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

ГРУДЕНЬ

№
з/п

Назва заходу, тема,
назва видання

Дата та місце
проведення

Вимоги

Перелік
країнучасниць

1.

Міжнародної
молодіжної науковопрактичної Інтернетконференції «Наука і
молодь в ХХІ
сторіччі»

01-02 грудня
Для участі у конференції
2015 року
необхідно в термін до 30 листопада
2015 року надіслати на електронну
адресу оргкомітету
molodizhna_konf@ukr.net тези
доповідей, копію платіжного
доручення.
Детальна інформація

2.

ІХ Міжнародна
науково-практична

03-04 грудня
Останній термін надсилання статей Україна
2015 року
– 02 грудня 2015 року (включно).

Україна

Організація відповідальна за
проведення заходу
(адреса, телефон
оргкомітету)

ВНЗУ «Полтавський
університет економіки і
торгівлі»
Тел.(0532) 56-37-03
Факс (0532) 50-02-22

Адреса оргкомітету
конференції: 08401,

інтернет-конференція
«Тенденції та
перспективи розвитку
науки і освіти в
умовах глобалізації»
3.

Детальна інформація

Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
«Сучасні підходи до
діагностики та
лікування
онкоурологічних та
урологічних
захворювань»

03-04 грудня
2015 року

4. * Науковий симпозіум
з міжнародною
участю «Різдвяні
читання: Харчова
алергія – проблема
ХХІ століття»

03-05 грудня
2015 року

5.

Україна

Детальна інформація

Міжнародна науково- 11-12 грудня Кінцевий строк подання матеріалів: 08
практична
2015 року
грудня 2015 р. (включно).
конференція
Детальна інформація
«Актуальні питання

Україна

Україна

Київська область,
м. ПереяславХмельницький,
вул. Сухомлинського, 30,
кім. 203
тел.: (093) 056 94 96)
м. Київ
тел. (044) 257-43-19,
(050) 673-20-82
факс (044) 259-02-73
e-mail: info@souu.org.ua
Сайт: www.souu.org.ua

Організаційний комітет:
м. Львів
вул. Пекарська, 69-б
тел. (032) 275-61-42
тел.факс (032) 76-76-03
Місце проведення:
м. Львів
вул. Князя Святослава, 5
готель «Таурус»
Організація наукових
медичних досліджень
«Salutem»
a/c 5738,

медичної теорії та
практики»
6.

XIII Міжрегіональна
наукова конференція
з очно-заочною
участю «Актуальні
питання біології та
медицини»

17-18 грудня Матеріали приймаються до 15 грудня
2015 року
2015 року.
Детальна інформація

Україна

7.

Конференція
«Порушення
розвитку мови та
психіки, при
органічних
ураженнях»

18 грудня
2015 року

Детальна інформація

Україна

8.

ХV Міжнародна
науково-практична
конференція
«Актуальні проблеми
сучасної біології та
здоров’я людини»

18 - 19
грудня 2015
року

Статті приймаються до 30 листопада
2015 року за ел/адресою:
kafmbofv@ukr.ne
Детальна інформація

Україна

9.

Міжнародна науково- 18 - 19
практична
грудня 2015
конференція «Сучасні року

Останній термін подання матеріалів для Україна
участі в заході: до 15 грудня 2015 р.
(включно).

м. Дніпропетровськ, 49107
тел. +38 066 789 82 26
e-mail:
medconf@salutem.dp.ua
ДЗ «Луганський
національний університет
ім. Тараса Шевченка»
м. Старобільськ
http://anatomy.luguniv.edu.u
a/ukr_conference.html
Місце проведення
симпозіуму:
м. Київ, Київська міська
дитяча клінічна лікарня
№1(вул. Богатирська, 30)
тел. 096-665-57-97;
099-353-91-84
Миколаївський
національний університет
ім. В.О. Сухомлинського
Миколаїв, 54030,
вул. Нікольська, 24
тел.: (0512) 37-88-06,
37-88-03
65001, Одеса 1, а/с 307
T: +38 066 555 39 74
@:

погляди на актуальні
питання теоретичної,
експериментальної та
практичної
медицини»

Детальна інформація

10. Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
«Впровадження
наукових розробок в
практику охорони
здоров’я»

18-19 грудня Детальна інформація
2015 року

info@medfoundation.od.ua
W:
www.medfoundation.od.ua

Україна

м. Київ
вул. Госпітальна, 16
тел. (044) 288-01-26, (067)
945-03-63

