для 
практичної медицини і 
стоматології», 
присвячена 80-річчю з 
дня народження 

19-20 травня 
2016 року 

Детальна інформація 
Детальна інформація_1 

Україна На базі ВДНЗ України 
«Українська медична 
стоматологічна академія» 
м. Полтава, 36011 
вул. Шевченка, 23 
тел. (05322) 7-51-81, 
                     7-24-84 

https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCeEFXWVZXVHAwSFE/view?usp=sharing
mailto:u1982@inbox.ru
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCMmRwalNia2xjT1U/view?usp=sharing
mailto:dmaconference2016@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCd2tLSGpsRzNnRnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCME5ZZloyLWo2WlE/view?usp=sharing


професора М.С. 
Скрипнікова 

22. * VI Науково-практична 
конференція Асоціації 
аритмологів України 

19-20 травня 
2016 року 

Детальна інформація Україна ДУ «ННЦ «Інститут кардіології 
ім. Стражеска» 
м. Київ-151, 03151 
вул. Народного ополчення, 5 
тел. (044) 249-70-03 
275-66-22 
факс (044) 249-42-09 
org-vavilova@yandex.ua  
 

23.  ІІІ Международный 
Конгресс по 
гемостазиологии, 
анестезиологии и 
интенсивной терапии 
«Black Sea Pearl», 
посвященная 85-летию 
проф. В.В. Суслова  

19-21 мая 2016 
года 

Материалы постерных докладов присилайте 
на e-mail: poster.bsp@gmail.com до 01 апреля 
2016 года. 
Информация 
Информация_1 
Информация_2 
Информация_3 

Украина Место проведения Конгресса – 
конференц-комплекс на берегу 
Черного моря (санаторий 
«Аркадия») 
По вопросам участия 
обращаться на e-mail: 
anestukr@gmail.com  

24.  Міжнародний 
стоматологічний форум у 
Відні 

19-22 травня 
2016 року 

Для участі необхідно заповнити онлайн анкету 
на сайті: www.imans.eu. 
 Дедлайн реєстрації 10 квітня 2016 року. 
Детальна інформація 

Відень Інститут Міжнародної 
Академічної та Наукової 
Співпраці (ІМАНС) 
тел. +380969192134 
Сайт: www.imans.eu 
e-mail: eventsimans@gmail.com  
 

25. * Всеукраїнська науково-
практична конференція 
молодих вчених НМАПО 
ім. П.Л. Шупика 
присвячена Дню науки 

20 травня 2016 
року 

Матеріали доповідей приймаються до 15 
квітня 2016 року за ел/адресою 
ntmv.nmapo@gmail.com . 
Детальна інформація 

Україна НМАПО ім. П.Л. Шупика 
м. Київ 
вул. Дорогожицька, 9 
тел. (050) 442-76-63 
(063) 865-74-18 

https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCck9KbVNhNVdSRWc/view?usp=sharing
mailto:org-vavilova@yandex.ua
mailto:poster.bsp@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCWFZUM0pqMVVTREU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCQUZXdmo1M0g5a2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCTzQzNVpneG42Yk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCUFVPeWc5NHlGYnM/view?usp=sharing
mailto:anestukr@gmail.com
http://www.imans.eu/
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCMDg2TWNySXNfTG8/view?usp=sharing
http://www.imans.eu/
mailto:eventsimans@gmail.com
mailto:ntmv.nmapo@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCc0lJMGQyT2tGdWs/view?usp=sharing


«Науково-практична 
діяльність молодих 
вчених медиків: 
досягнення і 
перспективи розвитку» 

26.  Х Науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Управління якістю в 
фармації» 

20 травня 2016 
року 

Матеріали для участі у роботі конференції 
необхідно надіслати електронною поштою на 
адресу оргкомітету 
qualityconferencenuph@gmail.com до 05 
травня 2016 року. 
Детальна інформація 

Україна Національний фармацевтичний 
університет 
кафедра управління якістю 
 м. Харків,61168 
 вул. Валентинівська 
(Блюхера), 4, кабінет № 35 
(проїзд від залізничного і 
автовокзалів на метро до 
станції «Студентська».) 
тел:. (0572) 68-56-71 
(050) 400-94-65. 
Сайт:  www.quality.ucoz.ru 

27. * Науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Сучасні досягнення 
ендоскопічної хірургії» 

20 травня 2016 
року 

Прийом матеріалів за ел./адресою: 
conferencesurg@gmail.com  
 Детальна інформація 

Україна ВНМУ ім. М.І. Пирогова 
м. Вінниця, 21018 
вул. Пирогова, 56 
тел. +38-097-998-95-25 
факс +38-0432-67-02-03 
 

28.  Науково-практична 
конференція молодих 
учених за участю 
міжнародних 
спеціалістів, присвячена 
Дню науки «Медична 
наука та клінічна 
практика - 2016» 

20 травня 2016 
року 

Для участі у конференції необхідно до 25 
квітня 2016 р. надіслати заявку та текст тез для 
публікації в матеріалах конференції 
електронною поштою на адресу: 
molodi.vcheni@yandex.ua.  
Детальна інформація 

Україна м. Харків 
тел. +38 097 192 99 15, 
+380 66 506 49 16 

mailto:qualityconferencenuph@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCZUVpU1dQRXhVQzA/view?usp=sharing
http://www.quality.ucoz.ru/
mailto:conferencesurg@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCYXdsOVItUHB4V0U/view?usp=sharing
mailto:molodi.vcheni@yandex.ua
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCV0FlNjJDX25pbkU/view?usp=sharing


29.  Міжнародна науково-
практична конференція 
«Здоров’я людини у 
сучасному світі: питання 
медичної науки та 
практики» 

20-21 травня 
2016 року 

Останній термін подання матеріалів для участі 
в заході: до 17 травня 2016 р. (включно). 

Україна Південна фундація медицини 
Одеса 1,65001 
 а/с 307  
тел.: +38 066 555 39 74 
@: info@medfoundation.od.ua  
W: www.medfoundation.od.ua 

  
 
 
 

30.  ХХІІІ Всеукраїнська 
науково-практична 
інтернет конференція  
«Вітчизняна наука на 
зламі епох: проблеми та 
перспективи розвитку» 

20-21 травня 
2016 року 

Останній термін надсилання статей – 19 
травня 2016 року (включно). 
Детальна інформація 

Україна Київська обл. 
м. Переяслав-Хмельницький, 
08401 
вул. Сухомлинського, 30, 
кім. 203 
тел. (093) 056 94 96) 

31.  XXХVІІІ Всеукраїнська 
наукова конференція 
«Інноваційний потенціал 
світової науки - ХХІ 
століття» 

22 по 25 
травня 2016 
року 

Детальні технічні вимоги щодо участі у 
науковому заході містяться у файлі за 
посиланням 
nauka.zinet.info/doc/conf_require.doc, 
або за посиланням 
nauka.zinet.info/ogoloshennya38.php 

Україна тел. 097-954-74-46 
093-395-18-05  
nauka@zinet.info 
nauka.zinet.info/ 

 

32.  Науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Актуальні аспекти 
сучасної ендодонтії. Від 
теорії до практики» 

23-24 травня 
2016 року 

 Україна Місце проведення: 
Конференц-зал КУ «Одеська 
обласна клінічна 
стоматологічна поліклініка» 
м. Одеса, 65023 
вул. Торгова, 15 
тел. (093) 931-39-49 
(067) 931-39-49 

mailto:info@medfoundation.od.ua
http://www.medfoundation.od.ua/
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCdlNpdVUxVEhJMDQ/view?usp=sharing
http://ke.am/1KNR0DaHUYGu
http://ke.am/1KNR4uFWgceu
mailto:nauka@zinet.info
http://ke.am/1KNQvWv2IU8u


(050) 387-12-58 
 

33.  Научно-практическая 
конференция с 
международным 
участием на тему: 
«Модернизация 
высшего медицинского 
образования: 
Модульная система 
обучения» 

26-27 мая 2016 
года 

Материалы для участия в конференции 
принимаются до 20 апреля 2016 года. 
Детальна інформація_1 
Детальна інформація_2 

Узбекистан г. Самарканд, 140100 ,   
ул. Амира Темура, 18 
тел.(+99866)-233-30-34,  233-54-
15,  233-07-66 
E-mail: sammi-
xirurgiya@yandex.com   

34.  Конференція-конкурс 
молодих 
вчених «Актуальні 
проблеми біохімії та 
біотехнології – 
2016», присвячена 110-
річниці з дня 
народження видатного 
вченого-біохіміка 
академіка В.О. Беліцера 

26-27 травня 
2016 року 

Термін подачі тез – 15 квітня 2016 року. 
Деталі: http://biochemistry.org.ua/index.php?op
tion=com_content&view=article&id=5372:aktual
ni-problemy-biokhimii-ta-biotekhnolohii-
2016&catid=899&Itemid=894&lang=uk 

Україна На базі Інституту біохімії ім. О.В. 
Палладіна НАН 
м. Київ 
тел. +(380-44) 235 51 72 
e-mail: bio.cherv@gmail.com 

35.  Науково-практична 
конференція  з 
міжнародною участю 
«Панкреатологія: 
минуле, теперішнє  та 
майбутнє. Діагностика та 
лікування. Європейський 
майстер-курс» 

26-27 травня 
2016 року 

 Україна Місце проведення: 
м. Київ, 01001 
вул. Хрещатик, 2 
Український дім 
тел. (050) 326-90-74 
(067) 209-08-59 
 

36. * ХІІІ з’їзд онкологів та 
радіологів України 

26-28 травня 
2016 року 

 Україна Місце проведення: 
м. Київ 

https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCU2tFOENWZXpTajA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCZ0pKT1NobUhaVmc/view?usp=sharing
mailto:sammi-xirurgiya@yandex.com
mailto:sammi-xirurgiya@yandex.com
http://biochemistry.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5372:aktualni-problemy-biokhimii-ta-biotekhnolohii-2016&catid=899&Itemid=894&lang=uk
http://biochemistry.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5372:aktualni-problemy-biokhimii-ta-biotekhnolohii-2016&catid=899&Itemid=894&lang=uk
http://biochemistry.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5372:aktualni-problemy-biokhimii-ta-biotekhnolohii-2016&catid=899&Itemid=894&lang=uk
http://biochemistry.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5372:aktualni-problemy-biokhimii-ta-biotekhnolohii-2016&catid=899&Itemid=894&lang=uk
tel:%2B%28380-44%29%20235%2051%2072
mailto:bio.cherv@gmail.com


вул. Велика Васильківська, 55 
НСК Олімпійський, конференц 
комплекс 
www.coru.com.ua  

37.  XLIV Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Застосування лазерів у 
медицині та біології. 
Фотодинамічна терапія» 

26-28 травня 
2016 року 

Детальна інформація Україна м. Харків, 61022 
майдан Свободи, 4 
тел. +38(067)731-14-31 
(050)031-98-62 
e-mail: amkorobov@mail.ru 
amkorobov@i.ua  
 

38.  Міжнародна науково-
практична конференція 
«Актуальні питання 
розвитку медичних наук 
у ХХІ ст.» 

27-28 травня 
2016 року 

Останній термін подання матеріалів для участі 
в заході: до 24 травня 2016 року. 

Україна Організаційний комітет:  
ГО «Львівська медична 
спільнота»  
тел.: (099) 415-06-39  
@: nauka@medicinelviv.org.ua    
W: www.medicinelviv.org.ua  

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

30–31 травня 
2016 року 

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

 

Україна Київська обл. 
м. Переяслав-Хмельницький, 
08401 
 вул. Сухомлинського, 32, 
гурт. 1, кім. 108 
тел. (097) 923 16 58 
(093) 335 78 86 

 
 

 

http://www.coru.com.ua/
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCWG8wWktxdUNLcVE/view?usp=sharing
mailto:amkorobov@mail.ru
mailto:amkorobov@i.ua
mailto:nauka@medicinelviv.org.ua
http://www.medicinelviv.org.ua/
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCam1QN2l1RjQzbGM/view?usp=sharing

