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

СЕРПЕНЬ
№
з/п

Назва заходу, тема,
назва видання

Дата та місце
проведення

Вимоги

Перелік
країнучасниць

1.

ХVІ Міжнародна
01 - 02
науково-практична
серпня 2015
інтернетроку
конференція
"Проблеми та
перспективи
розвитку науки на
початку третього
тисячоліття у країнах
Європи та Азії"

Останній термін подання статей 31 липня 2015 р. (включно)
Детальна інформація

Україна

2.

Міжнародна науково- 07-08 серпня Останній термін подачі док-тів до
практична
2015 року
4 серпня 2015 року (включно)
конференція
Детальна інформація
«Сучасна медицина:

Україна

Організація відповідальна за
проведення заходу
(адреса, телефон
оргкомітету)

ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний
педагогічний університет
ім. Григорія Сковороди»
08401, Київська область,
м. ПереяславХмельницький,
вул. Сухомлинського, 32,
кім. 108.
тел.: (097) 923 16 58,
(093) 335 78 86
Місце проведення:
м. Одеса, Гагаринське
плато 5, ОК «Одеса»
Південна фундація

актуальні проблеми,
шляхи вирішення та
перспективи
розвитку»

3.

VI Міжнародна
15-16 серпня Останній термін надсилання статей – 14 Україна
науково-практична
2015 року
серпня 2015 року (включно)
інтернет-конференція
Детальна інформація
"Тенденції та
перспективи розвитку
науки і освіти в
умовах глобалізації"

4.

Международная
конференция "ІІІ
летние научные
чтения"

5.

Міжнародна науково- 21-22 серпня
практична
2015 року
конференція
"Медична наука та
практика: виклики і
сьогодення"

17 августа
2015 года

Приём заявок и материалов проводится
до 17.08.2015 года (включительно)

Украина

Online-заявку на участь у конфернеції
необхідно заповнити до 18 серпня 2015
року (включно) на офіційному сайті:
www.medicinelviv.org.ua

Україна

медицини
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
08401,
Київська область,
м. ПереяславХмельницький,
вул. Сухомлинського, 30,
кім. 203
тел.: (093) 056 94 96
Центр научных
публикаций
г. Киев, 01135
а/я, 220
http://cnp.org.ua/index.php/n
auchnye-publikatsii
Громадська організація
«Львівська медична
спільнота»
тел: (099) 415-06-39;
@:
nauka@medicinelviv.org.ua;
W:

6.

Международная
конференция
"Развитие науки в
ХХI веке"

7.

ХVІІ Міжнародна
30- 31
науково-практична
серпня 2015
інтернет-конференція року
"Проблеми та
перспективи розвитку
науки на початку
третього тисячоліття
у країнах Європи та
Азії"

31 августа
2015 года

Украина

Детальна інформація

Україна

www.medicinelviv.org.ua
Місце проведення:
м. Львів, вул. Матейко, 6,
Готель "Дністер"
Наш адрес:
2015 © г. Харьков |
Научно-информационный
центр "Знание"
events@nic-znanie.org.ua
08401, Київська обл.
м. ПереяславХмельницький,
вул. Сухомлинського, 32,
гурт. 1, кім. 108
тел.: (097) 923 16 58,
(093) 335 78 86

