Перелік
міжнародних заходів,
проведення яких планується
установами НАН України у 2012 році

Назва міжнародного
заходу

Час
проведення

Місце
проведення

Основні організатори

Посилання
на веб-сайт
институту
або
конференції

Відділення математики
Динамічні системи та
застосування
Груповий аналіз
диференціальних
рівнянь та інтегрованих
систем
Міжнародна
конференція,
присвячена
100-річчю
С.Н.Чернікова
XIV міжнародна
наукова конференція
імені академіка М.
Кравчука
Міжнародна
конференція з
диференціальної
геометрії
Міжнародна
конференція «Сучасна
стохастика: теорія і
застосування III»

16-18
травня
17–21
грудня

Київ

Ін-т математики

Протарас,
Кіпр

Ін-т математики,
Ун-т Кіпру

20–25
серпня

Київ

Ін-т математики, КНУ
ім. Т. Шевченка, НПУ
ім. М. Драгоманова

http://fmi.np
u.edu.ua/

19-21 квітня Київ

Ін-т математики
НТУУ «КПІ», КНУ
ім. Т. Шевченка, НПУ
ім. М.Драгоманова
Ін-т математики,
Одеський тех. ун-т

http://www.
kpi.ua/

Ін-т математики,
КНУ ім. Т.Шевченка, Ін-т
кібернетики, НТУУ «КПІ»,
НПУ ім. М. Драгоманова,
Всеукраїнська благодійна
організація «Фонд
сприяння розвитку
математичної науки»
Ін-т математики
НПУ ім. М. Драгоманова,
Математичний факультет
ун-ту м. Білефельд
(Німеччина)
Ін-т математики Кам’янецьПодільський нац. ун-т

http://probab
ility.univ.kie
v.ua/msta3c
onf/

травень

Одеса

10-14
вересня

Київ

Математичні методи в
теорії складних систем

грудень

Київ

Теорія наближення
функцій та її
застосування

28 травня-3
червня

Кам’янецьПодільський

www.imath.
kiev.ua
http://www2
.ucy.ac.cy/~
symmetry/

http://www.f
mi.npu.edu.
ua

http://www.i
math.kiev.ua
/~funct/step
conf2012/in
dex.php

Турецько-українська
наукова конференція
«Математичний аналіз,
диференціальні
рівняння та їх
застосування»

5-9 вересня

Мерсін,
Туреччина

Ін-т математики, Ун-т
м. Мерсін (Туреччина),
КНУ ім. Т.Шевченка

Диференціальні
рівняння та їх
застосування

26–29
вересня

Ужгород

Ін-т математики,
Ужгородський нац. ун-т,
КНУ ім. Т.Шевченка

ХV Міжнародна
конференція
«Моделювання,
ідентифікація, синтез
систем керування»

16-23
вересня

Канака,
Крим

Міжнародна
конференція
присвячена 120-ій
річниці з дня
народження Стефана
Банаха

17-21
вересня

Львів

XVІI Міжнародний
семінар «Прямі та
обернені задачі теорії
електромагнітних та
акустичних хвиль
(DIPED-2012)»
Українсько-російський
семінар «Нестаціонарні
процеси деформування
елементів конструкцій,
зумовлені дією полів
різної фізичної
природи»

26-29
вересня

Тбілісі,
Грузія

12-15
вересня

Львів

http://www.
univ.uzhgor
od.
ua/conferenc
es/diff_equa
tions_and_th
eir_appicati
ons_2012/in
dex.php
Ін-т прикладної математики www.iamm.
і механіки, Ін-т математики, ac.donetsk.u
Ін-т прикладних проблем
a
механіки і математики,
Донецький нац. тех. ун-т,
Московський держ. ін-т
сталі і сплавів
(Технологічний ун-т)
(Росія), НТУУ «КПІ», ННК
«Ін-т прикладного
системного аналізу», НВО
«Системотехніка»
(Казахстан)
Ін-т прикладної математики http://lnu.ed
і механіки, Ін-т прикладних u.ua/faculty/
проблем механіки і
mechmat/De
математики, Львівський
partments/ba
нац. ун-т ім. І. Франка, Нац. nach
ун-т «Львівська
політехніка»
Ін-т прикладних проблем
www.iapm
механіки і математики,
m.lviv.ua
Тбіліський держ. ун-т
(Грузія)

Ін-т прикладних проблем
механіки і математики,
Московський авіаційний
ін-т (Росія)

www.iapm
m.lviv.ua

VIII електронна
Міжнародна наукова
конференція
«Моделювання
складних систем в
області механіки
людини, фізичного
виховання і спорту»

28 лютого

VIII Міжнародна
конференція «Пористі
матеріали. Теорія і
експеримент»

вересень

ЛьвівБрюховичі

Центр математичного
моделювання Ін-ту
прикладних проблем
механіки і математики,
Львівський держ. ун-т
фізичної культури,
Харківський нац. пед. ун-т
ім. Г.Сковороди, Редакція
журналу «Теорія та
методика фізичного
виховання»
Центр математичного
моделювання Ін-ту
прикладних проблем
механіки і математики,
Ун-т Казиміра Великого
(Бидгощ, Польща)

www.cmm.l
viv.ua

www.cmm.l
viv.ua

Відділення інформатики
ХІХ Міжнародна
конференція з
автоматичного
керування
«Автоматика-2012»

вересень

Київ

Ін-т космічних досліджень,
Українська асоціація
вчених та спеціалістів з
автоматичного керування,
Нац. ун-т харчових
технологій

http://www.
nuft.edu.ua/

IV Міжнародний
спеціалізований
симпозіум «Космос та
глобальна безпека
людства» (МАКСМ)

3-7 вересня

Євпаторія

http://www.
nkau.gov.ua/
maksm4/

XIV Міжнародна
науково-технічна
конференція
«Системний аналіз та
інформаційні
технології»
XII Міжнародна
наукова конференція
«Інтелектуальний
аналіз інформації»

травень

Київ

Ін-т космічних досліджень;
Держ. космічне агентство
України; Міжн. академія
астронавтики; Академія
астронавтики ім.
К.Ціолковського;
Міжнародна організація
«Знання»; ОАО
«Роскосмсистеми»
ННК «Ін-т прикладного
системного аналізу», НТУУ
«КПІ», МОНМС України

травень

Київ

ННК «Ін-т прикладного
системного аналізу», НТУУ
«КПІ»; Російська асоціація
штучного інтелекту,
МОНМС України

www.iai.kpi
.ua

www.sait.or
g.ua

VI Міжнародна наукова
конференція
«Інтелектуальні
системи прийняття
рішень та прикладні
аспекти інформаційних
технологій»
Міжнародний
симпозіум з
геомеханіки

травень

Євпаторія

ННК «Ін-т прикладного
системного аналізу»,
МОНМС України, НТУУ
«КПІ», Херсонський НТУ,
Нац. авіаційний ун-т

16-20
жовтня

XV Міжнародна
науково-технічна
конференція
«Моделювання,
ідентифікація, синтез
систем управління»
X міжнародна науковопрактична конференція
«Математичне та
програмне
забезпечення
інтелектуальних
систем»
Нелінійний аналіз і
застосування.
ІІ Міжнародна
конференція пам'яті
В.С. Мельника
X Міжнародна
молодіжна науковопрактична конференція
«Історія розвитку
науки, техніки та
освіти» пріоритети
української науки за
темою: Наукові та
науково-технічні школи

вересень

Глівіца-Устронь ННК «Ін-т прикладного
Польща
системного аналізу»,
Глівицька політехніка
(Польща)
Канака,
ННК «Ін-т прикладного
Крим
системного аналізу»

XVІI Міжнародна
науково-практична
конференція
«Проблеми та
перспективи
інноваційного розвитку
економіки»

вересень

www.isdmci
.org.ua

листопад

Дніпропетровськ

ННК «Ін-т прикладного
системного аналізу», НТУУ
«КПІ»

квітень

Київ

ННК «Ін-т прикладного
системного аналізу»

www.ipsa.e
du.ua

квітень

Київ

Центр досліджень науковотехнічного потенціалу та
історії науки, НТУУ «КПІ»,
Укр. товариство істориків
науки

http://stepsc
enter.at.ua/

Алушта

Центр досліджень науковотехнічного потенціалу та
історії науки,
Держ. агентство з науки

http://kpi.ua/

Наукова конференція
«Російсько-українські
та українсько-російські
наукові школи в
контексті
міжакадемічних
наукових зв’язків:
історія, методологія,
сучасний стан»
Міжнародний
симпозіум з
наукознавства та історії
науки
VIII Міжнародна
науково-практична
конференція з
програмування
УкрПРОГ’2012
Інтелектуальні системи
прийняття рішень та
проблеми
обчислювального
інтелекту
V Міжнародний
семінар з індуктивного
моделювання –
МСІМ’2012

вересень

Київ

Центр досліджень науковотехнічного потенціалу та
історії науки, Укр.
товариство істориків науки,
Ін-т історії природознавства
і техніки РАН

жовтень

Київ

Центр досліджень науковотехнічного потенціалу та
історії науки

22-24
травня

Київ

Ін-т програмних систем,
МОНМС України,
Кібернетичний центр,
НТУУ «КПІ»

www.ukrpro
g.isofts.kiev.
ua

14-19
травня

Євпаторія

Міжн. науково-навчальний
центр інформаційних
технологій та систем,
Херсонський НТУ

www.mgua.i
rtc.org.ua

9-14 липня

с. Жукін

Міжн. науково-навчальний
центр інформаційних
технологій та систем

www.mgua.i
rtc.org.ua
http://iwim2
011.felk.cvu
t.cz

VІІ Міжнародна
листопад
конференція «Нові
інформаційні технології
в освіті для всіх»
ХІІ Міжнародна
науково-практична
конференція
«Інформаційні
технології та безпека»
ІІІ Міжнародна
конференція «Кластерні
та наноструктурні
матеріали»

Київ

Міжн. науково-навчальний
центр інформаційних
технологій та систем

www.dlab.ir
tc.org.ua

Ін-т проблем реєстрації
інформації

http://www.i
pri.kiev.ua

Міжнародна наукова
молодіжна школа
«Системи та засоби
штучного інтелекту»

вересень

с. Кацивелі,
Крим

www.iai.don
etsk.ua
AI_2012@i
ai.dn.ua

Штучний інтелект.
Інтелектуальні системи

вересень

с. Кацивелі,
Крим

Ін-т проблем реєстрації
інформації, Ін-т
металофізики, Ін-т фізики
напівпровідників,
Ужгородський НУ
Ін-т проблем штучного
інтелекту, МОНМС
України, Ін-т кібернетики,
Південний федеральний
ун-т (м. Таганрог, Росія)
Ін-т проблем штучного
інтелекту, МОНМС
України, Ін-т кібернетики,
Південний федеральний
університет (м. Таганрог,

www.iai.don
etsk.ua
AI_2012@i
ai.dn.ua

Донецьк

Росія)
Ін-т проблем штучного
інтелекту, МОНМС
України

Міжнародна науковопрактична конференція
«Роль науки, релігії та
суспільства у
формуванні моральної
особистості».

травень,
листопад

ХІІІ Міжнародний
науково-практичний
семінар «Комбінаторні
конфігурації та їх
застосування»
III Міжнародна
конференція
«Математичне
моделювання,
оптимізація і
інформаційні
технології»

16-17 квітня Кіровоград

19-23
березня

Кишинів,
Молдова

Ін-т кібернетики, Академія
транспорту, інформатики та
комунікацій

Х міжнародна науковопрактична конференція
«Математичне та
програмне забезпечення
інтелектуальних систем
(MPZIS-2012)»
Міжнародна наукова
конференція
«Інтелектуальні
системи прийняття
рішень і проблеми
обчислювального
інтелекту ISDMCI2012»
IV міжнародна науковопрактична конференція
молодих учених,
аспірантів, студентів
«Сучасна інформаційна
Україна: інформатика,
економіка. Філософія
XIV міжнародна
наукова конференція
імені академіка
М.Кравчука

23-25
листопада

Дніпропетровськ

Ін-т кібернетики, Ін-т
прикладного системного
аналізу, НТУУ «КПІ»,
МОНМС України

http://mpzis.
dp.ua/

17-21
травня

Євпаторія

Ін-т кібернетики, МОНМС
України

http://isdmci
.org.ua/

13-14
травня

Донецьк

Ін-т кібернетики, Ін-т
проблем штучного
інтелекту, Держ. ун-т
інформатики і штучного
інтелекту

13-15
травня

Київ

Системний аналіз та
інформаційні технології
SAIT- 2012

25-29
травня

Київ

Ін-т кібернетики, Ін-т
математика, КНУ
ім. Т. Шевченка, Нац. пед.
ун-т ім. М. Драгоманова,
НТУУ «КПІ»
Ін-т кібернетики, МОНМС
України, НТУУ «КПІ»

http://www.
science.dn.u
a/ua/main.ht
m,
http://www.i
ai.donetsk.u
a
http://www.
ntukpi.kiev.ua/
1020-2

Ін-т кібернетики,
Кіровоградський НТУ

www.iai.don
etsk.ua
religio@iai.
donetsk.ua
info@iai.do
netsk.ua
www.icyb.ki
ev.ua

http://sait.kp
i.ua/

ІІІ міжнародна наукова
конференція
«Математичне
моделювання,
оптимізація та
інформаційні
технології», присвячена
75-річчю від дня
народження академіка
НАН України Н.З.
Шора
Кластерні обчислення

19-23
березня

м. Кишинеу,
Молдова

Ін-т кібернетики, Академія
транспорту, інформатики та
комунікацій Мін. освіти
Республіки Молдова

12-14
червня

Київ

Ін-т кібернетики

XXV Європейська
конференція з
дослідження операцій

8-12 липня

Вільнюс,
Литва

www.euro2012.lt

XVIII Міжнародна
конференція «Знання –
Діалог – Рішення»
KDS-2012

8-12
вересня

Ін-т кібернетики, Асоціація
Європейських товариств з
дослідження операцій,
Литовське товариство з
дослідження операцій,
Вільнюський ун-т (Литва)
Ін-т кібернетики,
КНУ ім. Т.Шевченко

Міжнародна-наукова
конференція з
інформатики ITA-2012
ІІ міжнародна науковотехнічна конференція
«Відновлювана
енергетика та
антитероризм –виклики
інтелектуальній
робототехніці XXI
сторіччя»
(ЄВРОІНТЕЛЕКТ2012)

18 червня 6 липня

Варна,
Болгарія

Ін-т кібернетики,
КНУ ім. Т.Шевченко

www.ithea.o
rg

грудень

Київ

Ін-т кібернетики, Держ.
агентство
енергоефективності та
енергозбереження України

http://www.r
obocratic.ne
t/?p=75

Методи оптимізації в
сучасних
комп’ютерних
технологіях

липеньсерпень

Ялта

Ін-т кібернетики, Техаський http://www.
A&M ун-т (США),
yaltaconfere
Пітсбургський університет nce.info/
(США)

жовтень

Дніпропетровськ

Ін-т геотехнічної механіки

http://www.i
cyb.kiev.ua/
m/288/ua/sh
or.html

Відділення механіки
VІІ Міжнародна
науково-практична
конференція «Метан
вугільних родовищ
України»

http://www.
aticmd.md/s
tiinta/conf_
mmoti2012/

www.aduis.
com.ua

Міжнародна науковотехнічна конференція
«Конструкційна
міцність матеріалів і
ресурс обладнання
АЕС» (Ресурс-2012)
Х Міжнародний
симпозіум
Хорватського
товариства «Матеріали і
металургія»
XІV Міжнародна
молодіжна науковопрактична конференція
«Людина і космос»

2-5 жовтня

Київ

17-21
червня

Шибенік,
Хорватія

Математичні проблеми
технічної механіки 2012

квітень травень

Дніпропетровськ

XIIІ Міжнародна
конференція
«Проблеми механіки
залізничного
транспорту»

23-25
травня

Дніпропетровськ

11-13 квітня Дніпропетровськ

Ін-т проблем міцності,
Наукова рада з проблеми
«Механіка деформівного
твердого тіла» при
Відділенні механіки НАН
України
Ін-т проблем міцності, Нац.
металургійна академія
(м. Дніпропетровськ), Ін-т
металургії ім.Байкова РАН,
Загребський ун-т (Хорватія)
Ін-т технічної механіки,
Держ. космічне агентство
України, Нац. центр
аерокосмічної освіти
молоді, ДП «КБ
«Південне»,
Дніпропетровський нац.
ун-т, Нац. аерокосмічний
ун-т «ХАІ», Ужгородський
держ. ун-т

www.ipp.kie
v.ua

Ін-т технічної механіки,
Ін-т механіки, Ін-т
геотехнічної механіки
Придніпровський науковий
центр, Дніпродзержинський
держ. тех. ун-т, Нац.
металургійна академія
України,
Дніпропетровський нац.
ун-т
Ін-т технічної механіки,
Мін. транспорту і зв’язку
України, Мін.
інфраструктури України,
Дніпропетровський Нац.
ун-т залізничного
транспорту, Східний
науковий центр
транспортної академії
України

http://www.
dstu.dp.ua/in
dex.shtml

www.ipp.kie
v.ua

www.spaceh
uman.org

http://dynam
.dp.ua/

IV Міжнародна
науково-технічна
конференція
«Актуальні проблеми
прикладної механіки та
міцності конструкцій»

червень

Ялта

Ін-т технічної механіки, Ін- http://confer
т механіки, Ін-т прикладних ence.nuos.ed
проблем механіки і
u.ua/catalog/
математики, Ін-т проблем
машинобудування,
МОНМС України
Дніпропетровський нац.
ун-т, Донецький нац. ун-т,
Нац. тех. ун-т «ХПІ»,
Запорізький нац. ун-т,
Миколаївський аграрний
ун-т, Одеський нац.
політех. ун-т

Відділення фізики і астрономії
VIII Міжнародна
школа-семінар «Сучасні
проблеми фізики
напівпровідників»,
Рішення учасників VII
Міжнародної школисемінару «Сучасні
проблеми фізики
напівпровідників»
Електронні процеси в
органічних матеріалах
(ІСЕРОМ-9), Рішення
учасників VIII
Міжнародної
конференції
«Електронні процеси в
органічних матеріалах»
(ІСЕРОМ-8)
V Міжнародна науковотехнічна конференція
«Сенсорна електроніка
та мікросистемні
технології» (СЕМСТ-5)

вересень

Дрогобич

Ін-т фізики, Ін-т фізики
напівпровідників

http://web.isp
.kiev.ua
http://www.io
p.kiev.ua/site/
index.php

вересеньжовтень

Львів

Ін-т фізики

http://www.io
p.kiev.ua/site/
index.php

червеньлипень

Одеса

Ін-т фізики
напівпровідників,
Одеський нац. ун-т

Міжнародний семінар з
зондової мікроскопії
Міжнародна
конференція «Сучасні
проблеми теоретичної
фізики», присвячена
100-річчю від дня
народження
О.С.Давидова
XI Міжнародна школа з
теоретичної та
математичної фізики
для обдарованої молоді

22-25
травня
вересень

Київ

Ін-т металофізики

http://web.isp
.kiev.ua
http://onu.edu
.ua/uk/structu
re/faculty/phy
s/exper
http://imp.kie
v.ua

Київ

Ін-т теоретичної фізики

http://www.bi
tp.kiev.ua/ne
ws.html

1-10 травня

Київ

Ін-т теоретичної фізики

http://www.bi
tp.kiev.ua/ne
ws.html

Литовсько-ПольськоУкраїнська конференція
з фізики
сегнетоелектриків
Міжнародна
конференція
«Спектральна теорія і
диференційна
рівняння», присвячена
90-річчю академіка
В.О.Марченка
III Міжнародна
конференція молодих
вчених «Фізика низьких
температур»
XII Гамовська Одеська
астрономічна школа
XII Міжнародна
конференція «Високі
тиски – 2012.
Фундаментальні та
прикладні аспекти»
Міжнародна
конференція «Новітні
напрями в атомній
фізиці та
спектроскопії», з нагоди
90-річчя
проф.І.П.Запісочного

вересень

Львів

Ін-т фізики конденсованих http://icmp.lv
iv.ua/
систем

20 серпня

Харків

Фізико-технічний ін-т
низьких температур

http://ilt.khar
kov.ua

14-18
травня

Харків

Фізико-технічний ін-т
низьких температур

http://ilt.khar
kov.ua

серпень

Одеса

Радіоастрономічний ін-т

http://ira.
kharkov.ua

вересень

Судак

Донецький фізикотехнічний ін-т

http://donphti
.ac.donetsk.u
a/

травень

Ужгород

Ін-т електронної фізики

http://iep.org.
ua

Відділення наук про Землю
ХІ Міжнародна
науково-практична
конференція «Ресурси
природних вод
Карпатського регіону
(Проблеми охорони та
раціонального
використання)»
Геологічні та
гідрогеологічні
дослідження
прикордонних
територій України та
Польщі

травень

Львів

Ін-т геології і геохімії
горючих копалин

травень

Львів

Ін-т геології і геохімії
горючих копалин

Моделі утворення
алмаза та його корінних
джерел. Перспективи
алмазоносності
Українського щита і
суміжних територій

11–13
вересня

Київ

Ін-т геохімії, мінералогії
та рудоутворення; Ін-т
надтвердих матеріалів;
Українське мінералогічне
товариство

http://igmof.
org.ua/uk/no
de/320

VI Міжнародна
молодіжна наукова
конференція «Довкілля
– ХХІ»

9-12 жовтня

Дніпропетровськ

Ін-т проблем
природокористування та
екології,
Дніпропетровська ОДА,
Полтавський нац. тех.
ун-т

Міжнародний науковотехнічний семінар:
«Системи контролю
навколишнього
середовища-2012»
ХІ Міжнародна
конференція
«Геоінформатика:
теоретичні та прикладні
аспекти»
XVІІІ УкраїнськоПольський семінар
«Найдавніші леси
Подолії та Покуття,
проблеми генезису,
стратиграфії та
палеогеографії»
Міжнародна
літологічна
конференція

жовтень

с. Кацивелі

Морський гідрофізичний
ін-т

10–13
травня

Київ

Ін-т геологічних наук

вересня

смт. СкеляПодільська

Ін-т геологічних наук,
Львівський нац. ун-т
ім. Івана Франка,
Люблінський ун-т
(Польща)

9-11
листопада

Київ

Ін-т геологічних наук,
Літологічний комітет
Відділення морської
геології та осадочного
рудоутворення

Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства
IV Міжнародна
конференція
«Кристалічні матеріали
2012»

червень

Харків

НТК «Ін-т монокристалів»

http://ww
w.isc.khar
kov.com/
english/is
c

VII Міжнародна
конференція
«Матеріали та покриття
в екстремальних
умовах»

серпень

Крим

Ін-т проблем
матеріалознавства, Укр.
матеріалознавче товариство

www.ipm
s.kiev.ua

Новітні досягнення в
галузі порошкової
металургії

листопад

Київ

Ін-т проблем
матеріалознавства Укр.
матеріалознавче товариство

www.ipm
s.kiev.ua

Матеріалознавство
тугоплавких сполук

Травень

Київ

Ін-т проблем
матеріалознавства, Укр.
матеріалознавче товариство

www.ipm
s.kiev.ua

Осіння сесія E-MRS,
симпозіум
«Композиційні
матеріали та покриття»

вересень

Варшава,
Польща

Ін-т проблем
матеріалознавства, Укр.
матеріалознавче товариство

www.ipm
s.kiev.ua

Інженерія
сцинтиляційних
матеріалів і радіаційні
технології
ХVI Міжнародна
науково-технічна
конференція
«ЛЕОТЕСТ-2012»

листопад

Дубна,
Росія

www.isc.
kharkov.c
om

лютий

смт. Славське

Х Міжнародна
конференція-виставка
«Корозія-2012»

червень

Львів

VIII Міжнародна
науково-практична
виставка-конференція
«Литво-2012»

22-25
травня

Запоріжжя

Ін-т сцинтиляційних
матеріалів, Ін-т ядерних
досліджень, Об’єднаний ін-т
ядерних досліджень (Росія)
Фізико-механічний ін.-т,
Укр. товариство
неруйнівного контролю та
технічної діагностики,
Івано-Франківський нац. тех.
Ун-т нафти та газу
Фізико-механічний ін-т,
Укр. асоціація корозіоністів
під патронатом
Європейської корозійної
федерації (EFC),.ІваноФранківський нац. тех. ун-т
нафти і газу
Фізико-технологічний ін-т
металів та сплавів, НТУ
«ХПІ», Національна
металургійна академія
України

IV Міжнародна
науково-практична
конференція молодих
вчених «Нові технології
і матеріали в
машинобудуванні»

ІІІ квартал

Київ

Фізико-технологічний ін-т
металів та сплавів

Міжнародна науковоIV квартал
практична конференціявиставка «Ливарне
виробництво:
технології, матеріали,
обладнання, економіка
та екологія»
ХХ Міжнародна
жовтень
конференція-виставка
«Сучасні методи і
засоби неруйнівного
контролю та технічної
діагностики»

Київ

Фізико-технологічний ін-т
металів та сплавів

Ялта

Ін-т електрозварювання,
Дніпропетровський нац. ун-т

http://ww
w.ipm.lvi
v.ua/

http://ww
w.corrosi
on2012.ip
m.lviv.ua/

http://ww
w.ptima.k
iev.ua
http://ww
w.expo.zp
.ua
http://fou
ndryua.or
g
http://ww
w.ptima.k
iev.ua
http://fou
ndryua.or
g
http://ww
w.ptima.k
iev.ua
http://fou
ndryua.or
g

Засідання наукової ради
з нових матеріалів при
комітеті по природним
наукам Міжнародної
асоціації академій наук
«Сучасні технології
нових конструкційних
та функціональних
матеріалів»
XV Міжнародна
конференція
«Породоруйнівний і
металообробний
інструмент-техніка і
технологія його
виготовлення і
застосування»
ХІІ Міжнародний
науково-технічний
семінар «Сучасні
проблеми виробництва
в промисловості і на
транспорті»
ХІІ Міжнародна
науково-технічна
конференція «Інженерія
поверхні і реновація
виробів»
ХІІ Міжнародна
науково-практична
конференція «Якість,
стандартизація,
контроль: теорія і
практика»
Міжнародна науковотехнічна конференція
«Нові і нетрадиційні
технології в ресурсо-і
енергозбереженні»
Міжнародний
промисловий форум
«Uzbekistan Industrial
Forum 2012»
Міжнародна
спеціалізована виставка
«Сварка – WELDING
2012»,
Міжнародна виставка
«Portugal metal 2012»

травень

Київ

Ін-т електрозварювання

21-24
вересня

с. Морське

Ін-т надтвердих матеріалів,
Міністерство топлива і
енергетики України

www.ism.
kiev.ua

20-24
лютого

Свалява

Ін-т надтвердих матеріалів
НТУУ «КПІ»,
НТУ «ХПІ»

www.ism.
kiev.ua

28 травня-1
червня

Ялта

Ін-т надтвердих матеріалів
НТУУ «КПІ», НТУ «ХПІ»

www.ism.
kiev.ua

24-28
вересня

Ялта

Ін-т надтвердих матеріалів

www.ism.
kiev.ua

17-19
вересня

Одеса

Ін-т надтвердих матеріалів,
Одеський нац. політес. ун-т

www.ism.
kiev.ua

27-29
березня

Ташкент,
(Узбекистан)

Ін-т електрозварювання

15-18
травня

С.-Пітербург
(Росія)

Ін-т електрозварювання

листопад

Порто
Португалія

Ін-т електрозварювання

Виставка «Weldex
Moskow 2012» та
міжнародна науковотехнічна конференція
«Зварені конструкції.
Тенденції розвитку»
Засідання Бюро
Міждержавної наукової
ради зі зварювання та
споріднених технологій

16-19
жовтня

Москва
(Росія)

Ін-т електрозварювання

жовтень

Москва,
Росія

Ін-т електрозварювання

Сесія Наукової Ради
МААН з нових
матеріалів
VI Міжнародна
конференція
«Математичне
моделювання в
зварюванні та
споріднених процесах»
Міжнародна
конференція
Міжнародного
інституту зварювання
та Європейської
федерації зварювання
V Міжнародна
конференція
«Матеріали та покриття
в екстремальних умовах
(МЕЕ-2012)»

травень

Київ

Ін-т електрозварювання

травень

Київ

Ін-т електрозварювання

липень

США

Ін-т електрозварювання

вересень

смт Понізовка

Ін-т проблем
матеріалознавства

Нові матеріали – основа
наукового та
технологічного
прогресу
III Міжнародна
самсонівська
конференція
«Матеріалознавство
тугоплавких сполук»

5-9
листопада

Київ

Ін-т проблем
матеріалознавства

травень

Київ

Ін-т проблем
матеріалознавства

XI Міжнародна
конференція «Водневе
матеріалознавство та
хімія вуглецевих
наноматеріалів»
ICHMS’2012
XVII Міжнародна
наукова-технічна
конференція
«Електромагнітні та
акустичні методи
неруйнівного контролю

червень

Ялта

Ін-т проблем
матеріалознавства

13-18
лютого

Славське

Фізико-механічний ін-т

матеріалів та виробівЛЕОТЕСТ-2012»

Міжнародна школасемінар для молодих
вчених «Вирощування
кристалів»
IV Міжнародна наукова
конференція
«Кристаличні
матеріали-2012»
Міжнародна
конференція «Chemistry
of Nitrogen Containing
Heterocycles»

вересень

Харків

НТК «Ін-т монокристалів»

червень

Харків

НТК «Ін-т монокристалів»

жовтень

Харків

НТК «Ін-т монокристалів»

Відділення фізико-технічних проблем енергетики
Міжнародна науковотехнічна конференція
«Ресурс, надійність та
ефективність
використання
енергетичного
обладнання»

травень

Харків

Ін-т проблем
машинобудування

www.ipm
ach.khark
ov.ua

Міжнародна науковотехнічна конференція
«Сучасні технології в
газотурбобудуванні»
Міжнародна науковотехнічна конференція
«Удосконалювання
турбоустановок
методами
математичного і
фізичного
моделювання»
IV Міжнародна
науково-технічна
конференція
«Моделювання в
електротехніці,
електроніці і
світлотехніці «МЭЭС2012»»

червень

с. Коктебель

Ін-т проблем
машинобудування

www.ipm
ach.khark
ov.ua

вересень

Харків

Ін-т проблем
машинобудування,
Міністерство енергетики та
вугільної промисловості
України

www.ipm
ach.khark
ov.ua

19-21
вересня

Київ

Відділення гібридних
моделюючих та керуючих
систем в енергетиці Ін-ту
проблем моделювання в
енергетиці, Нац. авіаційний
ун-т

VIII Міжнародна
науково-технічна
конференція
«Інформаційна техніка,
електромеханіка та
електротехніка»
(ІТЕМЕТ-2012)
XIII Міжнародна
науково-практична
конференція
«Відновлювана
енергетика XXI
століття»

18-20 квітня Луганськ

Відділення гібридних
моделюючих та керуючих
систем в енергетиці Ін-ту
проблем моделювання в
енергетиці,
Східноукраїнський нац. ун-т

вересень

Ін-т відновлювальної
енергетики, НТУУ «КПІ

www.ive.
org.ua

Ін-т прикладної фізики

http://iap.

Крим

Відділення ядерної фізики та енергетики
Школа-семінар з
актуальних проблем
фізики, присвячена
пам’яті членакореспондента НАН
України П.І.Фоміна
Сучасні проблеми фізики
твердого тіла – 2012

20 червня

Суми

вересень

Київ

ННЦ «Фізико-хімічне
матеріалознавство» КНУ
ім. Т. Шевченка

VIII Міжнародна науковопрактична конференція
«Екологічна безпека:
проблеми і шляхи
вирішення». Cекція
«Ядерно-екологічна
безпека»
Хімічна безпека:
проблеми і шляхи
вирішення

10-14
вересня

Алушта

червень

Одеса

ДУ «Інститут геохімії
навколишнього середовища
НАН України», Укр. науководослідний ін-т екологічних
проблем Міністерства екології
та природних ресурсів України,
Ядерне товариство України
ДУ «Інститут геохімії
навколишнього середовища
НАН України»,
Хроматографічне товариство
України, КНУ ім. Т. Шевченка

LI Міжнародна
конференція «Актуальні
проблеми міцності»
Х Конференція з фізики
високих енергій, ядерної
фізики та прискорювачів

16-20 травня

Харків

ННЦ «Харківський фізикотехнічний ін-т»

www.kipt.
kharkov.ua

27 лютого –
2 березня

Харків

ННЦ «Харківський фізикотехнічний інститут»

www.kipt.
kharkov.ua

Експертна місія МАГАТЕ
з керування ядерними
знаннями

травень

Харків

ННЦ «Харківський фізикотехнічний інститут»

www.kipt.
kharkov.ua

XX Міжнародна
конференція з фізики
радіаційних явищ та
радіаційного
матеріалознавства

10-15
вересня

Алушта

ННЦ «Харківський фізикотехнічний інститут»

www.kipt.
kharkov.ua

sumy.org

Міжнародна нарада «Роль
електричних полів у
процесах утримання
плазми в стелараторах і
токамаках»
Міжнародна конференція
- школа з фізики плазми
та керованого
термоядерного синтезу

17-19
вересня

Алушта

ННЦ «Харківський фізикотехнічний інститут»

www.kipt.
kharkov.ua

17-22
вересня

Алушта

ННЦ «Харківський фізикотехнічний інститут»

www.kipt.
kharkov.ua

Нове в термічній
обробці та
металознавстві
IV Міжнародна
конференція
«Актуальні проблеми
ядерної фізики та
атомної енергетики»

вересень

ННЦ «Харківський фізикотехнічний інститут»

www.kipt.
kharkov.ua

червень

Київ

Інститут ядерних досліджень
НАН України,
Київський національний
університет імені Тараса
Шевченка

www.kinr.
kiev.ua

Щорічна підсумкова
наукова конференція

січень

Київ

Ін-т ядерних досліджень

www.kinr.
kiev.ua

Міжнародна школа з
фізики високих енергій

липень

Київ

www.kinr.
kiev.ua

ХХ Конференція з фізики
високих енергій, ядерної
фізики та прискорювачів

27 лютого-2
березня

Харків

Ін-т ядерних досліджень, Ін-т
прикладної фізики, КНУ ім. Т.
Шевченка
ННЦ «Харківський фізикотехнічний інститут»

Міжнародний науковотехнічний семінар-нарада
«Розвиток атомної
енергетики – фактор
сталого міждержавного
співробітництва»

жовтень

Сочі,
Росія

НАН України, РАН, ДП
«НАЕК «Енергоатом»

www.nas.g
ov.ua

ІІІ Міжнародний
симпозіум
«Внутрішньоклітинна
сигналізація і дизайн
біоактивних молекул»

17-23
вересня

Львів

Ін-т біоорганічної хімії та
нафтохімії, Ін-т біохімії, КНУ
ім. Т. Шевченка

http://ww
w.bpci.ki
ev.ua/isab
md/

ІХ регулярний
українсько-німецькоросійський симпозіум з
хімії фтору

24-30
вересня

Кацівелі

Ін-т біоорганічної хімії та
нафтохімії, Ін-т органічної хімії

www.kipt.
kharkov.ua

Відділення хімії

ХІІІ українсько-польський 11-14
симпозіум з теоретичних і вересня
експериментальних
досліджень поверхневих
явищ та їх технологічних
застосувань

Ін-т колоїдної хімії та хімії
води, Ін-т хімії поверхні, Ун-т
ім. Марії Складовської-Кюрі
(Люблін, Польща)

http://ww
w.iccwc.k
iev.ua

Хімія азотовмісних
гетероциклів (ХАГ-2012)

листопад

Харків

Ін-т органічної хімії, ННЦ «Інт монокристалів»

www.ioch
.kiev.ua,
www.isc.
kharkov.c
om

Відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології
Міжнародна
конференція в рамках
виконання проекту
COMBIOM, ERA-WIDE
(РП7, VII рамкова
Програма) «Ініціююча
наукова конференція
організацій-партнерів»
II Міжнародний
симпозіум
«Молекулярні
механізми регулювання
синаптичної передачі»
80 років з дня
народження академіка
В.І.Скока (1932-2003)
Конференцію молодих
вчених «Холод в
біології та медицині».

14-16
травня

Київ

Ін-т молекулярної біології і
генетики, Ін-т онкології
Гюстава Россі (Франція),
Міжн. ін-т молекулярної та
клітинної біології (Польща)

www.imb
g.org.ua

вересень

Київ

Міжн. центр молекулярної
фізіології, Ін-т фізіології

http://bip
h.kiev.ua

17-18
травня.

Харків

Ін-т проблем кріобіології і
кріомедицини

Актуальні проблеми
кріобіології і
кріомедицини

20-21
жовтня

Харків

Ін-т проблем кріобіології і
кріомедицини

Відділення загальної біології
IV Міжнародна
конференція
«Актуальні проблеми
сучасної альгології».

23-25
травня

Київ

Ін-т ботаніки

Міжнародна
конференція молодих
учених «Актуальні
проблеми ботаніки та
екології».
І Міжнародна наукова
конференція «Сучасна
фітоморфологія»
X Міжнародна наукова
конференція
Західноукраїнського
орнітологічного
товариства «Динаміка
популяцій птахів»

вересень

Ужгород

Ін-т ботаніки, Ужгородський
нац. ун-т

квітень

Львів

лютий

Кам’янецьПодільський

Держ. природознавчий
музей, Львівський нац. ун-т
ім. І.Франка
Західноукраїнське
орнітологічне товариство,
Кам’янець-Подільський нац.
ун-т

http://mus
eum.lviv.
net
http://Ave
s.org.ua

Міжнародні читання,
присвячені пам'яті
видатного вченого
дендролога, д.б.н.,
проф. Л.І.Рубцова.

15-18
травня

Київ,
Тростянець

Нац. ботанічний сад ім.
М.М.Гришка,
Дендрологічний парк
«Тростянець»

Міжнародна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
озеленення населених
місць: освіта, наука,
виробництво,
мистецтво формування
ландшафту»
Міжнародна наукова
конференція «Такий
різний світ
мінералогії», яка
присвячена 100-річчю з
дня народження
академіка Є.К.
Лазаренко
Міжнародний науковий
семінар «Перетворення
смол рослинних у
викопні. Ідентифікація
викопних смол»

20-22
вересня

Біла Церква

Держ. дендрологічний парк
«Олександрія»,
Білоцерківський аграрний
ун-т

www.alex
andriapar
k.kiev.ua

19-21 квітня Київ

Нац. науково-природничий
музей, КНУ ім. Т.Шевченка

17 травня

Київ

Нац. науково-природничий
музей, Ін-т геологічних наук

Міжнародний науковий
семінар «Глини
України»

17 жовтня

Київ

Нац. науково-природничий
музей, Ін-т геологічних наук,
КНУ ім. Т.Шевченка

Міжнародна наукова
конференція
присвячена 85-річчю
створення Геологічного
музею
Міжнародна наукова
конференція молодих
учених «Актуальні
проблеми ботаніки та
екології»
Інтродукція, селекція та
захист рослин

листопад

Київ

Нац. науково-природничий
музей, Ін-т геологічних наук,
Ін-т геохімії, мінералогії та
рудоутворення

вересень

Київ

Ін-т ботаніки

жовтень

Донецьк

Донецький ботанічний сад

Донецьк

Ін-т економіко-правових
www.iepd
досліджень, Ін-т держави і
.dn.ua
права РАН (Росія),
Донецький національний унт

Відділення економіки
I Міжнародна наукова
конференція «Роль
публічної власності у
змішаній економіці»

квітень

Х Міжнародна науковопрактична конференція
«Місто, регіон,
держава: економікоправові проблеми
міського управління»
Міжнародна науковопрактична конференція
«Соціальноекономічний розвиток
України та її регіонів:
проблеми науки та
практики»
ІІІ Міжнародна
науково-практична
конференція «Сталий
розвиток Карпат:
сучасний стан та
стратегія дій»
Міжнародна науковопрактична конференція
«Оцінювання
ефективності соціальної
політики: методологія
та практика»

листопад

Донецьк

Ін-т економіко-правових
досліджень, наук України,
Донецька обласна державна
адміністрація, Донецька
міська рада

15-16
травня

Харків

Науково-дослідний центр
індустріальних проблем
розвитку, Харківський нац.
економічний ун-т

жовтень

Львів

Ін-т регіональних
досліджень, Західний
науковий центр

www.irr.o
rg.ua

Київ

Ін-т демографії та
соціальних досліджень

www.idss
.org.ua

Відділення історії, філософії і права
Інноваційна модель
наукової бібліотеки
XXI століття

9-10 жовтня Київ

Міжнародна наукова
24–26
конференція (до Дня
травня
слов’янської писемності
і культури) «Традиції
слов’янської писемності
і культури:
трансформації в XXI
столітті»;

Київ

Міжнародна наукова
24–26
конференція (до Дня
травня
слов’янської писемності
і культури)
«Міжкультурний діалог
слов’янських спільнот
Центральної та Східної
Європи»

Київ

НБУ ім. В.Вернадського,
Рада директорів наукових
бібліотек та інформаційних
центрів академій наук –
членів МААН, Асоціація
бібліотек України
НБУ ім. В.Вернадського, Інт археології, Ін-т
мистецтвознавства,
фольклористики та
етнології, Ін-т української
мови, Ін-т мовознавства,
Український мовноінформаційний фонд, КНУ
ім. Т.Шевченка
НБУ ім. В.Вернадського, Інт археології, Ін-т
мистецтвознавства,
фольклористики та
етнології, Ін-т української
мови, Ін-т мовознавства,
Український мовноінформаційний фонд, КНУ
ім. Т.Шевченка,

Міжнародна наукова
17 травня
конференція молодих
учених «Наукова
молодь у системі
обміну знаннями –
2012»;
Міжнародна наукова
червень
конференція «Степан
Сірополко – видатний
учений, громадський і
політичний діяч та
розвиток його ідей у
XXI столітті»;
XIII Боспорські читання 24-28
травня

Київ

НБУ ім. В.Вернадського

Київ

НБУ ім. В.Вернадського,
Посольство Республіки Чехії
в Україні, Нац. академія пед.
наук України

Керч

Міжнародний
30 квітня
методологічний семінар
«Суфізм: ідеї, практики,
інститути. Традиції і
сьогодення»
Міжнародний круглий
15 березня
стіл «Соціалізм і
демократія в Європі
XXI сторіччя»
Міжнародний круглий
16 травня
стіл «Неурядові
організації та
демократія»

Київ

Кримське відділення Ін-ту
сходознавства, Ін-т
археології
Ін-т філософії

Київ

Ін-т філософії

Київ

Ін-т філософії

Політика, ідентичність,
нація (політична
філософія Венсана
Декомба)
Міжнародна науковопрактична конференція
«Історичний досвід
становлення інститутів
громадянського
суспільства в країнах
Європи»
Актуальні проблеми
всесвітньої історії:
аксіологічні засади
державотворення

26 жовтня

Київ

Ін-т філософії

травень

Київ

ДУ всесвітньої історії, Ін-т
історії України, КНУ ім. Т.
Шевченка, Ін-т Європи РАН

листопад

Київ

ДУ всесвітньої історії, КНУ
імені Т.Шевченка, Ін-т
всесвітньої історії РАН, Ін-т
європейської інтеграції та
політичних наук АН
Молдови

http://ww
w.filosof.
com.ua/ne
ws.htm
http://ww
w.filosof.
com.ua/ne
ws.htm
http://ww
w.filosof.
com.ua/ne
ws.htm
http://ww
w.filosof.
com.ua/ne
ws.htm
www.iedo
s.gov.ua

www.iedo
s.gov.ua

ХХІ Міжнародна
наукова конференція
«Нові дослідження
пам’яток козацької
доби в Україні».

березень

Київ

Центр пам’яткознавства,
Укр. товариства охорони
пам’яток історії та культури

ІІІ Міжнародна
науково-практична
конференція
«Технічний музей:
історія, досвід,
перспективи»

24-26
травень

Київ

Центр пам’яткознавства,
Укр. товариства охорони
пам’яток історії та культури

ХХХ Міжнародна
краєзнавча конференція
молодих учених

грудень

Харків

Міжнародна наукова
конференція
«Українська
енциклопедистика на
зламах епох», до 90річчя від дня
народження А.І.
Жуковського
Україна-Ватикан:
міжконфесійні
відносини в контексті
об’єднаної Європи
Свобода релігії:
регіональні виміри
свободи релігійного
буття
Історія релігії в Україні

квітень

Київ

Центр пам’яткознавства,
Укр. товариства охорони
пам’яток історії та культури,
Харківський нац. ун-т ім.
В.Каразіна
Ін-т енциклопедичних
досліджень

жовтень

Харків

вересень

Одеса

травень

Львів

Церква і соціальні
трансформації в
суспільстві ХХІ
століття

квітень

Чернівці

ІІІ Міжнародний
Болгарський форум

22-26
жовтня

Софія,
Болгарія

mcenter@u
kr.net,
utopikukraine@
yandex.ru
www.pam
jatky.org.
ua
mcenter@u
kr.net,
utopikukraine@
yandex.ru
www.pam
jatky.org.
ua

encyclope
dia.kiev.u
a

Відділення релігієзнавства
Ін-ту філософії,
Прикарпатський нац. ун-т,
Укр. юридична академія
Відділення релігієзнавства
Ін-ту філософії,
Міжнародний центр права і
релігієзнавства (США)
Відділення релігієзнавства
Ін-ту філософії, Ін-т
української археографії та
джерелознавства,
Львівський музей історії
релігії
Відділення релігієзнавства
Ін-ту
філософії,Чернівецький нац.
ун-т
Кримський філіал Ін-ту
археології

archaeo
@.ukrpos
t.net

Проблеми первісної
археології

1-5 жовтня

Алушта,
Крим
Львів

Кримський філіал Ін-ту
археології, Донецький
краєзнавчий музей
Ін-т українознавства

archaeo
@.ukrpos
t.net
www.inst
ukr.lviv.u
a

ІХ Міжнародна наукова
конференція
«Археологія Заходу
України»

травень

Міжнародний науковий
семінар-експедиція
«Актуальні проблеми
української
діалектології»

липень

Львів

Ін-т українознавства

www.inst
ukr.lviv.u
a

Китайська цивілізація:
традиція та сучасність

жовтень

Київ

Ін-т сходознавства

Відділення літератури, мови та мистецтвознавства
VIII Міжнародна
наукова конференція
«Горизонти прикладної
лінгвістики та
лінгвістичної
технології» - MegaLing2012
Семінар з германістики
Міжнародна
конференція з
літературної
компаративістики
Міжнародна
конференція з
літератури США
Міжнародна наукова
конференція зі
шекспірознавства
Українська і
слов’янська тлумачна і
перекладна
лексикографія: теорія,
практика, перспективи
Міжнародна наукова
конференція «П.Г.
Житецький і розвиток
слов’янознавства (до
175-річчя П.Г.
Житецького)»

20-25
вересня

смт Партеніт

Український мовноінформаційний фонд, Ін-т
російської мови РАН, СанктПетербурзький державний
ун-т, Таврійський нац. ун-т

квітень,
жовтень
квітень

Київ

Ін-т літератури

Київ

Ін-т літератури

травень

Київ

Ін-т літератури, Посольство
США в Україні

22-25
вересня

Запоріжжя

Ін-т літератури

23-25
травня

Київ

Ін-т української мови

16-18
жовтня

Київ

Ін-т української мови, Ін-т
мовознавства

Міжнародний
керамологічний
симпозіум «Глиняний
посуд у культурі
харчування народів
світу»

22-24
травня

Опішне

Відділення керамології Ін-ту
народознавства,
Міністерство культури
України; Національний
музей-заповідник
українського гончарства

http://ww
w.ceramo
logyinst.gov.u
a

ІV Міжнародний
мистецький фестивальярмарок «Гончарний
Всесвіт в Україні-2012»
(«PotteryUniverseUkrain
e-2012»)
VІ Міжнародний
молодіжний
гончарський фестиваль
«Опішне-2012»

29 червня –
1 липня

Опішне

Відділення керамології Ін-ту
народознавства

http://ww
w.ceramo
logyinst.gov.u
a

19-29
червня

Опішне

Відділення керамології Ін-ту
народознавства

Міжнародний
керамологічний
симпозіум
«Реконструкція й
інтерпретація
археологічної кераміки:
пастки й путівники для
дослідників»
Слов’янські мови в
контексті світових
культурних та
історичних реалій
Мовні права в
сучасному світі
ХХІ Міжнародна
наукова конференція
«Мова і культура» ім.
проф. Сергія Бураго

18-22
жовтня

Опішне

Відділення керамології Ін-ту
народознавства, Ін-т
археології, Національний
музей-заповідник
українського гончарства

http://ww
w.ceramo
logyinst.gov.u
a
http://ww
w.ceramo
logyinst.gov.u
a

вересень

Київ

Ін-т мовознавства

жовтень

Київ

Ін-т мовознавства

25-26
червня

Київ

Ін-т мовознавства, КНУ ім.
Т.Шевченка, Видавничий
дім Дмитра Бураго

ХІV Міжнародні
славістичні читання,
присвячені пам’яті
академіка Л.А.
Булаховського

квітень

Київ

КНУ ім. Т.Шевченка, Ін-т
мовознавства

16-17
березня

Сімферополь

Кримський науковий центр,
Таврійський нац. ун-т,
Хмельницький нац. ун-т

Наукові центри
V Міжнародна
науково-практична
конференція «Сучасна
економічна теорія та
пошук ефективних
механізмів
господарювання»

email:konf
tnu@
mail.ru

XXXII Міжнародні
наукові читання
«Культура народів
Причорномор'я з
давніх давен до наших
днів»
II Міжнародна
науково-практична
конференція
«Біорізномніття та
сталий розвиток»
ІІ Міжнародна науковотехнічна конференція
«Теорія та практика
раціонального
проектування,
виготовлення і
експлуатації
машинобудівних
конструкцій»
Міжнародна науковопрактична конференція
«Конкурентоспроможні
сть та інновації»

18 квітня

Сімферополь

Кримський науковий центр,
Міністерство культури АР
Крим, Таврійський нац. ун-т

вересень

Сімферополь

Кримський науковий центр,
Таврійський нац. ун-т, Ін-т
біології південних морів

жовтень

Львів

Західний науковий центр,
Фізико-механічний ін-т,
Нац. ун-т «Львівська
політехніка»

26-27
грудня

Харків

Північно-Східний науковий
центр, Харківська ОДА,
Харківський нац.
економічний ун-т, Науководослідний центр
індустріальних проблем
розвитку

м.Київ

Нац. центр «Мала академія
наук України» МОНМС
України та НАН України

man.gov.
ua

вересень

Київ,

Нац. центр «Мала академія
наук України» МОНМС
України та НАН України

man.gov.
ua

травень

Київ

Нац. науковий центр з
медико-біотехнічних
проблем

Міжнародний форум
жовтень
фармацевтичної
індустрії
«PHARMComplEX-2012

Київ

Нац. науковий центр з
медико-біотехнічних
проблем

ІІ Міжнародний семінар IV квартал
«Етика нанотехнологій
та нанобезпека»

Київ

Нац. науковий центр з
медико-біотехнічних
проблем

www.lp.e
du.ua

Установи при Президії
Міжнародна
науково-практична
конференція
«Інноваційні технології
навчання обдарованої
молоді»
Міжнародна науковопрактична конференція
«Наукова еліта у
розвитку держав»
Нелінійна динаміка та
хаос зв’язаних систем

www.bio
med.nas.g
ov.ua

VIII дистанційна
науково-практична
конференція «Системи
підтримки прийняття
рішень. Теорія і
практика. СППР-2012».

червень

Київ

Ін-т проблем математичних
машин і систем

VII науково-практична
червень
конференція
«Математичне та
імітаційне моделювання
систем. МОДС ’2012».

Київ

Ін-т проблем математичних
машин і систем

V Міжнародна науковотехнічна конференція
«Комп’ютерна
математика в науці,
інженерії та освіті.
CMSEE-2012».

жовтень

Полтава

Ін-т проблем математичних
машин і систем, МОНМС
України, АТН України, Ін-т
прикладної математики ім.
М.В.Келдиша РАН

ХVII Міжнародна
науково-технічна
конференція і Російська
наукова школа
«Системні проблеми
надійності, якості,
інформаційнотелекомунікаційних та
електронних технологій
в інноваційних
проектах. Інноватика2012».
ХІ Міжнародна
науково-практична
конференція «Сучасні
інформаційні технології
управління проблеми
екологічною безпекою,
природокористуванням,
заходами в
надзвичайних
ситуаціях»

жовтень

Сочі,
Росія

Ін-т проблем математичних
машин і систем, Міжнародна
академія інформатизації,
Російська академія
природничих наук

вересень

с.Рибаче

Ін-т телекомунікацій і
глобального інформаційного
простору, Науковий центр
аерокосмічних досліджень
Землі Ін-ту геологічних
наук, НАУ «ХАІ», КНУ ім.
Тараса Шевченка, Київський
нац. ун-т будівництва і
архітектури

http://con
ference.
immsp.ki
ev.ua,
http://ww
w.
immsp.ki
ev.ua/
conferenc
es/
http://ww
w.
immsp.ki
ev.ua/
conferenc
es/,
http://kits.
pntu.edu.
ua/mods/i
ndex.php
http://cms
ee.devstu
dio.com.u
a

Міжнародна науковопрактична конференція
молодих вчених і
студентів «Екологічні
проблеми
природокористування
та ефективного
енергозбереження»

квітень

Київ

Ін-т телекомунікацій і
глобального інформаційного
простору, Київський нац. унт будівництва і архітектури,
Ін-т гідротехніки і
меліорації, Ін-т проблем
національної безпеки

