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Конкурси - Гранти - Премії:
1.
Оголошується конкурс науково-технічних розробок
молодих науковців у рамках Міжнародної конференції
“Science. Society. Personality” - 2017,
присвяченої 25-річчю Державного фонду фундаментальних досліджень
Умови конкурсу:
1. Тематика проектів
В конкурсі беруть участь науково-технічні розробки молодих науковців
(до 35 років), які мають соціальну значущість на регіональному або
державному рівні.
До участі в конкурсі приймаються проекти на стадії впровадження або
часткової реалізації.
2. Учасники конкурсу
Учасниками конкурсу науково-технічних розробок можуть бути
індивідуальні молоді дослідники до 35 років, або керовані ними колективи
науковців, незалежно від наукового ступню.
3. Подання заявки на конкурс
Для подання запиту на участь у конкурсі необхідно заповнити он-лайн
форму, що розміщена за посиланням:
https://goo.gl/forms/812MMzHRfSPq3now2
4. Форма для запитів буде закрита 19 квітня 2017 року о 00:00 годині.
5. Фінал конкурсу
Організаційний комітет та журі конкурсу відбере для фінальної презентації
10 кращих науково-технічних розробок, про що буде повідомлено керівника
проекту за поданими контактними даними до 1травня 2017 року.
Проекти, що не пройшли до фіналу отримують електронний сертифікат
учасника конкурсу.
6. Представлення проектів - фіналістів
Проект-фіналіст має представити свій проект в рамках заходу «ScienceSociety-Personality-2017» - коротка презентація (до 5 хвилин).
Проект може бути представлений керівником або одним з учасників
колективу

4

7. Переможець конкурсу
За результатами виступів-презентацій проектів-фіналістів, журі конкурсу
обере однин проект-переможець конкурсу, який отримає нагороду.
Фінал конкурсу та урочисте нагородження проекту-переможця
відбудутьсяв рамках заходу “Science. Society. Personality” 18 травня
2017року. З усіма питаннями щодо участі в конкурсі можна звернутися
за телефоном – (044) 246-39-29

2.
КОНКУРС СТИПЕНДІЇ УРЯДУ ФРАНЦІЇ
НА НАВЧАННЯ 2017 РІК











Конкурс стипендії уряду Франції на навчання 2017 рік:
 у магістратурі (Master 2) за будь-якою дисципліною, тривалістю 9
місяців (615 євро)
 в аспірантурі під французько-українським подвійним науковим
керівництвом для роботи над дисертацією (три наукові стажування
по 4 місяців впродовж 3 років, 767 євро)
за магістерською програмою COPERNIC (12 місяців, 767 євро) для
фахівців економічної та інженерної галузей; www.cdi.fr/copernic
Умови до кандидатури:
 бути громадянином України віком до 30 років та постійно проживати
в Україні
 мати диплом про вищу освіту українського навчального закладу
(Бакалавр / Спеціаліст / Магістр)
Критерії надання стипендії:
 високий рівень академічної підготовки кандидата;
 якісний та аргументований навчальний проект з обґрунтуванням
професійної орієнтації;
 володіння французькою та/або англійською мовами залежно від
навчального проекту;
 розробка індивідуального студентського проекту в рамках вже
існуючого або новоствореного французько-українського проекту
співпраці в освітній та/або науковій сфері.
Подача документів на стипендіальний конкурс триває до 15 березня 2017
року
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Процедура та термін подання документів:
1) Заповнити анкету
на стипендію магістра
на стипендію на навчання у подвійній аспірантурі
на стипендію Copernic
2) Підготувати наступні документи (французькою чи англійською
мовами залежно від навчального проекту) :
- резюме (1 стр. максимально + публікації, формат doc чи pdf)
- чітко та детально викладений навчальний проект (2
стр.макс., формат doc чи pdf)
- мотиваційний лист (1 стор. формат doc чи pdf)
- лист від французького навчального закладу,
підтверджуючий зацікавленість Вашою кандидатурою, чи
лист про попереднє зарахування (формат pdf)*
- Переклад виписки оцінок за останні 4 роки навчання (формат doc чи
pdf)
* Кандидати на програму COPERNIC не мають подавати лист про
зарахування, але мають додати до свого пакету документів 2
рекомендаційних листа, написані французькою чи англійською мовами
(формат pdf)
3) Надіслати повний пакет документів на електронну
адресу bgfselection@gmail.com
4) Надіслати повідомлення про подання кандидатури на ел. Адресу
oksana.lando@ifu.kiev.ua із вказаною темою листа «конкурс стипендій
BGF», для отримання адреси он-лайн реєстрації Вашого досьє.
Увага: повний пакет документів не має перевищувати 3 Megabytes!
5) Кандидатів, документи яких будуть відібрані на попередньому конкурсі
документів, запросять на співбесіду, яка відбудеться у другій
половині квітня. Оригінали виписок оцінок треба бути надати під час
співбесіди.
6) Результати засідання комісії буде оголошено у другій половині травня.
Детальныше за посиланням:
http://institutfrancais-ukraine.com/ua/etudier/bourses/BGF
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3.
КОНКУРС ДЛЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ НА ОТРИМАННЯ
СТИПЕНДІЙ ІМЕНІ ЛЕЙНА КІРКЛАНДА В ПОЛЬЩІ
Польсько-Американський Фонд Свободи та Фонд Освіта для демократії
оголошують відкритий конкурс для кандидатів з України, Білорусі, Росії, а
також Молдови, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Казахстану і Киргизії на
отримання стипендій імені Лейна Кіркланда. Програма адресована молодим
лідерам, що здобули вищу освіту, які зацікавлені у розвитку демократії,
економіки і громадянського суспільства у своїх країнах та в регіоні.
Реалізація Програми відбувається в рамках двосеместрового навчання у
вищих навчальних закладах Польщі та 2-4 тижневих професійних стажувань
у державних або приватних установах і організаціях.








СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
 економіка і менеджмент;
 адміністрація / менеджмент (бізнес, НУО, культура, охорона
навколишнього середовища, охорона здоров’я, освіта);
 державне управління (органи державної влади і самоврядування);
 право;
 суспільні науки (соціальна психологія, соціологія);
 політологія і міжнародні відносини;
 політика розвитку та гуманітарна допомога.
Необхідні документи:
1.Заявка на участь в програмі, заповнена он-лайн.
а) анкета з персональними даними.
б) мотиваційний лист - обгрунтування намірів кандидата стосовно
участі в Програмі Кіркланда, в т.ч. пропозиції щодо навчання у Польщі
та плани на майбутнє (4000-6000 знаків з урахуванням пробілів).
2. Два рекомендаційних листи з переліком досягнень та кваліфікацій
кандидата, а також описом перспектив його подальшого розвитку і
роботи у сфері професійної або громадської діяльності (відповідно до
формули польською, російською або англійською мовою), надіслані
електронною поштою.
3. Копія диплому про вищу освіту (при наявності - також диплому кандидата
наук), надіслана електронною поштою.
Стипендія відкрита для кандидатів, які мають вищу освіту, віком до 35
років (в окремих випадках до 40 років), зі знанням польської мови. Стипендія
– близько 1800 PLN на місяць. Додатково програма покриває вартість
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навчання, проживання в Польщі, страхування, проїзд, візові витрати, покупку
навчальних матеріалів і посібників.
Детальний опис Програми та інструкцію щодо заповнення формуляра
заяви можна отримати безпосередньо на сайті (http://www.kirkland.edu.pl )
або за допомогою листування електронною поштою з Програмою:
kirkland@kirkland.edu.pl.
Терміни подачі заявок: до 1 березня 2017 р.
Детальныше за посиланням: http://www.kirkland.edu.pl/en/competition

4.
СТИПЕНДІЯ КШИШТОФА СКУБІШЕВСЬКОГО




Оголошено конкурс на отримання Стипендії і Наукового гранту ім.
Кшиштофа Скубішевського 2017 для кандидатів з країн Центральної Європи,
Балканів, Прибалтики, Східної Європи, Росії, Центральної Азії та країн
Кавказу. Стипендіат протягом року (2017/2018 навчального року)
проходитиме стажування у Варшавському університеті або в іншому
польському університеті в царині:
 юриспруденції,
 політології або
 сучасної історії.
Стипендія надається особам, які закінчили вищий учбовий заклад та
захистили кандидатську дисертацію, а також особам, які мають значні
суспільно корисні наукові досягнення, зокрема для сприяння демократії і
правової держави.
Науковий грант надає отримувачеві можливість тримісячного або
коротшого перебування в Польщі, яке матиме таку ж мету і буде
організоване на таких же підставах, як і стажування в рамках Стипендії.
Прийом заявок до 13 квітня 2017 року
Детальна інформація на сайті: http://www.skubi.net/stypendium2017.html
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5.
Оголошено конкурс спільних українсько-польських науководослідних проектів для реалізації у 2017-2018 роках
З 23 січня по 24 квітня 2017 року Міністерство освіти і науки України
та Міністерство науки та вищої освіти Республіки Польща оголошують
конкурс спільних українсько-польських науково-дослідних проектів для
реалізації у 2017 - 2018 рр.
Конкурс є відкритим для будь-яких лабораторій чи науково-дослідних
груп вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та підприємств
обох країн.
До участі у конкурсі приймаються проекти відповідно до пріоритетних
напрямів розвитку науки і техніки:
1) Комп’ютерні та новітні виробничі технології (лазерні, високоточні,
мехатронні, роботизовано, плазмові, оптоелектронні, сенсорні тощо);
2) Енергетичний менеджмент та енергоефективність;
3) Екологія та управління навколишнім середовищем;
4) Науки про життя, нові технології, здоров’я та запобігання
найрозповсюдженішим хворобам, біотехнології, біоінжиніринг та
генетика;
5) Нові речовини та матеріали;
6) Соціальні та гуманітарні науки;
7) Оборонні технології.
Основними критеріями оцінки проектних пропозицій є наукова відповідність,
цінність
проекту,
взаємодоповнюваність
дослідницьких
груп,
перспективність співпраці. Участь у проектах молодих вчених і викладачів
вітатиметься.
За додатковою консультацією звертатися до НДЧ, групи супроводу
міжнародних проектів каб. №249 (тел.: 521-33-71, 63-71).
Переглянути детальнішу інформацію про конкурс можна за посиланням:
http://science.univ.kiev.ua/news/contests/2625/ або на сайті Міністерства
освіти
і
науки
України
(http://mon.gov.ua/activity/mizhnarodnizvyazki/mizhnarodni-naukovi-konkursi/ogoloshennya-pro-konkurs.html ).
Завантажити форму заявки http://science.univ.kiev.ua/news/contests/2625/
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Конференції:
1.
XVІ Международная конференция по физике и технологии
тонких пленок и наносистем МКФТТПН-XVI
(посвященная памяти профессора Дмитрия Фреика)
15-20 мая 2017 года будет проходить XVІ Международная конференция по
физике и технологии тонких пленок и наносистем МКФТТПН -XVI
(посвященная памяти профессора Дмитрия Фреика). Заседание состоится в г.
Яремче Ивано-Франковской обл.
Тематика
1. Технология тонких пленок (металлы, полупроводники, диэлектрики,
проводящие полимеры) и методы их исследования.
2. Нанотехнологии, наноматериалы и квантово-размерные структуры.
3. Физико-химические свойства тонких пленок.
4. Тонкопленочные элементы электронных устройств, наноэлектроника.
5. Функциональные кристаллические материалы: рост, физические
свойства, использование.
6. Тонкопленочные технологии для энергосбережения.
7. Инновационные методики преподавания учебных дисциплин.
Языки конференции: украинский, английский
Важные даты:
10.04.2017 – конечный срок подачи тезисов докладов
17.04.2017 – конечный срок оплаты публикационного взноса
25.04.2017 – II информационное сообщение
15.05.2017 – оплата организационного взноса или при регистрации
15.05.2017 – регистрация
15-20.05.2017 – конференция
Оргкомитет конференции
Физико-химический институт ГВУЗ «Прикарпатский национальный
университет имени Василия Стефаника»
ул. Шевченко, 57, г. Ивано-Франковск, 76018, Украина Тел.: +38
(0342) 596082, факс: +38 (03422) 31574 E-mail: icpttfn@gmail.com,
icpttfn@pu.if.ua http://www.pu.if.ua/inst/phys_che/start/conferenc
e_16 / index.htm
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2.
Міжнародна науково-практична конференція
«Science-Society-Personality-2017»
18 травня 2017 року

Міжнародна науково-практична конференція проводиться з метою
аналізу сучасних тенденцій, обміну досвідом та спроби формування
всебічного погляду щодо проблеми міграції вітчизняних вчених до інших
країн, що спричиняє спад у розвитку науки. Буде обговорено питання, чи
сприяє участь у міжнародних грантових програмах призупиненню та
зворотному процесу «відтоку мізків». У дискусії братимуть участь
представники фондуючих організацій різних країн, провідні вчені та
організатори науки України і зарубіжжя.
Сьогодні спостерігається стійка тенденція того, що вітчизняні вчені
виїжджають з України для проведення досліджень, передачі досвіду та
реалізації грантових проектів до інших країн через недостатнє фінансування і
підтримку з боку держави.
У той же час, участь України у міжнародних грантових програмах
сприяє збільшенню фінансування наукових проектів з України, популяризації
наукових розробок, над якими працюють вітчизняні вчені. Важливим є
усвідомлення ролі науки, розвитку досліджень та здійснення гідної
підтримки науки в державі шляхом:
- участі у міжнародних грантових програмах, як спосіб утримати
вітчизняних вчених та посісти гідне місце у світовому науковому
просторі;
- популяризації результатів наукових досліджень і тим самим
привернення уваги до наукових здобутків;
- поширення інформації щодо грантових можливостей міжнародних
фондуючих організацій для української науки;
- заохочення молодих вчених до реалізації спільних досліджень в
Україні;
- розвитку співпраці із фондами-партнерами.
В рамках заходу відбудеться конкурс науково-технічних розробок
молодих вчених «Science-Society-Personality-2017», в якому візьмуть участь
науково-технічні розробки молодих науковців (до 35 років), які мають
соціальну значущість на регіональному або державному рівні.
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Детальніше за посиланням:
http://www.dffd.gov.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=249:18travnia-2017-roku-vidbudetsia-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiiascience-society-personality-2017&Itemid=508&lang=ua

3.
Запрошуємо до участі у ІІІ науково-методичній конференції
«Сучасні тенденції навчання хімії»
4 березня 2017 року на кафедрі неорганічної хімії хімічного
факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (м.
Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6) в аудиторії №2 відбудеться III науковометодична конференція «Сучасні тенденції навчання хімії».







Напрями роботи конференції:
 навчання хімії в загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних
закладах;
 методична підготовка фахівців-хіміків у класичному університеті;
 мотивація та формування стійкого інтересу до вивчення хімії;
 новітні інформаційні та комунікативні технології в хімічній освіті;
 науково-дослідницька складова діяльності вчителя хімії;
 пріоритетні напрями наукових досліджень в галузі хімії та впровадження
їхніх результатів у фахову підготовку вчителя хімії.
Регламент: – ключові доповіді – до 10 хв,
– усні повідомлення – до 5 хв.
Участь у конференції Для участі просимо до 5 березня 2017 року
зареєструватися на інтернет-сторінці конференції та надіслати електронною
поштою на адресу оргкомітету тези доповіді за одним з обраних напрямків.
Матеріали доповідей будуть опубліковані у збірнику тез конференції. Участь
передбачає організаційний внесок – 50 грн. (папка учасника, програма та тези
доповідей, сертифікат участі). Оплата здійснюється поштовим переказом на
адресу оргкомітету або під час реєстрації в день конференції.
Вимоги до оформлення тез: Обсяг – 1 сторінка, формат – А4,
текстовий редактор – MS Word, шрифт – Times New Roman, розмір – 14 pt,
міжрядковий інтервал – одинарний, всі поля – 2 см, абзацний відступ – 1 см.
Зареєструватися для участі у роботі конференції, а також детальніше
ознайомитися із напрямами роботи ви можете за посиланням:
http://chem.lnu.edu.ua/news/sci_method_conf
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Виставки:
1.
III Международный медицинский форум –
выбор лидеров отрасли здравоохранения

Повышение квалификации, обмен опытом, деловые контакты, все для
оснащения медучреждений различного профиля и многое другое ждет Вас на
Форуме!
25-27 апреля 2017 года в ВЦ «КиевЭкспоПлаза» состоится
главное событие отрасли здравоохранения Украины – VIII
Международный медицинский форум «Инновации в медицине
– здоровье нации» – международная профессиональная платформа для
обмена опытом и повышения квалификации, объединяющая мощную
научно-практическую программу и крупнейшие в Украине
специализированные
выставки
последних
достижений
рынка
здравоохранения и фармацевтики.
Форум давно признан авторитетной платформой, которая объединяет
руководителей здравоохранения, ученых, врачей различных специальностей,
инвесторов,
производителей,
представителей
и
дистрибьюторов
медицинского и лабораторного оборудования, инструментария, полного
спектра товаров медицинского назначения,
фармацевтической продукции, словом, всех представителей медицинского
сообщества Украины и зарубежья.
За время работы Форума, событие посетили свыше 73 000
специалистов здравоохранения из Украины, стран СНГ и дальнего
зарубежья, состоялось свыше 400 научно практических мероприятий,
докладчиками выступили более 3300 экспертов здравоохранения.
Организаторы Форума – Национальная академия медицинских наук
Украины,
Национальная медицинская академия последипломного
образования имени П. Л. Шупика, Компания LMT.
Событие состоится при поддержке Президента Украины и под
патронатом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам
здравоохранения.
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Официальная поддержка – Кабинета Министров Украины,
Министерства
здравоохранения
Украины,
Киевской
городской
государственной администрации.
При содействии – медицинских ассоциаций, общественных
объединений, высших учебных медицинских заведений, социальных фондов
Украины и зарубежья.
Генеральный партнер Форума: Toshiba Corporation.
Партнеры: UMT+, «Мед Эксим», «Здраво», «ПОЛИПРОМСИНТЕЗ»,
«БТЛ-Украина», «МЕДИО», «ХИМЛАБОРРЕАКТИВ», Аmed, «Эксперт»,
«УКР ДИАГНОСТИКА», RH, «Вектор-Бест-Украина», «Виола Медтехника»,
In Medical, «Синэво Украина».
Среди участников Форума 2009-2016 годов: «3М Украина»; «Такеда
Украина»; «Абботт Лабораториз С.А.»; «Балтон»; «БиоЛайн Украина»;
«БИОМЕД ЛТД»; «Био Тест Мед»; «Здраво»; «Гемопласт»; НПЛ «Гранум»;
«Рош
Украина»;
«Зеринг
ГмбХ»;
«Индар»;
«Интермедика»;
«УКРТЕЛЕМЕД»;
«КВАНТ»;
«МЕДАППАРАТУРА»;
«Медигран»;
«Меркатор Медикаль»; «Модем 1»; «НОВА МЕДИЧНА ГРУПА»; «Онико»;
«ОСД Восточная Европа»; НПО «Практика»; «Профимед – Сервис»;
«РАДМИР»; «Сервисмед»; «Сканер»; «СпортМедИмпорт»; «Телеоптик»;
«ФАРМАСКО»; «ЮТАС»; Medonica; Labco; «Агат -Мед»; «Диапроф-мед»;
«Альфа СПА»; Bio-Rad Laboratories; «Контакт»; «ЛАБВІТА»; «Оптима –
Фарм»; «Фотоника Плюс»; «ХЕМА»; SonoScape; «Квертимед Украина»;
«Диамеб»; Integrated Medical Group; «Вега Медика»; «Эрба Лахема»; «Дюсо»;
«Интеро»; «Кормей»; «Ледум»; «Раминтек»; «Ридан Инжиниринг»; «Т.В.К.
Групп»; «ТЕСПРО»; «Шерл»; «Ювис»; «Юнайтед Медикал Сервис»;
«Рехафлекс»; «МЕРКУРИЙ ВЕСТ»; «Ампри Украина»; «Организация
Медицинского Бизнеса»; «ИМЕСК»; «МИЗ-МА»; «ЛАБВЕЛЛ»; «ВОЛЕС»;
«БМТ УА»; «УКРОРГСИНТЕЗ»; «РУС-Ко» и многие другие.
Экспозиционная часть Форума будет представлена более чем 350
участниками – компаниями лидерами рынка здравоохранения Украины и
зарубежья.
Международная выставка здравоохранения MEDICAEXPO – полный
спектр оборудования, техники, инструментария, изделий медицинского
назначения отечественного и зарубежного производства.
MEDRadiology – конвенциональная рентгенодиагностика, рентгеновская
компьютерная
томография,
магнитно
-резонансная
томография,
ультразвуковая диагностика, ядерная медицина, лучевая терапия,
радиационная безопасность
MEDLab – комплексное обеспечение медицинских лабораторий MEDTech –
медицинская техника и оборудование для амбулаторного и стационарного
лечения и диагностики
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MEDSolutions – комплексные решения для учреждений здравоохранения:
проектирование, инжиниринг, автоматизация
IT MED – телекоммуникационные и медицинские информационные
технологии
MEDRehab&Physio – оборудование и технологии для физиотерапии и
медицинской реабилитации
MEDСleanTech – чистые помещения, клининг, спецодежда и средства
индивидуальной защиты
MEDInnovation – инновационные разработки и перспективные проекты
научно-исследовательских
учреждений
медицинского
профиля
и
медицинских ВУЗов
MEDDent – оборудование, материалы и технологии в области стоматологии
HEALTH BEAUTY – профессиональное оборудование, материалы и
современные технологии для эстетической медицины, пластической
хирургии. Направление anti-aging.
Международная фармацевтическая выставка PHARMAEXPO –
лекарственные препараты, парафармацевтическая продукция, товары
медицинского назначения, лечебная косметика, комплексное оснащение
аптек, услуги для фармацевтического рынка.
Форум на три дня станет площадкой для презентаций инновационных
технологий для всех областей медицины. Специалисты смогут увидеть
оборудование и технику в действии, получить консультации экспертов,
оценить преимущества и выбрать для себя лучшие предложения.
В рамках выставки реализуется деловой пакет предложения Business
Point и Buyers Program, которые позволяют привлечь на выставки
специалистов, которые принимают решения на рынке здравоохранения.
Конгресс – международная междисциплинарная платформа для
повышения квалификации, обучения, обмена опытом и конструктивного
диалога ученых, практикующих врачей и экспертов различных сфер
медицины.
Специалисты из более 100 врачебных специальностей имеют уникальную
возможность участвовать в симпозиумах, конференциях, круглых столах,
семинарах, мастер-классах, представлять собственные исследования,
знакомиться и обсуждать последние методы и методики диагностики,
профилактики и лечения.
Организаторы, соорганизаторы и партнеры Конгресса:
медицинские учреждения МЗ Украины, научно-исследовательские
институты НАМН Украины, кафедры НМАПО имени П. Л. Шупика,
авторитетные ассоциации и объединения, медицинские учрежден ия
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Министерства обороны Украины, Министерства социальной политики
Украины, высшие учебные медицинские учреждения, учреждения
последипломного образования и многие другие.
Участники
научно-практических
мероприятий
Конгресса
получат
сертификаты о повышении квалификации.
Тематические направления Конгресса:
Научно-практические программы:
 «Организация и управление здравоохранением»
 «Дни частной медицины»
 «Дни лабораторной медицины»
 «Радиология:ультразвуковаядиагностика,конвенционная
рентгенодиагностика, лучевая диагностика, компьютерная томография,
магнитно-резонансная томография, лучевая терапия, ядерная
медицина, радиационная безопасность»
 «Функциональная диагностика»
 «Телемедицина и медицинские информационные системы»
 «Военная медицина»
 «Медицина неотложных состояний»
 «Хирургия, нейрохирургия, эндоскопия, комбустиология»
 «Физическая терапия и реабилитационная медицина»
 «Травматология и ортопедия»
 «Онкология»
 «Терапия, кардиология, неврология, гастроэнтерология,
эндокринология, гематология и трансфузиология»
 «Общая практика – семейная медицина»
 «Гинекология, репродуктология, акушерство, перинатология,
неонатология, педиатрия»
 «Офтальмология»
 «Отоларингология»
 «Урология и нефрология»
 «Дерматовенерология»
 «HEALTH BEAUTY»: пластическая хирургия, диетология
 «Организация и управление фармацией»
 «Сестринское дело»
Только в рамках Форума состоятся уникальные образовательные
школы, позволяющие тестировать современное медицинское оборудование
и получать квалифицированную консультацию от профессионалов в рамках
зоны MEDZOOM:



ШКОЛА ГЛАВНОГО ВРАЧА
УКРАИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ШКОЛА
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ВСЕУКРАИНСКАЯ ШКОЛА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ И
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
УКРАИНСКАЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ИМ. АКАД. Н.Д.
СТРАЖЕСКО
терапевтическая школа
ТАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
ШКОЛА ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ШКОЛА РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ
ШКОЛА HEALTH BEAUTY
УКРАИНСКАЯ ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА

Параллельно с Международным медицинским форумом состоится
VI Международная выставка медицинского туризма, SPA&Wellness –
Healthcare Travel Expo – главная выставка медицинского туризма Украины,
объединяющая лидеров отрасли,
позволяющая
налаживать
долгосрочное
сотрудничество
на
профессиональном международном уровне. В рамках выставки будут
представлены национальные экспозиции, ведущие клиники, медицинские и
реабилитационные центры, санаторно-курортные учреждения, SPA&Wellness
курорты Украины, Польши, Венгрии, Болгарии, Израиля, Словакии,
Словении, Турции, Южной Кореи, Малайзии, Румынии и многих других
стран.
Вход на Форум/Конгресс – свободный, при условии предварительной
регистрации.
Ждем Вас на
VIII Международном медицинском форуме
«Инновации в медицине – здоровье нации»
VI Международном медицинском конгрессе
«Внедрение современных достижений медицинской науки в практику
здравоохранения Украины» 25-27 апреля 2017 года в ВЦ
«КиевЭкспоПлаза» (Украина, Киев, ул. Салютная, 2-Б, метро «Нивки»)
Дополнительная информация

По вопросам участия в выставках:
По вопросам участия в Конгрессе:
Тел.: +380 (44) 206-10-16, 206-10-98
E-mail: med@lmt.kiev.ua,
pharm@lmt.kiev.ua

Тел.: +380 (44) 206-10-99
E-mail: congress@medforum.in.ua
www.medforum.in.ua

