Перелік міжнародних заходів, проведення яких планується
установами НАН України у 2016 р.

Назва міжнародного
заходу

Час
проведення

Місце
проведення

Основні організатори

Посилання на веб-сайт
інституту або
конференції

Відділення математики
ХIІ Міжнародна наукова
13-15
конференція «Моделювання травня
та інформаційні технології у
фізичному вихованні і
спорті»

Львів

ІІІ Міжнародна конференція
з останніх досягнень з
чистої та прикладної
математики (ICRAPAM
2016)
Міжнародна наукова
конференція
«Диференціальні рівняння
та їх застосування»,
присвячена 70-річчю від дня
народження академіка НАН
України М.О. Перестюка
Міжнародна конференція з
диференціальної геометрії і
топології
Груповий аналіз
диференціальних рівнянь та
інтегровані системи
XXІ Міжнародний семінар
«Прямі та обернені задачі
теорії електромагнітних та
акустичних хвиль (DIPED2016)»
Актуальні проблеми
термомеханіки

19-23
травня

Бодрум
(Туреччина)

червень

Чернівці

Ін-т математики,
Чернівецький НУ ім. Юрія
Федьковича

червень

Одеса

12-16
червня

Ларнака, Кіпр

Ін-т математики, Одеська
національна академія
харчових технологій
Ін-т математики,
Ун-т Кіпру

19-22
вересня

Мікро- та нано-неоднорідні
матеріали: моделі та
експеримент

вересень

Тбілісі, Грузія Ін-т прикладних проблем
механіки і математики
ім. Я.С. Підстригача,
Тбіліський державний ун-т
(Грузія)
Львів
Ін-т прикладних проблем
механіки і математики
ім. Я.С. Підстригача,
Центр математичного
моделювання Ін-ту
прикладних проблем
механіки і математики
ім. Я.С. Підстригача, НУ
«Львівська Політехніка»
Львів
Центр математичного
моделювання Ін-ту
прикладних проблем
механіки і математики ім.
Я.С. Підстригача,

22-24
вересня

Центр математичного
моделювання Ін-ту
прикладних проблем
механіки і математики
ім. Я.С. Підстригача,
Львівський державний
університет фізичної
культури, Харківський
національний педагогічний
ун-т ім. Г.С. Сковороди
Ін-т математики,
Стамбульський комерційний
ун-т

www.cmm.lviv.ua

http://www.icrapam.org

http://www.mas.ucy.ac.c
y/~symmetry/
www.iapmm.lviv.ua

www.iapmm.lviv.ua

www.cmm.lviv.ua

Ін-т прикладних проблем
механіки і математики
ім. Я.С. Підстригача,
НУ «Львівська політехніка»

Відділення інформатики
V Міжнародна наукова
конференція «Математичне
моделювання, оптимізація та
інформаційні технології»,
присвячена 10-річчю
співпраці АТІК і ІК
VI Міжнародна наукова
конференція студентів,
аспірантів та молодих
вчених (TAAC 2016)

22–25
березня

Кишинів,
Молдова

Ін-т кібернетики ім.
В.М. Глушкова, Академія
транспорту, інформатики та
комунікацій Міністерства
освіти Республіки Молдова

http://www.aticmd.md/s
tiinta/conf_mmoti-2014/

Київ

Ін-т кібернетики ім.
В.М. Глушкова, Ін-т
програмних систем, КНУ ім.
Т. Шевченка, Міжнародне
наукове товариство ITHEA
Ін-т програмних систем,
Кібернетичний центр, МОН
України, НТУУ «КПІ»

http://taac.org.ua/uk/a20
14

Х Міжнародна науковопрактична конференція з
програмування
УкрПРОГ’2016
Інтелектуальні системи
прийняття рішень та
проблеми обчислювального
інтелекту

24-26
травня

Київ

25-28
травня

Залізний
Порт

Міжнародний науковонавчальний центр
інформаційних технологій та
систем НАН та МОН України,
Херсонський НТУ,
Харківський НУ
радіоелектроніки

www.mgua.irtc.org.ua

XVIII Міжнародна науковопрактична конференція
«Системний аналіз та
інформаційні технології»
ХVІ Міжнародна науковопрактична конференція
«Інформаційні технології та
безпека»
Відкритий відео-семінар
представників наукових
колективів ННК «ІПСА»
НТУУ «КПІ» та Columbia
University (Нью-Йорк, США)
Відкритий відео-семінар
представників наукових
колективів ННК «ІПСА»
НТУУ «КПІ» та Stony Brook
University (Нью-Йорк, США)
Відкритий відео-семінар
представників наукових
колективів ННК «ІПСА»
НТУУ «КПІ» та University
Miguel Hernandez de Elche
(Аліканте, Іспанія)
ХХІІІ Міжнародна
конференція з
автоматичного керування
«Автоматика-2016»

травень

Київ

ННК «Ін-т прикладного
системного аналізу» НТУУ
«КПІ» МОН та НАН України

sait.org.ua

травеньчервень

Київ

Ін-т проблем реєстрації
інформації

http://www.ipri.kiev.ua

весна-літо

Київ

ННК «Ін-т прикладного
системного аналізу» НТУУ
«КПІ» МОН та НАН України

http://iasa.kpi.ua/

літо-осінь

Київ

ННК «Ін-т прикладного
системного аналізу» НТУУ
«КПІ» МОН та НАН України

http://iasa.kpi.ua/

осінь-зима

Київ

ННК «Ін-т прикладного
системного аналізу» НТУУ
«КПІ» МОН та НАН України

http://iasa.kpi.ua/

16-18
вересня

Суми

Ін-т космічних досліджень
НАН та ДКА України,
Сумський державний ун-т

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

http://isofts.kiev.ua

ХХІІІ Міжнародна
конференція з
автоматичного управління
«Автоматика-2016»

вересень

Суми

Міжнародний науковонавчальний центр
інформаційних технологій та
систем НАН та МОН України,
Ін-т кібернетики ім.
В.М. Глушкова , Ін-т космічних
досліджень НАН та ДКА
України

www.irtc.org.ua

Міжнародна науковотехнічна конференція
«Штучний інтелект та
інтелектуальні системи»
Міжнародна наукова
молодіжна школа «Системи
та засоби штучного
інтелекту»
Круглий стіл «Проблеми
штучного інтелекту»
V Міжнародна конференція
«GEO-UA 2016»

вересень

Київ

Ін-т проблем штучного
інтелекту, МОН України

http://www.ipаі.net.ua

вересень

Київ

Ін-т проблем штучного
інтелекту, МОН України

http://www.ipаі.net.ua

вересень

Київ

http://www.ipаі.net.ua

жовтень

Київ

Міжнародний
симпозіум з геомеханіки

жовтень

ГлівіцаУстронь
(Польща)

ХІ Міжнародна конференція
«Нові інформаційні
технології в освіті для всіх»

листопад

Київ

Ін-т проблем штучного
інтелекту, МОН України
Ін-т космічних досліджень
НАН та ДКА України,
Сумський державний ун-т
ННК «Ін-т прикладного
системного аналізу» НТУУ
«КПІ» МОН та НАН України,
Глівицька Політехніка
(Польща)
Міжнародний науковонавчальний центр
інформаційних технологій та
систем НАН та МОН України

VІ Міжнародна міжвузівська
школа-семінар «Методи і
засоби діагностики в техніці
та соціумі» (МіЗДТС-2016)

листопад

ІваноФранківськ

Міжнародний науковонавчальний центр
інформаційних технологій та
систем НАН та МОН України,
Івано-Франківський НТУ
нафти та газу

www.dlab.irtc.org.ua

XIV Міжнародна науковопрактична конференція
«Математичне та програмне
забезпечення
інтелектуальних систем»

листопад

Дніпропетровськ

ННК «Ін-т прикладного
системного аналізу» НТУУ
«КПІ» МОН та НАН України,
Дніпропетровський НУ ім. О.
Гончара, Ін-т кібернетики ім.
В.М. Глушкова

http://www.mpzis.dp.ua

http://ikd.kiev.ua

http://iasa.kpi.ua/

www.dlab.irtc.org.ua

Відділення механіки
Математичні проблеми
технічної механіки

квітень

Дніпродзержинськ/
Дніпропетровськ

Ін-т механіки ім.
С.П. Тимошенка,
Придніпровський науковий
центр НАН та МОН
України,
Дніпродзержинський ДТУ,
Ін-т технічної механіки НАН
та ДКА України,
Дніпропетровський НУ ім.
О. Гончара, Ін-т
геотехнічної механіки ім.
М.С. Полякова

www.dstu.dp.ua
www.inmech.kiev.ua

XVІІІ Міжнародна молодіжна
науково-практична
конференція «Людина і
космос»

6-8
квітня

Дніпропетровськ

Інформаційні технології в
управлінні складними
системами - 2016

19-20
червня

Дніпропетровськ

XIV Міжнародна науковотехнічна конференція
«Проблеми
механіки залізничного
транспорту»

25-27
травня

Дніпропетровськ

Міжнародна науково-технічна
конференція «Міцність
матеріалів і елементів
конструкцій»

4-7
жовтня

Київ

XIV конференція молодих
учених «Геотехнічні
проблеми розробки родовищ»

жовтень

Дніпропетровськ

Ін-т технічної механіки НАН
та ДКА України,
ДКА України, МОН
України, Національний
центр аерокосмічної освіти
молоді ім. О.М. Макарова,
Дніпропетровський НУ
ім. О. Гончара, НАУ «ХАІ»
ім. М.Є. Жуковського,
Ужгородський ДУ,
Придніпровський науковий
центр НАН та МОН
України, Білоруський ДУ,
Євразійський НУ ім.
Л.М. Гумільова
Ін-т технічної механіки НАН
та ДКА України, ДКА
України, Ін-т транспортних
систем і технологій,
Дніпропетровський НУ
ім. О. Гончара, Національна
металургійна академія
України
Ін-т технічної механіки НАН
та ДКА України, МОН
України, Дніпропетровський
НУ залізничного транспорту
ім. ак. В. Лазаряна,
Східний науковий центр
транспортної академії
України
Ін-т проблем міцності
ім. Г.С. Писаренка

www.spacehuman.org

Ін-т геотехнічної механіки
ім. М.С. Полякова

www.igtm.dp.ua

www.itm.dp.ua

http://dynam.dp.ua

www.ipp.kiev.ua

Відділення фізики і астрономії
X Йорданські читання

20 січня

Львів

Ізингівські читання-2016

квітень

Львів

НМІТФ-2016

травень

Кременчук

IX Міжнародна конференція
«Актуальні проблеми фізики
напівпровідників»

16-20
травня

Трускавець

Ін-т фізики конденсованих
систем
Ін-т фізики конденсованих
систем

http://www.icmp.lviv.ua
/events
http://www.icmp.lviv.ua
/ising/

Ін-т фізики
напівпровідників ім.
В.Є. Лашкарьова, МОН
України, Ін-т
електрозварювання ім.
Є.О. Патона, ДНУ «НТК
Ін-т монокристалів»,
НТУУ «КПІ», КНУ ім.
Т. Шевченка, НТУ «ХПІ»
Ін-т фізики
напівпровідників ім. В.Є.
Лашкарьова, МОН
України, Українське
фізичне товариство, Ін-т
фізики

http://tniks.kdu.edu.ua/co
nf/

e-mail
iscph.ix@gmail.com

X Ювілейна міжнародна
конференція «Електронні
процеси в органічних і
неорганічних матеріалах»
(ICEPOM-10)
Фізика рідкого стану:
сучасні проблеми

23-27
травня

Тернопіль

Ін-т фізики, КНУ ім.
Т. Шевченка, Тернопільський
НТУ ім. Івана Пулюя

27-30
травня

Київ

IV Міжнародна конференція
«Аналіз та математична
фізика»
VII Міжнародна
конференція молодих вчених
«Фізика низьких
температур»
IX Міжнародна конференція
«Фізика напівпровідників.
Актуальні проблеми»
XVI Міжнародна
конференція з математичних
методів в електромагнітній
теорії (ММЕТ’16)

червень

Харків

Ін-т теоретичної фізики
ім. М.М. Боголюбова, КНУ ім.
Т. Шевченка, Ін-т проблем
безпеки АЕС
Фізико-технічний ін-т низьких
температур ім. Б.І. Вєркіна

6-10
червня

Харків

Фізико-технічний ін-т низьких
температур ім. Б.І. Вєркіна

www.ilt.kharkov.ua

24-28
червня

Дрогобич

www iop.kiev.ua

5-7 липня

Львів

18-24
серпня

Туреччина,
Фінляндія
Львів

Ін-т фізики, Дрогобицький
державний педагогічний ун-т
ім. І. Франка, НВО «Карат»
Ін-т радіофізики та
електроніки ім. О.Я. Усикова,
Львівський НУ ім. І.Франка,
Ukraine Section (East)
AP/NPS/AES/ED/MTT/GRS
Joint Chapter
Фізико-технічний ін-т низьких
температур ім. Б.І. Вєркіна

ХІ Міжнародна конференція
«Кріокристали та квантові
кристали» «СС 2016»
V Міжнародна науковопрактична конференція
«Нанотехнології та
наноматеріали НАНО –
2016»

26-29
серпня

Німецько-Український
вересень
симпозіум з фізики і хімії
наноструктур та нанобіології
Сучасні досягнення в
вересень
геометрії і топології
VII Міжнародна конференція 12-15
з передової оптоелектроніки вересня
та лазерів
Міжнародна школаконференція «Дистанційне
радіозондування іоносфери
(ІОН-2016)»

вересеньжовтень

http://give95.wix/com/ic
epom-10

www.ilt.kharkov.ua

www.mmet.org

http://congress.utu.fi/cc1
1/

Ін-т фізики, ЛНУ ім. І.Франка, www iop.kiev.ua
Тартуський ун-т (Естонія),
http://www.iop.kiev.ua/
Туринський ун-т (Італія), Ун-т
http://www.iop.kiev.ua/~
П’єра і Марії Кюрі (Франція),
nano2015/index-ua.html
European Profile (Греція)

Київ

Ін-т фізики, Технічний ун-т
м. Ільменау (Німеччина)

www iop.kiev.ua

Харків

Фізико-технічний ін-т низьких
температур ім. Б.І. Вєркіна,
ХНУ ім. В.Н. Каразіна

www.ilt.kharkov.ua

Ін-т фізики, Ун-т Гуанахуато
(Мексика), ХНУ ім.
В.Н. Каразіна, Одеський НУ
ім. І. Мечникова

http://www.caolconferenc
e.org/

Одеса

Харків

V Міжнародна конференція
1-4 жовтня Харків
«Нанобіофізика:
фундаментальні та прикладні
аспекти»
ХІІІ Міжнародна
22-23
Київ
конференція з біоніки та
жовтня
прикладної біофізики

Ін-т іоносфери НАН та
www.iion.org.ua
МОН України,
Радіоастрономічний ін-т,
НТУ «ХПІ»,
Харківський НУ ім.
В.Н. Каразіна, Арктичний ун-т
Норвегії
Ін-т фізики, Фізико-технічний
www.iop.kiev.ua
ін-т низьких температур ім. Б.І.
Вєркіна
Ін-т прикладних проблем
фізики і біофізики, КНУ ім.
Т. Шевченка, НТУУ «КПІ»,
Міжнародний науковонавчальний центр
інформаційних технологій та

iappb.kiev.ua

XVI Різдвяна конференція з
рідких кристалів

грудень

Київ

систем НАН та МОН України
Ін-т фізики
www.lcnet.org.ua

Відділення наук про Землю
ІX Міжнародна науковопрактична конференція
«Нетрадиційні і
поновлювані джерела енергії
як альтернативні первинним
джерелам енергії в регіоні»

квітень

Львів

Ін-т геології і геохімії
горючих копалин, Львівський
державний центр науки
інновацій та інформатизації
(ЛвЦНІІ)

XV Міжнародна науковопрактична конференція
«Ресурси природних вод
Карпатського регіону.
Проблеми охорони та
раціонального
використання»

травень

Львів

Ін-т геології і геохімії горючих www.iggcm.org.ua
копалин, НУ «Львівська
Політехніка»,
ЛНУ ім. І.Франка, Львівський
державний центр науки,
інновацій та інформатизації
(ЛвЦНІІ)

Міжнародна науковопрактична конференція
«Проблеми розвитку та
інтеграції регіонів країн
Центральної та Східної
Європи»
Геофізичні технології
прогнозування та
моніторингу геологічного
середовища
VIІІ Міжнародна молодіжна
наукова конференція
«Довкілля-ХХІ»

вересеньжовтень

Київ

Ін-т географії,
Національний комітет
географів України

www.igu.org.ua

вересеньжовтень

Львів

Карпатське відділення Ін-ту
геофізики ім. С.І. Субботіна

www.cb-igph.lviv.ua

жовтень

Дніпропетровськ

Ін-т проблем
природокористування та
екології, Полтавський НТУ
ім. Ю. Кондратюка,
Національна металургійна
академія України

Сучасні проблеми літології
осадових басейнів України
та суміжних територій

жовтень

Київ

Ін-т геологічних наук,
Літологічний Комітет, ДНУ
«Відділення морської геології
та осадочного рудоутворення»

www.iggcm.org.ua

Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства
XVI Міжнародний науковотехнічний семінар
«Сучасні проблеми
виробництва в
промисловості і на
транспорті»
XІI Міжнародна науковопрактична виставкаконференція «Литво-2016»

22-26
лютого

Свалява

Ін-т надтвердих матеріалів
ім. В.М. Бакуля, НТУУ
«КПІ», НТУ «ХПІ»

травень

Запоріжжя

Фізико-технологічний ін-т
металів та сплавів,
Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України,
НТУ «ХПІ», Національна
металургійна академія
України

www.ism.kiev.ua

V Міжнародна самсонівська
конференція
«Матеріалознавство
тугоплавких сполук»
Сесія наукової ради з нових
матеріалів при комітеті з
природних наук
Міжнародної асоціації
академій наук. Тематика
сесії «Нові технології
обробки та створення
конструкційних та
функціональних матеріалів»

травень

Київ

Ін-т проблем
матеріалознавства
ім. І.М. Францевича

травень

Київ

Ін-т електрозварювання
ім. Є.О. Патона

Матеріали та покриття для
роботи в екстремальних
умовах - МЕЕ-2016

червень

Коблево

XVI Міжнародна
науково-технічна
конференція «Інженерія
поверхні і реновація
виробів»
Сучасні технології
зварювання

4-8 червня

Свалява

Ін-т проблем
матеріалознавства
ім. І.М. Францевича,
Українське
матеріалознавче
товариство ім.
І.М. Францевича
Ін-т надтвердих матеріалів
ім. В.М. Бакуля, НТУУ
«КПІ», НТУ «ХПІ»

13-15
червня

Київ

XIII Міжнародна
конференція з проблем
корозії та протикорозійного
захисту конструкційних
матеріалів «Корозія–2016»
VІ Міжнародний симпозіум
«Methods and Applications of
Computational Chemistry»

14-15
червня

Львів

липень

Київ

XVI Міжнародна
конференція «Математичне
моделювання в теорії
електромагнетизму»

5-7 липня

Львів

VIIІ Українсько-Польська
науково-практична
конференція «Електроніка та
інформаційні технології»
(ЕлІТ-2015)

серпень

смт.
Чинадієво,
Закарпатська обл.

Осіння сесія E-MRS
(Європейського
матеріалознавчого
товариства), симпозіум
«Керамічні матеріали:
тестування»

вересень

Варшава,
Польща

Ін-т електрозварювання
ім. Є.О. Патона, Міжнародна
асоціація «Зварювання»
Фізико-механічний ін-т
ім. Г.В. Карпенка, МОН
України, ІваноФранківський НТУ нафти і
газу
НТК «Ін-т монокристалів»
КНУ ім. Т. Шевченка,
Фізико-хімічний ін-т
ім. О.В. Богатського
Фізико-механічний ін-т
ім. Г.В. Карпенка,
Львівський НУ ім. І. Франка,
Ін-т радіофізики та
електроніки ім. О.Я. Усикова
Фізико-механічний ін-т
ім. Г.В. Карпенка, Західний
науковий центр НАН та
МОН України, ЛНУ
ім. І. Франка, Люблінська
Політехніка (Польща),
Лодзька Політехніка
(Польща), Ін-т агрофізики
ім. Б. Добжанського
(Польща)
Ін-т проблем
матеріалознавства ім.
І.М. Францевича,
Е-МRS, Українське
матеріалознавче
товариство ім.
І.М. Францевича

www.ipms.kiev.ua

www.ism.kiev.ua

http://www.ipm.lviv.ua/
korozia2016.pdf

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

http://www.mmet.org/20
16/

http://lnu.edu.ua

www.ipms.kiev.ua

Інженерія сцинтиляційних
матеріалів і радіаційні
технології.
ІСМАРТ-2016
VIІІ Міжнародна
конференція «Математичне
моделювання та
інформаційні технології в
зварюванні і споріднених
процесах»
ХІХ Міжнародна
конференція
«Породоруйнівний і
металообробний інструмент
- техніка і технологія його
виготовлення і
застосування»
XVI Міжнародна науковопрактична конференція
«Якість, стандартизація,
контроль: теорія і практика»
Міжнародна науковотехнічна конференція
«Нові і нетрадиційні
технології в ресурсо-і
енергозбереженні»

вересень

Мінськ,
Білорусь

Ін-т сцинтиляційних
матеріалів

19-23
вересня

Одеса

Ін-т електрозварювання
ім. Є.О. Патона

19-24
вересня

Трускавець

Ін-т надтвердих матеріалів
ім. В.М. Бакуля

www.ism.kiev.ua

20-23
вересня

Одеса

Ін-т надтвердих матеріалів
ім. В.М. Бакуля, МОН
України

www.ism.kiev.ua

21-23
вересня

Одеса

www.ism.kiev.ua

HighMatTech-2016

жовтень

Київ

Ін-т надтвердих матеріалів
ім. В.М. Бакуля, МОН
України, Одеський
національний політехнічний
ун-т, Одеська державна
академія холоду
Ін-т проблем
матеріалознавства ім.
І.М. Францевича

ХІ Міжнародна науковопрактична конференція
«Зварювання та термічна
обробка живих тканин.
Теорія. Практика.
Перспективи»

листопад

Київ

http://www.ismart.su
http://www.ismart.khark
ov.ua/

Ін-т електрозварювання
ім. Є.О. Патона, Міжнародна
асоціація «Зварювання»,
Київський міський центр
електрозварювальної хірургії

Відділення фізико-технічних проблем енергетики
ХШ Міжнародна науковотехнічна конференція
молодих вчених та
спеціалістів
«Електромеханічні та
енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації»
Моделювання-2016

квітень

Кременчук

травень

Київ

XV Мінський міжнародний
форум по тепломасообміну

23-26
травня

Мінськ,
Білорусь

Ін-т електродинаміки, Ін-т
електромеханіки,
енергозбереження і систем
управління КрНУ,
Кошицький ТУ
(Словаччина), Сілезька
Політехніка (Польща)
Ін-т проблем моделювання в
енергетиці ім. Г.Є. Пухова,
НАУ

www.kdu.edu.ua

Ін-т технічної теплофізики,
Держкомітет з науки і
технологій Республіки
Білорусь, Міністерство
енергетики Республіки
Білорусь, Міністерство освіти
Республіки Білорусь, Ін-т
тепло- і масообміну ім.
О.В. Ликова НАН Білорусі,
Відділення енергетики,
машинобудування, механіки і

www.mif15.itmo.by

www.ipme.kiev.ua

XIV Міжнародна науковотехнічна конференція
«Проблеми сучасної
електротехніки-2016 р.»

червень

Київ

XХVI конференція країн
СНД «Проблеми екології та
експлуатації об'єктів
енергетики»

червень

Київ

процесів управління РАН;
Сибірське Відділення РАН,
Національний комітет по
тепло- і масообміну РАН
Ін-т електродинаміки, НТУУ
«КПІ», НТУ «ХПІ», НУ
«Львівська Політехніка»,
Чернігівський державний
технологічний ун-т
Ін-т технічної теплофізики, Інт промислової екології,
Міжнародна асоціація
термоенергетичних компаній
(МАТЕК)

www.ied.org.ua

www.engecology.com

XVІІ Міжнародна науково29-30
практична конференція
вересня
«Відновлювана енергетика та
енергоефективність у XXI
столітті»
ХІІ Міжнародна наукововересень
практична конференція
«Вугільна теплоенергетика:
шляхи реконструкції та
розвитку»

Київ

Ін-т відновлюваної енергетики, www.ive.org.ua
НТУУ «КПІ», ЮНІДО,
EUROSOLAR-Україна

Київ

www.ceti-nasu.org

Міжнародна науковотехнічна конференція
«Енергоефективність-2016»

вересень

Київ

Ін-т вугільних
енерготехнологій, Комітет з
питань науки і освіти ВР
України, Міністерство
енергетики та вугільної
промисловості України, НУ
«Львівська Політехніка»,
Уральський енергетичний ін-т
(Росія)
Ін-т газу, Ін-т вугільних
енерготехнологій, Ін-т
загальної енергетики

Міжнародна науковотехнічна конференція
«Силова електроніка та
енергоефективність»
(СЕЕ-2016)
XII Міжнародна
конференція
«Енергія з біомаси»

вересень

Одеса

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

www.ied.org.ua

вересень

Київ

Ін-т технічної теплофізики,
НТЦ «Біомаса»,
Біоенергетична асоціація
України

www.biomass.kiev.ua

VI Міжнародна науковотехнічна конференція
«Моделювання в
електротехніці, електроніці і
світлотехніці «МЕЕС-2016»

4-5 жовтня

Київ

Проблеми електротехніки та
електромеханіки

23-24
жовтня

Харків

IV Міжнародна науковотехнічна конференція
«Теплові насоси в будівлях
та містах України»

жовтень

Київ

Відділення гібридних
моделюючих та керуючих
систем в енергетиці Ін-ту
проблем моделювання в
енергетиці ім. Г.Є. Пухова,
НАУ
ДУ «Ін-т технічних
проблем магнетизму НАН
України», НТУ «ХПІ»
Ін-т технічної теплофізики

http://ingas.org.ua

www.itpm.org.ua

www.ittf.kiev.ua

Відділення ядерної фізики і енергетики
ІV Міжнародна конференція
«Хімічна і радіаційна безпека:

17-20
травня

Київ

ДУ «Ін-т геохімії
навколишнього середовища

http://igns.gov.ua

проблеми і рішення»

НАН України», Відділення
ядерної фізики та енергетики
НАН України
ННЦ «Фізико-хімічне
V_A Makara@
матеріалознавство» КНУ ім. Т. univ.kiev.ua
Шевченка та НАН України,
Відділення ядерної фізики та
енергетики НАН України
ННЦ «ХФТІ»
www.kipt.
kharkov.ua

V Міжнародна конференція
«Сучасні проблеми фізики
твердого тіла-2016»

вересень

Київ

Міжнародна конференціяшкола з фізики плазми та
керованого термоядерного
синтезу
ХХІ Міжнародна конференція
з фізики радіаційних явищ та
радіаційного
матеріалознавства
Міжнародна науковопрактична конференція
«Екологічна безпека: проблеми
і шляхи вирішення

вересень

Харків

5-8
вересня

Харків

ННЦ «ХФТІ»

www.kipt.kharkov.ua

5-9
вересня

Одеса

ДУ «Ін-т геохімії
навколишнього середовища
НАН України», Одеський
національний політехнічний
ун-т

http://igns.gov.ua

ХХІ Міжнародна науковопрактична конференція
«Оцінка техногенного впливу
на довкілля. Нові технології
очистки промвикидів,
зворотних вод, переробки
відходів»

вересеньжовтень

Кременчук

ДУ «Ін-т геохімії
http://igns.gov.ua
навколишнього середовища
НАН України», Міністерство
екології та природних ресурсів

Відділення хімії
Нанофотоніка-2016

травеньчервень

Київ

Ін-т фізичної хімії ім.
Л.В. Писаржевського

http://nanophotonics.kie
v.ua

XVIII Європейський
симпозіум з хімії фтору

серпень

Київ

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

www.ioch.ua
Fluorine 2016.eu

XV Українсько-Польський
симпозіум «Теоретичні та
експериментальні
дослідження міжфазних явищ
та їх технологічні
застосування»

12-15
вересня

Львів

Ін-т сорбції та проблем
ендоекології, Ін-т колоїдної
хімії та хімії води ім.
А.В. Думанського, Ін-т хімії
поверхні ім. О.О. Чуйка,
ЛНУ ім. І.Франка, Ун-т
ім. Марії Кюрі-Склодовської
(Польща), Краківський
технологічний ун-т,
Польська АН

www.ispe.kiev.ua

Відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології
ІХ Міжнародний симпозіум
«Актуальні проблеми
біофізичної медицини»

травень

Київ

Ін-т фізіології
ім. О.О. Богомольця

X Парнасівська конференція

вересеньжовтень

Київ

Ін-т біохімії
ім. О.В. Палладіна

Міжнародний науковий
семінар молодих учених
«Клітинна смерть - наука і

вересень

Київ

Ін-т молекулярної біології та
генетики

медицина»
Резистентний рак: проблеми
діагностики та перспективи
терапії

листопад

Київ

Ін-т експериментальної
патології, онкології і
радіобіології
ім. Р.Є. Кавецького

Відділення загальної біології
Міжнародний семінар з
жовтецевих
Міжнародна
інтердисциплінарна наукова
конференція «Архітектурна та
культурна спадщина
історичних міст країн
Центрально-Східної Європи»

20-21
квітня
12-13
травня

Львів

Цитоскелет рослинної клітини

травеньлипень

Київ

Міжнародна конференція
молодих учених «Актуальні
проблеми ботаніки та
екології»
Міжнародна наукова
конференція, присвячена 220
річниці заснування
Національного
дендрологічного парку
«Софіївка» «Охорона
біорізноманіття та історикокультурної спадщини у
ботанічних садах та
дендропарках»

25
червня1 липня

Херсон

5-8
жовтня

Умань

Умань

Державний природознавчий
музей
Національний дендрологічний
парк «Софіївка», Державний
історико-архітектурний
заповідник «Стара Умань»,
Уманський державний
педагогічний ун-т ім.
П. Тичини
ДУ «Ін-т харчової
біотехнології та геноміки
НАН України», Національний
ботанічний сад ім.
М.М. Гришка
Ін-т ботаніки ім.
М.Г. Холодного, Херсонський
державний ун-т

http://phytomorphology.
org/

http://ifbg.org.ua

www.botany.kiev.ua,
www.botanycenter.kiev.ua

Національний дендрологічний
парк «Софіївка», Рада
ботанічних садів та
дендропарків України

Відділення економіки
XVI Міжнародна науково11-18 лютого Київ
практична інтернетконференція «Економікоправові дослідження в ХХІ
столітті: господарсько-правові
засоби відновлення
економіки Донбасу»
Міжнародна науковотравень
Харків
практична конференція
«Соціально-економічний
розвиток України та її
регіонів: проблеми науки та
практики»

Ін-т економіко-правових
досліджень, Донецький НУ

http://www.iepd.dn.ua

Науково-дослідний центр
індустріальних проблем
розвитку, Харківський
національний економічний
ун-т ім. С. Кузнеця, Ун-т
Ліон 2 ім. Люм’єра (Франція),
Вища школа «Humanitas»
(Польща), Братиславський
економічний ун-т
(Словаччина)

http://konfecon.com.ua

Міжнародна науковопрактична конференція
«Територіальний розвиток та
регіональна політика в
Україні»
XVIІ Міжнародна науковопрактична інтернетконференція «Економікоправові дослідження в ХХІ
столітті: господарськоправове забезпечення
енергетичного суверенітету
держави»
Міжнародна науковопрактична конференція
«Економічний розвиток
України в сучасному
просторі і часі», присвячена
видатному ученомуекономісту О.Г. Ліберману

червень

1-10 червня

жовтень

Львів

ДУ «Інститут регіональних
досліджень ім.
М.І. Долішнього НАН
України», Західний науковий
центр НАН та МОН України

www.ird.gov.ua

Київ

Ін-т економіко-правових
досліджень, Донецький НУ

http://www.iepd.dn.ua

Харків

Науково-дослідний центр
індустріальних проблем
розвитку, Харківський

http://konfecon.com.ua

національний економічний ун-т
ім. С. Кузнеця, Варшавський
технологічний ун-т «Варшавська
Політехніка» (Польща), Ун-т
Ліон 2 ім. Люм’єра (Франція),

XVIІІ Міжнародна науково- 10-17 жовтня Київ
практична інтернетконференція «Економікоправові дослідження в ХХІ
столітті: регіоналізація
державного управління»

Братиславський економічний
ун-т (Словаччина)
Ін-т економіко-правових
досліджень, Донецький
НУ

http://www.iepd.dn.ua

Відділення історії, філософії і права
Круглий стіл «Українське
суспільство і пам’ять про
Голокост: наукові та освітні
аспекти»

27 січня

Київ

Міжнародна наукова
конференція
«Україна і США: досвід та
перспективи співпраці
(присвячена пам’яті проф.
Б.М. Гончара)»
Круглий стіл «Єврейська
громада України та сучасні
політичні виклики»

березень

Київ

березень

Київ

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

25-26
березня

Київ

Глобальні трансформаційні
процеси в країнах світової
периферії: виклики та
можливості для України
ІІ Міжнародна наукова
конференція «Українська
політична еміграція у ХХ
столітті»

квітень

квітень

Київ

Київ

Ін-т політичних і
www. holocaust.kiev.ua
етнонаціональних досліджень
ім. І.Ф. Кураса, Goethe-Institut
в Україні, Посольство
Держави Ізраїль в Україні
ДУ «Ін-т всесвітньої історії НАН http://www.ivinas.
України», Дипломатична
gov.ua
Академія при МЗС України

Ін-т політичних і
етнонаціональних досліджень
ім. І.Ф. Кураса, Український
центр вивчення історії
Голокосту
Центр пам’яткознавства
НАН України і Українського
товариства охорони
пам’яток історії та культури

www. holocaust.kiev.ua

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

ДУ «Ін-т всесвітньої історії НАН http://www.ivinas.
України»
gov.ua
Ін-т української археографії та
джерелознавства
ім. М.С. Грушевського

archeos.org.ua

XXXІV Міжнародна
історико-правова
конференція
Трансформація стратегічної
стабільності та проблеми
ядерної безпеки на початку
XXI століття
ХІІІ Міжнародна наукова
конференція «Археологія
Заходу України»

квітеньтравень
травень

ІваноФранківськ
Київ

травень

Львів

ХІІ Міжнародна науковопрактична конференція
«Український технічний
музей: історія, досвід,
перспективи»
VII Міжнародна наукова
конференція молодих
учених
Міжнародна наукова
конференція (до Дня
слов’янської писемності і
культури)

травень

Київ

Ін-т українознавства
ім. І. Крип’якевича,
Західний науковий центр
НАН та МОН України
Центр пам’яткознавства НАН
України і Українського
товариства охорони пам’яток
історії та культури

травень

Київ

НБУ ім. В.І. Вернадського

www.nbuv.gov.ua

травень

Київ

www.nbuv.gov.ua

Ольвійський форум. Пам’яті
В.В. Крапівіної

3-5 травня

Миколаїв

Європейська Скіфія. До 80річчя з дня народження
Б.М. Мозолевського

24-26
травня

Чигирин

ХХ Сходознавчі читання
А. Кримського

червень

Київ

НБУ ім. В.І. Вернадського,
Український комітет славістів,
Ін-т мовознавства ім.
О.О. Потебні, Ін-т літератури
ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т
мистецтвознавства,
фольклористики та етнології
ім. М.Т. Рильського,
Український мовноінформаційний фонд,
КНУ ім. Т. Шевченка
Ін-т археології,
Миколаївський
педагогічний ун-т,
Миколаївський
краєзнавчий музей
Ін-т археології,
Національний історикокультурний заповідник
«Чигирин»
Ін-т сходознавства
ім. А. Ю. Кримського

Країни пострадянського
простору: виклики
модернізації
Тенденції глобального
розвитку та
зовнішньополітичні стратегії
провідних міжнародних
акторів (стан, процеси,
перспективи)
VІІІ Міжнародна осіння
студентська школа
«Історико-культурна
спадщина Єврорегіону
Слобожанщини»

червень

Світ катакомбних культур
(до 80-річчя С.Н. Братченка)

Київ

Ін-т держави і права
ім. В.М. Корецького

http://maip.pp.net.ua/

ДУ «Ін-т всесвітньої історії НАН http://www.ivinas.
України»
gov.ua

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

www.iananu.org.ua

www.iananu.org.ua

ДУ «Ін-т всесвітньої історії НАН http://www.ivinas.
України»
gov.ua

вересень

Київ

ДУ «Ін-т всесвітньої історії НАН http://www.ivinas.
України»
gov.ua

вересень

Харків

вересень

Київ

Центр пам’яткознавства НАН
України і Українського
товариства охорони пам’яток
історії та культури,
Бєлгородський державний
ун-т
Ін-т археології

http://wwwhistory.univer.kharkov.u
a

www.iananu.org.ua

XXXV Міжнародна
історико-правова
конференція
Творча спадщина Михайла
Грушевського в контексті
українського громадськополітичного життя кінця
ХІХ - першої третини ХХ
століття
Історичний і стратегічний
імперативи модернізації
транзитивних країн
ІІІ Міжнародна наукова
конференція «Крим в історії
України»
XХV наукова геральдична
конференція

вересень

Волинь
(Луцьк або
Дубно)
Київ

Ін-т держави і права
ім. В.М. Корецького

http://maip.pp.net.ua/

Ін-т української археографії та
джерелознавства ім.
М.С. Грушевського,
Українське історичне
товариство

archeos.org.ua

жовтень

Київ

ДУ «Ін-т всесвітньої історії НАН http://www.ivinas.
України»
gov.ua

жовтень

Київ

жовтень

Львів

Бібліотека. Наука.
Комунікація: формування
інтегрованого національного
інформаційного простору

жовтень

Київ

Українська археографія і
джерелознавство:
історичний досвід і сучасні
тенденції. До 25-річчя
Інституту української
археографії та
джерелознавства ім. М.С.
Грушевського та 90-ліття з
дня народження його
першого директора членакореспондента НАН
України, доктора історичних
наук, професора Павла
Степановича Соханя (1926–
2013)
Китайська цивілізація:
традиція та сучасність
ХХХІІІ Міжнародна
краєзнавча конференція
молодих учених

листопад

Київ

Ін-т української археографії та
джерелознавства
ім. М.С. Грушевського
Ін-т української археографії та
джерелознавства
ім. М.С. Грушевського
НБУ ім. В.І. Вернадського,
Рада директорів наукових
бібліотек та інформаційних
центрів академій наук - членів
МААН, Асоціація бібліотек
України
Ін-т української археографії та
джерелознавства
ім. М.С. Грушевського

листопад

Київ

листопадгрудень

Харків

29-30
вересня

Ін-т сходознавства
ім. А.Ю. Кримського
Центр пам’яткознавства НАН
України і Українського
товариства охорони пам’яток
історії та культури,
ХНУ ім. В.Н. Каразіна

archeos.org.ua

archeos.org.ua

www.nbuv.gov.ua

archeos.org.ua

http://wwwhistory.univer.kharkov.u
a/

Відділення літератури, мови та мистецтвознавства
ІІІ Міжнародний
фотоконкурс «Гончарні
ВІЗІЇ країни»

4 січня30 жовтня

Опішне

Відділення керамології
Ін-ту народознавства

III Міжнародна наукова
конференція «Українська
мова і культура: здобутки та
перспективи»
Актуальні проблеми
історичної і теоретичної
поетики

лютий

Київ

Ін-т мовознавства
ім. О.О. Потебні, НАУ

http://gmi2.nau.edu.ua

лютий

Кам’янецьПодільський

Ін-т літератури ім.
Т.Г. Шевченка, Кам’янецьПодільський НУ ім. Івана

http://www.ilnan.gov.ua

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

Огієнка

Міжнародна наукова
шевченкознавча
конференція

11-12
березня

Київ

Міжнародні славістичні
читання пам’яті академіка
Л. Булаховського

квітень

Київ

Трансформація діалектного
континууму і проблеми
лінгвоекології: до 30-річчя
Чорнобильської трагедії

10-13
квітня

Київ

Міжнародний науковотеоретичний семінар
«Сучасні граматичні теорії:
лінгвопарадигми і
методології»
Міжнародна славістична
конференція

15 квітня

Київ

травень

Київ

Міжнародна молодіжна
наукова конференція,
присвячена 160-річчю від
дня народження Івана
Франка
ХХІІ Міжнародна наукова
конференція «Мова і
культура» ім. проф. Сергія
Бураго

червень

с.
Криворівня
ІваноФранківська
обл.
Київ

Х Міжнародний молодіжний
гончарський фестиваль
«Опішне-2016»

10-20
червня

Опішне

VІІІ Міжнародний
мистецький ярмарок
«Гончарний Всесвіт в
Україні - 2016»

1-3 липня

Опішне

червень

Ін-т літератури
ім. Т.Г. Шевченка, КНУ
ім. Т. Шевченка,
Національний музей Тараса
Шевченка
Ін-т мистецтвознавства,
фольклористики та етнології
ім. М.Т.Рильського, Ін-т
української мови, Ін-т
мовознавства ім.
О.О. Потебні, КНУ ім.
Т.Шевченка
Ін-т української мови

http://www.ilnan.gov.ua

Український мовноінформаційний фонд,
Донецький НУ, МОН
України

http://www.ulif.org.ua

Ін-т мистецтвознавства,
фольклористики та етнології
ім. М.Т. Рильського,
Український комітет
славістів, НБУ ім.
В.І. Вернадського, Ін-т
української мови, Ін-т
мовознавства ім.
О.О. Потебні, Український
мовно-інформаційний фонд,
Ін-т літератури ім.
Т.Г. Шевченка, КНУ ім.
Т. Шевченка, Київський
славістичний ун-т
Ін-т Івана Франка, Західний
науковий центр НАН та
МОН України

http://conference.nbuv.g
ov.ua/

Ін-т мовознавства ім.
О.О. Потебні, КНУ ім.
Т. Шевченка, Видавничий
дім Дмитра Бураго, Ін-т
літератури ім. Т.Г. Шевченка
Відділення керамології
Ін-ту народознавства

http://www.burago.com.
ua

Відділення керамології
Ін-ту народознавства,
Міністерство культури
України, Національний
музей-заповідник
українського гончарства в
Опішному, Ін-т
народознавства

http://instpres.univ.kiev.
ua/

www1.nas.gov.ua/institu
tes/ium/

http://www.linguisticstu
dies.org/

www.ifnan.gov.ua
http://su.org.ua/

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

Іван Франко і польська
культура

вересень

Київ

Міжнародна школа
україністики, Ін-т літератури
ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т Івана
Франка, КНУ ім.
Т. Шевченка
Ін-т літератури
ім.Т.Г. Шевченка,
Бердянський ДПУ
Ін-т мовознавства
ім. О.О. Потебні

http://instpres.univ.kiev.
ua/node/94

Міжнародна наукова
літературознавча
конференція
Міжнародна наукова
конференція, присвячена
110-річчю від дня
народження І.К. Білодіда
Міжнародна наукова
конференція зі
шекспірознавства
Міжнародний симпозіум,
присвячений 160-річчю від
дня народження Івана
Франка

вересень

Бердянськ

вересень

Київ

22-25
вересня

Запоріжжя

Ін-т літератури
ім. Т.Г. Шевченка,
КНУ ім. Т. Шевченка
Ін-т Івана Франка, ЛНУ
ім. І. Франка

http://www.ilnan.gov.ua

вересеньжовтень

Львів

Образ шахтарського краю в
екранних мистецтвах

жовтень

Київ

Ін-т мистецтвознавства,
фольклористики та етнології
ім. М.Т.Рильського

http://www.etnolog.org.
ua

Українська та польська
етнографія: вчора, сьогодні,
завтра

жовтень

Львів

Ін-т народознавства

www.ethnology.lviv.ua

http://www.ilnan.gov.ua

http://www.inmo.org.ua/

http://lnu.edu.ua/
www.ifnan.gov.ua

Наукові Центри
ХІІІ Міжнародна наукова
конференція «Археологія
Заходу України»

травень

Львів

Західний науковий центр
НАН та МОН України,
Ін-т українознавства
ім. І. Крип’якевича
Західний науковий центр
НАН та МОН України,
ЛНУ ім. І. Франка

http://www.instukr.lviv.ua

XIII Міжнародна
конференція з кристалохімії
інтерметалічних сполук

вересень

Львів

ІV Міжнародний конгрес
«Захист навколишнього
середовища. Захист
навколишнього середовища.
Енергоощадність.
Збалансоване
природокористування»
V Міжнародна науковотехнічна конференція
«Теорія та практика
раціонального проектування,
виготовлення і експлуатації
машинобудівних
конструкцій»
Міжнародна науковопрактична конференція
«Створення
високотехнологічних
екокомплексів в Україні на
основі концепції
збалансованого (стійкого)
розвитку»

вересень

Львів

Західний науковий центр
НАН та МОН України, НУ
«Львівська Політехніка»

lp.edu.ua

листопад

Львів

Західний науковий центр
НАН та МОН України,
Фізико-механічний ін-т
ім. Г.В. Карпенка,
НУ «Львівська Політехніка»

www.znc.com.ua

Київ

Придніпровський науковий
центр НАН та МОН України,
Дніпропетровський НУ
залізничного транспорту
ім. В. Лазаряна, Одеська
державна академія
будівництва та архітектури,
IСEА (США), Ін-т прикладних
досліджень (Орлеан, Франція)

http://lnu.edu.ua

Міжнародна науковопрактична конференція
«Інноваційні технології
життєвого циклу об’єктів
житлово-цивільного,
промислового та
транспортного
призначення»
Міжнародна науковопрактична конференція
«Проблеми
природокористування,
сталого розвитку та
техногенної безпеки
регіонів»
Функціональна база
наноелектроніки

Дніпропетровськ

Придніпровський науковий
центр НАН та МОН України

Дніпропетровськ

Придніпровський науковий
центр НАН та МОН України,
Відділення наук про Землю
НАН України, Ін-т проблем
природокористування та
екології

Одеса

ХХVI УкраїнськоНімецький симпозіум
ортопедів-травматологів
«Актуальні питання
сучасної ортопедії та
травматології»

Дніпропетровськ

Придніпровський науковий
центр НАН та МОН України,
Харківський національний унт радіоелектроніки, Ін-т
радіофізики та електроніки
ім. О.Я. Усикова, Ін-т фізики
напівпровідників ім.
В.Є. Лашкарьова, Ін-т фізики,
НТУУ «КПІ»
Придніпровський науковий
центр НАН та МОН України,
Дніпропетровська медична
академія

Установи при Президії
ІІІ форум стейкхолдерів:
«Посилення
конкурентоспроможності
України в сфері науки та
інновацій на шляху до
асоціації з програмою
«Горизонт 2020»
ХІ Міжнародна науковопрактична конференція
«Математичне та імітаційне
моделювання систем.
МОДС’2016»

квітень

Київ

Центр інтелектуальної
власності і передачі
технологій, Міжнародний
проект Європейської Комісії
BILAT-UKRAINE

http://www.bilat-ukr.eu/

червень

Київ,
Чернігів

Ін-т проблем математичних
машин і систем, НТУУ
«КПІ», Чернігівський
національний технологічний
ун-т

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

XXI Міжнародна науковопрактична конференція
«Проблеми та перспективи
інноваційного розвитку
економіки»

6-9
вересня

Одеса

ХV Міжнародна науковопрактична конференція
«Сучасні інформаційні
технології управління
екологічною безпекою,
природокористуванням,
заходами в надзвичайних
ситуаціях»

вересеньжовтень

Київ

ДУ «Інститут досліджень
науково-технічного
потенціалу та історії науки
ім. Г.М. Доброва НАН
України» Одеський
національний політехнічний
ун-т
Ін-т телекомунікацій і
глобального інформаційного
простору, НЦ аерокосмічних
досліджень Землі Ін-ту
геологічних наук, НАУ
«ХАІ», КНУ ім.
Т. Шевченка, Київський
національний ун-т
будівництва і архітектури

http://itgip.org/

Міжнародний симпозіум з
наукознавства та історії
науки

жовтень

Київ

ДУ «Інститут досліджень
науково-технічного
потенціалу та історії науки
ім. Г.М. Доброва НАН
України»

