ПЕРЕЛІК
з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій,
які проводитимуться у 2015 році

ЧЕРВЕНЬ

№
з/п

Назва заходу, тема,
назва видання

Дата та місце
проведення

Вимоги

Перелік
країнучасниць

1. * Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
"Новітні напрямки в
ультразвуковій
діагностиці та
виклики часу"

02-03 червня Детальна інформація
2015 року

Україна

2. * Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
"Нейрореабілітація:

04 червня
2015 року

Україна

Детальна інформація

Організація відповідальна за
проведення заходу
(адреса, телефон
оргкомітету)

місце проведення:
м. Скадовськ,
вул. Комунарів, 66
тел. (+380-5537) 52087,
050-331-96-35
e-mail:
ukr.ultrasound@gmail.com
Місце проведення:
м. Київ
вул. Володимирська, 55
тел. (093) 645-52-20

актуальні питання
сьогодення"
3.

4.

59-та науковопрактична
конференція з
міжнародною участю
«Українська школа
ендокринології»

Міжнародна науковопрактична
конференція
«Особливості
модернізації
предмету досліджень
представників
медичних наук»
5. * Науково-практична
конференція "Сучасні
досягнення та
проблеми хірургії в
Україні"

e-mail:
akulova@mediamed.com.ua
04-05 червня Детальна інформація
2015 року

Україна

м. Харків, пр. Леніна, 4.
проїзд до станцій метро:
Наукова, Держпром,
Університет
тел. (057) 700-45-39

05-06 червня Матеріали просимо надсилати до 02
2015 року
червня 2015 року на наступну адресу:
events@kyivmedcenter.org.ua
Детальна інформація

Україна

08 червня
2015 року

Україна

Київський медичний
науковий центр
Веб-сторінка:
www.kyivmedcenter.org.ua
E-mail:
events@kyivmedcenter.org.u
a
тел: +38 099 415 51 69
Реєстрація учасників
конференції проходитиме
8.06.2015 з 8:30 у
приміщенні палацу
"Академічний"
м. Чернівці
вул. Шіллера, 11
тел. (0372) 51-47-41,
3-33-14
e-mail: surgeryok@bsmu.edu.ua

6. * IVЗ'їзд сімейних
лікарів

11-12 червня
2015 року

Україна

7.

Щорічна науково12 червня
практична
2015 року
конференція молодих
вчених «Тенденції
розвитку клінічної та
експериментальної
хірургії»

Матеріали просимо надсилати до 01 Україна
травня 2015 року в оргкомітет
конференції або на електронну адресу
mukha@mail.ru
Детальна інформація

8.

Підсумкова LVIII
17 червня
науково-практична
2015 року
конференція
«Здобутки клінічної
та експериментальної
медицини»
(присвячена пам'яті
ректора, членакореспондента
НАМН України,
професора Л.Я.
Ковальчука)
Конференція "Новітні 18-19 червня

Термін подачі робіт – до 15 травня 2015
року.
Детальна інформація

Україна

Детальна інформація

Україна

9.

Місце проведення:
хол Палацу дозвілля
"Листопад"
м. Полтава,
вул. Жовтнева, 58
тел. 044-520-27-27
067-446-68-11
Інститут загальної і
невідкладної хірургії АМН
України,
м. Харків, 61103,
В'їзд Балакірєва, 1,
тел. (8-057) 349-41-39,
349-41-05
067-575-63-75
Науковий відділ, конф.
ТДМУ ім. І.Я.
Горбачевського
майдан Волі, 1,
м. Тернопіль, 46001
тел./факс: (0352) 52-04-79
e-mail: vonf_tdmu@ukr.net
Web-сайт:
www.tdmu.edu.ua

Інститут гастроентерології

технології в
теоретичній та
клінічній
гастроентерології"
10. Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
"Медична і медикопедагогічна
реабілітація дітей з
аномаліями рефракції
та захворюваннями
окорухового апарату"
11. Міжнародна науковопрактична
конференція
"Медичні науки:
напрямки та тенденції
розвитку в Україні та
світі"

2015 року

18-19 червня
2015 року

м. Дніпропетровськ
Сайт: www.gasto.org.ua
Детальна інформація

19-20 червня Термін подачі робіт до 16 червня 2015
2015 року
року (включно) в оргкомітет
конференції або на електронну
скриньку conf@medfoundation.od.ua
Детальна інформація

Україна

Місце проведення:
м. Львів
вул. Стрийська 199,
комплекс "Арена Львів"
тел. (044) 236-24-63,
067-500-93-74

Україна

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

