
Перелік міжнародних заходів, проведення яких планується  
установами НАН України у 2014 р. 

Назва міжнародного заходу 
Час 

проведення 

Місце 

проведення 
Основні організатори 

Посилання на веб-сайт 

інституту або 

конференції 

 

Відділення математики 

 
Х 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, 

Львівський держ. ун-т 

фізичної культури, 

Харківський нац. пед. ун-т 

www.cmm.lviv.ua 

XV Міжнародна наукова 

конференція імені академіка 

М.Кравчука 

15-17 

травня  

Київ  Ін-т математики, НТУУ 

«КПІ», 

КНУ ім. Т. Шевченка,  

Нац. педагогічний ун-т ім. 

М.П.Драгоманова 

www.kpi.ua 

Міжнародна математична 

конференція «Крайові 

задачі, теорія функцій і їх 

застосування», присвячена 

60-річчю В.І. Рукасова (1954 

– 2009) 

21-24 

травня   

Слов’янсь

к 

Ін-т математики, КНУ ім. Т. 

Шевченка, 

Донбаський держ. 

педагогічний ун-т 

www.slavmmk.org.ua 

ІІІ Міжнародна наукова 

нарада «Гідродинаміка 

рухомих об’єктів» 

травень Київ 

 

Міжн. математичний центр 

ім. Ю. Митропольського, Ін-

т математики, КНУ ім. 

Т.Шевченка 

intmatcent@ 

gmail.com 

 

Міжнародна конференція з 

диференціальної геометрії  

травень Одеса Ін-т математики, Одеська 

нац. академія харчових 

технологій 

www.imath.kiev.ua 

ХII Міжнародна 

конференція «Стійкість, 

керування та динаміка 

твердого тіла» 

 

4-8 

червня  

Донецьк Ін-т прикладної математики 

і механіки, МОН України, 

Донецький нац. ун-т 

http://www.iamm.ac.d

onetsk.ua/en/conferenc

e/ 

Груповий аналіз 

диференціальних рівнянь та 

інтегрованих систем 

15–19 

червня  

Ларнака, 

Кіпр 

Ін-т математики, Ун-т Кіпру www2.ucy.ac.cy/~sym

metry/ 

Міжнародна алгебраїчна 

конференція, присвячена 

сторіччю Л.А.Калужнина 

 

7-12 

липня  

Київ Ін-т математики, КНУ ім. Т. 

Шевченка,  

Нац. ун-т «Києво-

Могилянська академія» 

kaluzhnin-

conf.incarne.net 

ІІІ Міжнародна конференція 

«Математика для наук про 

життя» 

 

9-15 

вересня 

Донецьк Ін-т математики, Ін-т 

гідромеханіки, КНУ ім. Т. 

Шевченка, Ун-т  м.Любек, 

Ун-т м.Осло, Політехнічний 

ун-т Мілана 

http://eumls2014.logo-

st.com/ 

http://www.cmm/
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//kaluzhnin-conf.incarne.net/&hash=2fd54ad600eb5c69dfe408cca3aa0d7f
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//kaluzhnin-conf.incarne.net/&hash=2fd54ad600eb5c69dfe408cca3aa0d7f


Фрактальність і дробовість 

 

9-12 

вересня  

Київ Ін-т математики, КНУ ім. Т. 

Шевченка,  

Нац. педагогічний ун-т ім. 

М.П.Драгоманова 

www.mechmat.univ.ki

ev.ua 

ІХ Міжнародна наукова 

конференція «Математичні 

проблеми механіки 

неоднорідних структур» 

 

15-19 

вересня  

Львів 

 

Ін-т прикладних проблем 

механіки і математики ім. 

Я.С.Підстригача, Львівський 

нац. ун-т  

Ім. І. Франка 

www.iapmm.lviv.ua 

XIX Міжнародний семінар 

«Прямі та обернені задачі 

теорії електромагнітних та 

акустичних хвиль (DIPED-

2014)» 

вересень Тбілісі 

(Грузія) 

Ін-т прикладних проблем 

механіки і математики ім. 

Я.С.Підстригача, Тбіліський 

держ. ун-т (Грузія) 

www.iapmm.lviv.ua 

ІІІ Міжнародна конференція 

«Варіаційні методи в 

механіці» 

вересень 

 

Київ 

 

Міжн. математичний центр 

ім. Ю. Митропольського, Ін-

т математики, національний 

КНУ ім. Т.Шевченка 

intmatcent@ 

gmail.com  

  

V Міжнародна конференція 

молодих вчених з 

диференціальних рівнянь та 

їх застосувань імені Я. Б. 

Лопатинського 

 

5-8 

листопад

а  

Донецьк 

 

Ін-т прикладної математики 

і механіки. Ін-т математики, 

Донецький нац. ун-т, 

Львівський нац. ун-т ім. І. 

Франка, КНУ ім. Т. 

Шевченка, МОН України 

http://math.donnu.edu.

ua/uk-

ua/science/conferences

/ICL2014/Pages/Defau

lt.aspx 

Міждисциплінарні різдвяні 

читання 

 

23-24 

грудня  

Київ Ін-т математики, Нац. 

педагогічний ун-т ім. 

М.П.Драгоманова 

www.fmi.npu.edu.ua 

 

Відділення інформатики 

 
Інтелектуальні системи 

прийняття рішень та 

проблеми обчислювального 

інтелекту  

19-23 

травня 

Євпаторія Міжн. науково-навчальний 

центр інформаційних 

технологій та систем НАН 

України та МОН України, 

Херсонський НТУ, 

Харківський нац. ун-т 

радіоелектроніки 

www.mgua.irtc.org.ua 

ІХ Міжнародна науково-

практична конференція з 

програмування 

УкрПРОГ’2014 

20-22 

травня 

Київ Ін-т програмних систем, 

Кібернетичний центр, МОН 

України, НТУУ «КПІ» 

http://ukrprog.org.ua 

XIV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Інформаційні технології та 

безпека» 

травень-

червень 

 Ін-т проблем реєстрації 

інформації, Науково-

дослідний ін-т 

інформатики і права Нац. 

академії правових наук 

України  

http://www.ipri. 

kiev.ua 

XVI Міжнародна науково-

практична конференція 

«Системний аналіз та 

інформаційні технології» 

травень Київ ННК «Ін-т прикладного 

системного аналізу» НТУУ 

«КПІ» МОН України та 

НАН України 

sait.org.ua 

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


VII Міжнародна наукова 

конференція 

«Інтелектуальні системи 

прийняття рішень та 

проблеми обчислювального 

інтелекту» 

травень Євпато-

рія 

ННК «Ін-т прикладного 

системного аналізу» НТУУ 

«КПІ» МОН України та 

НАН України, Херсонський 

НТУ, Нац. авіаційний ун-т 

isdmci.org.ua 

VІ Міжнародний семінар з 

індуктивного моделювання  

7- 13 

вересня 

Київ Міжн. науково-навчальний 

центр інформаційних 

технологій та систем НАН 

України та МОН України, 

Чеський техн. ун-т 

www.mgua.irtc.org.ua 

Міжнародна науково-

технічна конференція 

«Штучний інтелект. 

Інтелектуальні системи» 

22-26 

вересня 

Кацівелі,

Крим 

Ін-т проблем штучного 

інтелекту МОН України та 

НАН України, Ін-т 

кібернетики ім. В.М. 

Глушкова, РАН, МОН РФ, 

Південний федеральний ун-

т (м. Таганрог), НАН 

Білорусі, МОН Білорусі, 

Люблінська політехніка 

(Польща), Євразійський 

нац. ун-т ім. Л.М. 

Гумільова (Казахстан) 

www.iai.dn.ua 

ai_2014@iai.dn.ua 

Міжнародна наукова 

молодіжна школа «Системи 

та засоби штучного 

інтелекту» 

22-26 

вересня 

Кацівелі, 

Крим 

Ін-т проблем штучного 

інтелекту МОН України та 

НАН України, Ін-т 

кібернетики ім. В.М. 

Глушкова, РАН, МОН РФ, 

Південний федеральний ун-

т (м. Таганрог), НАН 

Білорусі, МОН Білорусі, 

Люблінська політехніка 

(Польща), Євразійський 

нац. ун-т ім. Л.М. 

Гумільова (Казахстан) 

www.iai.dn.ua 

ai_2014@iai.dn.ua 

Круглий стіл «Проблеми 

штучного інтелекту» 

вересень Кацівелі, 

Крим 

Ін-т проблем штучного 

інтелекту МОН України та 

НАН України, Ін-т 

кібернетики ім. В.М. 

Глушкова, РАН, МОН РФ, 

Південний федеральний ун-

т (м. Таганрог), НАН 

Білорусі, МОН Білорусі, 

Люблінська політехніка 

(Польща), Євразійський 

нац. ун-т ім. Л.М. 

Гумільова (Казахстан) 

www.iai.dn.ua 

ai_2014@iai.dn.ua 

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


ХХІ Міжнародна 

конференція з 

автоматичного управління 

«Автоматика-2014» 

вересень Київ Міжн. науково-навчальний 

центр інформаційних 

технологій та систем НАН 

України та МОН України, 

Ін-т космічних досліджень 

НАН України та ДКА 

України, Ін-т кібернетики, 

ННК «Ін-т прикладного 

системного аналізу» НТУУ 

«КПІ» МОН України та 

НАН України 

www.irtc.org.ua 

Міжнародна школа з 

геомеханіки  

жовтень Глівіца-

Устронь 

(Польща) 

ННК «Ін-т прикладного 

системного аналізу» НТУУ 

«КПІ» МОН України та 

НАН України, Глівицька 

політехніка (Польща) 

http://iasa.kpi.ua/ 

XI Міжнародна науково-

практична конференція 

«Математичне та 

програмне 

забезпечення 

інтелектуальних 

систем» 

листопа

д 

Дніпро-

петровськ 

ННК «Ін-т прикладного 

системного аналізу» НТУУ 

«КПІ» МОН України та 

НАН України 

http://iasa.kpi.ua/ 

ІХ Міжнародна  

конференція «Нові 

інформаційні технології в 

освіті для всіх» 

листопа

д 

Київ Міжн. науково-навчальний 

центр інформаційних 

технологій та систем НАН 

України та МОН України 

www.dlab.irtc.org.ua 

 

Відділення механіки 

 
XVІ Міжнародна 

молодіжна науково-

практична конференція 

«Людина і космос» 

9-11 

квітня  

Дніпро-

петровськ 

Ін-т технічної механіки 

НАН України і ДКА 

України, ДКА України, 

Нац. центр аерокосмічної 

освіти молоді ім. О. М. 

Макарова, ДП «КБ 

«Південне» ім. М.К. 

Янгеля, Дніпропетровський 

нац. ун-т ім. О. Гончара, 

НАУ «ХАІ», Ужгородський 

держ. ун-т, 

Придніпровський науковий 

центр НАН України та 

МОН України, Ін-т 

космічних досліджень НАН 

України і ДКА України, 

ГАО, Ін-т ботаніки ім. М. Г. 

Холодного 

www.spacehuman.org 

http://www.irtc.org.ua/
http://iasa.kpi.ua/
http://iasa.kpi.ua/
http://www.dlab.irtc.org.ua/


Математичні проблеми 

технічної механіки - 2014 

квітень Дніпро-

петровськ 

Ін-т технічної механіки 

НАН України і ДКА 

України, Придніпровський 

науковий центр НАН 

України та МОН України, 

Дніпродзержинський держ. 

техн. ун-т, 

Дніпропетровський нац. ун-

т ім. О.Гончара, Ін-т 

механіки ім.  

С.П. Тимошенка,  

Ін-т геотехнічної механіки 

ім. М.С. Полякова 

http://www.dstu.dp.ua/
index.shtml 

V Міжнародна науково-

технічна конференція 

«Проблеми динаміки і 

міцності в турбомашино-

будуванні» (Турбо-2014) 

27-30 

травня 

Київ Ін-т проблем міцності ім. 

Г.С.Писаренка, Наукова 

рада з проблеми «Механіка 

деформованого твердого 

тіла» при Відділенні 

механіки НАН України 

http: www.ipp.kiev.ua 

XII Міжнародна галузева 

науково-технічна 

конференція 

«Світлопрозорі фасадні 

конструкції. Безпека. 

Надійність. 

Енергоефективність» 

червень Київ Ін-т проблем міцності ім. 

Г.С.Писаренка  

http: www.ipp.kiev.ua 

XХІV Міжнародна наукова 

школа ім. академіка  

С.О. Христиановича 

«Деформування і 

руйнування матеріалів з 

дефектами і динамічні 

явища в гірських породах і 

виробках» 

вересень Сімферо-

поль  

Ін-т геотехнічної механіки 

ім. М.С.Полякова, 

Таврійський нац. ун-т ім. 

В.І. Вернадського  

www.ipgd.narod.ru 

Актуальні проблеми 

інженерної механіки 

жовтень Миколаїв

-Коблево 

Ін-т технічної механіки 

НАН України і ДКА 

України, МОН України, Ін-

т механіки ім. С.П. 

Тимошенка, 

Дніпропетровський нац. ун-

т ім. О. Гончара, Донецький 

нац. ун-т, Ін-т проблем 

машинобудування ім. А.М. 

Підгорного, Держ. техн. ун-

т «МАІ» (Росія), 

Бєларуський держ. ун-т 

транспорту  

http://www.nuos.edu.u
a/ 

VIII Міжнародна науково-

практична конференція 

«Метан вугільних родовищ 

України» 

жовтень  Ін-т геотехнічної механіки 

ім. М.С.Полякова 

 

 

 

http://www.dstu.dp.ua/index.shtml
http://www.dstu.dp.ua/index.shtml
http://www.ipgd.narod.ru/
http://www.nuos.edu.ua/
http://www.nuos.edu.ua/


Відділення фізики і астрономії 

VIII Йорданські читання 21-22 

січня  

Львів Ін-т фізики конденсованих 

систем 

www.icmp.lviv.ua 

ХІІІ Міжнародна школа з 

теоретичної та 

математичної фізики для 

обдарованої молоді   

30 

квітня-8 

травня 

Київ Ін-т теоретичної фізики ім. 

М.М.Боголюбова  

 

VI Міжнародна 

конференція «Фізика 

рідкого стану: сучасні 

проблеми»  

23-27 

травня  

Київ Ін-т теоретичної фізики ім. 

М.М.Боголюбова, КНУ ім. 

Т.Шевченка, Ін-т проблем 

безпеки атомних 

електростанцій  

http://plmmp.org.ua/  
 
 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Нанотехнології та 

наноматеріали» (НАНО-

2014) 

27-30 

серпня 

Львів Ін-т фізики, Ін-т фізики ун-

ту Тарту (Естонія), Ун-т 

Торіно (Італія), Ун-т ім. 

П’єра і Марії Кюрі 

(Франція) 

http://www.iop/kiev.ua
/~nanotwining/confere
nce 

XV Міжнародна 

конференція з 

математичних методів в 

електромагнітній теорії 

(ММЕТ’14) 

26-29 

серпня 

Дніпро-

петровськ 

Ін-т радіофізики та 

електроніки ім. 

О.Я.Усикова 

 

www.mmet.org 

ІІІ Міжнародна літня школа 

«Нанотехнології: від 

фундаментальних 

досліджень до прикладних 

застосувань» 

23-30 

серпня 

Яремче Ін-т фізики, Ін-т фізики Ун-

ту Тарту (Естонія), Ун-т 

Торіно (Італія), Ун-т ім. 

П’єра і Марії Кюрі 

(Франція) 

http://www.iop/kiev.ua
/~nanotwining/iss2 

Електромагнітні методи 

дослідження оточуючого 

простору. EMES-14 

17-19 

вересня  

Харків Радіоастрономічний ін-т, 

НТУ «ХПІ», Ун-т м. 

Тромсо (Норвегія), ХНУ ім. 

В.Н. Каразина, Ін-т 

іоносфери НАН України та 

МОН України, Ін-т 

радіофізики і електроніки 

ім. О.Я.Усікова 

http:// 

ri.kharkov.ua/ 

VІI Міжнародна наукова 

конференція 

«Функціональна база 

наноелектроніки»  

вересень  Крим Ін-т фізики, Харківський 

нац. ун-т радіоелектроніки  

http://nure.ua/uk/ 

Німецько-Український 

симпозіум з фізики і хімії 

наноструктур та 

нанобіології 

22-26 

вересня  

Львів Ін-т фізики, Техн. ун-т 

м.Ільменау (Німеччина) 

www.iop.kiev.ua 

Міжнародна школа-

конференція «Дистанційне 

радіозондування іоносфери 

(ІОН-2014)» 

30 

вересня- 

4 

жовтня 

Харків Ін-т іоносфери НАН 

України та МОН України, 

Радіоастрономічний ін-т, 

НТУ «ХПІ», ХНУ ім. В.Н. 

Каразіна, Арктичний ун-т 

Норвегії, Норвезький центр 

міжн. співробітництва в 

галузі освіти 

www.iion.org.ua 

http://plmmp.org.ua/
http://plmmp.org.ua/
http://www.iop/kiev.ua/~nanotwining/conference
http://www.iop/kiev.ua/~nanotwining/conference
http://www.iop/kiev.ua/~nanotwining/conference
http://www.mmet.org/
http://www.iop/kiev.ua/~nanotwining/iss2
http://www.iop/kiev.ua/~nanotwining/iss2
http://nure.ua/uk/
http://www.iop.kiev.ua/


Нові напрямки у фізиці 

високих енергій 

листопа

д 

Натал, 

Бразилія 

Ін-т теоретичної фізики ім. 

М.М.Боголюбова,  

Об’єднаний ін-т ядерних 

досліджень (Дубна, Росія), 

Ін-т ядерних досліджень 

РАН 

http://iip.ufrn.br/?pg==
oFWaxmYuJleYJjUsR2RG
BnYB1TP&lang=en&inf=
==gTUVVP 

 

Відділення наук про Землю 

 
Заключний підсумковий 

семінар за українсько-

шведським проектом 

ЕНШУРЕ 

березень  Дніпродзе

ржинськ/ 

Київ 

Ін-т геологічних наук www.igs-nas.org.uа 

VIII 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, 

Львівський держ. центр 

науки, інновацій та 

інформатизації 

www.iggcm.org.ua 

Ti в СНД- 2014 24-26 

травня  

Росія Ін-т геологічних наук  

XIIІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Ресурси природних вод 

Карпатського регіону 

(Проблеми охорони та 

раціонального 

використання)» 

травень  Львів Ін-т геології і геохімії 

горючих копалин, 

Львівський держ. центр 

науки, інновацій та 

інформатизації 

www.iggcm.org.ua 

Міжнародна конференція 

«Історія відкриття та 

вивчення Пержанського 

родовища берилію як 

світового ексклюзиву», 

присвячена 60-річчю 

геологорозвідувальних 

робіт на Пержанському 

рудному полі  

5-7 

червня  

с. Перга, 

Жито-

мирська 

область 

Ін-т геологічних наук, 

Міністерство екології та 

природних ресурсів 

 

Міжнародна літологічна 

конференція 

14-16 

жовтня 

Київ Ін-т геологічних наук, 

Літологічний комітет 

Відділення морської 

геології та осадочного 

рудоутворення 

www.igs-nas.org.uа 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Проблеми розвитку та 

інтеграції регіонів країн 

Центральної та Східної 

Європи» 

жовтень Київ Інститут географії, Нац. 

комітет географів України 

www.igu.org.ua  

http://iip.ufrn.br/?pg==oFWaxmYuJleYJjUsR2RGBnYB1TP&lang=en&inf===gTUVVP
http://iip.ufrn.br/?pg==oFWaxmYuJleYJjUsR2RGBnYB1TP&lang=en&inf===gTUVVP
http://iip.ufrn.br/?pg==oFWaxmYuJleYJjUsR2RGBnYB1TP&lang=en&inf===gTUVVP
http://iip.ufrn.br/?pg==oFWaxmYuJleYJjUsR2RGBnYB1TP&lang=en&inf===gTUVVP


VIІ Міжнародна молодіжна 

наукова конференція 

«Довкілля-XXI» 

жовтень Дніпро-

петровськ 

 

Інституту проблем 

природокористування 

та екології, Відділення наук 

про Землю НАН України, 

Дніпропетровські 

облдержадміністрація і 

обласна рада, 

Придніпровський науковий 

центр НАН і МОН України, 

Полтавський нац. техн. ун-

т, Нац. металургійна 

академія України 

 

Науковий семінар 

«Екстремальні геофізичні 

процеси та техногенні 

катастрофи: пошук шляхів 

зниження негативних 

наслідків, на основі аналізу 

результатів моніторингу 

геофізичних полів, нових 

даних про будову і 

геодинаміку геологічного 

середовища, прогнозування 

небезпеки від землетрусів 

та інших загрозливих явищ 

ендогенного походження на 

території України та Росії» 

листопа

д 

Запо-

ріжжя 

Науково-технічний центр 

панорамних акустичних 

систем, Ін-т геофізики ім. 

С.І.Субботіна, Ін-т фізики 

Землі ім. О.Ю.Шмідта РАН 

 

 

Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства 

 
Міжнародна спеціалізована 

виставка «MashexSiberia 

2014» 

березень Ново-

сибірськ, 

Росія 

Ін-т електрозварювання 

ім. Є.О.Патона 

 

Сесія наукової ради МААН 

з нових матеріалів 

травень Київ Ін-т електрозварювання 

ім. Є.О.Патона 

 

Міжнародна виставка 

зварювальних та 

з’єднувальних технологій 

травень Йенчепінг, 

Швеція 

Ін-т електрозварювання 

ім. Є.О.Патона 

 

ХV Міжнародна 

спеціалізована виставка 

«СВАРКА – Welding 2014» 

травень Санкт-

Петербург, 

Росія 

Ін-т електрозварювання 

ім. Є.О.Патона 

 

ІV Міжнародна 

Самсоновська конференція 

«Матеріалознавство 

тугоплавких сполук» 

травень Київ Ін-т проблем 

матеріалознавства ім. 

І.М.Францевича 

 

Механіка руйнування 

матеріалів і міцність 

конструкцій 

24-28 

червня 

Львів Фізико-механічний ін-т 

ім. Г.В.Карпенка 

 

 



ХІІ Міжнародна 

конференція-виставка з 

проблем корозії та 

протикорозійного захисту 

матеріалів «КОРОЗІЯ-

2014» 

червень Львів Фізико-механічний ін-т 

ім. Г.В.Карпенка 

 

Міжнародна виставка 

промислового устаткування 

«Eliaden 2014» 

червень Ліллестрем

, 

Норвегія 

Ін-т електрозварювання 

ім. Є.О.Патона 

 

«Метал-Форум Україна-

2014» 

червень Київ Ін-т надтвердих матеріалів 

ім. В.М. Бакуля 

 

Міжнародна спеціалізована 

виставка «KazMet 2014» 

вересень Алмати, 

Казахстан 

Ін-т електрозварювання 

ім. Є.О.Патона 

 

Конференція Міжнародного 

інституту зварювання і 

Європейської зварювальної 

федерації у 2014 р. 

вересень Німеччина Ін-т електрозварювання 

ім. Є.О.Патона 

 

VIII Міжнародна 

конференція «Матеріали та 

покриття в екстремальних 

умовах – МЕЕ-2014» 

вересень Велика 

Ялта, 

Крим 

Ін-т проблем 

матеріалознавства ім. 

І.М.Францевича 

 

VІІІ Міжнародна школа-

семінар молодих вчених 

«Ріст кристалів»  

вересень Харків ДНУ «НТК «Ін-т 

монокристалів»   

 

Інженерія сцинтиляційних 

матеріалів і радіаційні 

технології. ІСМАРТ-2014 

листопа

д 

Алушта ДНУ «НТК «Ін-т 

монокристалів»  

http://www.ismart.su 

 

 

Відділення фізико-технічних проблем енергетики 

 
Х Міжнародна науково-

технічна конференція 

«Інформаційна техніка, 

електромеханіка та 

електротехніка» (ІТЕМЕТ-

2014) 

16-18 

квітня  

Луганськ Відділення гібридних 

моделюючих та керуючих 

систем в енергетиці Ін-ту 

проблем моделювання в 

енергетиці ім. Г.Є. Пухова, 

Східноукраїнський нац. ун-

т ім. В.Даля, Відділення 

физико-технічних проблем 

енергетики НАН України 

 

ІІ Міжнародна конференція 

«Теплові насоси в країнах 

СНД»  

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

XХІV конференція країн 

СНД «Проблеми екології та 

експлуатації об'єктів 

енергетики» 

червень Ялта Ін-т технічної теплофізики, 

Міністерство охорони 

навколишнього природного 

середовища України, 

Державне агентство 

України з питань науки, 

інновацій та інформатизації 

www.engecology.com 

VI Міжнародна науково-

технічна конференція 

«Сучасні технології в 

газотурбобудуванні» 

вересень Харків Ін-т проблем 

машинобудування ім. А.М. 

Підгорного, Ін-т технічної 

теплофізики 

www.ipmach.kharkov.u
a/conferen.htm 

http://www.ittf.kiev.ua/
http://www.ipmach.kharkov.ua/conferen.htm
http://www.ipmach.kharkov.ua/conferen.htm


Х Міжнародна конференція 

«Енергія з біомаси» 

вересень Київ Ін-т технічної теплофізики, 

НТЦ «Біомаса», 

Біоенергетична асоціація 

України 

http://www.biomass.kie
v.ua/conf2014 

XV ювілейна Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Відновлювана енергетика 

XXI століття» 

вересень Крим Ін-т відновлюваної 

енергетики, Держ. агентство 

з енергоефективності та 

енергозбереження України, 

НТУУ «КПІ», Організація 

Об'єднаних Націй з 

промислового розвитку, 

ЮНІДО, EUROSOLAR-

Україна 

www.ive.org.ua 

V Міжнародна науково-

технічна конференція 

«Моделювання в 

електротехніці, електроніці 

і світлотехніці. МЕЕС-

2014» 

1-3 

жовтня  

Київ Відділення гібридних 

моделюючих та керуючих 

систем в енергетиці Ін-ту 

проблем моделювання в 

енергетиці ім. Г.Є. Пухова, 

НАУ 

 

Міжнародна науково-

технічна конференція 

«Енергоефективність -

2014» 

жовтень Мінськ 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 та радіаційна 

безпека»  

27-31 

травня  

Ужгород ДУ «Ін-т геохімії 

навколишнього середовища 

НАН України»  

igns.gov.ua 

V Міжнародна конференція 

«Актуальні проблеми 

ядерної фізики та атомної 

енергетики» 

9-13 

червня  

Київ Ін-т ядерних досліджень www.kinr.kiev.ua 

LV Міжнародна 

конференція «Актуальні 

проблеми міцності» 

9-13 

червня 

Харків ННЦ «ХФТІ» www.kipt. 

kharkov.ua 

XXI Міжнародна 

конференція з фізики 

радіаційних явищ та 

радіаційного 

матеріалознавства 

8-13  

вересня 

 

Алушта, 

Крим 

ННЦ «ХФТІ» www.kipt. 

kharkov.ua 

Міжнародний семінар 

«Нано- та мікророзмірні 

структури в плазмі» 

15-16  

вересня 

 

Алушта, 

Крим 

ННЦ «ХФТІ» www.kipt. 

kharkov.ua 

Міжнародна конференція-

школа з фізики плазми та 

керованого термоядерного 

синтезу, «Алушта-2014» 

15-20  

вересня 

Алушта, 

Крим 

ННЦ «ХФТІ» www.kipt. 

kharkov.ua 

Сучасні проблеми фізики 

твердого тіла-2014 

вересень  

 

Київ ННЦ «Фізико-хімічне 

матеріалознавство» КНУ ім. 

Т.Шевченка та НАН 

України 

v_a_makara@mail. 

kiev.ua 

VI Українсько-Російський 

семінар-нарада «Розвиток 

жовтень Одеса Відділення ядерної фізики 

та енергетики НАН України,  

www.nas. 

gov.ua 

http://www.biomass.kiev.ua/conf2014
http://www.biomass.kiev.ua/conf2014
http://www.ive.org.ua/


атомної енергетики – фактор 

сталого міжнародного 

співробітництва» 

 Міністерство енергетики та 

вугільної промисловості 

України 

 

Відділення хімії 

V Міжнародна наукова 

конференція з екології 

Карпатського Єврорегіону 

«CERECO-2014» 

26-28 

березня  

Берегово Ін-т сорбції та проблем 

ендоекології, 

Закарпатський угорський 

ін-т ім. Ференца Ракоці II, 

Мішкольцкий ун-т 

(Угорщина)  

www.ispe.kiev.ua 

Міжнародний симпозіум 

«Нанофотоніка-2014» 

травень-

червень 

Київ Ін-т фізичної хімії ім. Л.В. 

Писаржевського 

http://nanophotonics.ki
ev.ua 

Українсько-Російський 

симпозіум з міжнародною 

участю «Актуальні 

проблеми функціональних 

координаційних полімерів і 

метал-органічних каркасів» 

вересень Кацівелі Ін-т фізичної хімії ім. Л.В. 

Писаржевського, Ін-т 

неорганічної хімії ім. 

М.С.Курнакова РАН 

http://inphyschem-
nas.kiev.ua 

XIX Українська 

конференція з неорганічної 

хімії за участю закордонних 

учених 

вересень  Одеса Ін-т загальної та 

неорганічної хімії ім. 

В.І.Вернадського, МОН 

України, Одеський нац. ун-

т ім. І.І. Мечнікова 

www.inorgchem. 

igic.org.ua  

 

Відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології 

ХІХ з’їзд Українського 

фізіологічного товариства 

ім. П.Г. Костюка з 

міжнародною участю, 

присвяченого 90-річчю від 

дня народження П.Г. 

Костюка 

26-29 

травня 

Київ Ін-т фізіології ім. 

О.О.Богомольця 

 

VІ Конгрес Українського 

товариства нейронаук з 

міжнародною участю, 

присвяченого 90-річчю 

видатного українського 

вченого академіка НАН 

України та академіка 

НАМН П.Г. Костюка 

8-12 

червня 

Київ Ін-т фізіології ім. 

О.О.Богомольця 

 

Міжнародний науковий 

форум «Діагностичні 

молекулярні маркери і 

персоніфікована терапія 

при раку грудної залози та 

раку простати» 

вересень Київ Ін-т експериментальної 

патології, онкології і 

радіобіології ім. 

Р.Є.Кавецького 

 

http://www.ispe.kiev.ua/
http://nanophotonics.kiev.ua/
http://nanophotonics.kiev.ua/
http://inphyschem-nas.kiev.ua/
http://inphyschem-nas.kiev.ua/


Modern Advances and 

Research Perspectives of 

Molecular Events in Cancer 

and Neurodegenerative 

Diseases 

жовтень Київ Ін-т молекулярної біології 

та генетики 

 

 

Відділення загальної біології 

Відновлення порушених 

природних екосистем 

12-15 

травня 

Донецьк Донецький ботанічний сад, 

Рада ботанічних садів та 

дендропарків України, 

Батумський ботанічний сад 

(Грузія), Ботанічний сад 

АН Молдови 

www.dbs.dn.ua 

ІІІ Міжнародна 

конференція «Сучасна 

фітоморфологія»  

13-15 

травня 

Львів Державний природознавчий 

музей, Львівський нац. ун-т 

ім. І.Франка, Ін-т екології 

Карпат 

http://bioweb.lnu.edu.u
a/ua/new.php 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Біорізноманіття та сталий 

розвиток» 

26 

травня- 

1 червня 

Сімфе-

рополь  

Ін-т ботаніки ім. М.Г. 

Холодного, Кримський 

науковий центр НАН 

України та МОН України 

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

Рослинний світ у Червоній 

книзі України: 

впровадження Глобальної 

стратегії збереження 

рослин 

4-7 

червня 

Львів Ін-т ботаніки ім. М.Г. 

Холодного, Ін-т екології 

Карпат 

www.botany.kiev.ua 

Міжнародна конференція 

молодих учених «Актуальні 

проблеми ботаніки та 

екології» 

9-12 

вересня 

Умань Ін-т ботаніки ім. М.Г. 

Холодного, Нац. 

дендрологічний парк 

«Софіївка» 

http://www.botany-
center.kiev.ua/Aktualni
_problemy/Uman%202
014/1.htm 

Рада ботанічних садів країн 

СНД 

жовтень  Умань Нац. дендрологічний парк 

«Софіївка», Головний 

ботанічний сад ім. М.В. 

Цицина РАН, Нац. 

ботанічний сад ім. М.М. 

Гришка 

www.sofiyivka.org.ua 

 

Відділення економіки 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Екологічні ризики – 

виклики економіки» 

червень 

 

Одеса Ін-т проблем ринку та 

економіко-екологічних 

досліджень, Держ. Вища 

техніко-економічна школа 

ім. Б.Маркевича (Польща) 

kavi.com.ua 

http://bioweb.lnu.edu.ua/ua/new.php
http://bioweb.lnu.edu.ua/ua/new.php
http://crimean-center.com/www.botany.kiev.ua
http://crimean-center.com/www.botany.kiev.ua
http://crimean-center.com/www.botany.kiev.ua
http://www.botany-center.kiev.ua/Aktualni_problemy/Uman%202014/1.htm
http://www.botany-center.kiev.ua/Aktualni_problemy/Uman%202014/1.htm
http://www.botany-center.kiev.ua/Aktualni_problemy/Uman%202014/1.htm
http://www.botany-center.kiev.ua/Aktualni_problemy/Uman%202014/1.htm


Міжнародна науково-

практична конференція 

«Регіональна політика в 

Україні: сучасний стан та 

стратегія реформування» 

жовтень 

 

Львів Ін-т регіональних 

досліджень, Західний 

науковий центр НАН 

України та МОН України 

ird.gov.ua 

ХІІI Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція «Економіко-

правові дослідження у ХХІ 

столітті: актуальні питання 

розвитку відносин 

публічної власності» 

24-31 

березня 

 

Донецьк Ін-т економіко-правових 

досліджень, Донецький нац. 

ун-т, Міжн. Асоціація 

господарського права 

http://www.iepd.dn.ua 

ХІV Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція «Економіко-

правові дослідження у ХХІ 

столітті: напрями правового 

забезпечення енергетичної 

безпеки держави» 

22-29 

вересня 

 

Донецьк Ін-т економіко-правових 

досліджень, Донецький нац. 

ун-т, Міжн. Асоціація 

господарського права 

http://www.iepd.dn.ua 

ХV Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція «Економіко-

правові дослідження у ХХІ 

столітті: вплив 

інтеграційного вибору 

України на розвиток 

господарського 

законодавства» 

15-22 

грудня 

 

Донецьк Ін-т економіко-правових 

досліджень, Донецький нац. 

ун-т, Міжн. Асоціація 

господарського права 

http://www.iepd.dn.ua 

Міжнародна наукова 

конференція «Економіка, 

держава, суспільство: 

альтернатива і перспективи 

розвитку» 

жовтень  Київ ДУ «Ін-т економіки та 

прогнозування НАН 

України» 

http://www.ief.org.ua/ 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Територіальна 

диференціація рівня життя 

населення України» 

листопад 

 

Київ Ін-т демографії та 

соціальних досліджень ім. 

М.В.Птухи  

idss.org.ua 

 

Відділення історії, філософії і права 

Круглий стіл «Пам'ять про 

Голокост в українському 

суспільстві: наукові та 

освітні аспекти» 

27 січня Київ Ін-т політичних і 

етнонаціональних 

досліджень ім. І.Ф.Кураса, 

Представництво ООН в 

Україні 

www.holocaust. 

kiev.ua 

ХХІІІ Міжнародна наукова 

конференція «Нові 

дослідження пам’яток 

козацької доби в Україні» 

березень Київ Центр пам'яткознавства 

НАН України і Укр. 

товариства охорони 

пам'яток історії та культури 

m-center@ukr.net, 
utopik-
ukraine@yandex.ru 
www.pamjatky.org.ua 

mailto:m-center@ukr.net,utopik-ukraine@yandex.ruwww.pamjatky.org.ua
mailto:m-center@ukr.net,utopik-ukraine@yandex.ruwww.pamjatky.org.ua
mailto:m-center@ukr.net,utopik-ukraine@yandex.ruwww.pamjatky.org.ua
mailto:m-center@ukr.net,utopik-ukraine@yandex.ruwww.pamjatky.org.ua


Міжнародна науково-

практична конференція 

«Переяславський процес в 

цивілізаційних долях 

України та Росії»  

ІІ 

квартал 

Київ Ін-т політичних і 

етнонаціональних 

досліджень ім. І.Ф.Кураса 

www.ipiend.gov.ua 

Міжнародна наукова 

конференція з історичної 

картографії 

квітень Львів Ін-т української археографії 

та джерелознавства ім. М.С. 

Грушевського, Львівське 

відділення Ін-ту української 

археографії та 

джерелознавства ім. М.С. 

Грушевського 

 

ХХІV Міжнародна наукова 

конференція «Історія 

релігій в Україні» 

травень Львів Ін-т української археографії 

та джерелознавства ім. М.С. 

Грушевського, Львівське 

відділення Ін-ту української 

археографії та 

джерелознавства ім. М.С. 

Грушевського, Львівський 

музей Історії релігії, 

Відділення релігієзнавства 

Ін-ту філософії ім. Г.С. 

Сковороди 

 

ХІ Міжнародна наукова 

конференція «Археологія 

Заходу України» 

травень  Львів Інститут українознавства 

ім. І. Крип’якевича, 

Західний науковий центр 

НАН України та МОН 

України 

www.inst-ukr.lviv.ua 

V Міжнародна науково-

практична конференція 

«Технічний музей: історія, 

досвід, перспективи» 

травень Київ Центр пам'яткознавства 

НАН України і Укр. 

товариства охорони 

пам'яток історії та 

культури, Музей збройних 

сил України 

m-center@ukr.net, 
utopik-
ukraine@yandex.ru 
www.pamjatky.org.ua 
 

XXX Міжнародна історико-

правова конференція 

травень-

квітень 

Чернігів Ін-т держави і права ім. 

В.М. Корецького 

http://maip.pp.net.ua 

ХVІIІ Сходознавчі читання 

А. Кримського 

червень  Київ Ін-т сходознавства ім. А.Ю. 

Кримського 

 

Міжнародна конференція 

«Народи та культури 

Нижнього Дунаю. 

Археологія і етнологія» 

вересень  Одеса-

Ізмаіл 
ООддеессььккиийй  ааррххееооллооггііччнниийй  

ммууззеейй,,  Одеський нац. ун-т 

ім. І.І. Мечнікова 

 

XXXI Міжнародна 

історико-правова 

конференція 

вересень Крим Ін-т держави і права ім. 

В.М. Корецького 

http://maip.pp.net.ua 

XХІІІ Міжнародна наукова 

геральдична конференція 

жовтень Львів Ін-т української археографії 

та джерелознавства ім. М.С. 

Грушевського, Львівське 

відділення Ін-ту української 

археографії та 

джерелознавства ім. М.С. 

Грушевського, Укр. 

геральдичне товариство 

 

http://www.ipiend.gov.ua/
http://www.inst-ukr.lviv.ua/
mailto:m-center@ukr.net,utopik-ukraine@yandex.ruwww.pamjatky.org.ua
mailto:m-center@ukr.net,utopik-ukraine@yandex.ruwww.pamjatky.org.ua
mailto:m-center@ukr.net,utopik-ukraine@yandex.ruwww.pamjatky.org.ua
mailto:m-center@ukr.net,utopik-ukraine@yandex.ruwww.pamjatky.org.ua


V Міжнародна 

сфрагістична конференція 

листопа

д 

Київ Ін-т української археографії 

та джерелознавства ім. М.С. 

Грушевського, Ін-т історії 

України, Музей 

Шереметьєвих, Укр. 

геральдичне товариство 

 

Міжнародна конференція 

«Китайська цивілізація: 

традиція та сучасність» 

листопа

д  

Київ Ін-т сходознавства ім. А.Ю. 

Кримського 

 

ХХХІІ Міжнародна 

краєзнавча конференція 

молодих учених 

грудень Харків Центр пам’яткознавства 

НАН України і Укр. 

товариства охорони 

пам'яток історії та 

культури, Харківський нац. 

ун.т ім. В.Н. Каразіна 

http://www-
history.univer.kharkov.u
a/ 

 

Відділення літератури, мови та мистецтвознавства 

Міжнародна Брехтівська 

конференція 

лютий Житомир Ін-т літератури ім. Т.Г. 

Шевченка, Житомирський 

ДПУ 

http://www.ilnan.gov.u
a 

Лесезнавчі читання січень Луцьк Ін-т літератури ім.. Т.Г. 

Шевченка, Волинський НУ 

http://www.ilnan.gov.u
a 

Міжнародна наукова 

конференція «Творча 

спадщина Тараса Шевченка 

у світовому культурному 

контексті» 

10-12 

березня 

Київ Ін-т літератури ім. Т.Г. 

Шевченка, КНУ ім. Т. 

Шевченка, Нац. музей Т. 

Шевченка 

http://www.ilnan.gov.u
a 

Міжнародні славістичні 

читання, присвячені пам’яті 

академіка Л.А. 

Булаховського 

квітень Київ Ін-т мовознавства ім. О. О. 

Потебні, КНУ ім. Т. 

Шевченка 

 

2 семінари з германістики квітень, 

жовтень 

Київ Ін-т літератури ім. Т.Г. 

Шевченка, Берлінський ун-

т 

http://www.ilnan.gov.u
a 

Міжнародний конгрес, 

присвячений 200-літтю 

Т.Г.Шевченка у рамках  

Всеукраїнського 

Шевченківського форуму 

«Свою Україну любіть!» 

19-22 

травня 

Київ, 

Черкаси 

Ін-т літератури ім. Т.Г. 

Шевченка, Черкаський ДУ 

ім. Б.Хмельницького 

http://www.ilnan.gov.

ua 

Міжнародна конференція з 

літератури США  

травень Київ Ін-т літератури ім. Т.Г. 

Шевченка, Посольство 

США в Україні 

http://www.ilnan.gov.u
a 

Літня академія гончарства 

для харизматиків, 

романтиків, диваків і діячів 

10-29 

червня  
Опішне Відділення керамології Ін-

ту народознавства, Ін-т 

народознавства, 

Міністерство культури 

України, Нац. музей-

заповідник українського 

http://www.ceramolog

y-inst.gov.ua 

http://www-history.univer.kharkov.ua/
http://www-history.univer.kharkov.ua/
http://www-history.univer.kharkov.ua/
http://www.ilnan.gov.ua/
http://www.ilnan.gov.ua/
http://www.ilnan.gov.ua/
http://www.ilnan.gov.ua/
http://www.ilnan.gov.ua/
http://www.ilnan.gov.ua/
http://www.ilnan.gov.ua/
http://www.ilnan.gov.ua/
http://www.ilnan.gov.ua/
http://www.ilnan.gov.ua/


гончарства в Опішному 

VІІІ Міжнародний 

молодіжний гончарський 

фестиваль «Опішне-2014»  

11-21 

червня 

Опішне Відділення керамології Ін-

ту народознавства, Ін-т 

народознавства, 

Міністерство культури 

України, Нац. музей-

заповідник українського 

гончарства в Опішному 

http://www.ceramolog

y-inst.gov.ua 

V ІНТЕР Симпозіум 

кераміки в Опішному 

«2014: 14х14» 

11-25 

червня 

Опішне  Відділення керамології Ін-

ту народознавства, Ін-т 

народознавства, 

Міністерство культури 

України, Національний 

музей-заповідник 

українського гончарства в 

Опішному 

http://www.ceramolog

y-inst.gov.ua 

VІ Міжнародний 

мистецький ярмарок 

«Гончарний Всесвіт в 

Україні-2014» 

(«PotteryUniverseUkraine-

2014») 

27-29 

червня  

Опішне Відділення керамології Ін-

ту народознавства, Ін-т 

народознавства, 

Міністерство культури 

України, Національний 

музей-заповідник 

українського гончарства в 

Опішному 

http://www.ceramolog

y-inst.gov.ua 

І Міжнародний 

фотоконкурс «Гончарні 

візії країни» 

27 

червня- 

30 

жовтня 

Опішне Відділення керамології Ін-

ту народознавства, Ін-т 

народознавства, 

Міністерство культури 

України, Національний 

музей-заповідник 

українського гончарства в 

Опішному 

http://www.ceramolog

y-inst.gov.ua 

ХХІІ Міжнародна наукова 

конференція «Мова і 

культура» ім. проф. Сергія 

Бураго 

червень Київ Ін-т мовознавства ім. О. О. 

Потебні, КНУ ім. Т. 

Шевченка, Видавничий дім 

Дмитра Бураго 

  

Х Міжнародна наукова 

конференція «Горизонти 

прикладної лінгвістики та 

лінгвістичної технології» - 

MegaLing-2014  

20-25 

вересня  

Партеніт Укр. мовно-інформаційний 

фонд, Укр. комітет 

славістів, НБУ ім. В. І. 

Вернадського, Ін-т 

кібернетики ім. В. М. 

Глушкова, Таврійський нац. 

ун-т ім. В. І. Вернадського, 

Ін-т російської мови ім. В. 

В.Виноградова РАН, Санкт-

Петербурзький держ. ун-т, 

Харківський нац. ун-т 

радіоелектроніки, НТУ 

«ХПІ» 

megaling.ulif.org.ua 



Міжнародна наукова 

конференція зі 

шекспірознавства 

22-25 

вересня 

Запо-

ріжжя 

Ін-т літератури ім. Т.Г. 

Шевченка, КНУ ім. Т. 

Шевченка 

http://www.ilnan.gov.u
a 

 

Наукові Центри 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Пріоритети розвитку 

сучасної освіти: теорія, 

методологія, практика» 

лютий Харків Північно-Східний науковий 

центр НАН України і МОН 

України, Харківська ОДА 

 

Тарас Шевченко в 

контексті історії та 

сучасності (до 200-ліття від 

народження)  

березень  Львів Західний науковий центр 

НАН України і МОН 

України, Наукове 

товариство імені Шевченка 

www.znc.com.ua 

Міжнародний науковий 

симпозіум «Дитяча 

психотерапія в контексті 

європейської інтеграції» 

травень  Львів Західний науковий центр 

НАН України і МОН 

України 

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

V Міжнародна конференція 

«Механіка руйнування 

матеріалів і міцність 

конструкцій» 

червень Львів Західний науковий центр 

НАН України і МОН 

України, Фізико-

механічний ін-т ім. Г.В. 

Карпенка, НУ «Львівська 

політехніка» 

http://fmsi2014.ipm.lviv
.ua  

IV Міжнародна науково-

технічна конференція 

«Теорія та практика 

раціонального 

проектування, 

виготовлення і експлуатації 

машинобудівних 

конструкцій» 

листопа

д 

Львів Західний науковий центр 

НАН України і МОН 

України, Фізико-

механічний ін-т ім. Г.В. 

Карпенка, НУ «Львівська 

політехніка» 

www.znc.com.ua 

 

Установи при Президії 

Міжнародна науково-

практична 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 

нац. безпеки 

 

Міжнародний семінар 

«Удосконалення структури 

державного управління в 

галузі поводження з РАВ»   

травень  Чорнобил

ь 

Науково-інженерний центр 

радіогідрогеоекологічних 

полігонних досліджень 

 

http://www.ilnan.gov.ua/
http://www.ilnan.gov.ua/
http://www.znc.com.ua/
http://www.franko.lviv.ua/
http://www.franko.lviv.ua/
http://www.znc.com.ua/


Х дистанційна науково-

практична конференція з 

міжнародною участю 

«Системи підтримки 

прийняття рішень. Теорія і 

практика. СППР-2014» 

червень Київ Ін-т проблем математичних 

машин і систем 

http://conference. 

immsp.kiev.ua 

ІХ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Математичне та імітаційне 

моделювання систем. 

МОДС ’2014» 

червень Київ Ін-т проблем математичних 

машин і систем 

http://www. 

immsp.kiev.ua/ 

conferences 

ХІІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасні інформаційні 

технології управління 

екологічною безпекою, 

природокористуванням, 

заходами в надзвичайних 

ситуаціях» 

вересень  Кацівелі, 

Крим 

Ін-т телекомунікацій і 

глобального 

інформаційного простору, 

Науковий центр 

аерокосмічних досліджень 

Землі Ін-ту геологічних 

наук, НАУ «ХАІ», КНУ ім. 

Т.Шевченка, Київський 

нац. ун-т будівництва і 

архітектури 

http://itgip.org/ 

ІІІ Міжнародний семінар 

«Етика нанотехнологій та 

нанобезпека» 

IV 

квартал  

Київ Нац. науковий центр з медико-

біотехнічних проблем, НАМН 

України 

www.biomed.nas.gov.u
a  
 

V Міжнародна науково-

технічна конференція 

«Комп’ютерна математика 

в науці, інженерії та освіті. 

CMSEE-2014» 

жовтень Полтава  Ін-т проблем математичних 

машин і систем, МОН 

України, Ін-т прикладної 

математики ім. 

М.В.Келдиша РАН 

http://cmsee.devstudio

.com.ua 

ХІХ Міжнародна науково-

технічна конференція і 

Російська наукова школа 

«Системні проблеми 

надійності, якості, 

комп’ютерного 

моделювання, 

кібернетичних, 

інформаційних та 

телекомунікаційних 

технологій в інноваційних 

проектах. Інноватика-2014» 

жовтень Сочі, 

Російська 

Федерація 

Ін-т проблем математичних 

машин і систем, Міжн. 

академія інформатизації, 

Російська академія 

природничих наук 

 

 

http://itgip.org/

