
 

 

Перелік міжнародних заходів, проведення яких планується  
установами НАН України у 2015 р. 

Назва міжнародного 

заходу 

Час 

проведення 

Місце 

проведення 
Основні організатори 

Посилання на веб-сайт 

інституту або 

конференції 

 

Відділення математики 
 

ХI Міжнародна наукова 

конференція 

«Моделювання та 

інформаційні технології у 

фізичному вихованні і 

спорті» 

 

лютий-

березень 

Львів, 

Харків 

Центр математичного 

моделювання Ін-ту 

прикладних проблем 

механіки і математики  

ім. Я.С. Підстригача, 

Львівський держ. ун-т 

фізичної культури, 

Харківський нац. пед. ун-т 

ім. Г.С. Сковороди 

www.cmm.lviv.ua 

Ймовірність, надійність і 

стохастична оптимізація 

7-10 

квітня 

Київ Ін-т математики, КНУ ім. 

Тараса Шевченка, НТУУ 

«КПІ», НПУ ім.  

М.П. Драгоманова 

www.probability.univ.

kiev.ua/prestoconf 

XVI Міжнародна наукова 

конференція імені 

академіка М.Кравчука 

14-15 

травня 

Київ Ін-т математики, НТУУ 

«КПІ», КНУ ім. Тараса 

Шевченка, НПУ ім.  

М.П. Драгоманова 

matan.kpi.ua/uk/kravch

uk-conf2015.html 

Динамічні системи та їх 

застосування 

22-26 

червня 

Київ Ін-т математики  www.imath.kiev.ua 

Х Міжнародна 

математична конференція 

ім. В.Я. Скоробогатька 

25-28 

серпня 

Дрогобич Ін-т прикладних проблем 

механіки і математики ім. 

Я.С. Підстригача, Ін-т 

математики, ЛНУ ім. Івана 

Франка, НУ «Львівська 

політехніка», 

Дрогобицький держ. пед. 

ун-т ім. Івана Франка 

www.iapmm.lviv.ua 

Азербайджано-турецько-

українська конференція 

MADEA-7 

«Математичний аналіз, 

диференціальні рівняння 

та їх застосування» 

8-13 

вересня  

Новхани, 

Баку, 

Азербайджан 

Ін-т математики, 

Азербайджанська нац. 

академія авіації, 

Ін-т математики і механіки 

НАН Азербайджану, КНУ 

ім. Тараса Шевченка, 

Міжн. математичний центр 

ім. Ю.О. Митропольського  

http://madea2015.imm.

az/ 

XX Міжнародний семінар 

«Прямі та обернені задачі 

теорії електромагнітних 

та акустичних хвиль 

21-24 

вересня 

Львів Ін-т прикладних проблем 

механіки і математики ім. 

Я.С. Підстригача, 

Тбіліський держ. ун-т 

www.iapmm.lviv.ua 

http://www.cmm/
http://madea2015.imm.az/
http://madea2015.imm.az/


 

 

(DIPED-2015)» (Грузія) 

Конференція, присвячена 

95-річчю з дня 

народження  

С.Д. Ейдельмана 

вересень Київ Ін-т математики, НТУУ 

«КПІ» 

www.imath.kiev.ua 

ІІІ Міжнародна нарада 

«Гідродинаміка рухомих 

об’єктів» 

 

вересень 

 

Київ Міжн. математ. центр  

ім. Ю.О.Митропольського, 

Ін-т математики, КНУ ім. 

Тараса Шевченка,  

Office Navy Research 

Global (ONRG, USA) 

 

ІІІ конференція 

«Математика і науки про 

життя» 

вересень Рівне Ін-т математики, 

Рівненський держ. 

гуманітарний ун-т, 

Universitat Lubeck 

(Німеччина) 

 

Симетрія та інтегровність 

рівнянь математичної 

фізики  

25–28 

грудня 

Київ Ін-т математики http://www.imath.kiev.

ua/~appmath/confWIF.

html 

 

Відділення інформатики 

 
Інтелектуальні системи 

прийняття рішень та 

проблеми 

обчислювального 

інтелекту 

25-30 

травня 

Залізний 

Порт 

Міжн. науково-навчальний 

центр інформаційних 

технологій та систем НАН 

та МОН України, 

Херсонський НТУ, 

Харківський нац. ун-т 

радіоелектроніки 

www.mgua.irtc.org.ua 

XVII Міжнародна 

науково-практична 

конференція «Системний 

аналіз та інформаційні 

технології» 

26-29 

травня 

Київ ННК «Ін-т прикладного 

системного аналізу» НТУУ 

«КПІ», МОН та НАН 

України 

 

XV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Інформаційні технології 

та безпека» 

травень-

червень 

Одеса Ін-т проблем реєстрації 

інформації, НДІ 

інформатики і права  

http://www.ipri. 

kiev.ua 

VІІІ Міжнародний семінар 

«Індуктивного 

моделювання» 

13-18 

липня 

Київ Міжн. науково-навчальний 

центр інформаційних 

технологій та систем НАН 

та МОН України, Чеський 

ТУ у м. Прага 

www.mgua.irtc.org.ua 

ХХІІ Міжнародна 

конференція з 

автоматичного управління 

«Автоматика-2015» 

вересень Одеса Міжн. науково-навчальний 

центр інформаційних 

технологій та систем НАН 

та МОН України, Ін-т 

кібернетики  

ім. В.М. Глушкова, Ін-т 

космічних досліджень 

НАН та ДКА України 

www.irtc.org.ua 

http://www.irtc.org.ua/


 

 

Міжнародний 

симпозіум з геомеханіки  

 

19-22 

жовтня 

 

Глівіца-

Устронь, 

Польща 

ННК «Ін-т прикладного 

системного аналізу» НТУУ 

«КПІ», МОН та НАН 

України, Глівицька 

політехніка ( Польща) 

http://iasa.kpi.uа 

Х Міжнародна 

конференція «Нові 

інформаційні технології в 

освіті для всіх» 

листопад Київ Міжн. науково-навчальний 

центр інформаційних 

технологій та систем НАН 

та МОН України 

www.dlab.irtc.org.ua 

Кластерні та 

наноструктурні матеріали 

(CNM-4) 

  Ін-т проблем реєстрації 

інформації  

http://www.ipri. 

kiev.ua 

 

Відділення механіки 

 
XVІІ Міжнародна 

молодіжна науково-

практична конференція 

«Людина і космос» 

 

8-11 

квітня 

 

Дніпро-

петровськ 

Ін-т технічної механіки 

НАН та ДКА України,  

МОН України, Головна 

астрономічна 

обсерваторія, 

Білоруський держ. ун-т, 

Дніпропетровський НУ 

ім. О. Гончара,  

НКА Республіки 

Казахстан, НАУ ім.  

М.Є. Жуковського «ХАІ»,  

Ужгородський держ. ун-т 

www.spacehuman.org 

 

IV Міжнародна науково-

технічна конференція 

«Пошкодження матеріалів 

під час експлуатації. 

Методи його 

діагностування і 

прогнозування» 

17-20 

вересня 

Тернопіль  Ін-т проблем міцності  

ім. Г.С. Писаренка, 
Тернопільський нац. тех.  

ун-т ім. І.Пулюя 

 

Міжнародна науково-

технічна конференція 

«Конструкційна міцність 

матеріалів та ресурс 

обладнання АЕС» 

6-9 

жовтня 

Київ Ін-т проблем міцності  

ім. Г.С. Писаренка, 

Міністерство палива і 

енергетики України 

http: www.ipp.kiev.ua 

ІІ Міжнародна науково-

технічна конференція 

«Динаміка та міцність 

енергетичних і 

сільськогосподарських 

машин та біотехнічних 

систем» 

жовтень Полтава Ін-т проблем міцності  

ім. Г.С. Писаренка, 

Полтавська держ. аграрна 

академія 

 

 

 

 

http://www.spacehuman.org/


 

 

Відділення фізики і астрономії 

XIII Міжнародна школа з 

теоретичної та 

математичної фізики для 

обдарованої молоді 

30 квітня-

8 травня 

Київ Ін-т теоретичної фізики  

ім. М.М. Боголюбова 

 

XІI Міжнародна 

конференція молодих 

учених і аспірантів ІЕФ-

2015 

18–22 

травня 

Ужгород Ін-т електронної фізики http://www.iep.org. ua 

Міжнародна конференція 

з функціональних 

лазерних матеріалів 

травень Київ Ін-т фізики, НПО «Інститут 

монокристалів» 

www.iop.kiev.ua 

IV Міжнародна літня 

школа «Нанотехнології: 

від фундаментальних 

досліджень до прикладних 

застосувань» 

23-26 

серпня 

Львів Ін-т фізики   

Неевклідова геометрія в 

сучасній фізиці і 

математиці 

серпень Мінськ, 

Білорусь 

Ін-т теоретичної фізики  

ім. М.М. Боголюбова 

 

III Міжнародна науково-

практична конференція 

«Нанотехнології та 

наноматеріали. НАНО – 

2015» 

26-29 

серпня 

Львів Ін-т фізики  www.iop.kiev.ua 

Електромагнітні методи 

дослідження оточуючого 

простору. EMES-15 

 

17-19 

вересня 

Харків Радіоастрономічний ін-т, 

НТУ «ХПІ», Ун-т  

м. Тромсо (Норвегія), ХНУ 

ім. В.Н. Каразіна, Ін-т 

іоносфери НАН та МОН 

України, Ін-т радіофізики і 

електроніки ім. 

О.Я. Усикова 

http:// ri.kharkov.ua 

 

ХХІІ Міжнародна школа-

семінар  

ім. Г.О. Пучковської 

«Спектроскопія молекул і 

кристалів (22st ISSSMC)»  

20-27 

вересня 

 Ін-т фізики, КНУ ім. Тараса 

Шевченка 

www.iop.kiev.ua 

Німецько-український 

симпозіум з фізики і хімії 

наноструктур та 

нанобіології  

вересень Київ Ін-т фізики, Тех. ун-т  

м. Ільменау (Німеччина) 

www.iop.kiev.ua 

Міжнародний форум 

молодих вчених з 

прикладної фізики 

вересень Дніпро-

петровськ 

Ін-т радіофізики та 

електроніки ім.  

О.Я. Усикова, ДНУ ім. 

Олеся Гончара 

http://www.ysc.org.ua 

 

Міжнародна школа-

конференція 

«Дистанційне 

радіозондування 

вересень-

жовтень 

Харків Ін-т іоносфери НАН та 

МОН України, 

Радіоастрономічний ін-т, 

НТУ «ХПІ», ХНУ ім.  

www.iion.org.ua 

 

 

http://www.ysc.org.ua/
http://www.iion.org.ua/


 

 

іоносфери (ІОН-2015)» В.Н. Каразіна, Арктичний 

ун-т Норвегії 

ІV Міжнародна 

конференція 

«Нанобіофізика: 

фундаментальні та 

прикладні аспекти»  

1-4 

жовтня 

Київ Ін-т фізики, ФТІНТ ім.  

Б.І. Вєркіна 

www.iop.kiev.ua/~nb

p2015 

ХІІІ Міжнародна 

конференція з біоніки та 

прикладної біофізики 

22-23 

жовтня 

Київ Ін-т прикладних проблем 

фізики і біофізики, КНУ ім. 

Тараса Шевченка, НТУУ 

«КПІ», Міжн. науково-

навчальний центр 

інформаційних технологій 

та систем НАН та МОН 

України 

iappb.kiev.ua 

 

Відділення наук про Землю 

 

IX Міжнародна науково-

практична конференція 

«Нетрадиційні і 

поновлювані джерела 

енергії як альтернативні 

первинним джерелам 

енергії в регіоні» 

квітень Львів Ін-т геології і геохімії 

горючих копалин 

www.iggcm.org.ua 

 

XIV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Ресурси природних вод 

Карпатського регіону 

(Проблеми охорони та 

раціонального 

використання)» 

травень Львів Ін-т геології і геохімії 

горючих копалин 

www.iggcm.org.ua 

 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Проблеми розвитку та 

інтеграції регіонів країн 

Центральної та Східної 

Європи» 

вересень-

жовтень  

Київ Ін-т географії  www.igu.org.ua 

VIІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Проблеми 

природокористування, 

сталого розвитку та 

техногенної безпеки 

регіонів» 

жовтень Дніпро-

петровськ  

Ін-т проблем 

природокористування та 

екології, Відділення наук 

про Землю НАН України, 

Придніпровський науковий 

центр НАН та МОН 

України, Полтавський НТУ 

ім. Ю.Кондратюка 

 

 

 

 

http://www.igu.org.ua/


 

 

Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства 

 
XV Міжнародний 

науково-технічний 

семінар  

«Сучасні проблеми 

виробництва в 

промисловості і на 

транспорті» 

23-27 

лютого 

Свалява Ін-т надтвердих матеріалів 

ім. В.М. Бакуля, 

НТУУ «КПІ», 

НТУ «ХПІ» 

 

www.ism.kiev.ua 

ХVI Міжнародний форум 

з термоелектрики  

19-22 

травня 

Париж, 

Франція 

Ін-т термоелектрики НАН 

та МОН України 

http://forum2015.inst.

cv. ua 

VIІI Міжнародна 

конференція молодих 

вчених «Зварювання і 

споріднені процеси» 

20-22 

травня 

смт. 

Ворзель 

Ін-т електрозварювання 

ім. Є.О. Патона 

 

XІ Міжнародна науково-

практична виставка-

конференція «Литво -

2015» 

травень Запоріжжя Фізико-технологічний  

ін-т металів та сплавів, 

НТУ «ХПІ», Нац. 

металургійна академія 

України 

 

V Міжнародна 

Самсонівська конференція 

«Матеріалознавство 

тугоплавких сполук» 

травень Київ Ін-т проблем 

матеріалознавства  

ім. І.М. Францевича, 

НТУУ «КПІ» 

www.ipms.kiev.ua 

XV Міжнародна науково-

технічна конференція 

«Інженерія поверхні і 

реновація виробів» 

1-5 

червня 

Свалява 

 

Ін-т надтвердих матеріалів 

ім. В.М. Бакуля, 

НТУУ «КПІ», 

НТУ «ХПІ» 

www.ism.kiev.ua 

Міжнародній симпозіум 

«Лазерні матеріали і 

технології-2015» 

4-6 

червня 

Харків Ін-т монокристалів 

 

http://www.isc.kharko

v.com/english/isc 

 

Наплавка-Наука. 

Виробництво. 

Перспективи 

15-17 

червня 

Київ Ін-т електрозварювання 

ім. Є.О. Патона 

 

HighMatTech-2015 червень Луцьк Ін-т проблем 

матеріалознавства  

ім. І.М. Францевича, 

НТУУ «КПІ» 

www.ipms.kiev.ua 

Міжнародна науково-

технічна конференція 

«Лазерні технології. 

Лазери та їх 

застосування» 

червень Трускавець Фізико-механічний ін-т 

ім. Г.В. Карпенка, 

Західний науковий центр 

НАН та МОН України 

http://nauka.lp.edu.ua/

index.php?id=4750&t

x_ttnews[tt_news]=12

37&cHash=7e1d68eb

39aa4143fbfd36caaea

35363 

VІ Міжнародний 

симпозіум “Methods and 

Applications of 

Computational Chemistry” 

 

29 

червня-4 

липня 

Київ ДНУ «Науково-

технологічний комплекс 

«Ін-т монокристалів», 

КНУ ім. Тараса Шевченка, 

Фізико-хімічний ін-т  

ім. О.В. Богатського 

http://www.isc.kharko

v.com/ 

XI Міжнародна наукова III декада с. Коблево Ін-т імпульсних процесів і www.iipt.com.ua 

http://www.ipms.kiev.ua/
http://www.isc.kharkov.com/english/isc
http://www.isc.kharkov.com/english/isc
http://nauka.lp.edu.ua/index.php?id=4750&tx_ttnews%5btt_news%5d=1237&cHash=7e1d68eb39aa4143fbfd36caaea35363
http://nauka.lp.edu.ua/index.php?id=4750&tx_ttnews%5btt_news%5d=1237&cHash=7e1d68eb39aa4143fbfd36caaea35363
http://nauka.lp.edu.ua/index.php?id=4750&tx_ttnews%5btt_news%5d=1237&cHash=7e1d68eb39aa4143fbfd36caaea35363
http://nauka.lp.edu.ua/index.php?id=4750&tx_ttnews%5btt_news%5d=1237&cHash=7e1d68eb39aa4143fbfd36caaea35363
http://nauka.lp.edu.ua/index.php?id=4750&tx_ttnews%5btt_news%5d=1237&cHash=7e1d68eb39aa4143fbfd36caaea35363
http://nauka.lp.edu.ua/index.php?id=4750&tx_ttnews%5btt_news%5d=1237&cHash=7e1d68eb39aa4143fbfd36caaea35363
http://www.isc.kharkov.com/
http://www.isc.kharkov.com/
http://www.iipt.com.ua/


 

 

конференція «Імпульсні 

процеси в механіці 

суцільних середовищ» 

серпня 

 

Мико-

лаївська 

обл. 

технологій, Ін-т 

прикладних проблем 

механіки і математики ім. 

Я.С.Підстригача,  

Ін-т геотехнічної механіки 

ім. М.С.Полякова 

XVII Міжнародна  

наукова 

конференція «Фізика 

імпульсних розрядів у 

конденсованих 

середовищах» 

III декада 

серпня 

 

с. Коблево, 

Мико-

лаївська 

обл. 

Ін-т імпульсних процесів і 

технологій, 

Ін-т електродинаміки,  

Об’єднаний ін-т високих 

температур РАН, 

Ін-т фізики НАН Білорусі 

www.iipt.com.ua 

VII Українсько-польська 

науково-практична 

конференція «Електроніка 

та інформаційні 

технології» (ЕлІТ-2014) 

серпень с.м.т. 

Чинадієво 

Фізико-механічний ін-т 

ім. Г.В. Карпенка, ЛНУ  

ім. Івана Франка, Західний 

науковий центр НАН та 

МОН України 

http://www.electronics

.lnu.edu.ua/zagalna-

informacija/fotogalere

ji/konferencija-elit-

2014.html 

IX Міжнародна школа-

семінар молодих вчених 

«Рост кристалів» 

10-14 

вересня 

Харків Ін-т монокристалів, 

НТК «Ін-т монокристалів» 

http://www.isc.kharko

v.com/english/isc 

 

XV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Якість, стандартизація, 

контроль: теорія і 

практика» 

21-25 

вересня 

 

Одеса Ін-т надтвердих матеріалів 

ім. В.М. Бакуля, МОН 

України 

www.ism.kiev.ua 

XVIII Міжнародна 

конференція 

«Породоруйнівний і 

металообробний 

інструмент - техніка і 

технологія його 

виготовлення і 

застосування» 

21-26 

вересня 

Трускавець Ін-т надтвердих матеріалів 

ім. В.М. Бакуля 

www.ism.kiev.ua 

ІV Міжнародна науково-

технічна конференція 

«Пошкодження матеріалів 

під час експлуатації, 

методи його 

діагностування і 

прогнозування» 

22-24 

вересня 

Тернопіль Фізико-механічний ін-т 

ім. Г.В. Карпенка, Ін-т 

проблем міцності ім.  

Г.С. Писаренка 

http://tntu.edu.ua/?p=u

k/news/1957 

 

XIV польсько-українсько-

німецька літня школа 

«Механіка руйнування 

матеріалів і міцність 

конструкцій» 

24-25 

вересня 

Тернопіль Фізико-механічний ін-т 

ім. Г.В. Карпенка, 

Тернопільський НТУ  

ім. Івана Пулюя 

http://www.ipm.lviv.u

a/ 

 

VIІ Міжнародна 

конференція «Лазерні 

технології у зварюванні та 

обробці матеріалів» 

вересень Одеса Ін-т електрозварювання 

ім. Є.О. Патона, 

НТУУ «КПІ» 

 

Міжнародна науково-

технічна конференція 

«Нові і нетрадиційні 

технології в ресурсо-і 

вересень Одеса Ін-т надтвердих матеріалів 

ім. В.М. Бакуля, МОН 

України, Одеський нац. 

політехнічний ун-т 

www.ism.kiev.ua 

http://www.iipt.com.ua/
http://www.electronics.lnu.edu.ua/zagalna-informacija/fotogalereji/konferencija-elit-2014.html
http://www.electronics.lnu.edu.ua/zagalna-informacija/fotogalereji/konferencija-elit-2014.html
http://www.electronics.lnu.edu.ua/zagalna-informacija/fotogalereji/konferencija-elit-2014.html
http://www.electronics.lnu.edu.ua/zagalna-informacija/fotogalereji/konferencija-elit-2014.html
http://www.electronics.lnu.edu.ua/zagalna-informacija/fotogalereji/konferencija-elit-2014.html
http://www.isc.kharkov.com/english/isc
http://www.isc.kharkov.com/english/isc
http://tntu.edu.ua/?p=uk/news/1957
http://tntu.edu.ua/?p=uk/news/1957
http://www.ipm.lviv.ua/
http://www.ipm.lviv.ua/


 

 

енергозбереженні» 

VIІ Міжнародна 

конференція «Хімія 

азотовмісних 

гетероциклів»  

ХАГ-2015 

19-23 

жовтня 

Харків ДНУ «НТК «Ін-т 

монокристалів», 

Ін-т органічної хімії, ХНУ 

ім. В.Н. Каразіна 

http://www.isc.kharko

v.com/ 

Міжнародна науково-

практична конференція-

виставка «Ливарне 

виробництво: технології, 

матеріали, обладнання, 

економіка та екологія» 

IV 

квартал 

 

Київ Фізико-технологічний  

ін-т металів та сплавів 

 

IV Міжнародна науково-

технічна  конференція 

молодих учених 

«Люмінесцентні процеси в 

конденсованих 

середовищах» 

листопад Харків Ін-т сцинтиляційних 

матеріалів 

http://lumcos.kharkov.

ua 

 

 

Відділення фізико-технічних проблем енергетики 

 
Моделювання-2015 травень Київ Ін-т проблем моделювання 

в енергетиці ім.  

Г.Є. Пухова, НАУ, 

Донецький НТУ 

 

IІІ Міжнародна науково-

технічна  конференція 

«Теплові насоси в 

бюджетних будівлях та 

міських комунальних 

господарствах» 

травень Київ Ін-т технічної теплофізики  www.ittf.kiev.ua 

IX Міжнародна 

конференція 

«Проблеми промислової 

теплотехніки» 

травень Київ Ін-т технічної теплофізики,  

Нац. ун-т харчових 

технологій  

www.ittf.kiev.ua 

XХV конференція країн 

СНД «Проблеми екології 

та експлуатації об’єктів 

енергетики» 

червень Київ Ін-т технічної теплофізики, 

Міжн. асоціація 

термоенергетичних 

компаній (МАТЕК) 

www.engecology.com 

Менеджмент 

інформаційної безпеки 

червень Київ Ін-т проблем моделювання 

в енергетиці ім.  

Г.Є. Пухова, НТУУ «КПІ» 

 

ХI Міжнародна 

конференція  

«Енергія з біомаси» 

22-23 

вересня 

Київ Ін-т технічної теплофізики, 

НТЦ «Біомаса», 

Біоенергетична асоціація 

України 

www.biomass.kiev.ua 

ХІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Вугільна 

теплоенергетика: 

проблеми реабілітації та 

розвитку» 

вересень Київ Ін-т вугільних 

енерготехнологій, НУ 

«Львівська політехніка» 

 

http://www.isc.kharkov.com/
http://www.isc.kharkov.com/
http://lumcos.kharkov.ua/
http://lumcos.kharkov.ua/


 

 

Міжнародна науково-

технічна конференція 

«Силова електроніка та 

енергоефективність» 

 (СЕЕ-2015) 

вересень Одеса Ін-т електродинаміки,  

НТУУ «КПІ»,  

НТУ «ХПІ» 

www.ied.org.ua 

 

VI Міжнародна науково-

технічна конференція 

«Сучасні технології в 

газотурбобудуванні» 

вересень Харків Ін-т проблем 

машинобудування  

ім. А.М. Підгорного, 

Ін-т технічної теплофізики, 

МОН України,  

НТУ «ХПІ»  

http://www.ipmach.  

kharkov.ua 

XVІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Відновлювана 

енергетика XXI століття» 

вересень 

 

Київ Ін-т відновлюваної 

енергетики, 

НТУУ «КПІ», ЮНІДО, 

EUROSOLAR-Україна 

www.ive.org.ua 

 

XV Міжнародна науково-

технічна конференція 

«Удосконалювання 

турбоустановок методами 

математичного і 

фізичного моделювання» 

вересень Харків Ін-т проблем 

машинобудування  

ім. А.М. Підгорного,  

МОН України 

http://www.ipmach.  

kharkov.ua 

IV Міжнародна науково-

технічна конференція 

«Інформаційні проблеми 

теорії акустичних, 

радіоелектронних та 

телекомунікаційних 

систем» (IPST-2015) 

вересень-

жовтень 

Харків Ін-т проблем моделювання 

в енергетиці  

ім. Г.Є. Пухова, 

МОН України,  

Ін-т радіофізики та 

електроніки  

ім. А.Я. Усікова, НТУУ 

«КПІ», НУ «Львівська 

політехніка», НТУ «ХПІ» 

 

Проблеми електротехніки 

і електромеханіки 

23-24 

жовтня 

Харків ДУ «Ін-т технічних 

проблем магнетизму НАН 

України», НТУ «ХПІ» 

www.itpm.org.ua 

VIIІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасні прилади 

матеріали і технології для 

неруйнівного контролю і 

технічної діагностики 

машинобудівного і 

нафтогазопромислового 

обладнання» 

жовтень Київ Ін-т технічної теплофізики, 

Ін-т електрозварювання 

ім. Є.О. Патона, Ін-т 

механіки (Болгарія) 

 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Енергоефективність - 

2015» 

жовтень Київ  

 

Ін-т загальної енергетики, 

Ін-т газу, Ін-т вугільних 

енерготехнологій  

tech-expo.com.ua 

 

Відділення ядерної фізики і енергетики 
 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Хімічна і радіаційна 

безпека: проблеми і 

26-30 

травня 

Ужгород  ДУ «Ін-т геохімії 

навколишнього середовища 

НАН України» 

www.igns.kiev.ua 

http://www.ied.org.ua/
http://www.ipmach/
http://www.ive.org.ua/
http://www.ipmach/


 

 

рішення» 

Актуальні проблеми ядерної 

фізики та енергетики 

червень Київ Ін-т ядерних досліджень www.kina.kiev.ua 

IV Міжнародна конференція 

«Сучасні проблеми фізики 

твердого тіла-2015» 

вересень Київ ННЦ «Фізико-хімічне 

матеріалознавство» КНУ 

ім. Траса Шевченка та НАН 

України,  

Відділення ядерної фізики 

та енeргетики НАН України 

V_A Makara@ 

univ.kiev.ua 

XIII Міжнародна 

конференція «Плазмова 

електроніка і нові методи 

прискорювання» 

24-28 

серпня 

Харків ННЦ «Харківський фізико-

технічний ін-т», ХНУ ім. 

В.Н.Каразіна 

www.kipt. 

kharkov.ua 

ІІІ Міжнародна конференція 

«Високочисті матеріали. 

Одержання, застосування, 

властивості», присвячена 

пам’яті академіка 

Володимира Михайловича 

Ажані 

15-18 

вересня 

Харків ННЦ «Харківський фізико-

технічний ін-т» 

www.kipt. 

kharkov.ua 

ХXIV Міжнародна 

конференція по 

прискорювачам заряджених 

частинок 

21-25 

вересня 

Харків  ННЦ «Харківський фізико-

технічний ін-т» 

www.kipt. 

kharkov.ua 

 

Відділення хімії 
 

Міжнародний симпозіум 

«Нанофотоніка-2015» 

травень-

червень 

Київ Ін-т фізичної хімії  

ім. Л.В. Писаржевського  

http://nanophotonics.k

iev.ua 

VII Український з’їзд з 

електрохімії за участю 

закордонних учених 

вересень Харків Ін-т загальної та 

неорганічної хімії  

ім. В.І. Вернадського, МОН 

України, НТУ «ХПІ», ХНУ 

ім. В.М. Каразіна 

http://web.kpi.kharkov

.ua 

 

Відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології 
 

Стратегія європейської 

інтеграції Української 

біомедичної науки: досвід 

проекту COMBIOM 

16-17 

квітня 

Київ Ін-т молекулярної біології і 

генетики 

www.imbg.org.ua 

ІІІ Міжнародна 

українсько-шведський 

симпозіум 

травень Київ Ін-т експериментальної 

патології, онкології і 

радіобіології  

ім. Р.Є. Кавецького  

 

Актуальні проблеми 

клітинної біології та 

біотехнології 

вересень Львів Ін-т біології клітини  

 

 

http://web.kpi/


 

 

Відділення загальної біології 
 

Актуальні проблеми 

садово-паркового 

мистецтва 

квітень Умань Національний 

дендрологічний парк 

«Софіївка» 

 

ІV Міжнародна 

конференція з морфології 

рослин «Сучасна 

фітоморфологія» 

12-14 

травня 

Львів 

 

Державний природознавчий 

музей, Львівський нац. ун-т 

ім. Івана Франка,  

Ін-т екології Карпат 

http://museum.lviv.net

/ua/ 

Міжнародна конференція 

«Внесок натуралістів-

аматорів у вивчення 

біологічного різноманіття», 

присвячена 200-річчю від 

дня народження Людвіга 

Вагнера 

14-16 

травня 

Берегово Ін-т ботаніки  

ім. М.Г. Холодного, 

Ужгородський НУ, 

Угорський природничий 

музей  

www.kmf.uz.ua  

www.botany.kiev.ua 

 

 

Міжнародна конференція 

молодих учених «Актуальні 

проблеми ботаніки та 

екології» 

15-20 

вересня 

Полтава 

 

Ін-т ботаніки  

ім. М.Г. Холодного  

www.botany.kiev.ua 

www.botany-

center.kiev.ua 

Природничі музеї та їх роль 

в освіті і науці 

27-30 

жовтня 

Київ Нац. науково-природничий 

музей, КНУ ім. Тараса 

Шевченка 

http://museumkiev.org

/conf2015.html 

 

Відділення економіки 
 

ІІ Міжнародний семінар 

«Участь держав 

асоційованих партнерів та 

кандидатів в ЄС у 

європейських наукових та 

інноваційних програмах з 

особливим фокусом на 

малі та середні 

підприємства» 

22-26 

квітня 

Одеса Ін-т проблем ринку та 

економіко-екологічних 

досліджень 

 

ХV Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція «Економіко-

правові дослідження у 

ХХІ столітті: 

вплив інтеграційного 

вибору України на 

розвиток господарського 

законодавства» 

ІІ кв. Київ Ін-т економіко-правових 

досліджень, Донецький НУ 

http://www.iepd.dn.ua 

ІХ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Українське 

Причорномор’я – 

пріоритети 

збалансованого розвитку» 

вересень-

жовтень 

Одеса Ін-т проблем ринку та 

економіко-екологічних 

досліджень, Херсонський 

НТУ 

 

http://www.kmf.uz.ua/
http://www.botany.kiev.ua/
http://www.botany.kiev.ua/
http://www.botany-center.kiev.ua/
http://www.botany-center.kiev.ua/
http://museumkiev.org/conf2015.html
http://museumkiev.org/conf2015.html


 

 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Інвестиційно-інноваційні 

засади розвитку 

національної економіки в 

ринкових умовах» 

24-25 

квітня 

Мукачеве ДУ «Ін-т регіональних 

досліджень НАН України 

ім. М.І. Долішнього» 

www.ird.gov.ua 

 

Відділення історії, філософії і права 

 

ХХІV Міжнародна 

наукова конференція 

«Нові дослідження 

пам’яток козацької доби в 

Україні» 

25-26 

березня 

Київ Центр пам’яткознавства 

НАН України і УТОПІК 

m-center@ukr.net, 

utopik-

ukraine@yandex.ru 

www.pamjatky.org.ua 

ХІІ Міжнародна наукова 

конференція «Археологія 

Заходу України» 

травень Львів Ін-т українознавства  

ім. І. Крип’якевича 

www.inst-ukr.lviv.ua 

IV Міжнародна наукова 

конференція «Українська 

енциклопедистка» 

вересень Київ ДУ «Ін-т енциклопедичних 

досліджень Національної 

академії наук України», 

Наукове товариство  

ім. Т. Шевченка 

encyclopedia.kiev.ua 

Курасівські читання 2015 жовтень Київ Ін-т політичних і 

етнонаціональних 

досліджень ім. І.Ф. Кураса 

www.ipiend.gov.ua 

ХХХІІ Міжнародна 

краєзнавча конференція 

молодих учених 

листопад-

грудень 

Харків Центр пам’яткознавства 

НАН України і УТОПІК, 

ХНУ ім. В.Н. Каразіна 

http://history.karazin.u

a/ 

 

Відділення літератури, мови та мистецтвознавства 

 

Міжнародна наукова 

шевченкознавча  

конференція 

11-12 

березня 

Київ Ін-т літератури  

ім. Т.Г. Шевченка, 

КНУ ім. Тараса Шевченка, 

Нац. музей Тараса 

Шевченка 

http://www.ilnan.gov.

ua 

Міжнародні славістичні 

читання, присвячені 

пам’яті академіка  

Л.А. Булаховського 

квітень Київ Ін-т мовознавства  

ім. О.О. Потебні, КНУ  

ім. Тараса Шевченка 

 

Міжнародна конференція 

з літературної 

компаративістики 

квітень Київ Ін-т літератури  

ім. Т.Г. Шевченка  

http://www.ilnan.gov.

ua 

Міжнародна конференція 

з літератури США 

травень Київ Ін-т літератури  

ім. Т.Г. Шевченка, 

Посольство США 

http://www.ilnan.gov.

ua 

КерамоТОЛОКА в 

Опішному («CeramicParty 

in Opishne») 

1 червня-

30 жовтня 

Опішне Відділення керамології  

Ін-ту народознавства, 

Міністерство культури 

України, Нац. музей-

http://www.ceramolog

y-inst.gov.ua 

mailto:m-center@ukr.net
http://www.ceramology-inst.gov.ua/
http://www.ceramology-inst.gov.ua/


 

 

заповідник укр. 

гончарства в Опішному 

V літня академія 

гончарства для 

харизматиків, романтиків, 

диваків і діячів 

8-28 

червня 

Опішне Відділення керамології  

Ін-ту народознавства, 

Міністерство культури 

України, Нац. музей-

заповідник укр. 

гончарства в Опішному 

http://www.ceramolog

y-inst.gov.ua 

ІХ Міжнародний 

молодіжний гончарський 

фестиваль «Опішне-2015» 

10-20 

червня 

Опішне Відділення керамології  

Ін-ту народознавства, 

Міністерство культури 

України, Нац. музей-

заповідник укр. 

гончарства в Опішному 

http://www.ceramolog

y-inst.gov.ua 

VІІ Міжнародний ярмарок 

«Гончарний Всесвіт в 

Україні-2015» 

(«PotteryUniverseUkraine-

2015») 

26-28 

червня 

Опішне Відділення керамології  

Ін-ту народознавства, 

Міністерство культури 

України, Нац. музей-

заповідник укр. 

гончарства в Опішному 

http://www.ceramolog

y-inst.gov.ua 

ХХІIІ Міжнародна 

наукова конференція 

«Мова і культура» ім. 

проф. Сергія Бураго 

червень Київ Ін-т мовознавства  

ім. О.О.Потебні, КНУ  

ім. Тараса Шевченка, 

Видавничий дім Дмитра 

Бураго 

 

 

Міжнародний науковий 

семінар «Хронологія 

радянської культури» з 

серії Studia Sovietica 

червень Ніжин Ін-т літератури  

ім. Т.Г. Шевченка, 

Ніжинський ДПУ 

http://www.ilnan.gov.

ua 

ХІІ Міжнародна наукова 

конференція молодих 

учених 

червень Київ Ін-т літератури  

ім. Т.Г. Шевченка  

http://www.ilnan.gov.

ua 

Міжнародна наукова 

конференція зі 

шекспірознавства 

22-25 

вересня 

Запоріжжя Ін-т літератури  

ім. Т.Г. Шевченка  

http://www.ilnan.gov.

ua 

Міжнародна наукова 

літературознавча  

конференція 

вересень Бердянськ Ін-т літератури  

ім. Т.Г. Шевченка, 

Бердянський ДПУ  

http://www.ilnan.gov.

ua 

Українська та польська 

етнографія: вчора, 

сьогодні, завтра 

вересень Львів Ін-т народознавства www.ethnology.lviv.u

a 

2 семінари з германістики вересень, 

жовтень 

Київ Ін-т літератури  

ім. Т.Г. Шевченка, 

Берлінський ун-т 

http://www.ilnan.gov.

ua 

Міжнародна наукова 

конференція «Актуальні 

проблеми історичної і 

теоретичної поетики» 

жовтень Кам’янець-

Подільсь-

кий 

Ін-т літератури  

ім. Т.Г. Шевченка, 

Кам’янець-Подільський 

НУ ім. Івана Огієнка 

http://www.ilnan.gov.

ua 

Міжнародні 

сковородинські читання 

жовтень Переяслав-

Хмель-

ницький 

Ін-т літератури  

ім. Т.Г. Шевченка, 
Переяслав-Хмельницький 

ДПУ 

http://www.ilnan.gov.

ua 

http://www.ceramology-inst.gov.ua/
http://www.ceramology-inst.gov.ua/
http://www.ceramology-inst.gov.ua/
http://www.ceramology-inst.gov.ua/
http://www.ceramology-inst.gov.ua/
http://www.ceramology-inst.gov.ua/


 

 

 

Наукові Центри 

 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Стратегія економічного 

розвитку країн в умовах 

глобалізації» 

26-27 

березня 

Дніпро-

петровськ 

Придніпровський науковий 

центр НАН та МОН 

України 

 

Міжнародний 

Дніпровсько-Каспійський 

форум «Стратегія 

відносин України з 

країнами Каспійського 

регіону» 

9-10 

квітня 

Дніпро-

петровськ 

Придніпровський науковий 

центр НАН та МОН 

України, 

Дніпропетровський НУ 

ім. Олеся Гончара 

 

Філософсько-гуманітарні 

читання 

квітень Дніпро-

петровськ 

 

Придніпровський науковий 

центр НАН та МОН 

України, Дніпропетровська  

медична академія 

 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Перспективи 

застосування гумінових 

добрив в природному 

агровиробництві» 

травень Дніпро-

петровськ 

Придніпровський науковий 

центр НАН та МОН 

України, 

Дніпропетровський держ. 

аграрний ун-т 

 

VIІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Наука і соціальні 

проблеми суспільства: 

економічна складова» 

травень Харків Північно-Східний науковий 

центр НАН та МОН 

України, МОН України 

 

 

ХХV Українсько-

німецький симпозіум 

ортопедів-травматологів 

«Актуальні питання 

сучасної ортопедії та 

травматології» 

вересень Дніпро-

петровськ 

Придніпровський науковий 

центр НАН та МОН 

України, Дніпропетровська 

мед. академія 

 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасні методи 

діагностики і лікування в 

урології, андрології і 

онкоурології» 

жовтень Дніпро-

петровськ 

Придніпровський науковий 

центр НАН та МОН 

України, Дніпропетровська 

мед. академія 

 

VIII Міжнародна наукова 

конференція 

«Біорізноманіття та роль 

тварин у екосистемах» 

27-29 

жовтня 

Дніпро-

петровськ 

Придніпровський науковий 

центр НАН та МОН 

України, МОН України, 

Дніпропетровський НУ  

ім. Олеся Гончара 

 

 

 

 

 



 

 

Установи при Президії 
 

Міжнародний семінар 

«Удосконалення 

структури державного 

управління в галузі 

поводження з РАВ»  

квітень Київ Науково-інженерний 

центр 

радіогідрогеоекологічних 

полігонних досліджень  

 

Х Міжнародна науково-

практична конференція 

«Математичне та 

імітаційне моделювання 

систем. МОДС ’2015» 

червень Київ Ін-т проблем 

математичних машин і 

систем, НТУУ «КПІ», 

Чернігівський НТУ 

http://www. 

immsp.kiev.ua/ 

conferences 

Х дистанційна науково-

практична конференція за 

міжнародною участю 

«Системи підтримки 

прийняття рішень. Теорія і 

практика. СППР-2015» 

червень Київ Ін-т проблем 

математичних машин і 

систем 

http://conference. 

immsp.kiev.ua 

ХІV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасні інформаційні 

технології управління 

проблеми екологічною 

безпекою, 

природокористуванням, 

заходами в надзвичайних 

ситуаціях» 

вересень-

жовтень 

Київ Ін-т телекомунікацій і 

глобального 

інформаційного простору, 

НЦ аерокосмічних 

досліджень Землі Ін-ту 

геологічних наук, 

НАУ «ХАІ»  

ім. М.Є. Жуковського, 

КНУ ім. Тараса Шевченка, 

Київський НУ 

будівництва і архітектури 

http://itgip.org/ 

Міжнародна науково-

технічна конференція 

«Системні проблеми 

надійності, якості, 

комп’ютерного 

моделювання, 

інформаційних та 

електронних технологій в 

інноваційних проектах. 

Інноватика-2015» 

вересень-

жовтень 

Сочі, 

Росія 

Ін-т проблем 

математичних машин і 

систем, Російська 

академія природничих 

наук, Воронезький держ. 

тех. ун-т, Волгоградський 

держ. тех. ун-т 

www.asonika.ru 

V Міжнародна науково-

технічна конференція 

«Комп’ютерна математика 

в науці, інженерії та 

освіті. CMSEE-2015» 

жовтень Полтава Ін-т проблем 

математичних машин і 

систем, МОН України, Ін-

т прикладної математики 

ім. М.В.Келдиша РАН 

http://cmsee.devstudio.c

om.ua 

ІV Міжнародний семінар 

«Етика нанотехнологій та 

нанобезпека» 

IV 

квартал 

Київ Нац. науковий центр з 

медико-біотехнічних 

проблем 

www.biomed.nas.gov.u

a 

 

 

http://www.keldysh.ru/
http://www.keldysh.ru/
http://www.keldysh.ru/
http://cmsee.devstudio/

