Участь у науково-практичних конференціях 2015-2016 р.р.
№
з/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Назва
III Міжнародна науково-практична конференція «Химия био- и
нанотехнологии, экология и экономика в пищевой и косметической
промышленности»
Дистанційна науково-практична конференція студентів та молодих вчених
«Инновации в медицине и фармации – 2015»
V з’їзд апітерапевтів і апіконсультантів-бджолярів України з міжнародною
участю спеціалістів в галузях медицини, фармації, апітерапії,
бджільництва, косметології та харчової промисловості
The 6th international pharmaceutical conference “Science and practice”
ІІ Міжнародна науково-практична інтернет - конференція «Технологічні та
біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної
направленості дії»
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальные вопросы
образования, науки и производства в фармации»
Міжнародна науково-практична конференція «Південна фундація
медицини»
III Міжнародна науково-практична конференція «Перспективы
развития биологии, медицины и фармации»
ІІ Міжнар. наук.-практ. internet-конф. «Теоретичні та практичні аспекти
дослідження лікарських рослин
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Аналітична хімія у
фармації»
І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнародною участю «Фармацевтична
наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку»
Міжнародна науково-практична конференція з практики : «Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном»
ІІІ науч.-практ. іnternet-конф. с міжнар. участю «Товароведческий анализ
товаров ограниченного аптечного ассортимента»
ХХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання створення нових
лікарських засобів»
Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю
«Актуальні питання наукової та практичної косметології 2016»
Міжнародна науково-практична конференція «Организация научных
медицинских исследований "Salutem"
Х науково-практична конференція молодих вчених та студентів ТДМУ ім.
Абуалі ібні Сино з міжнародною участю «Внедрение дострижений
медицинской науки в клиническую практику»
VIII Національний з’їзд України «Фармація ХХІ століття : тенденція та
перспектива»
Дистанційна науково-практична конференція студентів та молодих вчених
«Инновации в медицине и фармации – 2016»
XVI Международная конференция «Студенческая медицинская наука ХХI
века
XIX науково-практична конференція «Апитерапия сегодня»

22. 6-ая Міжнародна науково-практична телеконференція «Фармацевтичес-кий
23.
24.
25.

кластер как интеграция науки, образования и производства»
IV Міжнародна науково-практична конференція «Химия био- и
нанотехнологии, экология и экономика в пищевой и косметической
промышленности»
VI науково-практична конференція з міжнародною участю “Науковотехнічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення
лікарських препаратів”
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальные вопросы
образования, науки и производства в фармации»

Місце та дата
проведення
м. Харків, 12-14
вересня 2015 р.
м. Мінськ, вересень
– жовтень, 2015 р.
м. Київ, 15-16
жовтня 2015 р.
м. Каунас, 5-6
листопада 2015 р.
м. Харків, 12-13
листопада 2015 р.
м. Ташкент, 19-20
листопада, 2015 р.
м. Одеса, 20-21
березня 2016
м. Шимкент, 9-10
грудня 2015 р.
м. Харків, 21-23
березня 2016 р.
м. Харків, 19-20
березня 2016 р.
м. Харків, 24-25
березня, 2016 р.
м. Харків, 16 квітня
2016 р.
м. Харків,
15 квітня 2016 р.
м. Харків, 21 квітня
2016 р.
м. Запоріжжя
28-29 квітня 2016 р.
м. Дніпро, 13-14
березня 2016 р.
м. Душанбе, 24
квітня, 2016 р.
м. Харків 13-16
вересня 2016 р.
м. Мінськ, вересень
– жовтень, 2016 р.
м. Вітебськ, 2-3
листопада 2016 р.
м. Рибне, Рязанська
обл., 30 вересня 1 жовтня 2016 р.
м. Бєлгород,
5 жовтня 2016 р.
м. Харків, 2016, 17
18 жовтня
м. Тернопіль, 10-11
листопада 2016 р.
м. Ташкент, 19-20
листопада 2016 р.

