Перелік міжнародних заходів, проведення яких планується
установами НАН України у 2013 р.

Назва міжнародного заходу

Час
проведення

Місце
проведення

23-30
червня

Севастополь

Основні організатори

Посилання на вебсайт институту
або конференції

Відділення математики
Боголюбовські читання 2013. Диференціальні
рівняння, теорія функції та
їх застосування

Ін-т математики, КНУ
ім. Т.Шевченка,
Таврійський нац. ун-т,
Міжн. математичний
центр
Ін-т математики

http://www.imath.
org.ua/

Ін-т математики,
Одеська нац. академія
харчових технологій
Ін-т математики, Ін-т
гідромеханіки

www.imath.kiev.ua

Теорія зображень в
24-25
лінійних (L) та гільбертових грудня
(Н) просторах
Міжнародна конференція з травень
диференціальної геометрії

Київ

Математика і науки про
життя

4-10
вересня

с.
Оленівка,
Крим

V міжнародна київська
конференція з аналітичної
теорії чисел і просторових
мозаїк
Математичні методи в
теорії складних систем

15-19
вересня

Київ

Ін-т математики, НПУ
ім. М.Драгоманова

http://fmi.npu.edu.
ua

грудень

Київ

http://fmi.npu.edu.
ua

XVI міжнародна
конференція
«Моделювання,
ідентифікація, синтез
систем керування»
Нелінійні диференціальні
рівняння з частинними
похідними - 2013

8-15
вересня

Канака,
Крим

Ін-т математики, НПУ
ім. М.Драгоманова,
Математичний
факультет ун-ту м.
Білефельд
Ін-т прикладної
математики і
механіки, Донецький
нац. тех. ун-т

9-14
вересня

Донецьк

Одеса

www.imath.kiev.ua

www.imath.kiev.ua

http://www.iamm.a
c.donetsk.ua/en/co
nference

http://www.iamm.a
Ін-т прикладної
c.donetsk.ua/en/co
математики і
nference
механіки, Донецький
науковий центр НАН і
МОНМС України, Інт математики,
Математичний ін-т ім.
Стєклова (РАН)

Міжнародна наукова
конференція «Сучасні
проблеми механіки та
математики», присвячена
95-річчю Національної
академії наук України та
85-річчю від дня
народження академіка
Ярослава Степановича
Підстригача
ІХ міжнародна алгебраїчна
конференція в Україні

21-25
травня

Львів

Ін-т прикладних
проблем механіки і
математики,
Львівський нац. ун-т
ім. І.Франка

www.iapmm.lviv.ua

8-13
липня

Львів

www.iapmm.lviv.ua

XVIII міжнародний семінар
«Прямі та обернені задачі
теорії електромагнітних та
акустичних хвиль (DIPED2013)»

23-26
вересня

Львів

Ін-т прикладних
проблем механіки і
математики, Ін-т
математики,
Львівський нац. ун-т
ім. І.Франка, КНУ ім.
Т.Шевченка
Ін-т прикладних
проблем механіки і
математики, ЗахідноУкраїнський осередок
IEEE, Тбіліскій держ.
ун-т (Грузія)
Центр математичного
моделювання Ін-ту
прикладних проблем
механіки і
математики,
Львівський держ. ун-т
фізичної культури,
Харківський нац. пед.
ун-т
Міжн. математичний
центр ім. Ю.
Митропольського, Інт математики, Ін-т
гідромеханіки, КНУ
ім. Т. Шевченка

www.iapmm.lviv.ua

IX міжнародна наукова
лютийконференція «Моделювання березень
та інформаційні технології
у фізичному вихованні і
спорту»

ЛьвівХарків

ІІ міжнародна нарада
«Гідродинаміка систем з
рухомими границями»

18-25
квітня

Київ

XV міжнародна науковопрактична конференція
«Системний аналіз та
інформаційні технології»

травень

Київ

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

www.sait.org.ua

VI міжнародна наукова
конференція
«Інтелектуальні системи
прийняття рішень та
проблеми обчислювального
інтелекту»

травень

Євпаторія

ННК «Ін-т
прикладного
системного аналізу»,
НТУУ «КПІ»,
МОНМС України,
Херсонський НТУ,
НАУ

www.isdmci.org.u
a

www.cmm.lviv.ua

imath.nas.gov.ua

Відділення інформатики

Міжнародний
школа з геомеханіки

жовтень

XI міжнародна науковопрактична
rонференція«Математичне
та програмне забезпечення
інтелектуальних систем»
ХІІІ міжнародна науковопрактична конференція
«Інформаційні технології та
безпека»
XVIII міжнародна науковопрактична конференція
«Проблеми і перспективи
інноваційного розвитку
економіки»

листопад

ГлівіцаУстронь,
Польща

ННК «Ін-т рикладного http://iasa.kpi.ua/
системного аналізу»,
Глівицька політехніка
(Польща)
Дніпропе- ННК «Ін-т рикладного http://iasa.kpi.ua/
тровськ
системного аналізу»

травеньчервень

Ялта

Ін-т проблем
реєстрації інформації

http://www.ipri.ki
ev.ua

вересень

Крим

http://stepscenter.a
t.ua/

Міжнародний симпозіум
«Ставлення суспільства та
держави до науки в умовах
сучасних економічних криз:
тенденції, моделі, пошук
шляхів покращення
взаємодії|простір-час|»
ХІІ міжнародна
конференція «Біоніка та
прикладна біофізика»

жовтень

Київ

Центр досліджень
науково-технічного
потенціалу та історії
науки, МОНМС
України, Держ.
агентство України з
питань науки,
інновацій і
інформатизації,
Держкомітет з науки і
технологій Республіки
Білорусь
Центр досліджень
науково-технічного
потенціалу та історії
науки, МААН,
ЮНЕСКО

28-29
березня

Київ

Інтелектуальні системи
прийняття рішень та
проблеми обчислювального
інтелекту

травень

Євпаторія

http://stepscenter.a
t.ua/

Міжнародний
www.irtc.org.ua
науково-навчальний
центр інформаційних
технологій та систем
НАН України та
МОНМС України, Інт прикладних проблем
фізики і біофізики,
НТУУ «КПІ», КНУ ім.
Т.Шевченка
Міжн. науковоwww.mgua.irtc.or
навчальний центр
g.u
інформаційних
технологій та систем
НАН та МОНМС
України, Херсонський
НТУ, Харківський
нац. Ун-т
радіоелектроніки

Міжнародна літня школасемінар «Індуктивне
моделювання: теорія та
застосування»

липень

с. Жукин

www.mgua.irtc.or
g.ua

Кіровоград

Міжн. науковонавчальний центр
інформаційних
технологій та систем
НАН та МОНМС
України
Міжн. науковонавчальний центр
інформаційних
технологій та систем
НАН та МОНМС
України, Чеський
техн. ун-т (Чехія),
НТП «Геосфера»
Міжн. науковонавчальний центр
інформаційних
технологій та систем
НАН України та
МОНМС України, Інт кібернетики, Ін-т
космічних досліджень
НАН України та ДКА
України
Міжн. науковонавчальний центр
інформаційних
технологій та систем
НАН України та
МОНМС України
Ін-т кібернетики,
Кіровоградський НТУ

IV міжнародна конференція
з індуктивного
моделювання - ІСІМ-2013
(присвячена пам’яті
академіка НАНУ
О.Г.Івахненка)

15-19
вересня

Київ

ХX міжнародна
конференція з
автоматичного управління
«Автоматика-2013»

вересень

Миколаїв

VІІІ міжнародна
конференція «Нові
інформаційні технології в
освіті для всіх»

листопад

Київ

XV міжнародний науковопрактичний семінар
«Комбінаторні конфігурації
та їх застосування»
XVI міжнародний науковопрактичний семінар
«Комбінаторні конфігурації
та їх застосування»
IV міжнародна конференція
«Математичне
моделювання, оптимізація і
інформаційні технології»
Біологічно мотивовані
когнітивні архітектури
(BICA2013)

16-17
квітня

15-16
жовтня

Кіровоград

Ін-т кібернетики,
Кіровоградський НТУ

www.icyb.kiev.ua

23-25
травня

Київ

Ін-т кібернетики

www.icyb.kiev.ua

вересень

Київ

www.BICAsociet
y.org

Питання оптимізації
обчислень (ПОО-ХХХХ)

вересеньжовтень

ІІ міжнародна конференція
«Кластерні обчислення»

квітень

с.
Кацивелі,
Крим
Львів

Ін-т кібернетики, Ін-т
фізіології, КНУ ім.
Т.Шевченка, BICA
Society
Ін-т кібернетики
Ін-т кібернетики

http://icybcluster.o
rg.ua

www.mgua.irtc.or
g.ua

www.irtc.org.ua

www.dlab.irtc.org.
u

www.icyb.kiev.ua

http://iscopt.dept1
40.kiev.ua

ІІІ міжнародна конференція
«Високопродуктивні
обчислення»
ХІ міжнародна науковопрактична конференція
«Математичне та програмне
забезпечення
інтелектуальних систем
(MPZIS-2013)»
Штучний інтелект.
Інтелектуальні системи

жовтень

Інтелектуальні системи
прийняття рішень і
проблеми обчислювального
інтелекту ISDMCI-2013
V міжнародна науковопрактична конференція
молодих учених, аспірантів,
студентів «Сучасна
інформаційна України:
Інформатика, Економіка,
Філософія»
Системний аналіз та
інформаційні технології
SAIT- 2013
XVI Європейська
конференція з дослідження
операцій
XVIII міжнародна
конференція «Знання –
Діалог – Рішення» KDS2013
Міжнародна-наукова
конференція з інформатики
ITA-2013

21-24
травня

ІІ міжнародна науковотехнічна конференція
«Відновлювана енергетика
та антитероризм - виклики
інтелектуальній
робототехніці XXI ст.»
(ЄВРОІНТЕЛЕКТ-2013)

Відділення механіки

Київ

Ін-т кібернетики,
МОНМС України,
НТУУ «КПІ»
Ін-т кібернетики
Дніпропетровський
нац. ун-т, ННЦ «Ін-т
прикладного
системного аналізу»

http://www.hpcua.org

с.
Кацивелі,
Крим
Євпаторія

Ін-т кібернетики, Ін-т
проблем штучного
інтелекту
Ін-т кібернетики,
МОНМС України

http://www.iai.don
etsk.ua/conf/2010/
ii_2010_r.php
http://isdmci.org.u
a/

16-19
травня

Донецьк

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

http://www.scienc
e.dn.ua/ua/main.ht
m,
http://www.iai.don
etsk.ua

21-24
травня

Київ

http://sait.kpi.ua/

1-4 липня

Рим,
Італія

Ін-т кібернетики ім.
МОНМС України,
НТУУ «КПІ»
Ін-т кібернетики

17-19
червня

Варна,
Болгарія

Ін-т кібернетики, КНУ www.aduis.com.u
ім. Т.Шевченка
a

17
червня5 липня

Варна,
Болгарія

Ін-т кібернетики, КНУ www.ithea.org
ім. Т.Шевченко

грудень

Київ

Ін-т кібернетики,
Держ. агентство з
питань науки,
інновацій та
інформатизації

18-20
Дніпролистопада петровськ

17-21
вересня

http://mpzis.dp.ua/

http://euro2013.or
g

http://www.robocr
atic.net/?p=75

XV міжнародна молодіжна
науково-практична
конференція «Людина і
космос»

10-12
квітня

Дніпропетровськ

Математичні проблеми
технічної механіки - 2013

квітень

Дніпропетровськ

Актуальні проблеми
інженерної механіки

жовтень

Миколаїв
- Коблево

III міжнародна науковотехнічна конференція
«Інформаційні технології в
моделюванні та управлінні
складними системами»

5-7
червня

Дніпропетровськ

Ін-т технічної
механіки НАН
України і ДКА
України, ДКА
України,
Дніпропетровський
нац. ун-т, ДП «КБ
«Південне»
ім. М.К. Янгеля, НАУ
«ХАІ», Ужгородський
держ. ун-т
Ін-т технічної
механіки НАН
України і ДКА
України,
Придніпровський
науковий центр НАН
України і МОНМС
України, Ін-т
механіки, Ін-т
геотехнічної механіки,
Дніпродзержинський
держ. тех. ун-т,
Національна
металургійна академія
України,
Дніпропетровський
нац. ун-т

www.spacehuman
.org

Ін-т технічної
механіки НАН
України і ДКА
України, МОНМС
України, Ін-т
механіки, Нац. ун-т
кораблебудування,
Дніпропетровський
нац. ун-т, Держ. тех.
ун-т «МАІ» (Росія),
Запорізький нац. ун-т,
Білоруський держ. унт транспорту,
Азербайджанська
держ. морська
академія
Ін-т технічної
механіки НАН
України і ДКА
України, Ін-т
транспортних систем
та технологій ,
Дніпропетровський
нац. ун-т, Укр. держ.
хіміко-технологічний

http://www.nuos.e
du.ua/

http://www.dstu.d
p.ua/index.shtml

http://www.itm.dp
.ua/

ун-т, Міжн. науковоучбовий центр
інформаційних
технологій і систем
НАН України і
МОНМС України
Ін-т проблем міцності, www.ipp.kiev.ua
Наукова рада з
проблеми «Механіка
деформівного
твердого тіла» при
Відділенні механіки
НАН України
Ін-т проблем міцності www.ipp.kiev.ua

Міжнародна науковотехнічна конференція
«Втома та термовтома
матеріалів і елементів
конструкцій»

28-31
травня

Київ

Міжнародна науковотехнічна конференція
«Пошкодження матеріалів
під час експлуатації.
Методи його
діагностування і
прогнозування»
XХІІІ міжнародна наукова
школа імені академіка
С.О. Христиановича
«Деформування і
руйнування матеріалів з
дефектами і динамічні
явища в гірських породах і
виробках»
Експериментальні методи
теорії корабля

вересень

Київ

вересень

Сімферополь

www.ipgd.narod.ru
Ін-т геотехнічної
механіки, Таврійський
нац. ун-т, МОНМС
України

20-23
вересня

Київ

Ін-т гідромеханіки

Харків

Ін-т радіофізики та
електроніки

http://www.ire.kha
rkov.ua/MSMW1
3/index.htm

17-18
січня
VI міжнародна конференція 9-13
по сучасній оптоелектроніці вересня
та лазерах «САОL 2013»

Львів

Ін-т фізики
конденсованих систем
Ін-т фізики,
Таврійський нац. ун-т,
Ун-т Гуанаато,
Мексіка

www.icmp.lviv.ua

Електронні процеси в
органічних матеріалах
(ICEPOM-9)

Львів

Відділення фізики і астрономії
Міжнародний Харківський
симпозіум «Фізика і техніка
мікрохвиль, мм і суб-мм
хвиль» (MSMW'13) та
семінар «Терагерцеві
технології»
(TERATECH'13)
VII Йорданські читання

23-28
червня

травень

Судак

Ін-т фізики,
Львівський нац. ун-т
ім. І.Франка, Нац. ун-т
«Львівська
Політехніка»

http://www.kture.
kharkov.ua/openc
ms/opencms/KNU
RE/activity_scope
/scientific_/caol20
13.pdf
www.iop.kiev.ua

VIII міжнародна школаконференція «Актуальні
проблеми фізики
напівпровідників»
ІІІ міжнародна конференція
«Нанобіофізика:
фундаментальні та
прикладні аспекти»
ІІ літня школа та
конференція
«Нанотехнології: від
фундаментальних
досліджень до практичних
застосувань»
ХХІ міжнародна школасемінар ім. Г.О.
Пучковської
«Спектроскопія молекул і
кристалів»
Міжнародна школаконференція «Дистанційне
радіозондування іоносфери
(ІОН-2013)»

24-28
червня

Дрогобич

Ін-т фізики,
Дрогобицький пед.
ун-т

www.iop.kiev.ua

7-10
жовтня

Харків

Фізико-технічний ін-т
низьких температур,
Ін-т фізики

http://www.ilt.kha
rkov.ua/nbp2013

26
серпня-1
вересня

Буковель

Ін-т фізики, Ун-т
Туріна, Ун-т П'єра i
Марії Кюрі

http://www.iop.kie
v.ua/~nanotwinnin
g/iss/index-ua.htm

20-27
вересня

с.
Берегове,
Крим.

Ін-т фізики, Київський http://isssmc.kiev.
нац. ун-т ім.Т.
ua
Шевченка

30
вересня-4
жовтня

Алушта

Радіоастрономічний
ін-т, НТУ «ХПІ»,
Харківський нац. ун-т
ім. В. Каразіна, Ун-т
Тромсьо (Норвегія)
Ін-т електронної
фізики

www.iion.org.ua

XI міжнародна конференція 20-22
молодих учених і аспірантів травня
ІЕФ-2013
Нові напрямки у фізиці
жовтень
високих енергій

Ужгород

Міжнародна школа з
теоретичної та
математичної фізики для
обдарованої молоді
IV міжнародна конференція
молодих вчених «Фізика
низьких температур»
Аналіз та математична
фізика
Функціональні матеріали

30 квітня8 травня

Київ

3-7
червня

Харків

Фізико-технічний ін-т
низьких температур

www.ilt.kharkov.u
a

24-28
червня
жовтень

Харків

Фізико-технічний ін-т
низьких температур
Ін-т магнетизму НАН
України і МОНМС
України, Ін-т
монокристалів,
Таврійський
національний ун-т,
НТУУ «КПІ»

www.ilt.kharkov.u
a
http://www.icfm.
net.ua

Відділення наук про Землю

Ялта

Партеніт

iep.org.ua

Ін-т теоретичної
фізики, Об’єднаний
ін-т ядерних
досліджень (Дубна,
Росія), Ін-т ядерних
досліджень РАН
Ін-т теоретичної
фізики

Міжнародна науковопрактична конференція
«Континентальний
неовулканізм альпійської
складчастої зони Східної
Європи»

1-2
березня

Київ

Південні моря як імітаційна
модель океану
Інтегрована система
моніторингу гідрофізичних
і гідрохімічних полів
VIІ міжнародна науковопрактична конференція
«Проблеми
природокористування,
сталого розвитку та
техногенної безпеки
регіонів»

вереснь

Севастополь
Севастополь

жовтень

Дніпропетровськ

ІV міжнародна науковотехнічна конференція
«Гірнича геологія,
геомеханіка і
маркшейдерія»

вересень

Донецьк

вересеньжовтень

Проблеми, методи та засоби 13-14
досліджень Світового
травня
океану

Запоріжжя

ХІІ міжнародна науковотравень
практична конференція
«Ресурси природних вод
Карпатського регіону
(Проблеми охорони та
раціонального
використання)»
Проблеми, методи та засоби 13-14
досліджень Світового
травня
океану

Львів

Запоріжжя

Ін-т геохімії,
мінералогії та
рудоутворення, КНУ
ім. Т. Шевченка,
Львівський нац. ун-т
ім. І.Франка, ІваноФранківський нац.
тех. ун-т нафти та
газу, Московський
держ. ун-т (Росія)
Морський
гідрофізичний ін-т
Морський
гідрофізичний ін-т

http://www.geol.u
niv.kiev.ua/ua/con
f/

www.mhi.iuf.net
www.mhi.iuf.net

Ін-т проблем
природокористування
та екології,
Відділення наук про
Землю НАН України,
Дніпропетровська
облдержадміністрація
і облрада,
Придніпровський
науковий центр НАН і
МОНМС України,
Полтавський нац. тех.
ун-т, Нац.
металургійна академія
України
Укр. держ. науковоwww.ukrnimi.don
дослідний і проектно- etsk.ua
конструкторський ін-т
гірничої геології,
геомеханіки і
маркшейдерської
справи
Науково-технічний
центр панорамних
акустичних систем,
Морський
гідрофізичний ін-т
Ін-т геології і геохімії
горючих копалин

Науково-технічний
центр панорамних
акустичних систем,
Морський

Інтегрована система
моніторингу гідрофізичних
і гідрохімічних полів

вересеньжовтень

Севастополь

ХІІ міжнародна
конференція
«Геоінформатика:
теоретичні та прикладні
аспекти»
XVІІІ українсько-польський
семінар «Найдавніші леси
Подолії та Покуття,
проблеми генезису,
стратиграфії та
палеогеографії»

10-13
травня

Київ

8-11
жовтня

смт.
СкеляПодільська

гідрофізичний ін-т
Науково-технічний
центр панорамних
акустичних систем,
Морський
гідрофізичний ін-т
Ін-т геологічних наук,
Всеукраїнська
асоціація
геоінформатики

www.geology.co
m.ua
http://www.eage.o
rg.ua

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

Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства
HighMatTech-2013

жовтень

Київ

Ін-т проблем
матеріалознавства,
НТУУ «КПІ», Укр.
матеріалознавче товво
Ін-т проблем
матеріалознавства,
Укр. матеріалознавче
тов-во, КНУ
ім.Т.Шевченка
Ін-т проблем
матеріалознавства,
EMRS

www.ipms.kiev.ua

Електричні контакти та
електроди - ЕК-2013

вересень

с.
Кацівелі,
Крим

Конференція EMRS,
семінар
«Матеріалознавство оксиду
цинку: від досліджень до
застосування в електроніці»

вересень

Варшава,
Польща

Конференція EMRS,
семінар «Композиційні
матеріали»

вересень

Варшава,
Польща

Ін-т проблем
матеріалознавства,
EMRS

www.evropeanmrs.com

Міжнародний семінар
«Транспортні явища в
рідинах»

19-21
червня

Київ

Ін-т проблем
матеріалознавства

htpp://tpf.2012.ikd
.kiev.ua

www.materials.kie
v.ua/science/confe
rence.jsp

www.evropeanmrs.com

X міжнародна наукова
конференція «Імпульсні
процеси в механіці
суцільних середовищ»

ІІІ декада
серпня

с.
Коблеве,
Миколаїв
ська обл.

ХVІ міжнародна наукова
конференція «Фізика
імпульсних розрядів у
конденсованих
середовищах»

ІІІ декада
серпня

с.
Коблеве,
Миколаїв
ська обл.

XVI міжнародна
конференція
«Породоруйнівний і
метало-обробний
інструмент-техніка і
технологія його
виготовлення і
застосування»
ХІІІ міжнародний науковотехнічний семінар
«Сучасні проблеми
виробництва в
промисловості і на
транспорті»
ХІІІ міжнародна науковотехнічна конференція
«Інженерія поверхні і
реновація виробів»

21-24
вересня

с.
Морське,
Крим

18-22
лютого

Свалява

3-7
червня

Ялта

ХІІІ міжнародна науковопрактична конференція
«Якість, стандартизація,
контроль: теорія і
практика»

вересньжовтень

Міжнародна науковотехнічна конференція «Нові
і нетрадиційні технології в
ресурсо-і нергозбереженні»

22-24
травня

Ін-т імпульсних
www.iipt.com.ua
процесів і технологій,
Ін-т гідромеханіки,
Ін-т прикладних
проблем механіки і
математики, Ін-т
геотехнічної механіки,
Ін-т гідродинаміки СВ
РАН, Ford Motor
Company
Ін-т імпульсних
www.iipt.com.ua
процесів і технологій,
Ін-т
електрозварювання,
Ін-т електродинаміки,
Об’єднаний ін-т
високих температур
РАН, Ін-т фізики НАН
Білорусі
Ін-т надтвердих
www.ism.kiev.ua
матеріалів,
Міністерство топлива
і енергетики України,
Департамент
геологічної служби
України
Ін-т надтвердих
матеріалів, АТН
України, НТУУ
«КПІ», НТУ «ХПІ»,
КНУ технології і
дизайну
Ін-т надтвердих
матеріалів, НТУУ
«КПІ», НТУ «ХПІ»

www.ism.kiev.ua

Ялта

Ін-т надтвердих
матеріалів, МОНМС
України, ДКУ з
питань регулювання і
споживчої політики

www.ism.kiev.ua

Одеса

Ін-т надтвердих
матеріалів, МОНМС
України, Одеський
нац. політех. ун-т,
Одеська держ.
академія холоду

www.ism.kiev.ua

www.ism.kiev.ua

ІІІ міжнародна науковотехнічна конференція
молодих учених
«Люмінесцентні процеси в
конденсованих
середовищах»
XVIII міжнародна науковотехнічна конференція
«ЛЕОТЕСТ-2013»

листопад

Харків

Ін-т сцинтиляційних
матеріалів

http://lumcos.khar
kov.ua

лютий

смт
Славське

http://www.ipm.lv
iv.ua/

ІІІ міжнародна конференція
«Електрохімічний захист і
корозійний контроль»

24-26
вересня

Сєвєродонецьк

Фізико-механічний інт, Укр. тов-во
неруйнівного
контролю та тех.
діагностики, ІваноФранківський нац.
тех. ун-т нафти та газу
Фізико-механічний інт, Східноукраїнський
нац. ун-т,
Технологічний ін-т (м.
Северодонецьк)
Фізико-технологічний
ін-т металів і сплавів,
Асоціація ливарників
України, НТУ «ХПІ»,
Нац. металургійна
академія України
Фізико-технологічний
ін-т металів і сплавів,
МОНМС України,
Асоціація ливарників
України
Фізико-технологічний
ін-т металів і сплавів,
Асоціація ливарників
України

http:/www.ptima.k
iev.ua
http:/www.expo.z
p.ua
http:/foundryua.or
g
www.dgma.donets
k.ua/

Ін-т термоелектрики
НАН України та
МОНМС України,
Міжн.
термоелектрична
академія
НТК «Ін-т
монокристалів»,
Фізико-хімічний ін-т
НТК «Ін-т
монокристалів», ТОВ
«Наука-інновації підприємництво»

http://forum2013.i
nst.cv.ua

IX міжнародна науково21-24
практична виставкатравня
конференція «Литво - 2013»

Запоріжжя

IV міжнародна науковотехнічна конференція
«Перспективні технології,
матеріали та обладнання в
ливарному виробництві»
Міжнародна науковопрактична конференціявиставка «Ливарне
виробництво: технології,
матеріали, обладнання,
економіка та екологія»
ХV міжнародний форум з
термоелектрики

30
вересня4 жовтня

Краматорськ

IV
квартал

Київ

20-24
травня

Таллін,
Естонія

V міжнародний симпозіум
1-5 липня
«Methods and Applications of
Computational Chemistry»
VІІ міжнародна школа10-14
семінар молодих вчених
вересня
«Рост кристалів»

Харків

Харків

Відділення фізико-технічних проблем енергетики

corrosion2013@m
ail.ru
sti@sti.lg.ua

http://www.ptima.
kiev.ua
http://foundryua.o
rg

xray.isc.kharkov.c
om/MACC-5
http://www.isc.kh
arkov.com/english
/isc

Міжнародна науковотехнічна конференція
«Сучасні технології в
газотурбобудуванні»

червень

Алушта

Впровадження в енергетику
України чистих вугільних
енерготехнологій

травеньчервень

Київ

Впровадження технологій
вловлювання та
захоронення вуглецю в
Україні

вересень

Київ

XIV міжнародна науковопрактична конференція
«Відновлювана енергетика
XXI століття»

вересень

Крим

ІІ міжнародна науковотехнічна конференція
«Інформаційні проблеми
теорії акустичних,
радіоелектронних та
телекомунікаційних
систем» (IPST-2013)

24-28
вересня

Алушта

Міжнародна школа-семінар
«Використання
розподілених обчислень
при моделюванні складних
фізичних процесів»

листопад

Київ

Міжнародна конференція
«UKR POWER» «Ухід від
газової залежності.
Альтернативна енергетикапроблеми та перспективи.
Презентація успішних
інноваційних проектів»
XХІІІ конференція країн
СНД з міжнародною
участю «Проблеми екології
і експлуатації об'єктів
енергетики»

14-15
березня

Київ

4-6
червня

Севастополь

Ін-т проблем
машинобудування,
Відділення фізикотехнічних проблем
енергетики НАН
України, Ін-т
технічної теплофізики
Ін-т вугільних
енерготехнологій,
Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України, Європейська
Комісія
Ін-т вугільних
енерготехнологій,
Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України, Європейська
Комісія
Ін-т відновлюваної
енергетики, НТУУ
«КПІ», Запорізька
держ. інженерна
академія
Ін-т проблем
моделювання в
енергетиці, Ін-т
радіофізики та
електроніки, МОНМС
України, НТУУ
«КПІ», НУ «Львівська
політехніка»
Ін-т проблем
моделювання в
енергетиці

http://www.ipmac
h.
kharkov.ua

Ін-т технічної
теплофізики, НТУУ
«КПІ», Міжн.
науково-технічний
університет України
ім. Юрія Бугая, ООО
«УКР-ПАУЕР»
Ін-т технічної
теплофізики, Міжн.
асоціація
термоенергетичних
компаній (МАТЕК)

www.ateku.org.ua

www.cetiproject.c
om.ua

www.cetiproject.c
om.ua

www.ive.org.ua

www.engecology.
com

ХХХШ міжнародна
24-28
конференція «UKR
червня
POWER» - ярмарок
контрактів. «Комплексне
рішення проблем
енергозбереження в
промислової та комунальної
енергетиці. Інвестиції та
інновації»

Ялта

Ін-т технічної
теплофізики,
Асоціація
теплоенергетичних
компаній України,
НТУУ «КПІ», АсТЕК,
Міжн. Науковотехнічний ун-т
України ім. Юрія
Бугая, ООО «УКРПАУЕР»

ХХХIV міжнародна
конференція
«UKR POWER»
«Реформування
національної енергетики тенденції розвитку. Шляхи
залучення інвестицій»

17-21
вересня

Крим

Ін-т технічної
теплофізики,
Асоціація
теплоенергетичних
компаній України,
НТУУ «КПІ», АсТЕК,
Міжн. науковотехничний ун-т
України ім. Юрія
Бугая

ІХ міжнародна конференція
«Енергія з біомаси»

24-25
вересня

Київ

XXІ міжнародна науковопрактична конференція
«Сучасні методи і засоби
неруйнівного контролю та
технічної діагностики»

жовтень

Гурзуф,
Крим

VIII міжнародна науковопрактична конференція
«Проблеми промислової
теплотехніки»

8-11
жовтня

Київ

Ін-т технічної
http://www.bioma
теплофізики, НТЦ
ss.kiev.ua/conf201
«Біомаса»
3
Ін-т технічної
теплофізики, Укр.
інформаціонний центр
«Наука. Техніка.
Технологія», Укр. товво неруйнівного
контролю та технічної
діагностики,
Російське тов-во
неруйнівного
контролю та технічної
діагностики,
Білоруська асоціація
неруйнівного
контролю та технічної
діагностики,
Дніпропетровський
нац. ун-т
Ін-т технічної
теплофізики

Міжнародна науковотехнічна конференція
«Силова електроніка та
енергоефективність» (СЕЕ2013)

вересень

Алушта,
Крим

Ін-т електродинаміки,
НТУУ «КПІ», НТУ
«ХПІ»

Відділення ядерної фізики і енергетики
Сучасні проблеми фізики
твердого тіла-2013

вересень

Київ

ННЦ «Фізико-хімічне
матеріалознавство»К
НУ ім. Т.Шевченка та
НАН України
ННЦ «Харківський
фізико-технічний інт»

ХІ міжнародна конференція
з фізики високих енергій,
ядерної фізики та
прискорювачів
Міжнародна школа
молодих вчених з ядерної
фізики та енергетики

11-15
березня

Харків

червень

Харків

ННЦ «Харківський
фізико-технічний інт»

www.kipt.kharkov
.ua

ХІІ міжнародний семінар
«Плазмова електроніка і
нові методи прискорення»

26-30
серпня

Харків

ННЦ «Харківський
фізико-технічний інт»

www.kipt.kharkov
.ua

ХХІІІ міжнародний семінар
по прискорювачам
заряджених частинок
Високочисті матеріали.
Одержання, застосування,
властивості

8-14
вересня

Алушта

www.kipt.kharkov
.ua

вересеньжовтень

Харків

ННЦ «Харківський
фізико-технічний інт»
ННЦ «Харківський
фізико-технічний інт»

Міжнародна конференція
14-18
«Хімічна безпека: проблеми червня
і шляхи вирішення»

Крим

Хромотографічне товво України

Міжнародна школа з фізики
високих енергій

липень

Київ

ІХ міжнародна науковопрактична конференція
«Екологічна безпека,
Проблеми та шляхи
вирішення»

12-16
вересня

Алушта

Ін-т ядерних
досліджень, Ін-т
прикладної фізики,
КНУ ім. Т.Шевченка,
Ін-т ядерної фізики м.
Орсе (Франція)
Укр. науково-досл. інт екологічних
проблем

вересеньжовтень

Севастополь

24-26
вересня

Львів

www.kipt.kharkov
.ua

www.kipt.kharkov
.ua

www.kipt.kharkov
.ua

Відділення хімії
ІІ міжнародна конференція
«Прикладна фізиконеорганічна хімія»
ХІІ міжнародна
конференція з кристалохімії
інтерметалічних сполук

Ін-т загальної та
неорганічної хімії,
Таврійський нац. ун-т
Ін-т загальної та
неорганічної хімії,
Львівський нац. ун-т
ім. І.Франка

www.tnu.crimea.u
a
www.lnu.edu.ua
www.igic.org.ua

VI міжнародна конференція
«Сучасні проблеми
фізичної хімії»

вересень

Донецьк

Ін-т фізико-органічної
хімії
і вуглехімії,
Донецький нац. ун-т

http://chem.donnu.
edu.ua/index.php

Відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології
Конференція молодих
вчених «Холод в біології та
медицині»

16-17
травня

Харків

V українсько-польська
Вейгелівська конференція

23-25
травня

Чернівці

ІХ Парнасівська
конференція

вересень

Єрусалим,
Ізраїль

ІІ міжнародний українськошвецький симпозіум
«Трансляційна онкологія:
старі та нові парадигми»

20-21
травня

Київ

Ін-т проблем
кріобіології і
кріомедицини,
Кафедра кріобіології
ЮНЕСКО
Ін-т біології клітини,
Укр. мікробіологічне
тов-во, Чернівецький
ун-т
Ін-т біохімії, Укр.
біохімічне тов-во,
Польське біохімічне
тов-во, Ізраїльське
біохімічне тов-во
Ін-т
експериментальної
патології, онкології і
радіобіології

www.cellbiol.lviv.
ua/2013

www.onconet.kiev
.ua

Відділення загальної біології
ІІ міжнародний симпозіум
«День Рослин»

травень

Київ

Міжнародна конференція
молодих учених «Актуальні
проблеми ботаніки та
екології»
IV міжнародна наукова
конференція «Збереження
та реконструкція
ботанічних садів і
дендропарків в умовах
сталого розвитку»

4-8
червня

Щолкіно,
Крим

23-26
вересня

Біла
Церква

ІІ міжнародна наукова
конференція «Сучасна
фітоморфологія»

14-16
травня

Львів

ДУ «Ін-т харчової
біотехнології та
геноміки», Iн-т
ботаніки. Iн-т
фізіології рослин та
генетики, Нац.
ботанічний сад, КНУ
ім.Т.Шевченка
Ін-т ботаніки,
Казантипський
природний заповідник

http://www.plantd
ay12.eu/ukraineevent-list2012.htm

Держ. дендрологічний
парк «Олександрія»,
Рада ботанічних садів
та дендропарків
України,
Білоцерківський нац.
аграрний ун-т
Держ.
природознавчий
музей, Ін-т екології
Карпат, Львівський
нац. ун-т ім. І.Франка

www.nbg.kiev.ua

http://www.botany
-center.kiev.ua/

www.alexandriapa
rk.kiev.ua

www.museum.lvi
v.net

Антропогенно
трансформовані екосистеми
(фауністичні комплекси,
ступінь трансформації, роль
в екомережах)
Міжнародний науковотехнічний семінар
«Системи контролю
навколишнього
середовища» СКОС-2013
VIII міжнародна науковопрактична конференція
молодих вчених,
присвячена екологічним
проблемам водних
екосистем «Pontus Euxinus 2013»
Міжнародна науковопрактична конференція
«День поля»

листопад

Київ

Ін-т зоології

вересень

Севастополь

Ін-т біології південних
морів, Морський
гідрофізичний ін-т

20-23
травня

Севастополь

Ін-т біології південних
морів

червеньлипень

Київ

Ін-т фізіології рослин
і генетики,
Міністерство аграрної
політики та
продовольства
України

www.ifrg.kiev.ua

ХI міжнародна науковопрактична інтернетконференція «Економікоправові дослідження у ХХІ
столітті: Господарський
кодекс України у системі
правового забезпечення
економіки»

І квартал

Донецьк

Ін-т економікоправових досліджень

http://www.iepd.d
n.ua

ХІІ міжнародна науковопрактична інтернетконференція «Економікоправові дослідження у ХХІ
столітті: правові аспекти
інтеграції України у світову
економіку»
ІІ міжнародна науковопрактична конференція
«Міграційні процеси в
Україні: сучасні виклики та
регіональна специфіка»

ІІ квартал

Донецьк

Ін-т економікоправових досліджень

http://www.iepd.d
n.ua

жовтень

Львів

Ін-т регіональних
www.irr.org.ua
досліджень, Львівська
облдержадміністрація,
НУ «Львівська
політехніка», Держ.
вища школа фахової
освіти м. Ярослав
(Польща)

Відділення економіки

Міжнародна науковопрактична конференція
«Суспільно-екологічні
аспекти формування
стратегічного потенціалу
сталого розвитку України
та її регіонів»
Міжнародна науковопрактична конференція
«Соціально-демографічні
зрушення в Україні:
чинники та перспективи»
VI міжнародна науковопрактична конференція
«Сталий розвиток –
стратегічна перспектива
Українського
Причорномор’я»
Міжнародна науковопрактична конференція:
«Проблема війни і миру в
нестаціонарній системі
міжнародних відносин»
Міжнародна науковопрактична конференція:
«Концептуальні параметри
зовнішньо-політичного та
безпекового
позиціонування України»
Міжнародна науковопрактична конференція:
«Глобальні фінансові
ризики в умовах
трансформації світової
фінансової системи»
Міжнародна науковопрактична конференція:
«Транзитивна система
України в умовах
глобальної кризи»

ІІІ
квартал

Київ

ДУ «Ін-т економіки
природокористування
та сталого розвитку

www.ecos.kiev.ua

Київ

Ін-т демографії та
соціальних
досліджень

http:\\idss.org.ua

жовтень

Феодосія

лютий

Київ

квітень

Київ

Ін-т проблем ринку та
економікоекологічних
досліджень,
Херсонський нац. тех.
ун-т
Ін-т світової
економіки і
міжнародних
відносин, КНУ ім.
Т.Шевченка
Ін-т світової
економіки і
міжнародних
відносин, КНУ ім.
Т.Шевченка

травень

Київ

Ін-т світової
економіки і
міжнародних відносин

20 червня

Київ

Ін-т світової
економіки і
міжнародних
відносин, Ін-т
соціології, Міжн.
асоціація «УкраїнаРимський клуб»

Міжнародна науковопрактична конференція:
«Історичні перспективи
еволюції інституту
національної держави»

24 жовтня Київ

Ін-т світової
економіки і
міжнародних відносин

Міжнародна науковопрактична конференція:
«Стратегічні напрями
модернізації зовнішньоекономічного комплексу
України в умовах
цивілізаційних змін»

жовтень

Київ

Ін-т світової
економіки і
міжнародних відносин

Міжнародна науковопрактична конференція:
«Посткризові
трансформації та їх вплив
на сучасні тенденції
інфляційних процесів»
Міжнародна науковопрактична конференція
«Формування нової системи
міжнародних відносин:
тенденції та прогнози»
IV міжнародна науковопрактична конференція
«Сучасні проблеми
моделювання соціальноекономічних систем»

жовтень

Київ

Ін-т світової
економіки і
міжнародних відносин

листопад

Київ

11-13
квітня

Харків

Ін-т світової
економіки і
міжнародних
відносин, КНУ ім.
Т.Шевченка
НДЦ індустріальних
проблем розвитку,
Харківський нац.
екон. ун-т, Ін-т
економіки і
організації
промислового
виробництва РАН,
Санкт-Петербурзький
держ. ун-т економіки і
фінансів (Росія), Ун-т
нац. і світового
господарства
(Болгарія),
Волгоградський держ.
ун-т (Росія),
Люблінський
католицький ун-т
(Польща)

Міжнародна науковопрактична конференція
«Соціально-економічний
розвиток України та її
регіонів: проблеми науки та
практики»

23-24
травня

Харків

Міжнародна науковопрактична конференція
«Економічний розвиток
України в сучасному
просторі і часі», присвячена
видатному ученомуекономісту О. Г. Ліберману

23-24
жовтня

Харків

НДЦ індустріальних
проблем розвитку,
Харківський нац.
екон. ун-т,
Харківський
регіональний ін-т
держ. управління Нац.
академії держ.
управління при
Президенті України;
Ун-т Ліон 2 ім.
Люм’єра (Франція),
Ін-т економіки УВ
РАН, Уральський
федеральний ун-т
(Росія), Харківський
ін-т фінансів Укр.
держ. ун-ту фінансів
та міжн. торгівлі,
Вища школа
«Humanitas»
(Польща);
Братиславський
економічний ун-т
(Словаччина)
НДЦ індустріальних
проблем розвитку,
Харківський нац.
економічний ун-т,
Ін-т економіки УВ
РАН,
Уральський
федеральний ун-т
(Росія), Томський
держ. ун-т (Росія),
Варшавський
технологічний ун-т
«Варшавська
політехніка»
(Польща), Ун-т Ліон 2
ім. Люм’єра
(Франція),
Братиславський екон.
ун-т (Словаччина)

Міжнародна науковопрактична конференція
«Конкурентоспроможність
та інновації: проблеми
науки та практики»

14-15
Харків
листопада

Міжнародна науковопрактична конференція
«Сучасні проблеми та
механізми фінансового
управління»

12-13
грудня

Харків

НДЦ індустріальних
проблем розвитку,
Харківський нац.
економічний ун-т, Ін-т
економіки УВ РАН,
Уральський
федеральний ун-т,
Московський держ.
тех. ун-т (Росія),
Варшавський
технологічний ун-т
«Варшавська
політехніка»
(Польща), Ун-т
прикладних наук
Верхньої Австрії
(Австрія),
Братиславський екон.
ун-т (Словаччина),
НДЦ індустріальних
проблем розвитку,
Харківський нац.
екон. ун-т, Ін-т
економіки УВ РАН,
Уральський
федеральний ун-т
(Росія), Halmstad
University (Швеція),
Варшавський
технологічний ун-т
«Варшавська
політехніка»
(Польща)

Відділення історії, філософії і права
Актуальні проблеми
всесвітньої історії:
конфлікти як складова
розвитку міжнародних
відносин

травень

Київ

Суспільно-політична
модернізація в країнах світу
та її демократичний
потенціал

листопад

Київ

ДУ «Ін-т всесвітньої
історії»,
Дипломатична
академія України при
МЗС України, КНУ
ім. Т. Шевченка
ДУ «Ін-т всесвітньої
історії», Ін-т
політичних і
етнонаціональних
досліджень,
Посольство
Азербайджанської
Республіки в Україні

http//www.ivinas.
org.ua

Міжнародна наукова
конференція з історичної
картографії

квітень

Львів

XХІІІ міжнародна наукова
конференція «Історія
релігій в Україні»

травень

Львів

XХІІ наукова геральдична
конференція

жовтень

Львів

IV міжнародна
сфрагістична конференція

листопад

Київ

Китайська цивілізація:
традиція та сучасність

жовтень

Київ

ІІІ міжнародна наукова
конференція «Українська
енциклопедистика»

червень

Київ

Х міжнародна наукова
конференція «Археологія
Заходу України»

травень

Львів

Ін-т української
археографії та
джерелознавства,
Львівське відділення
Ін-ту української
археографії та
джерелознавства,
Львівський музей
історії релігії,
Відділення
релігієзнавства Ін-ту
філософії, Центр
міської історії
Центрально-Східної
Європи
Ін-т української
археографії та
джерелознавства,
Львівське відділення
Ін-ту української
археографії та
джерелознавства,
Львівський музей
історії релігії,
Відділення
релігієзнавства Ін-ту
філософії
Ін-т української
археографії та
джерелознавства,
Львівське відділення
Ін-ту української
археографії та
джерелознавства, Укр.
геральдичне тов-во
Ін-т української
археографії та
джерелознавства, Ін-т
історії України, Музей
Шереметьєвих, Укр.
геральдичне тов-во
Ін-т сходознавства
Ін-т енциклопедичних
досліджень, Наукове
тов-во ім. Т.Шевченка
в Європі
Ін-т українознавства,
Західний науковий
центр НАН України і
МОНМС України

encyclopedia.kiev
.ua

www.instukr.lviv.ua

Давня та середньовічна
Таврика: міжцивілізаційний
діалог Заходу та Сходу

жовтень

Сімферополь

Ін-т археології

http://archaeocrim
ea.com

VII міжнародна наукова
конференція з церковної
археології «Сакральний
простір печери»
Українсько-французький
круглий стіл «Права
людини: Україна та досвід
Об’єднаної Європи»
Адаптація завдань і
функцій наукової
бібліотеки до вимог
розвитку цифрових
інформаційнних ресурсів

8-14
вересня

Севастополь

Ін-т археології, Нац.
заповідник «Херсонес
Таврійський»

saintclement@yan
dex.ua

ІІІ
квартал

Київ

Ін-т філософії

жовтень

Київ

Міжнародна наукова
конференція (до Дня
слов’янської писемності і
культури) «Сучасна
славістика: ключові
проблеми та тенденції
розвитку (до 1150-річчя
створення слов’янської
азбуки просвітителями
Кирилом і Мефодієм)»

травень

Київ

НБУ ім.
В.Вернадського, Рада
директорів наукових
бібліотек та
інформаційних
центрів академій наук
– членів МААН,
Асоціація бібліотек
України
НБУ ім.
В.Вернадського,
Міжн. комітет
славістів, Ін-т
археології, Ін-т
мистецтвознавства,
фольклористики та
етнології; Ін-т
української мови, Ін-т
мовознавства, Укр.
мовно-інформаційний
фонд, КНУ ім.
Т.Шевченка
НБУ ім.
В.Вернадського

IV міжнародна наукова
16 травня
конференція молодих
учених «Наукова молодь в
умовах розвитку
соціокомунікаційної сфери»
ХХІІ міжнародна наукова
березень
конференція «Нові
дослідження пам’яток
козацької доби в Україні»

Київ

Київ

Центр
пам'яткознавства
НАН України і Укр.
тов-ва охорони
памяток історії та
культури

mcenter@ukr.net,
utopikukraine@yandex.r
u
www.pamjatky.or
g.ua

IV міжнародна науковопрактична конференція
«Технічний музей: історія,
досвід, перспективи»

травень

Севастополь

Центр
пам'яткознавства
НАН України і Укр.
Тов-ва охорони
памяток історії та
культури, Музей
збройних сил України,
Федеральне державне
підприємство
культури РФ
«Політехнічний
музей»
Центр
пам'яткознавства
НАН України і Укр.
товариства охорони
памяток історії та
культури, Нац. КиєвоПечерський історикокультурний
заповідник

mcenter@ukr.net,
utopikukraine@yandex.r
u
www.pamjatky.or
g.ua

ХІ міжнародна наукова
конференція «Церкванаука-суспільство: питання
взаємодії»

травеньчервень

Київ

V міжнародна осіння
студентська школа
«Історико-культурна
спадщина Єврорегіону
Слобожанщина»

вересень

Харків

Центр
пам'яткознавства
НАН України і Укр.
товариства охорони
памяток історії та
культури,
Бєлгородський держ.
ун-т

http://wwwhistory.univer.kha
rkov.ua/

ХХХІ міжнародна
краєзнавча конференція
молодих учених

грудень

Бєлгород

20-24
травня

Керч

Центр
http://wwwпам'яткознавства
history.univer.kha
НАН України і Укр.
rkov.ua/
товариства охорони
памяток історії та
культури,
Бєлгородський держ.
ун-т
Ін-т сходознавства, Інт археології,
Керченський держ.
історико-культурний
заповідник, Укр. нац.
комітет візантиністів

XIV Боспорські читання

Відділення літератури, мови та мистецтвознавства

mcenter@ukr.net,
utopikukraine@yandex.r
u
www.pamjatky.or
g.ua

ІХ міжнародна наукова
20-25
конференція «Горизонти
жовтня
прикладної лінгвістики та
лінгвістичних технологій» –
MegaLing-2013

Київ

Мова, культура,
самоідентичність

21-22
березня

Київ

Укр. мовноmegaling.ulif.org.
інформаційний фонд, ua
НБУ ім.
В. Вернадського, Ін-т
кібернетики,
Таврійський нац. ун-т,
Ін-т російської мови
РАН, СанктПетербурзький держ.
ун-т, Харківський нац.
ун-т радіоелектроніки,
НТУ «ХПІ»
Ін-т української мови

Українська термінологія і
сучасність

23-25
квітня

Київ

Ін-т української мови

Лексикографічний досвід
Б.Д. Грінченка на
загальнослов’янському тлі
Народні засади та образностильові системи спадщини
Тараса Шевченка в
контексті сучасних
національно-культурних
пріоритетів
V міжнародний мистецький
ярмарок «Гончарний
Всесвіт в Україні-2013»
(«PotteryUniverseUkraine2013»)
Міжнародний
керамологічний симпозіум
«Реконструкція й
інтерпретація археологічної
кераміки: пастки чи
путівники для дослідників»

21-23
Київ
листопада

Ін-т української мови

березень

Київ

Ін-т
мистецтвознавства,
фольклористики та
етнології

28-30
червня

Опішне

Відділення
керамології
Ін-ту народознавства

http://www.ceram
ology-inst.gov.ua

15-18
жовтня

Опішне

Відділення
керамології Ін-ту
народознавства

http://www.ceram
ology-inst.gov.ua

Міжнародні славістичні
читання, присвячені пам’яті
академіка
Л.А. Булаховського
ХХІІ міжнародна наукова
конференція «Мова і
культура» ім. проф. Сергія
Бураго

квітень

Київ

Ін-т мовознавства,
КНУ ім.Т. Шевченка

червень

Київ

Ватрослав Ягич і проблеми
славістики

18-20
жовтня

Київ

Ін-т мовознавства, Інт літератури, КНУ
ім.Т. Шевченка,
Видавничий дім
Дмитра Бураго
Ін-т мовознавства,
Київський нац.
лінгвістичний ун-т,
Ін-т славістики ун-ту
ім. В. Гумбольта
(Німеччина),
Одеський нац. ун-т

www.term-in.org

Леся Українка і національна 17-18
література
травня
2 семінари з германістики
квітень,
жовтень
Теоретичний симпозіум
30-31
травня

Луцьк

Київ

Ін-т літератури,
Волинський НУ
Ін-т літератури,
Берлінський ун-т
Ін-т літератури

Міжнародна наукова
конференція зі
шекспірознавства

22-25
вересня

Запоріжжя

Ін-т літератури, КНУ
ім. Т.Шевченка

ХІІ молодіжна конференція

19-21
червня

Київ

Ін-т літератури

травень

Львів

Західний науковий
центр НАН України і
МОНМС України,
Львівський нац. ун-т
ім. І.Франка

http://www.franko
. lviv.ua/

XII міжнародна
вересень
конференція з кристалохімії
інтерметалічних сполук

Львів

http://www.franko
. lviv.ua/

VIІ міжнародна науковопрактична конференція
«Наука і соціальні
проблеми суспільства:
трансформація цінностей у
сучасному світі»

23-24
травня

Харків

Західний науковий
центр НАН України і
МОНМС України,
Львівський нац. ун-т
ім. І.Франка, Комітет
кристалографів
України
Північно-східний
науковий центр НАН
України і МОНМС
України, Держ.
агентство з питань
науки, інновацій та
інформатизації
України; Харківський
нац. ун-т ім.
В.Каразіна

VI міжнародний науковопрактичний семінар

травень

Запоріжжя

VIII міжнародна науковопрактична конференція
молодих вчених
«Екологічний інтелект –
2013»

14-15
травня

Дніпропетровськ

Київ

Наукові центри
Міжнародний науковий
симпозіум «Дитяча
психотерапія в контексті
європейської інтеграції»

Придніпровський
науковий центр НАН
України і МОНМС
України, Запорізький
ін-т економіки та
інформаційних
технологій
Придніпровський
науковий центр НАН
України і МОНМС
України,
Дніпропетровський
нац. ун-т залізничного
транспорту

V міжнародна науковопрактична конференція
«Сучасна економічна теорія
та пошук ефективних
механізмів
господарювання»

15
березня

Сімферополь

Кримський науковий
центр НАН України і
МОНМС України,
Київський нац.
економічний ун-т,
Таврійський нац. унт, Хмельницький нац.
ун-т
Кримський науковий
центр НАН України і
МОНМС України,
Таврійський нац. ун-т,
Міністерство
культури АРК
Кримський науковий
центр НАН України і
МОНМС України,
Таврійський нац. ун-т,
Кафедра UNESCO
«Відновлювана
енергія та сталий
розвиток»

XXXIV міжнародні наукові
читання «Культура народів
Причорномор'я з давніх
часів до наших днів»

17 квітня

Сімферополь

В.І. Вернадський та
глобальні проблеми
сучасної цівілізації

23-26
квітня

Сімферополь

XXXV міжнародні наукові
читання «Культура народів
Причорномор'я з давніх
часів до наших днів»

16 жовтня Сімферополь

Кримський науковий
центр НАН України і
МОНМС України,
Таврійський нац. ун-т,
Міністерство
культури АРК

Астрономія в Приельбруссі
- 2013

серпень

с.
Терскол,
КабардиноБалкарська
Республіка, Росія

Міжн. центр
астрономічних та
медико-екологічних
досліджень, Ін-т
астрономії РАН

ХІІ міжнародна науковопрактична конференція
«Сучасні інформаційні
технології управління
проблеми екологічною
безпекою,
природокористуванням,
заходами в надзвичайних
ситуаціях»

вересень

с.
Кацивелі,
Крим

Ін-т телекомунікацій і
глобального
інформаційного
простору, Науковий
центр аерокосмічних
досліджень Землі Інту геологічних наук,
НАУ «ХАІ», КНУ ім.
Т. Шевченка

http://www.verna
dsky.crimea.edu

Установи при Президії
www.terskol.com

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

квітень

Київ

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

Міжнародна школа-семінар
«Спектроскопія молекул і
кристалів»

вересень

Крим

man.gov.ua
- розділ
«Нормативна
база»;
- підрозділ
«Поточна
діяльність»

Міжнародна науковопрактична конференція
«Інноваційні технології
навчання обдарованої
молоді»

грудень

Київ

Міжнародна конференція
молодих вчених «ICYS
2013»

квітень

о.
Ломбок,
Індонезія

Весняна сесія Німецькоукраїнського дитячого
аерокосмічного
університету
Наукова школа з фізики для
школярів на базі
Європейської організації
ядерних досліджень
(CERN)

травень

Мюнхен,
ФРН

червеньлипень

Швейцарія

Нац. центр «Мала
академія наук
України», Київський
обласний
позашкільний
навчальний заклад
«Мала академія наук»
НЦ «Мала академія
наук України»
МОНМС України та
НАН України, Ін-т
обдарованої дитини
НАПН України
НЦ «Мала академія
наук України»
МОНМС України та
НАН України
НЦ «Мала академія
наук України»
МОНМС України та
НАН України
НЦ «Мала академія
наук України»
МОНМС України та
НАН України

Наукова школа з біохімії
для школярів на базі
Експериментальної
лабораторії для молоді
XLAB
Конкурс молодих вчених
Європейського Союзу
«EUCYS 2013»

липеньсерпень

Геттінген, ФРН

НЦ «Мала академія
наук України»
МОНМС України та
НАН України

www.man.gov.ua

вересень

Прага,
Чехія

www.man.gov.ua

Осіння сесія Німецькоукраїнського дитячого
аерокосмічного
університету

вересень

Київ

НЦ «Мала академія
наук України»
МОНМС України та
НАН України
НЦ «Мала академія
наук України»
МОНМС України та
НАН України

www.man.gov.ua

www.man.gov.ua

www.man.gov.ua

www.man.gov.ua

www.man.gov.ua

ІІІ наукова школа для
педагогічних працівників
Європейської організації
ядерних досліджень
(CERN)
Міжнародна науковопрактична конференція
учнів-членів Малої академії
наук «Україна – очима
молодих»
Міжнародна школа-семінар
«Спектроскопія молекул і
кристалів»

жовтень,
лютий

Швейцарія

НЦ «Мала академія
наук України»
МОНМС України та
НАН України

www.man.gov.ua

березень

Львів

НЦ «Мала академія
наук України»
МОНМС України та
НАН України

www.man.gov.ua

серпень

Волинська обл.

НЦ «Мала академія
наук України»
МОНМС України та
НАН України

www.man.gov.ua

IX дистанційна науковопрактична конференція за
міжнародною участю
«Системи підтримки
прийняття рішень. Теорія і
практика. СППР-2013»
VIII міжнародна науковопрактична конференція
«Математичне та імітаційне
моделювання систем.
МОДС ’2013»
V міжнародна науковотехнічна конференція
«Комп’ютерна математика
в науці, інженерії та освіті.
CMSEE-2013»
XVIII міжнародна науковотехнічна конференція і
Російська наукова школа
«Системні проблеми
надійності, якості,
математичного
моделювання та
інфотелекомунікаційних
технологій в інноваційних
проектах. Інноватика-2013»
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Київ

Ін-т проблем
математичних машин
і систем

http://conference.
immsp.kiev.ua

Ін-т проблем
математичних машин
і систем

http://www.
immsp.kiev.ua/
conferences/

Ін-т проблем
математичних машин
і систем, Ін-т
прикладної
математики РАН
Ін-т проблем
математичних машин
і систем

http://cmsee.devst
udio.com.ua
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