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УДК 002.6 

 

 

 

План проведення наукових, науково-технічних заходів в Україні в  

2018 році: інформаційний бюлетень //МОН України; ДНУ УкрІНТЕІ. – К., 

2018. – Вип. 1. 56  с. 

 

До інформаційного бюлетеня включені дані (станом на 1 березня 

2018 р.) про наукові, науково-технічні симпозіуми, з’їзди, конференції, 

семінари, наради, що плануються до проведення в Україні в 2018 році 

міністерствами, відомствами, установами Національної академії наук 

України та іншими організаціями. 
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СУСПІЛЬНІ НАУКИ 

Філософія 

1  Наукова конференція 

"Духовно-педагогічна 

спадщина  

Г.С. Сковороди в 

історії української 

культури 

(філософсько-

педагогічний аспект)" 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого 

факс (057) 704-93-56 

тел. (057) 704-92-57 

e-mail: culture@nulau.edu.ua 

Харків 

14-18 

травня 

2018 р. 

2  Всеукраїнські 

історико-філософські і 

культурологічні 

читання пам'яті 

професора М.М. 

Вернікова 

Одеський національний університет 

імені 

І.І. Мечникова МОН України 

тел. (048) 726-35-13 

e-mail: innagolub66@gmail.com 

Одеса 

29-30 

червня 

2018 р. 

3  Науково-практична 

конференція "Людина 

майбутнього в 

інформаційно-

знаннєвому вимірі" 

Державна наукова установа 

"Український інститут науково-

технічної експертизи та інформації" 

МОН України 

тел. (044) 521-00-45 

e-mail: iiv1director@gmail.com 

Київ 

26 

квітня 

2018 р. 

4  Міжнародна науково-

практична 

конференція "Світові 

конфлікти у ХХІ 

столітті: філософська 

рефлексія соціальних, 

економічних, 

екологічних, 

політичних та 

релігійних аспектів" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського" МОН України 

тел. (044) 204-92-71, 

204-81-56 

e-mail: kafedra_filosofia@ukr.net 

Київ 

травень  

2018 р. 

Історія. Історичні науки 

5  Регіональна науково-

технічна конференція 

"Гагарінські читання" 

Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є.Жуковського  

"Харківський авіаційний інститут" 

МОН України 

тел. (057) 788-40-20 

e-mail: khai@khai.edu 

Харків  

квітень  

2018 р. 

6  VI Наукові читання 

пам`яті  професора 

А. І. Уйомова 

Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова МОН України 

тел. (048) 726-35-13 

e-mail: virate@gmail.com, 

innagolub66@gmail.com 

Одеса 

4-5 

квітня 

2018 р. 
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7  Інтернет-конференція 

"Судова влада: історія 

і сучасність (аспекти 

права)" 

Національний університет 

"Львівська політехніка" 

МОН України 

тел. (032) 258-30-92 

e-mail: inpp.dept@lpnu.ua, 

і.terlyuk2406@gmail.com 

Львів 

25 

травня 

2018 р. 

8  Всеукраїнська наукова 

конференція «Історія 

Степової України 

ХУІІ-ХХ ст.» 

Запорізький національний 

університет МОН України 

тел. (061) 228-76-43 

e-mail: znu@znu.edu.ua 

 

Запоріж

жя 

10-11 

травня 

2018 р. 

9  ІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція "Людина 

в мовному просторі: 

історична спадщина, 

проблеми, 

перспективи розвитку" 

Бердянський державний 

педагогічний університет 

МОН України 

тел. (06153) 7-09-29 

e-mail: kaf_um@ukr.net 

Бердянс

ьк 

17-18 

травня 

2018 р. 

10  Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція з 

міжнародною участю 

"500-річчя Реформації: 

соціальна робота в 

процесі оновлення 

України та світу" 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара 

МОН України 

факс (056) 374-98-41 

тел. (056) 760-93-54, 

067 837-12-02 

e-mail: information_dep@dnu.dp.ua, 

onti_dnu@i.ua 

 

Дніпро 

20 

квітня 

2018 р. 

11  Всеукраїнський 

науковий семінар 

"Проблеми 

краєзнавства, 

музеєзнавства і 

пам'яткознавства 

України" 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара 

МОН України 

факс (056) 374-98-41 

тел. (056) 760-93-54, 

374-98-64 

e-mail: information_dep@dnu.dp.ua, 

onti_dnu@i.ua 

 

Дніпро 

20 

квітня 

2018 р. 

12  ІІІ Регіональні 

Наддніпрянські 

наукові читання 

студентів, аспірантів і 

молодих учених 

"Актуальні проблеми 

історії, археології та 

етнології" 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара 

МОН України 

факс (056) 374-98-41 

тел. (056) 760-93-54, 

067 456-16-37 

e-mail: onti_dnu@i.ua, 

information_dep@dnu.dp.ua 

 

Дніпро 

27 

квітня 

2018 р. 

mailto:znu@znu.edu.ua
mailto:onti_dnu@i.ua
mailto:onti_dnu@i.ua
mailto:onti_dnu@i.ua
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13  ІV Міжнародна 

конференція пам'яті 

член-кореспондента 

НАН України В.С. 

Мельника 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського" МОН України 

тел. (044) 204-85-30 

e-mail: makalex51@gmail.com 

Київ 

квітень  

2018 р. 

Соціологія 

14  Круглий стіл 

"Паліативна допомога: 

поліпшення якості 

життя інкурабельним 

хворим і їхнім 

родинам" 

Одеський національний університет 

імені 

І.І. Мечникова МОН України 

тел. 095 844-59-09, 

063 563-52-91  

Одеса 

квітень  

2018 р. 

15  Наукова конференція 

"Гендерна конструкція 

соціуму: історія і 

сучасність" 

Одеський національний університет 

імені 

І.І. Мечникова МОН України 

тел. 067 752-40-88 

е-mail: vesta_odessa@mail.ru 

Одеса 

квітень  

2018 р. 

16  IX Міжнародний 

круглий стіл 

"Актуальні соціально-

економічні і правові 

проблеми розвитку 

України та її регіонів" 

 

 

Одеський національний університет 

імені 

І.І. Мечникова МОН України 

тел. (048) 776-03-10, 

746-56-62 

e-mail: kabo_epf@onu.edu.ua, 

kaboepf@gmail.com 

Одеса 

квітень- 

травень 

2018 р. 

17  VIII Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

"Добробут націй в 

умовах глобальної 

нестабільності" 

Одеський національний університет 

імені 

І.І. Мечникова МОН України 

тел. (048) 723-54-18, 

050 661-99-95 

e-mail: 

sergey_yakubovskiy@yahoo.com 

Одеса 

27-28  

квітня  

2018 р. 

18  Міжнародна науково-

практична 

конференція 

"Політичні, соціальні, 

економічні, 

психологічні і правові 

механізми 

регулювання 

міграційних процесів в 

сучасних умовах" 

 

Національний університет 

"Львівська політехніка" 

МОН України 

тел. (032) 258-30-19 

e-mail: inpp.dept@lpnu.ua, 

bnp1969n@gmail.com 

Львів 

17-18  

травня 

2018 р. 
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19  ІІІ Регіональна 

науково-практична 

конференція 

"Придніпровські 

соціологічні читання" 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара 

МОН України 

факс (056) 374-98-41 

тел. (056) 760-93-54, 

374-98-65 

e-mail: information_dep@dnu.dp.ua, 

onti_dnu@i.ua 

Кам'янс

ьке 

28 

вересня  

2018 р. 

Економіка. Економічні науки 

20  I Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція молодих 

учених 

"Трансформація 

страхового ринку 

України в світлі 

сучасних економічних 

викликів" 

Миколаївський національний 

аграрний університет 

МОН України 

тел. (0512) 58-03-25 

e-mail: finance@mnau.edu.ua, 

www.mnau.edu.ua 

Миколаїв 

17-18  

квітня  

2018 р. 

21  Всеукраїнська 

інтернет-конференція 

здобувачів вищої 

освіти і молодих 

учених "Проблеми 

підвищення якості 

системи обліку, 

аналізу, аудиту й 

оподаткування в 

сучасних умовах 

господарювання" 

Миколаївський національний 

аграрний університет 

МОН України 

тел. (0512) 58-05-94, 

067 587-67-13 

е-mail: bomnau@ukr.net, 

www.mnau.edu.ua 

Миколаїв 

18 

травня 

2018 р. 

22  V Науково-

теоретичний 

симпозіум молодих 

фінансистів 

Миколаївський національний 

аграрний університет 

МОН України 

тел. (0512) 58-03-25 

е-mail: finance@mnau.edu.ua 

Миколаїв 

17 

травня  

2018 р. 

23  IX Регіональний 

науковий семінар 

"Перспективи 

розвитку фінансового 

ринку України" 

Миколаївський національний 

аграрний університет МОН України 

тел. (0512) 58-03-25 

е-mail: finance@mnau.edu.ua 

Миколаїв 

24 

травня 

2018 р. 

24  ХІV Міжнародна науково-

практична конференція 

молодих учених, 

аспірантів і студентів 
"Перспективна техніка 

і технології - 2018" 

Миколаївський національний 

аграрний університет МОН України 

тел. (0512) 34-91-01, 

068 195-24-23 

е-mail: marchenkodd@mnau.edu.ua 

Миколаїв 

26-28 

вересня 

2018 р. 
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25  ХХІV Міжнародна 

науково-практична 

конференція молодих 

учених і студентів 

"Євроінтеграційний 

вибір України і 

проблеми 

макроекономіки" 

Вищий навчальний заклад 

"Університет імені Альфреда 

Нобеля" 

тел. (056) 778-56-53 

е-mail: zadoya@duan.edu.ua 

Дніпро 

11 

квітня 

2018 р. 

26  Науково-практична 

конференція студентів 

"Формування і 

ефективність 

використання 

фінансових ресурсів в 

економічній 

діяльності" 

Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є.Жуковського 

"Харківський авіаційний інститут" 

МОН України 

тел. (057) 788-46-04 

e-mail: khai@khai.edu 

Харків 

квітень  

2018 р. 

27  Науково-практична 

конференція студентів 

"Економіко-теоретичні 

і прикладні аспекти 

сучасного 

господарського 

механізму" 

 

Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є.Жуковського 

"Харківський авіаційний 

інститут" МОН України 

тел. (057) 788-46-01 

e-mail: khai@khai.edu 

Харків 

квітень  

2018 р. 

28  ХVІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція "Ідеї 

академіка В. І. 

Вернадського та 

проблеми сталого 

розвитку освіти і 

науки" 

Кременчуцький національний 

університет імені Михайла 

Остроградського МОН України 

факс (05366) 3-60-00 

тел.(05366) 3-20-76 

e-mail: nich@kdu.edu.ua 

Кременч

ук 

25-27  

квітня  

2018 р. 

29  ХІV Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

"Міжнародні 

транспортні коридори 

та корпоративна 

логістика" 

Український державний університет 

залізничного транспорту 

тел. (057) 730-10-96 

e-mail: kafEOiUP@ukr.net, 

http://kart.edu.ua 

Харків 

червень  

2018 р. 

30  Х Міжнародна 

науково-практична 

конференція "Сучасні 

тенденції розвитку 

світової економіки" 

 

Харківський національний 

автомобільно-дорожній університет 

МОН України  тел. (057) 738-77-86 

е-mail: Kseniavdo@ukr.net 

Харків 

18 

травня 

2018 р. 
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31  VI Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

"Фінансові аспекти 

розвитку держави, 

регіонів і суб'єктів 

господарювання: 

сучасний стан і 

перспективи" 

Одеський національний університет 

імені 

І.І. Мечникова МОН України 

тел. (048) 776-09-30 

е-mail: iipoeconom@ukr.net, 

iipo@onu.edu.ua 

Одеса 

26-27 

травня  

2018 р. 

32  Міжнародна науково-

практична 

конференція 

"Формування і 

розвиток інноваційно-

інформаційної 

економіки" 

Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова МОН України 

тел. 097 439-78-51 

e-mail: esadchendo@gmail.com 

Одеса 
вересень-

жовтень  

2018 р. 

33  VIII Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

"Стратегічні 

пріоритети соціально-

економічного розвитку 

в умовах 

інституційних 

перетворень 

глобального 

середовища" 

Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова МОН України 

тел. (048) 723-54-18 

e-mail: ecocom_teoria@onu.edu.ua 

Одеса 

27-28  

вересня  

2018 р. 

34  ІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

"Економічний 

потенціал країни: 

наукові підходи і 

практика реалізації" 

Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова МОН України 

тел. 095 314-96-13 

e-mail: conf@onu.economist.od.ua 

Одеса 

4 травня 

2018 р. 

35  Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

"Актуальні проблеми 

інноваційної 

діяльності і трансферу 

технологій в Україні" 

(в рамках Дня науки) 

Державна наукова установа 

"Український інститут науково-

технічної експертизи та інформації" 

МОН України 

тел. (044) 521-00-85 

e-mail: firsova@ukrintei.ua 

Київ 

18 

травня 

2018 р. 

36  ІХ Міжнародна 

науково-технічна 

конференція "Поступ в 

Національний університет 

"Львівська політехніка" 

МОН України 

Львів 

14-18  

травня  
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нафтогазопереробній і 

нафтохімічній 

промисловості" 

тел. (032) 258-21-66 

e-mail: KhTNH.dept@lpnu.ua, 

mbratych@polynet.lviv.ua 

2018 р. 

37  ІІІ Міжнародна 

науково-практична 

інтернет-конференція 

"Проблеми економіки, 

фінансів та управління 

експортно-імпортною 

діяльністю" 

Національний університет 

"Львівська політехніка" 

МОН України 

тел./факс (032) 258-22-10 

тел. (032) 258-22-89 

e-mail: oleh.y.kuzmin@lpnu.ua 

Львів 

16 

травня 

2018 р. 

38  IV Українсько-польський 

науковий форум 

"Транскордонне 

співробітництво і спільний 

європейський простір: 

теорія, практика і нові 

можливості" 

Національний університет 

"Львівська політехніка" 

МОН України 

тел. (032) 258-21-89 

e-mail: Gorbachon@gmail.com, 

ihsn.dept@lpnu.ua 

Львів 

7-8 

червня 

2018 р. 

39  Круглий стіл "Трудова 

міграція і ринок праці 

в Україні. 

Регіональний аспект" 

Національний університет 

"Львівська політехніка" 

МОН України 

тел. (032) 258-01-51 

e-mail: iiec@miok.lviv.ua, 

www.miok.lviv.ua 

Львів 

вересен

ь 

2018 р. 

40  ХХIV Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

"Технології ХХІ 

століття" 

Сумський національний аграрний 

університет 

МОН України 

тел./факс (0542) 70-10-55, 

70-10-12, 70-11-23 

e-mail: sau.sumy.ua@gmail.com 

Одеса 

10-15 

вересня  

2018 р. 

41  ІХ Регіональна 

студентська науково-

практична 

конференція "Шляхи 

адаптації національної 

економіки до сучасних 

викликів глобалізації" 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара 

МОН України 

факс (056) 374-98-41 

тел. (056) 760-93-54, 

373-12-14 

e-mail: information_dep@dnu.dp.ua, 

onti_dnu@i.ua 

Дніпро 

3 квітня  

2018 р. 

42  ІІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

"Урбаністичні студії: 

сучасний стан і 

перспективи розвитку" 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара 

МОН України 

факс (056) 374-98-41 

тел. (056) 760-93-54, 

374-98-65 

e-mail: onti_dnu@i.ua, 

information_dep@dnu.dp.ua  

Дніпро 

20 

квітня 

2018 р. 

mailto:onti_dnu@i.ua
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43  Всеукраїнский форум  

з проблем 

міжнародних 

економічних відносин 

в онлайн форматі  

"Проблеми розвитку 

малих відкритих 

економік" 

Житомирський державний 

технологічний університет 

МОН України 

тел. (0412) 24-09-88 

е-mail: gorkusha@ztu.edu.ua 

Житомир 

18 

квітня 

2018 р. 

44  Всеукраїнська 

науково-практична on-

line конференція 

здобувачів вищої 

освіти і молодих 

учених "Інновації в 

економіці" 

(присвячена Дню 

науки) 

Житомирський державний 

технологічний університет 

МОН України 

тел. (0412) 24-09-95, 

24-09-93 

e-mail: kme@ztu.edu.ua, 

ke_zstu@ukr.net 

Житомир 

18 

травня 

2018 р. 

45  Міжнародна науково-

практична 

конференція 

"Конкурентоспроможн

а модель 

інноваційного 

розвитку економіки 

України" 

Центральноукраїнський 

національний технічний університет 

МОН України  

тел. (0522) 39-05-84 

e-mail: emkd@ukr.net 

Кропив

ницький 

18 

квітня 

2018 р. 

46  Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція 

"Фінансово-кредитний 

механізм розвитку 

економіки і соціальної 

сфери" 

Центральноукраїнський 

національний технічний університет 

МОН України 

тел. (0522) 55-92-66 

e-mail: rector@kntu.kr.ua 

Кропив

ницький 

24-25 

травня 

2018 р. 

47  ХVI Науково-

практична 

конференція 

"Проблеми економіки 

транспорту" 

Дніпропетровський національний 

університет залізничного 

транспорту імені академіка 

В. Лазаряна МОН України 

факс (056) 793-28-33 

тел. (056) 373-15-80 

http://diit.edu.ua/faculty/emt/kafedra/et

mt/sostav 

Дніпро 

19-20 

квітня  

2018 р. 

48  ІІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція з 

міжнародною участю 

"Глобалізація напрямів 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського" 

тел. (044) 204-85-07 

Київ 

4 квітня  

2018 р. 
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формування 

промислового 

потенціалу в умовах 

постіндустріальних 

трансформацій" 

e-mail: conf.dtae@gmail.com, 

http://ktpe-conf.kpi.ua 

Держава і право. Юридичні науки 

49  Міжнародна наукова 

конференція студентів 

та аспірантів 

"Харківські 

кримінально-правові 

читання" 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого 

тел. (057) 704-92-17 

e-mail: krimlawl@nulau.edu.ua, 

http://nlu.edu.ua 

Харків 

12 

квітня  

2018 р. 

50  Міжнародна науково-

практична 

конференція студентів, 

аспірантів, науковців і 

юристів-практиків 

"Правові засади 

діяльності 

правоохоронних 

органів" 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого 

факс (057) 704-93-56 

тел. 066 326-33-88 

e-mail: yulimex@mail.ru 

Харків 

18 

квітня  

2018 р. 

51  Всеукраїнська 

конференція 

"Реформування 

правової системи 

України в контексті 

розбудови правової 

системи і 

євроінтеграції" 

Вищий навчальний заклад 

"Університет імені Альфреда 

Нобеля" 

тел. (056) 778-32-72 

е-mail: info@duan.edu.ua, 

www.duan.edu.ua 

Дніпро 

квітень  

2018 р. 

52  Всеукраїнська наукова 

інтернет-конференція 

"Правовий вимір 

конституційної і 

кримінальної 

юрисдикції в Україні і 

світі. Перші юридичні 

читання" 

Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова 

МОН України 

тел. (048) 748-02-31 

e-mail: ygolovnoe_pravo@ukr.net 

Одеса 

27 

квітня  

2018 р. 

53  Круглий стіл 

"Актуальні питання 

адміністративного, 

адміністративно-

деліктного, 

процесуального і 

кримінально-

виконавчого права" 

Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова 

МОН України 

тел. (048) 748-02-31 

e-mail: ygolovnoe_pravo@ukr.net 

Одеса 

травень  

2018 р. 
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54  Міжнародна науково-

практична 

конференція "Восьмі 

юридичні диспути з 

актуальних проблем 

приватного права", 

присвячена пам'яті 

Є.В. Васьковського 

Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова 

МОН України 

тел. (048) 746-66-54 

e-mail: onucivil@gmail.com 

Одеса 

квітень-

травень  

2018 р. 

55  Міжнародна науково-

практична 

конференція "Право та 

економіка: генезис, 

сучасний стан і 

перспективи розвитку" 

 

Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова 

МОН України 

тел. (048) 776-13-25 

e-mail: onuepf@ukr.net, 

epf_onu@ukr.net 

Одеса 

14-15 

вересня 

2018 р. 

56  Науково-практичний 

семінар "Практичні 

аспекти ліцензійних 

правовідносин в сфері 

інтелектуальної 

власності  " 

 

Державна наукова установа 

"Український інститут науково-

технічної експертизи та інформації" 

МОН України 

тел. (044) 521-00-32 

e-mail: emec@ukrintei.ua 

Київ 

19 

квітня 

2018 р. 

57  Міжнародна науково-

практична 

конференція 

"Актуальні питання 

юриспруденції: 

теоретичний та 

практичний виміри" 

 

Сумський національний аграрний 

університет 

МОН України 

тел. (0542) 78-74-21, 

050 454-95-59 

е-mail: sau.sumy@gmail.com 

Суми 

25-26 

квітня 

2018 р. 

58  Х Міжнародна 

конференція "Правове 

та інституційне 

забезпечення 

регіональної 

кластеризації" 

 

Чернігівський інститут імені Героїв 

Крут МАУП 

тел./факс (0462) 67-71-79 

e-mail: maupchern@ukr.net 

Чернігів 

25 

квітня 

2018 р. 

59  VIII Міжнародна 

науково-практична 

конференція "Правове 

регулювання 

суспільних відносин в 

умовах демократизації 

Української держави" 

 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського" МОН України 

тел. (044) 204-85-51 http://afgp.kpi.ua 

Київ 

травень  

2018 р. 
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Політика. Політичні науки 

60  VІ Науково-практична 

конференція "Феномен 

тоталітаризму, його 

прояви і шляхи 

подолання" 

Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова МОН України 

факс (048) 722-18-67 

тел. (048) 700-69-50, 

094 952-99-50 

е-mail: rasum@onu.edu.ua, 

rasum@ukr.net 

Одеса 

18-21 

квітня  

2018 р. 

61  Міжнародна науково-

теоретична 

конференція 

"Європейські цінності 

і практики у політико-

правовому дискурсі" 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого 

факс (057) 704-93-56 

тел. (057) 704-92-38 

e-mail: sociol@nulau.edu.ua, 

http://nlu.edu.ua 

Харків 

20 

червня 

2018 р. 

62  VI Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

"Сучасний політичний 

стан в Україні  і 

розвиток статистики й 

обліку в умовах 

глобалізації, 

загострення 

енергетичних 

проблем" 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара 

МОН України 

факс (056) 374-98-41 

тел. (056) 760-93-54, 

745-43-24 

e-mail: onti_dnu@i.ua, 

information_dep@dnu.dp.ua 

 

Дніпро 

16-17 

квітня  

2018 р. 

Наукознавство 

63  Всеукраїнська наукова 

конференція студентів 

і аспірантів "Актуальні 

питання 

кримінального 

процесу очима 

молодих дослідників" 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого 

факс (057) 704-93-56 

тел. (057) 704-93-10 

e-mail: crimproc2016@gmail.com 

Харків 

17 

травня 

2018 р. 

64  Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція "Теорія і 

практика сучасної 

юриспруденції" 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого 

факс (057) 704-93-56 

тел. 097 481-72-83 

e-mail: aabulgakov@nlu.edu.ua 

Харків 

травень, 

жовтень  

2018 р. 

65  Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

"Українознавчий вимір 

у сучасній науці: 

гуманітарний аспект" 

Миколаївський національний 

аграрний університет МОН України 

факс (0512) 34-61-60 

тел. (0512) 58-05-94, 

068 287-84-87 

e-mail: k.ukrainoznavstva@gmail.com 

Миколаїв 

13 

квітня  

2018 р. 

mailto:onti_dnu@i.ua
mailto:information_dep@dnu.dp.ua
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66  Міжнародна науково-

практична 

конференція "Сучасні 

тенденції розвитку 

аграрної науки" 

Миколаївський національний 

аграрний університет МОН України 

тел. (0512) 34-61-60 

е-mail: decagroteh@ukr.net, 

www.mnau.edu.ua 

Миколаїв 

травень  

2018 р. 

67  ІІI Міжнародна 

науково-практична 

конференція "Наукові 

дослідження в ХХІ 

столітті: теорія і 

практика" 

Приватне підприємство "ЕмПауер 

Рісерч" 

тел. (044) 528-40-18 

е-mail: efknlu@gmail.com 

Тернопі

ль 

23 

квітня 

2018 р. 

68  ІІI Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

"Економіко-правові 

дослідження: 

міждисциплінарна 

взаємодія" 

Приватне підприємство "ЕмПауер 

Рісерч" 

тел. (044) 528-40-18 

е-mail: efknlu@gmail.com 

Харків 

25 

травня 

2018 р. 

69  IV Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція 

"Мультидисциплінарні 

академічні дослідження і 

глобальні інновації: 

гуманітарні і соціальні 

науки" 

Приватне підприємство "ЕмПауер 

Рісерч" 

тел. (044) 528-40-18 

е-mail: efknlu@gmail.com 

Київ 

28 

вересня 

2018 р. 

70  LXXX Міжнародна 

науково-технічна 

конференція "Розвиток 

наукової та 

інноваційної 

діяльності на 

транспорті" 

Український державний університет 

залізничного транспорту 

тел. (057) 730-19-37 

e-mail: nich@kart.edu.ua, 

http://kart.edu.ua 

Харків 

квітень  

2018 р. 

71  Всеукраїнська  

конференція-конкурс 

науково-дослідних 

робіт школярів 

"Зоряний шлях" 

 

Національний центр аерокосмічної 

освіти молоді ім. О.А. Макарова 

тел. (056) 713-57-56 

е-mail: ncaomu@email.dp.ua, 

www.unaec.dp.ua 

Дніпро 

19-20 

квітня  

2018 р. 

72  IV Міжнародна 

науково-практична 

конференція "Внесок 

молодих учених у 

розвиток наукового 

потенціалу 

суспільства" 

Харківський національний 

автомобільно-дорожній університет 

МОН України 

тел. (057) 707-37-21, 

095 684-62-02 

е-mail: in2_khnadu@ukr.net 

Харків 

25 

квітня 

2018 р. 
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73  ХІІI Міжнародна 

наукова конференція 

"Про природу сміху" 

Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова МОН України 

тел. (048) 726-35-13 

e-mail: innagolub66@gmail.com 

Одеса 

26-27 

червня  

2018 р. 

74  Науковий семінар 

"Новітні напрями 

лінгвістичних 

досліджень" 

Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова МОН України 

тел. (048) 776-14-80  

Одеса 

травень  

2018 р. 

75  Круглий стіл 

"Організація і 

проведення наукової 

та науково-технічної 

експертизи" 

Державна наукова установа 

"Український інститут науково-

технічної експертизи та інформації" 

МОН України 

тел. (044) 521-00-22 

e-mail: kovalchuk@ukrintei.ua 

Київ 

червень  

2018 р. 

76  Х Міжнародна наукова 

конференція 

"Проблеми 

дослідження, 

збереження і 

реставрації історичних 

фортифікацій" 

Національний університет 

"Львівська політехніка" МОН 

України 

тел. (032) 258-22-08 

e-mail: ar.dept@lpnu.ua 

Львів 

28 

травня-3 

червня 

2018 р. 

77  IV Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Синергетика у 

філологічних 

дослідженнях» 

Запорізький національний 

університет МОН України 

тел. (061) 289-12-86 

e-mail: znu@znu.edu.ua 

Запоріж

жя 

11-12 

квітня 

2018 р. 

78  Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Дослідження проблем 

права України очима 

молодих учених" 

Запорізький національний 

університет МОН України 

тел. (061) 228-76-17 

e-mail: znu@znu.edu.ua 

Запоріж

жя 

20 

квітня 

2018 р. 

79  Наукова конференція 

здобувачів вищої 

освіти "Теоретичні, 

методологічні та 

практичні аспекти 

сучасних статистичних 

досліджень" 

Полтавська державна аграрна 

академія МОН України 

тел. (05322) 2-29-91, 

50-24-79 

e-mail: pdaa_fof@ukr.net, 

http://pdaa.edu.ua 

Полтава 

травень  

2018 р. 

80  Всеукраїнська 

науково-практична 

інтернет-конференція 

"Основні тенденції 

Полтавська державна аграрна 

академія МОН України 

тел. (05322) 2-29-91, 

50-02-73 

Полтава 

травень 

2018 р. 
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розвитку правової 

науки у сучасній 

Україні" 

http://pdaa.edu.ua 

81  ІІ Міжнародна 

науково-практична 

інтернет-конференція 

"Наука третього 

тисячоліття: пошуки, 

проблеми, 

перспективи розвитку" 

Бердянський державний 

педагогічний університет 

МОН України 

тел. 066 537-63-68 

e-mail: rmu.bdpu.conf2017 

@gmail.com 

Бердянс

ьк 

25-26 

квітня 

2018 р. 

82  Регіональна науково-

практична 

конференція молодих 

учених і студентів 

"Сучасні науково-

технічні дослідження у 

контексті мовного 

простору" 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара 

МОН України 

факс (056) 374-98-41 

тел. (056) 760-93-54, 

050 535-11-33 

e-mail: information_dep 

@dnu.dp.ua, onti_dnu@i.ua 

Дніпро 

5-6 

квітня 

2018 р. 

83  ІІІ Всеукраїнська 

наукова конференція 

"Соціально-

гуманітарні науки та 

сучасні виклики" 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара 

МОН України 

факс (056) 374-98-41 

тел. (056) 760-93-54, 

374-98-69 

e-mail: onti_dnu@i.ua, 

information_dep@dnu.dp.ua 

Дніпро 

25-26 

травня 

2018 р. 

84  V Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція студентів, 

аспірантів, молодих 

учених "Актуальні 

напрями досліджень 

молодих учених в 

іншомовному 

просторі" 

Житомирський державний 

технологічний університет 

МОН України 

тел. (0412) 22-89-14 

е-mail: kimzstu@gmail.com 

Житомир 

11 

квітня  

2018 р. 

85  Всеукраїнська 

науково-практична  

on-line конференція 

здобувачів вищої 

освіти і молодих 

учених "Технічні 

науки на сучасному 

етапі" (присвячена 

Дню науки) 

 

Житомирський державний 

технологічний університет МОН 

України 

тел. (0412) 24-14-17, 24-14-18 e-mail: 

agromovoy@ukr.net, 

ikt.ztu@ztu.edu.ua 

Житомир 

16 

травня 

2018 р. 

mailto:onti_dnu@i.ua
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86  V Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

"Актуальні проблеми 

нумізматики у системі 

спеціальних галузей 

історичної науки" 

Центральноукраїнський 

національний технічний університет 

МОН України 

тел. (0522) 55-92-66 

e-mail: rector@kntu.kr.ua 

Кропив

ницький 

31 

травня-1 

червня 

2018 р. 

87  Міжнародна  

конференція 

"Студентська наука - 

залізничній 

інфраструктурі" 

Дніпропетровський національний 

університет залізничного 

транспорту імені академіка 

В. Лазаряна МОН України 

факс (056) 793-28-33 

тел. (056) 373-15-42 

http://diit.edu.ua/faculty/obz/kafedra/kt

kg 

Дніпро 

26 

квітня 

2018 р. 

88  ХХІ Всеукраїнська 

конференція студентів, 

аспірантів і молодих 

учених "Дні науки 

факультету соціології і 

права -2018" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського" МОН України 

тел. (044) 204-90-20, 

066 866 20-83 

e-mail: olena.kasatkina@gmail.com 

Київ 

квітень  

2018 р. 

89  Науково-технічний 

семінар професорсько-

викладацького складу і 

аспірантів 

"Дослідження 

жорсткості 

друкарського апарату 

флексографічних 

машин" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського" МОН України 

тел. (044) 204-99-15 

e-mail: j.shostachuk@gmail.com, 

mapv.vpi@ukr.net 

Київ 

23 

травня 

2018 р. 

90  Науково-технічна 

конференція 

викладачів, науковців, 

аспірантів і студентів, 

присвячена Дню науки 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського" МОН України 

тел. (044) 204-92-00 

oleksandr.prokhorchuk@gmail.com 

Київ 

травень  

2018 р. 

Культура 

91  Міжнародна науково-

практична 

конференція "Людина, 

культура, техніка в 

новому тисячолітті" 

Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є.Жуковського  

"Харківський авіаційний інститут" 

МОН України 

тел. (057) 788-45-22 

e-mail: khai@khai.edu 

Харків 

квітень  

2018 р. 
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92  ІV Всеукраїнська 

інтернет-конференція 

"Інформаційна 

культура у просторі 

професійної  

комунікації" 

Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є.Жуковського  

"Харківський авіаційний інститут" 

МОН України 

тел. (057) 788-45-22  

Харків 

травень  

2018 р. 

93  Міжнародна наукова 

конференція 

"Археологія, етнологія 

і охорона культурної 

спадщини Південно-

Східної Європи" 

Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова 

МОН України 

тел. (048) 723-62-14 

е-mail: arch_ethn@onu.edu.ua, 

ae.onu.edu.ua 

Одеса 

вересен

ь  

2018 р. 

94  Міжнародна науково-

практична 

конференція "Слiди 

польських дiячiв 

культури (лiтератури) 

в Одесi" 

Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова 

МОН України 

тел. (0482) 63-62-68 

e-mail: azeeva.va@ukr.net 

Одеса 

15-17 

вересня 

2018 р. 

95  Міжнародна наукова 

конференція "Музей 

як простір полілогу: 

від теорії до практики" 

Національний університет 

"Львівська політехніка" МОН 

України 

тел. (032) 258-26-37 

e-mail: ihsn.dept@lpnu.ua, 

ntb@lpnu.ua 

Львів 

травень  

2018 р. 

96  Всеукраїнська 

науково-практична 

інтернет-конференція 

"Мова, культура та 

освіта" 

Вінницький національний аграрний 

університет МОН України 

тел. (0432) 46-00-03 

e-mail: yuriy.gotsulyak@gmail.com 

Вінниця 

19 

квітня 

2018 р. 

97  VІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

"Культура мови в 

українському 

суспільстві" 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара 

МОН України 

факс (056) 374-98-41 

тел. (056) 760-93-54, 

374-98-76 

e-mail: onti_dnu@i.ua, 

information_dep@dnu.dp.ua 

Дніпро 

19-20 

квітня 

2018 р. 

Народна освіта. Педагогіка 

98  Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

"Актуальні проблеми 

аграрної професійної 

освіти" 

Миколаївський національний 

аграрний університет МОН України 

тел. (0512) 34-10-82 

е-mail: rector@mnau.edu.ua, 

kafedra_tipppd@gmail.com 

Миколаїв 

18-20 

квітня 

2018 р. 
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99  ІІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

"Загальні аспекти 

інноваційного розвитку 

освітньої галузі в 

контексті міжнародного 

співробітництва України" 

Миколаївський національний 

аграрний університет МОН України 

тел. 095 171-05-12, 

067 995-28-67 

е-mail: artyuhova@mnau.edu.ua, 

www.mnau.edu.ua 

Миколаїв 

19-20 

квітня 

2018 р. 

100  ІІ Всеукраїнський 

науково-практичний 

семінар "Графічна 

освіта у закладах 

вищої освіти: стан і 

перспективи" 

Івано-Франківський національний 

технічний університет нафти і газу 

МОН України 

тел. (0342) 72-71-65 

e-mail: ikg@nung.edu.ua 

Івано-

Франківс

ьк 

19-21 

вересня 

2018 р. 

101  ІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

"Актуальні тенденції 

розвитку освіти, науки 

і технологій" 

Навчально-науковий професійно-

педагогічний інститут Української 

інженерно-педагогічної академії 

тел. (06274) 4-86-53, 

050 665-07-06 

е-mail: mikhalchenko@i.ua 

Бахмут 

Донецьк

ої обл.  

квітень  

2018 р. 

102  Міжнародна наукова  

конференція "Eastern 

Europe Rufford Grants 

recipients regional 

conference" 

Харківський національний 

університет імені 

В.Н.Каразіна 

тел. 066-191-08-67 

e-mail: oleksandrzinenko@gmail.com 

Харків 

23-24 

квітня 

2018 р. 

103  Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція з 

міжнародною участю 

"Актуальні питання 

дистанційної освіти і 

телемедицини" 

Запорізький державний медичний 

університет 

МОЗ України 

факс (061) 233-60-07 

тел. (061) 224-64-69 

e-mail: zsmu@zsmu.zp.ua, 

www.zsmu.edu.ua 

Запоріж

жя  

25-26 

квітня 

2018 р. 

104  LXXX Міжнародна 

наукова конференція 

студентів університету 

Харківський національний 

автомобільно-дорожній університет 

МОН України 

тел. (057) 707-36-72 

е-mail: sci_khadi@ukr.net 

Харків 

2-6  

квітня 

2018 р. 

105  Міжнародна науково-

практична студентська 

конференція 

"Проблеми і 

перспективи 

формування 

освітнього середовища 

іноземних студентів в 

сучасних умовах" 

Харківський національний 

автомобільно-дорожній університет 

МОН України 

тел. (057) 707-36-79, 

702-10-13 

е-mail: svystunov@gmail.com 

Харків 

17  

квітня 

2018 р. 
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106  LXXXІІ Міжнародна 

науково-технічна та 

науково-методична 

конференція 

університету 

Харківський національний 

автомобільно-дорожній університет 

МОН України 

тел. (057) 707-37-05 

е-mail: sci_khadi@ukr.net 

Харків 

7-11 

травня 

2018 р. 

107  Міжнародний 

науково-методичний 

семінар "Ключові 

аспекти формування у 

полікультурному 

середовищі 

іншомовної 

комунікативної 

компетенції сучасного 

студентства" 

Харківський національний 

автомобільно-дорожній університет 

МОН України 

тел. (057) 707-36-81 

e-mail: kpm@ukr.net, 

http://www.khadi.kharkov.ua/ 

Харків 

24 

травня 

2018 р. 

108  Міжнародна науково-

практична 

конференція 

"Синергетика, 

мехатроніка, 

телематика дорожніх 

машин і систем у 

навчальному процесі 

та науці" 

Харківський національний 

автомобільно-дорожній університет 

МОН України 

тел. (057) 707-37-43, 

095 649-04-09 

е-mail: IT@khadi.kharkov.ua, 

d.m.klets@gmail.com 

Харків 

29 

травня 

2018 р. 

109  ІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

"Стратегія підготовки 

управлінських кадрів в 

Україні" (дистанційно) 

Одеський національний університет 

імені 

І.І. Мечникова МОН України 

тел. (048) 746-57-09,  

776-22-28 

e-mail: edkuznietsov@gmail.com 

Одеса 
вересень  

2018 р. 

110  Круглий стіл 

"Інтелектуальний 

потенціал персоналу 

підприємства: 

розвиток, мотивація, 

ефективність" 

Національний університет 

"Львівська політехніка" 

МОН України 

тел. (032) 258-27-42 

e-mail: mpa.dept@lpnu.ua, 

sytnyky@ukr.net 

Львів 

15 

травня 

2018 р. 

111  VII Міжнародний 

круглий стіл 

«Інтеграція освіти, 

науки і бізнесу» 

Запорізький національний 

університет МОН України 

тел. (061) 228-76-49 

e-mail: cherep.av.znu@gmail.com 

Запоріж

жя 
вересень  

2018 р. 

112  IV Всеукраїнська 

науково-методична 

конференція 

"Принципи 

системного підходу 

Полтавська державна аграрна 

академія МОН України 

тел. (05322) 2-29-81 

e-mail: mech@pdaa.edu.ua, 

http://pdaa.edu.ua 

Полтава 

квітень  

2018 р. 

mailto:mech@pdaa.edu.ua
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при формуванні 

кваліфікаційних 

навичок здобувачів 

вищої освіти" 

113  Науково-практична 

конференція 

професорсько-

викладацького складу 

за підсумками 

науково-дослідної 

роботи у 2017 році 

Полтавська державна аграрна 

академія МОН України 

тел. (05322) 2-29-81 

 

Полтава 

травень 

2018 р. 

114  Науково-практична 

конференція 

"Провідництво в 

освіті. Генеза ідеї та 

рефлексія реалій" 

Бердянський державний 

педагогічний університет 

МОН України 

тел. 067 618-21-19 

e-mail: vvkprof@ukr.net 

Бердянс

ьк 

25 

квітня 

2018 р. 

115  Науково-практична 

конференція 

"Професійна 

підготовка майбутніх 

педагогів у контексті 

розвитку нової 

української школи" 

Бердянський державний 

педагогічний університет МОН 

України 

тел. (06153) 7-14-70 

e-mail: fppom.nachosv@bdpu.org.ua 

Бердянс

ьк 

26 

вересня  

2018 р. 

116  Міжнародна  

студентська  наукова 

конференція "Інженер 

ІІІ тисячоліття" 

Дніпропетровський національний 

університет залізничного 

транспорту імені академіка В. 

Лазаряна 

МОН України 

факс (056) 793-28-33 

тел. (056) 371-51-09 

http://ndch.diit.edu.ua 

Дніпро 

14 

травня 

2018 р. 

117  ХІІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція "Сучасні 

підходи та інноваційні 

тенденції у викладанні 

іноземних мов" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського" МОН України 

тел. (044) 204-81-99, 

050 623-54-93 

e-mail: Yanagri13@gmail.com 

Київ 

12 

квітня 

2018 р. 

118  XIX Міжнародна 

науково-технічна 

конференція 

"Прогресивна техніка, 

технологія та 

інженерна освіта" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського" МОН України 

тел. (044) 406-86-44 

e-mail: seminska@kpi.ua, 

seminska@ukr.net 

Київ 

червень  

2018 р. 
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Психологія 

119  Науково-практична 

конференція студентів 

і молодих учених 

"Психологія в 

сучасному світі" 

Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є.Жуковського  

"Харківський авіаційний інститут" 

МОН України 

тел. (057) 788-42-07 

e-mail: khai@khai.edu 

Харків 

квітень  

2018 р. 

120  Науково-практичний 

семінар 

"Психосоматичні 

розлади у 

пацієнтів/клієнтів 

психологів" 

Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова МОН України 

тел. 067 606-54-26 

е-mail: stomolot@onu.edu.ua 

Одеса 

24 

квітня 

2018 р. 

121  Заочна науково-

практична 

конференція "Медіація 

- альтернативний 

спосіб вирішення 

спорів: питання теорії і 

практики" 

Національний університет 

"Львівська політехніка" 

МОН України 

тел. (032) 258-30-19 

e-mail: inpp.dept@lpnu.ua, 

bnp1969n@gmail.com 

Львів 

21 

вересня  

2018 р. 

Мовознавство 

122  IV Міжнародна 

науково-практична 

конференція "Молодь 

України у контексті 

міжкультурної 

комунікації" 

Вищий навчальний заклад 

"Університет імені Альфреда 

Нобеля" 

тел. (056) 370-36-22 

е-mail: info@duan.edu.ua, 

www.duan.edu.ua 

Дніпро 

5 квітня 

2018 р. 

123  Міжнародна науково-

практична 

конференція "Мова у 

різних 

лінгвокультурних 

просторах" 

Одеський національний університет 

імені 

І.І. Мечникова 

МОН України 

факс (048) 746-51-14 

тел. (048) 776-22-77 

e-mail: rus_lang@onu.edu.ua 

Одеса 

19-20 

квітня 

2018 р. 

124  V Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

"Українська мова у 

світі" 

Національний університет 

"Львівська політехніка" 

МОН України 

факс (032) 258-21-99 

тел. (032) 258-01-51 

e-mail: iiec@miok.lviv.ua, 

www.miok.lviv.ua 

Львів 

серпень  

2018 р. 

125  І Світовий форум 

українознавчих 

суботніх і недільних 

Національний університет 

"Львівська політехніка" 

МОН України 

Львів, 

смт 

Брюхов
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шкіл факс (032) 258-21-99 

тел. (032) 258-01-51 

e-mail: iiec@miok.lviv.ua, 

www.miok.lviv.ua 

ичі 

серпень  

2018 р. 

126  VІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

"Лінгвістичні та 

лінгвокультурологічні 

аспекти навчання 

іноземних студентів у 

вищих навчальних 

закладах України" 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара 

МОН України 

факс (056) 374-98-41 

тел. (056) 760-93-54, 

374-98-86 

e-mail: information_dep@dnu.dp.ua, 

onti_dnu@i.ua 

Дніпро 

11-12 

квітня 

2018 р. 

127  V Регіональна наукова 

студентська 

конференція 

"Латинська мова - 

сполучна ланка між 

античністю і 

сучасністю" 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара 

МОН України 

факс (056) 374-98-41 

тел. (056) 760-93-54, 

374-98-74 

e-mail: information_dep@dnu.dp.ua, 

onti_dnu@i.ua 

Дніпро 

18 

квітня 

2018 р. 

128  Регіональна 

студентська науково-

практична 

конференція "Мовна 

модель сучасного 

інформаційного 

простору" 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара 

МОН України 

факс (056) 374-98-41 

тел. (056) 760-93-54, 

744-32-24 

e-mail: information_dep@dnu.dp.ua, 

onti_dnu@i.ua 

Дніпро 

26-27 

квітня  

2018 р. 

Література. Літературознавство. Народна поетична творчість 

129  Міжнародна наукова 

конференція "Троянди 

і виноград: феномени 

естетичного і 

прагматичного в 

літературі та культурі" 

Бердянський державний 

педагогічний університет МОН 

України  тел. (06153) 7-07-53 e-mail: 

kafzltl@gmail.com, ulk_bdpu@ukr.net 

Бердянс

ьк 25-26 

травня 

2018 р. 

130  VІІ Міжнародний 

науково-методичний 

семінар з болгарської 

мови, літератури, 

культури та історії 

Бердянський державний 

педагогічний університет 

МОН України 

тел. (06153) 7-09-29 

e-mail: kaf_um@ukr.net 

Бердянс

ьк 

25-26 

травня  

2018 р. 

131  VІІ Всеукраїнська 

Гончарівська наукова 

конференція, 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара 

МОН України 

Дніпро 

12-13 

квітня  
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присвячена 100-річчю 

від дня народження 

Олеся Гончара  "Світ 

Олеся Гончара й Олесь 

Гончар у світі" 

факс (056) 374-98-41 

тел. (056) 760-93-54, 

374-98-81 

e-mail: onti_dnu@i.ua, 

information_dep@dnu.dp.ua,  

2018 р. 

132  Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

"Література в 

контексті культури" 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара 

МОН України 

факс (056) 374-98-41 

тел. (056) 760-93-54, 372-58-78 

e-mail: onti_dnu@i.ua 

Дніпро 

17-18 

травня  

2018 р. 

Масова комунікація. Журналістика.Засоби масової інформації 

133  Міжнародна 

міждисциплінарна 

науково-практична 

конференція "Текст у 

медіакультурному 

просторі" 

Івано-Франківський національний 

технічний університет нафти і газу  

МОН України 

тел. (0342) 50-50-51 

e-mail: zagirya.ug@gmail.com 

Івано-

Франків

ськ 

11-12 

травня  

2018 р. 

134  XIV Регіональна 

студентська науково-

практична 

конференція "Система 

національних ЗМК у 

сучасній Україні: нова 

візія" 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара 

МОН України 

факс (056) 374-98-41 

тел. (056) 760-93-54, 

373-12-41 

e-mail: onti_dnu@i.ua 

information_dep@dnu.dp.ua,  

Дніпро 

12 

квітня 

2018 р. 

135  ХІІ Міжнародна 

науково-технічна 

конференція 

"Проблеми 

телекомунікацій - 

2018" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського" МОН України 

тел. (044) 236-62-23, 

204-98-21 

e-mail: ilch@kpi.ua, conf@its.kpi.ua 

Київ 

квітень  

2018 р. 

136  6th IEEE* International 

Black Sea Conference 

on Communications and 

Networking 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського" МОН України 

тел. (044) 204-98-91 

e-mail: lgloba@its.kpi.ua, 

http://www.its.kpi.ua 

Батумі 

(Грузія) 

4-7 

червня 

2018 р. 

Інформатика 

137  Міжнародна науково-

технічна конференція 

"Dependable Systems, 

Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є.Жуковського  

"Харківський авіаційний інститут" 

Брунов 
(Польща) 

травень  

2018 р. 

mailto:onti_dnu@i.ua
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Services and 

Technologies" 

МОН України 

тел./факс (057) 788-45-03,  

788-43-56 

e-mail: V.Kharchenko@khai.edu 

138  Міжнародна науково-

практична  

конференція "Сучасні 

інформаційні 

технології в економіці 

й управлінні 

підприємствами, 

програмами і 

проектами " 

Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є.Жуковського  

"Харківський авіаційний інститут" 

МОН України 

тел. (057) 788-46-02 

e-mail: k602@d6.khai.edu 

Одеса 
вересень  

2018 р. 

139  Науковий молодіжний 

семінар з проблем 

"Теорія надійності та 

марковський аналіз 

інформаційних систем 

і технологій" 

Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є.Жуковського  

"Харківський авіаційний інститут" 

МОН України 

тел. (057) 788-45-00 

e-mail: khai@khai.edu 

Київ 

травень  

2018 р. 

140  VІ Всеукраїнський 

науково-практичний 

семінар "Сучасні 

інформаційні 

технології в 

дистанційній освіті" 

Івано-Франківський національний 

технічний університет нафти і газу 

МОН України 

тел. (0342) 72-71-70 

e-mail: ktsu@nung.edu.ua, 

htts://itts.nung.edu.ua 

Івано-

Франків

ськ 

29-31 

травня  

2018 р. 

141  XVI Міжнародна 

науково-практична  

конференція  

"Побудова 

інформаційного 

суспільства: ресурси і 

технології" 

 

Державна наукова установа 

"Український інститут науково-

технічної експертизи та інформації" 

МОН України 

тел. (044) 521-00-32 

e-mail: emec@ukrintei.ua 

Київ 
вересень  

2018 р. 

142  VII Міжнародна 

наукова конференція 

"Інформація. 

Комунікація. 

Суспільство" 

 

Національний університет 

"Львівська політехніка" 

МОН України 

тел. (032) 258-25-95 

e-mail: ics.conference@gmail.com 

Львів-
Славсько 

17-19 

травня 

2018 р. 

143  XIII Міжнародна 

наукова конференція 

"Комп'ютерні науки та 

інформаційні 

технології" 

Національний університет 

"Львівська політехніка" 

МОН України 

тел./факс (032) 258-24-04 

e-mail: csit.lp.edu.ua, www.lp.edu.ua 

Львів 

10-15 

вересня 

2018 р. 
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144  Щорічна студентська 

наукова конференція 

"Сучасні інформаційні 

технології та 

інноваційні методики 

в економіці, 

менеджменті та 

бізнесі" 

Полтавська державна аграрна 

академія МОН України 

тел. (0532) 50-24-79 

e-mail: pdaa_fof@ukr.net, 

http://pdaa.edu.ua 

Полтава 

квітень  

2018 р. 

145  Х Міжнародна 

науково-технічна 

конференція студентів 

і аспірантів 

"Перспективи 

розвитку 

інформаційно-

телекомунікаційних 

технологій і систем" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського" МОН України 

тел. (044) 236-40-14, 

204-98-21 

e-mail: yakornov@its.kpi.ua , 

conf@its.kpi.ua 

Київ 

квітень  

2018 р. 

146  XX Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

"Системний аналіз та 

інформаційні 

технології" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського" МОН України 

тел. (044) 204-81-46  

Київ 

травень  

2018 р. 

147  VI Міжнародна 

науково-практична 

конференція з 

інформаційних систем 

і технологій Summer 

Info-Com Advanced 

Solutions 2018 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського" МОН України 

тел. (044) 204-92-25 

e-mail: andrew.pisarenko@gmail.com, 

www.iconfs.net 

Київ 

1 червня 

2018 р. 

148  2018 ІЕЕЕ 

Міжнародна 

конференція з 

інформаційно-

телекомунікаційних 

технологій і 

радіоелектроніки 

(УкрМіКо'2018) 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського" МОН України 

тел. (044) 236-62-23, 

204-98-21 

e-mail: ilch@kpi.ua, ukrmico@kpi.ua 

Одеса 

вересень 

2018 р. 

Релігія. Атеїзм 

149  ХIV Наукова 

конференція-читання 

ім. В.Ф. Войно-

Ясенецького 

"Поєднання науки і 

релігії" 

Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова 

МОН України 

тел. 063 137-62-54 

http://iipo.onu.edu.ua/ 

Одеса 

червень  

2018 р. 
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150  Міжнародна науково-

практична 

конференція 

"Богослов`я. 

Філософія. Наука" 

Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова 

МОН України 

тел. (048) 726-35-13 

e-mail: innagolub66@gmail.com 

Одеса 

27-28 

вересня  

2018 р. 

151  V Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

"Християнська етика в 

освітньому просторі" 

Полтавська державна аграрна 

академія МОН України 

тел. (0532) 50-24-79 

e-mail: pdaa_fof@ukr.net, 

http://pdaa.edu.ua 

Полтава 

квітень  

2018 р. 

ПРИРОДНИЧІ  І ТОЧНІ НАУКИ 

Математика 

152  ХVІІ Міжнародна 

конференція з 

математичних методів 

у електродинаміці 

Інститут радіофізики та електроніки 

ім. О. Я. Усикова НАН України 

факс (057) 315-21-05 

тел. (057) 720-37-82 

e-mail: mmet2018@gmail.com 

Київ 

липень  

2018 р. 

153  Міжнародна літня 

математична школа 

пам'яті В.О. 

Плотникова 

Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова МОН України 

тел. (048) 723-40-42 

e-mail: ouek@onu.edu.ua, 

www.plotnikovschool.onu.edu.ua 

Одеса 

11-16 

червня 

2018 р. 

154  Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція студентів, 

аспірантів і молодих 

учених "Прикладна 

геометрія, дизайн і 

об'єкти 

інтелектуальної 

власності" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського" МОН України 

тел. (044) 204-94-46 

e-mail: geometry@kpi.ua 

Київ 

26-27 

квітня  

2018 р. 

155  VІІ Всеукраїнська 

наукова конференція 

молодих учених з 

математики і фізики 

"Актуальні проблеми 

сучасної математики і 

фізики та методики 

їхнього навчання" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського" МОН України 

тел. (044) 204-97-40 

e-mail: matan@kpi.ua 

Київ 

квітень  

2018 р. 

156  3rd International 

Advanced School on 

Magnonics2018 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського" МОН України 

Київ 

16-21 

вересня 

2018 р. 
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тел. (044) 204-82-48 

e-mail: pitbm@ukr.net, 

http://www.magnonics.org/ 

157  Міжнародна наукова 

конференція 

"Стохастичний аналіз і 

статистика", 

присвячена 100-річчю 

від дня народження 

Й.І. Гіхмана 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського" МОН України 

тел. (044) 204-97-40 

e-mail: matan@kpi.ua 

Київ 

вересень  

2018 р. 

Кібернетика 

158  Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція "Економічна 

кібернетика: стратегічні 

завдання і перспективи 

розвитку в Україні" 

Миколаївський національний 

аграрний університет МОН України 

тел. (0512) 70-93-01 

е-mail: domaskina@mnau.edu.ua 

Миколаїв 

10 

травня 

2018 р. 

159  VІ Міжнародний 

семінар "Зелені і 

безпечні обчислення" 

Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є.Жуковського  

"Харківський авіаційний інститут" 

МОН України 

тел./факс (057) 788-45-03,  

788-43-56 

e-mail: V.Kharchenko@khai.edu 

Київ 

липень  

2018 р. 

160  ІІІ Міжнародний 

семінар "Кіберфізичні 

системи і 

гарантоздатність ІоТ" 

Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є.Жуковського  

"Харківський авіаційний інститут" 

МОН України 

тел./факс (057) 788-45-03, 

788-43-56 

e-mail: V.Kharchenko@khai.edu 

Київ 

травень  

2018 р. 

161  Науково-технічна 

конференція студентів 

"Перспективні 

мережні і комп'ютерні 

технології" 

Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є.Жуковського  

"Харківський авіаційний інститут" 

МОН України 

тел. (057) 788-45-03, 

788-43-56 

e-mail: I.Lysenko@csac.khai.edu 

 

Харків 

квітень  

2018 р. 

162  І Міжнародна науково-

практична 

конференція  ІТ 

професіоналів "ProfIT 

Conference" 

Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є.Жуковського  

"Харківський авіаційний інститут" 

МОН України 

тел. (057) 315-10-56 

e-mail: khai@khai.edu 

Харків 

24-26 

квітня 

2018 р. 

mailto:I.Lysenko@csac.khai.edu
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163  III Міжнародна 

конференція 

"Комп'ютерна алгебра 

та інформаційні 

технології" 

Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова МОН України 

тел. (048) 723-82-00, 

723-84-05 

е-mail: confit.onu.edu.ua,  

cait-odessa@onu.edu.ua,  

Одеса 

20-25 

серпня 

2018 р. 

164  Науковий семінар 

"Сучасні актуальні 

проблеми економічної 

кібернетики" 

Одеський національний університет 

імені 

І.І. Мечникова МОН України 

тел. (048) 703-58-85, 

093 750-07-61 

е-mail: maksimovajuly@ukr.net 

Одеса 

25 квітня 

2018 р. 

165  Науково-практична 

щорічна конференція 

молодих учених 

"Сучасні технології в 

економіці і 

кібернетиці: досвіт, 

проблеми, тенденції, 

ефективність" 

Одеський національний університет 

імені 

І.І. Мечникова МОН України 

тел. (048) 703-58-85, 

093 750-07-61 

е-mail: maksimovajuly@ukr.net 

Одеса 

22-24 

травня 

2018 р. 

166  Міжнародний 

симпозіум "Бездротові 

системи" 

Національний університет 

"Львівська політехніка" 

МОН України 

тел. (032) 258-30-80 

e-mail: ptm.dept@lpnu.ua, 

oresti@polynet.lviv.ua 

Львів 

вересень  

2018 р. 

167  Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

здобувачів вищої 

освіти і молодих 

учених "Прикладні 

аспекти застосування 

інформаційно-

комп'ютерних 

технологій" 

Житомирський державний 

технологічний університет 

МОН України 

тел. (0412) 24-14-17 

e-mail: ikt.ztu@gmail.com 

Житоми

р 

19 квітня 

2018 р. 

168  Міжнародна науково-

технічна конференція  

"Інформаційно-

комп'ютерні технології 

- 2018" 

Житомирський державний 

технологічний університет МОН 

України 

тел. (0412) 24-14-17 

e-mail: ikt.ztu@ztu.edu.ua, 

https://ztu.edu.ua 

Житоми

р 

19-21 

квітня 

2018 р. 

169  ІІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

Центральноукраїнський 

національний технічний 

університет МОН України 

Кропивн

ицький 

19-20 
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"Інформаційна безпека 

і комп'ютерні 

технології" 

тел. (0522) 55-92-66 

e-mail: rector@kntu.kr.ua 

квітня 

2018 р. 

170  Інтернет-конференція 

"Сучасні проблеми 

економічної теорії, 

маркетингу і 

моделювання соціально 

- економічних систем" 

Центральноукраїнський 

національний технічний 

університет МОН України 

тел. (0522) 39-05-71 

e-mail: miek@ukr.net 

Кропивн

ицький 

26-27 

квітня 

2018 р. 

171  Дистанційна 

конференція "Сучасні 

аспекти розробки 

програмного 

забезпечення" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського" МОН України 

тел. (044) 204-95-25 

e-mail: karpenko.eugene@gmail.com, 

http://apeps.kpi.ua/ 

Київ 

16 квітня 

2018 р. 

172  XII Науково-

практична 

конференція 

"Моделювання і 

прогнозування 

економічних процесів" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського" МОН України 

тел. (044) 454-98-59, 

097 987-61-75 

e-mail: andriydrozd@gmail.com 

Київ 

25-27 

квітня 

2018 р. 

173  V Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

"Автоматизація і 

комп'ютерно-

інтегровані технології 

- 2018" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського" МОН України 

тел. 067 938-09-80 

e-mail: dmytro.kovalyuk@gmail.com 

Київ 

квітень  

2018 р. 

174  Міжнародна 

конференція студентів 

і молодих учених 

"Інтелект. Інтеграція. 

Надійність" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського" МОН України 

тел. (044) 204-83-17 

e-mail: 

oleksandr.prokhorchuk@gmail.com 

Київ 

квітень  

2018 р. 

175  VІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

"Комп'ютерне 

моделювання в хімії та 

технологіях і системах 

сталого розвитку" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського" МОН України 

тел. (044) 204-82-12, 

204-82-12 

e-mail: tvbojko@gmail.com, 

yu_beznosyk@ukr.net 

Київ 

15-16 

травня  

2018 р. 
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Фізика 

176  Міжнародна  

конференція-школа з 

фізики плазми і 

керованого 

термоядерного синтезу 

"ICPPCF- 2018" 

Національний науковий центр 

"Харківський фізико-технічний 

інститут" 

тел. (057) 335-61-22 

е-mail: garkusha@kipt.kharkov.ua 

Харків 

10-14 

вересня 

2018 р. 

177  ХХІ Міжнародна  

конференція з фізики 

радіаційних явищ і 

радіаційного 

матеріалознавства 

Національний науковий центр 

"Харківський фізико-технічний 

інститут"  

тел. /факс (057) 335-37-95  

Харків 

17-21 

вересня 

2018 р. 

178  Міжнародна науково-

практична і науково-

методична 

конференція "Сучасні 

проблеми 

матеріалознавства: 

стан, ідеї, рішення" 

Харківський національний 

автомобільно-дорожній 

університет МОН України 

тел. (057) 707-37-92 

е-mail: diana@khadi.kharkov.ua 

Харків 

27-28 

вересня 

2018 р. 

179  ХХVІІI Міжнародна 

конференція 

"Дисперсні системи" 

Одеський національний 

університет імені 

І.І. Мечникова 

МОН України 

тел. (0482) 63-97-87 

e-mail: odessa-ds@ukr.net 

Одеса 

вересень  

2018 р. 

180  ХІ Міжнародна 

конференція студентів, 

аспірантів і молодих 

учених "Перспективні 

технології на основі 

новітніх фізико-

матеріалознавчих 

досліджень і 

комп'ютерного 

конструювання 

матеріалів" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" МОН 

України 

тел. (044) 204-97-94 

e-mail: lgg22@ukr.net, 

galyna@kpm.kpi.ua 

Київ 

квітень  

2018 р. 

181  XVI Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція студентів, 

аспірантів і молодих 

учених "Теоретичні і 

прикладні проблеми 

фізики, математики та 

інформатики" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" МОН 

України 

тел. (044) 204-98-76 

e-mail: vasylenko@pti.kpi.ua 

Київ 

травень  

2018 р. 
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182  VІ Міжнародна 

Самсонівська 

конференція 

"Матеріалознавство 

тугоплавких сполук і 

композитів", 

присвячена 100-річчю 

від дня народження 

Г.В.Самсонова і 100-

річчю НАН України 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" МОН 

України 

тел. (044) 204-82-17, 

204-91-56 

e-mail: iff@kpi.ua, 

yurkova@iff.kpi.ua 

Київ 

травень  

2018 р. 

183  Міжнародна 

конференція 

"Проблеми 

теплофізики і 

теплоенергетики" 

Інститут технічної теплофізики 

НАН України, Національний 

технічний університет України 

"Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря 

Сікорського" МОН України 

тел. (044) 204-98-97 

e-mail: faks_ivt@i.ua 

Київ 

травень  

2018 р. 

Механіка 

184  XXІІI Міжнародна 

науково-технічна 

конференція 

"Гідроаеромеханіка в 

інженерній практиці" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" МОН 

України 

тел. (044) 406-86-44 

e-mail: seminska@kpi.ua, 

seminska@ukr.net 

Київ 

травень  

2018 р. 

Хімія 

185  Міжнародний 

симпозіум з біохімії 

вітамінів 

Одеський національний 

університет імені 

І.І. Мечникова МОН України 

тел. (0482) 68-78-75 

е-mail: kafbiochem@onu.edu.ua 

Одеса 

серпень  

2018 р. 

186  XVI Всеукраїнська 

конференція молодих 

учених і студентів з 

актуальних питань 

хімії 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара 

МОН України 

тел. (056) 760-93-54, 

096 923-17-88 

e-mail: 

information_dep@dnu.dp.ua,  

Дніпро 

23-24 

травня 

2018 р. 

187  VII Міжнародна 

конференція студентів, 

аспірантів і молодих 

учених з хімії та 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" МОН 

Київ 

11-13 

квітня 

2018 р. 
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хімічної технології України 

тел. (044) 204-97-37, 

204-97-74 

e-mail: g.vasyliev@kpi.ua, 

http://chemconf.kpi.ua 

188  XI Міжнародна 

науково-технічна web-

конференція 

"Композиційні 

матеріали" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" МОН 

України 

тел. (044) 204-97-96 

http://htkm.kpi.ua 

Київ 

квітень  

2018 р. 

189  ІІІ Міжнародна 

конференція "Інновації 

в галузі промислової 

фільтраціі - Donaldson" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" МОН 

України 

тел. (044) 406-86-44 

e-mail: seminska@kpi.ua, 

seminska@ukr.net 

Київ 

червень  

2018 р. 

Біологія 

190  Міжнародна літня 

школа-конференція 

"Молекулярна 

мікробіологія і 

біотехнологія" 

Одеський національний 

університет імені 

І.І. Мечникова МОН України 

тел. (0482) 68-79-64, 

063 491-58-99 

е-mail: tatkamic@gmail.com, 

volandaron@ukr.net 

Одеса 

червень  

2018 р. 

Астрономія 

191  XVIII Гамовська літня 

конференція-школа 

"Астрономія і 

довкілля: астрофізика, 

космологія, гравітація, 

космомікрофізика, 

радіоастрономія і 

астробіологія" 

Одеський національний 

університет імені 

І.І. Мечникова МОН України 

тел. (048) 722-03-96 

е-mail: astro@paco. odessa.ua, 

www. astro-observ.odessa.ua 

Одеса 

12-18 

серпня 

2018 р. 

ТЕХНІЧНІ І  ПРИКЛАДНІ НАУКИ.  ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ 

Енергетика 

192  V Міжнародна 

науково-технічна і 

навчально-методична 

конференція 

"Енергетичний 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" МОН 

України 

Київ 

12-13 

квітня 

2018 р. 
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менеджмент: стан і 

перспективи розвитку 

- PEMS'18" 

 

 

тел. (044) 204-85-14, 

096-107-90-09 

e-mail: abonne@i.ua, 

http://iee.kpi.ua/ 

193  X Науково-технічна 

конференція молодих 

учених "Енергетика. 

Екологія. Людина" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" МОН 

України 

тел. 050 921-94-59 

e-mail: gayko.kpi@meta.ua 

Київ 

26-27 

квітня 

2018 р. 

194  ХVI Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

аспірантів, 

магістрантів і 

студентів "Сучасні 

проблеми наукового 

забезпечення 

енергетики" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" МОН 

України 

тел. (044) 204-95-26 

e-mail: nirtef@kpi.ua 

Київ 

квітень  

2018 р. 

195  Науково-технічна 

конференція 

"Проблеми 

геоінженерії і 

підземної 

урбаністики" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" 

тел. (044) 204-82-28, 

067 848-59-77 

e-mail: stansto@i.ua 

Київ  

17-18 

травня 

2018 р. 

196  ХІX Міжнародна 

конференція 

"Відновлювана 

енергетика та 

енергоефективність у 

ХХІ столітті" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" МОН 

України 

тел. (044) 406-85-77, 

050 208-38-43 

e-mail: chumack_kpi@ukr.net, 

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

Київ 

травень  

2018 р. 

197  Науково-практична 

конференція 

"Актуальні питання 

енергозбереження як 

вимога безпеки 

життєдіяльності" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" МОН 

України 

тел. (044) 204-85-14 

e-mail: spdens@ukr.net, 

lt79@ukr.net 

Київ 

7-8 червня 

2018 р. 



 35 

198  Міжнародна науково-

технічна конференція 

"Smart-технології в 

енергетиці та 

електроніці-2018" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" МОН 

України 

факс (044) 236-21-17 

тел. 096 518-53-96 

e-mail: zagartvol@gmail.com 

Херсон, смт 

Лазурне 

серпень-

вересень  

2018 р. 

Електротехніка 

199  Міжнародна 

конференція 

"Проблеми сучасної 

електротехніки ПСЕ-

2018" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" МОН 

України 

тел. (044) 204-81-22 

e-mail: 

ekateryna.osypenko@gmail.com 

Київ 

4-8 червня 

2018 р. 

Електроніка. Радіотехніка 

200  ХІV Міжнародна 

конференція 

"Плазмова електроніка 

і нові методи 

прискорювання" 

 

 

Національний науковий центр 

"Харківський фізико-технічний 

інститут" 

тел. (057) 335-35-30 

е-mail: shulga@kipt.kharkov.ua 

Харків 

17-21 

серпня 

2018 р. 

201  Міжнародна науково-

технічна конференція 

молодих учених 

"Електроніка-2018" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" МОН 

України 

факс (044) 236-21-17 

тел. 099 296-09-07 

e-mail: dushakov@ua.fm, 

http://elconf.kpi.ua/ 

 

Київ 

3-5 квітня 

2018 р. 

202  IEEE XXXVIII 

Науково-технічна 

конференція з 

міжнародною участю 

"Електроніка і 

нанотехнології - 2018" 

 

 

 

 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" МОН 

України 

тел. (044) 204-99-09, 

097 332-41-44 

e-mail: koondoo@gmail.com 

Київ 

24-26 

квітня 

2018 р. 

http://elconf.kpi.ua/
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203  І Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція студентів 

і аспірантів 

"Радіоелектроніка в 

ХХІ столітті" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" МОН 

України 

тел. 097 291-26-15 

e-mail: v.golvnia@kpi.ua 

Київ 

15-17 

травня 

2018 р. 

Гірнича справа 

204  Міжнародна науково-

технічна конференція 

"Нафтогазова галузь: 

перспективи 

нарощування 

ресурсної бази" 

Івано-Франківський 

національний технічний 

університет нафти і газу 

МОН України 

тел. (0342) 72-71-80 

е-mail: ovgeo@ukr.net 

Івано-

Франківськ 

23-25 

травня 2018 

р. 

205  V Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

здобувачів вищої 

освіти і молодих 

учених "Перспективи 

розвитку гірничої 

справи та 

раціонального 

використання 

природних ресурсів" 

Житомирський державний 

технологічний університет 

МОН України 

тел. (0412) 24-68-09 

е-mail: oltolkach@gmail.com 

Житомир 

18-19 

квітня 

2018 р. 

206  Всеукраїнська 

науково-практична on-

line конференція 

здобувачів вищої 

освіти і молодих 

учених "Розробка 

родовищ корисних 

копалин і промислова 

екологія" (присвячена 

Дню науки) 

Житомирський державний 

технологічний університет 

МОН України 

тел. (0412) 24-68-09 

е-mail: oltolkach@gmail.com 

Житомир 

17 травня 

2018 р. 

Металургія 

207  ХVІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

"Спеціальна 

металургія: вчора, 

сьогодні, завтра" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" МОН 

України 

тел. (044) 204-99-13 

e-mail: 

kvmykhalenkov@gmail.com 

Київ 

17 квітня 

2018 р. 
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208  Міжнародна науково-

технічна конференція 

"Теоретичні і 

практичні проблеми в 

обробці металів 

тиском" 

Херсонський національний 

технічний університет, 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" МОН 

України 

тел. /факс (044) 406-83-99 

тел. (044) 454-94-02 

e-mail: k_OMD@ukr.net, 

v.a.titov@list.ru 

Херсон 

травень  

2018 р. 

Машинобудування 

209  VІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція молодих 

учених і студентів 

"Сучасні проблеми 

взаємозамінності і 

стандартизації у 

машинобудуванні" 

Миколаївський національний 

аграрний університет МОН 

України 

факс (0512) 34-31-46 

тел. 093 013-13-53 

e-mail: 

polyanskypm@mnau.edu.ua, 

www.mnau.edu.ua 

Миколаїв 

12-13 

квітня 

2018 р. 

210  Міжнародна 

конференція "Нові 

технології в 

машинобудуванні" 

Національний аерокосмічний 

університет ім. 

М.Є.Жуковського  "Харківський 

авіаційний інститут" МОН 

України 

тел. (057) 788-43-34 

e-mail: khai@khai.edu 

Харків 

вересень  

2018 р. 

211  Міжнародна науково-

технічна конференція 

"Проблеми створення і 

забезпечення 

життєвого циклу 

авіаційної техніки" 

Національний аерокосмічний 

університет ім. 

М.Є.Жуковського  "Харківський 

авіаційний інститут" МОН 

України 

тел. (057) 788-43-15 

e-mail: khai@khai.edu 

Харків 

квітень  

2018 р. 

212  Міжнародний конгрес 

двигунобудівників 

Національний аерокосмічний 

університет ім. 

М.Є.Жуковського  "Харківський 

авіаційний інститут" МОН 

України 

тел. (057) 788-43-41 

е-mail: aedlab@ic.kharkov.ua 

Харків 

вересень  

2018 р. 

213  Науково-практична 

конференція студентів 

"Двигуни  й 

енергоустановки" 

Національний аерокосмічний 

університет ім. 

М.Є.Жуковського  "Харківський 

авіаційний інститут" МОН 

Харків 

травень  

2018 р. 
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України 

тел. (057) 788-45-58 

e-mail: khai@khai.edu 

214  ІІ Міжнародна 

науково-технічна 

конференція 

"Машини, обладнання 

і  матеріали для 

нарощування 

вітчизняного 

видобутку та 

диверсифікації 

постачання нафти і 

газу" 

Івано-Франківський 

національний технічний 

університет нафти і газу МОН 

України 

тел. (0342) 72-71-81 

e-mail: iim@nung.edu.ua 

Івано-

Франківськ 

24-27 

квітня 

2018 р. 

215  Міжнародна науково-

технічна конференція 

молодих учених 

"Техніка і прогресивні 

технології в 

нафтогазовій 

інженерії" 

 

Івано-Франківський 

національний технічний 

університет нафти і газу МОН 

України 

тел. 097 441-49-91 

е-mail: 

bohdanmishchuk@gmail.com 

Івано-

Франківськ 

17-19 

вересня 

2018 р. 

216  Всеукраїнська 

міжвузівська науково-

технічна конференція 

"Сучасні технології у 

промисловому 

виробництві" 

Сумський державний 

університет МОН України 

тел. 099 384-57-40 

e-mail: 

i.pavlenko@omdm.sumdu.edu.ua 

Суми 

17-20 

квітня 

2018 р. 

217  ХХII Конференція 

студентів, аспірантів і 

молодих учених 

"Обладнання хімічних 

виробництв і 

підприємств 

будівельних 

матеріалів" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" МОН 

України 

тел. (044) 204-84-00 

e-mail: ynk@kpi.ua, http://ci.kpi.ua 

Київ 

15-20 

квітня 

2018 р. 

218  X Міжнародна 

науково-технічна 

конференція "Нові 

матеріали і технології 

в машинобудуванні - 

2018" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" МОН 

України 

тел. (044) 204-82-16, 

050 546-06-83 

e-mail: metalcasting@ukr.net, 

http://infocast.kpi.ua 

Київ 

24-25 

квітня 

2018 р. 
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219  Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція молодих 

учених і студентів, 

присвячена Дню науки 

"Інновації молоді 

машинобудуванню" 

 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" МОН 

України 

тел. (044) 406-84-64 

e-mail: pgm@kpi.ua 

Київ 

квітень  

2018 р. 

220  ХІV Науково-

методична 

конференція з проблем 

вдосконалення машин 

і обладнання 

геотехнічних 

виробництв 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" МОН 

України 

тел. (044) 406-82-27 

e-mail: stshev@gmail.com, 

http://iee.kpi.ua/ 

 

Київ 

7-8 червня 

2018 р. 

Приладобудування 

221  ХVII Науково-

технічна конференція 

"Приладобудування: 

стан і перспективи" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" МОН 

України 

тел. (044) 204-83-02 

e-mail: klotchko@psf.ntu-

kpi.kiev.ua 

 

Київ 

травень  

2018 р. 

222  ХI Студентська 

науково-технічна 

конференція "Погляд у 

майбутнє 

приладобудування" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" МОН 

України 

тел. (044) 204-96-18 

e-mail: s.lakoza@kpi.ua 

Київ 

травень 

2018 р. 

Поліграфія. Репрографія. Фотокінотехніка 

223  Всеукраїнський 

науково-практичний 

семінар "Розвиток 

спеціальної 

поліграфологічної 

освіти і становлення 

професії 

"Поліграфолог" 

 

Одеський національний 

університет імені 

І.І. Мечникова МОН України 

тел. 098 412-16-86 

е-mail: Lasunova.s.v@gmail.com 

Одеса 

травень  

2018 р. 

http://iee.kpi.ua/
mailto:klotchko@psf.ntu-kpi.kiev.ua
mailto:klotchko@psf.ntu-kpi.kiev.ua
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224  XVIII Міжнародна 

науково-технічна 

конференція студентів 

і аспірантів 

"Друкарство молоде" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" МОН 

України 

тел. (044) 204-84-23 

e-mail: 

druk.molode.vpi.kpi.ua@gmail.co

m 

Київ 

17-19 

квітня 

2018 р. 

225  ІІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

"Проблеми і 

перспективи розвитку 

видавничого бізнесу 

на медійному ринку 

України" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" МОН 

України 

тел. (044) 279-07-12, 

050 696-87-11 

e-mail: Inna26@bigmir.net 

Київ 

25 травня 

2018 р. 

226  Науково-практичний 

семінар "Книжкова 

ілюстрація" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" МОН 

України 

тел. 066 884-96-16, 

066 736-11-21 

e-mail: vtsakh@gmail.com, 

kirdinal@i.ua 

Київ 

травень  

2018 р. 

Хімічна технологія.Хімічна промисловість 

227  III Міжнародна 

науково-практична 

конференція "Хімічна 

технологія: наука, 

виробництво" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" МОН 

України 

тел. (044) 236-97-74  

 

Київ 

12-14 

квітня  

2018 р. 

228  VI Всеукраїнська 

студентська 

конференція 

"Ефективні процеси та 

обладнання хімічних 

виробництв і 

пакувальної техніки" 

 

 

 

 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" МОН 

України 

тел. (044) 454-92-77, 

066 218-64-76 

e-mail: o.sokolskiy@kpi.ua, 

cpsm@kpi.ua 

Київ 

7-8 червня 

2018 р. 
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Харчова промисловість 

229  ІІ Міжнародна 

конференція студентів 

та аспірантів "Сучасні 

технології харчових 

виробництв" 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара 

МОН України 

факс (056) 374-98-41 

тел. (056) 760-93-54, 

097 918-20-09 

e-mail: 

information_dep@dnu.dp.ua, 

onti_dnu@i.ua 

Дніпро 

17-18 

травня 

2018 р. 

Будівництво. Архітектура 

230  Всеукраїнська 

науково-практична 

інтернет-конференція 

"Мости, тунелі, 

дороги: стан, 

проблеми утримання і 

перспективи 

підвищення 

довговічності" 

Харківський національний 

автомобільно-дорожній 

університет МОН України 

тел. (057) 707-37-22 

е-mail: kmksm@ukr.net 

Харків 

25 травня 

2018 р. 

Сільське і лісове господарство 

231  Причорноморська 

регіональна науково-

практична 

конференція 

професорсько-

викладацького складу 

"Розвиток 

українського села - 

основа аграрної 

реформи в Україні" 

Миколаївський національний 

аграрний університет 

МОН України 

тел. (0512) 58-05-95 

е-mail: potrivaeva@mnau.edu.ua, 

www.mnau.edu.ua 

Миколаїв 

квітень  

2018 р. 

232  Семінар "Технології 

вирощування 

малопоширених 

культур в умовах 

зміни клімату" 

Миколаївський національний 

аграрний університет 

МОН України 

тел. (0512) 34-61-60 

е-mail: decagroteh@ukr.net, 

www.mnau.edu.ua 

Миколаїв 

травень  

2018 р. 

233  Круглий стіл 

"Інноваційні 

технології 

вирощування зернових 

культур в умовах 

Півдня України" 

 

Миколаївський національний 

аграрний університет МОН 

України  тел. (0512) 34-61-60 е-

mail: decagroteh@ukr.net, 

www.mnau.edu.ua 

Миколаїв 

червень  

2018 р. 
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234  Міжнародна наукова 

конференція 

"Адаптація 

агротехнологій до змін 

клімату" 

Сумський державний 

університет, Національний 

технічний університет України 

"Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря 

Сікорського" 

МОН України 

тел. 050 356-49-32 

e-mail: 

mykola.pavlishin@gmail.com 

Суми 

серпень-

вересень 

2018 р. 

Транспорт 

235  Науково-практична 

конференція студентів 

"Системи керування - 

2018" 

Національний аерокосмічний 

університет ім. 

М.Є.Жуковського  "Харківський 

авіаційний інститут" МОН 

України 

тел. (057) 788-43-54 

e-mail: nirs@khai.edu 

Харків 

травень  

2018 р. 

236  Міжнародна науково-

технічна конференція 

"Технології та 

інфраструктура 

транспорту" 

Український державний 

університет залізничного 

транспорту 

тел. (057) 730-19-39 

e-mail: tt-conf@kart.edu.ua 

Харків 

14-16 

травня  

2018 р. 

237  ХХХІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

"Інформаційно-

керуючі системи на 

залізничному 

транспорті" 

Український державний 

університет залізничного 

транспорту 

тел. (057) 730-10-81 

e-mail: xiittc@ukr.net, 

http://kart.edu.ua 

Харків 

вересень 

2018 р. 

238  Всеукраїнський 

науково-практичний 

семінар "Наукові 

досягнення в галузі 

автомобільного 

транспорту" 

Харківський національний 

автомобільно-дорожній 

університет МОН України 

тел. (057) 707-36-75 

е-mail: pmikhab@gmail.com 

Харків 

20 квітня 

2018 р. 

239  Міжнародна науково-

практична 

конференція 

"Перспективні 

напрями розвитку 

регіональних 

транспортних і 

логістичних систем" 

Харківський національний 

автомобільно-дорожній 

університет МОН України 

тел. 050 772-19-19, 

068 614-18-04 

е-mail: kovtsyr@ukr.net 

Харків 

22-23 

травня 

2018 р. 
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240  V Міжнародна 

науково-технічна 

конференція 

"Науково-прикладні 

аспекти автомобільної 

і транспортно-

дорожньої галузей" 

 

 

 

Луцький національний 

технічний університет, 

Житомирський державний 

технологічний університет МОН 

України 

тел. (0332) 74-61-03, 77-48-40, 

(0412) 22-89-16 

e-mail: konferenlutsk@gmail.com, 

avi_77@ukr.net 

Луцьк 

28 травня-1 

червня 

2018 р. 

241  Інтернет-конференція 

"Інноваційні 

технології розвитку та 

ефективності 

функціонування 

автомобільного 

транспорту" 

Центральноукраїнський 

національний технічний 

університет МОН України 

тел. (0522) 55-92-66 

e-mail: avgrinkiv@gmail.kom 

Кропивниц

ький 

3-4 квітня 

2018 р. 

242  78 Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

"Проблеми і 

перспективи розвитку 

залізничного 

транспорту" 

Дніпропетровський 

національний університет 

залізничного транспорту імені 

академіка В. Лазаряна МОН 

України 

факс (056) 793-28-33 

тел. (056) 371-51-09 

e-mail: 

hozdogovor_diit@ndch.diit.edu.ua 

Дніпро 

17-18 

травня 

2018 р. 

Медицина і охорона здоров'я 

243  IV Міжнародна 

науково-практична 

інтернет-конференція 

"Соціальна фармація: 

стан, проблеми і 

перспективи" 

Національний фармацевтичний 

університет МОЗ України 

тел. (0572) 67-91-81 

e-mail: 

infomant.nphau@yandex.ua 

Харків 

24-25 

квітня 

2018 р. 

244  XVI Міжнародна 

науково-практична 

конференція "Сучасні 

технології реабілітації 

в різних моделях 

організації охорони 

здоров'я", присвячена 

20-річчю створення 

"Всеукраїнської 

асоціації 

фізіотерапевтів та 

курортологів" 

ГО "Всеукраїнська асоціація 

фізіотерапевтів та курортологів"  

тел. 067 501-71-63 

е-mail: vafk@ukr.net 

Одеса 

25-27 

травня 

2018 р. 
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245  Науково-практична 

конференція з 

міжнародною участю 

"Шляхи удосконалення 

онкологічної та 

паліативної допомоги" 

Департамент охорони здоров'я 

Херсонської ОДА, Комунальний 

заклад Херсонської ОДА 

"Херсонський обласний 

онкологічний диспансер"   тел. 

(0552) 35-74-76  

Херсон 

22-23 

серпня 

2018 р. 

246  Науково-практична 

конференція 

"Актуальні питання 

дерматоонкології" 

Національний інститут раку 

МОЗ України 

тел. (044) 259-01-86 

e-mail: info@unci.org.ua 

Київ 

18-19 

травня 

2018 р. 

247  Міжнародна науково-

практична 

конференція "Сучасні 

методи діагностики, 

обгрунтування терапії 

та комплексної 

профілактики хвороб 

дрібних тварин" 

Дніпропетровський державний 

аграрно-економічний 

університет МОН України 

тел. (056) 744-81-32 

e-mail: info@dsau.dp.ua 

Дніпро 

17-18 

травня 

2018 р. 

248  Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція з 

міжнародною участю 

"Актуальні питання 

репродуктивного 

здоров'я в сучасних 

умовах" 

Запорізький державний 

медичний університет 

МОЗ України 

факс (061) 233-60-07 

тел. (061) 224-64-69 

e-mail: zsmu@zsmu.zp.ua, 

www.zsmu.edu.ua 

Запоріжжя 

19 квітня 

2018 р. 

249  Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

"Морфологічні та 

біомеханічні аспекти в 

стоматологічній 

імплантології" 

Запорізький державний 

медичний університет 

МОЗ України 

факс (061) 233-60-07 

тел. (061) 224-64-69 

e-mail: zsmu@zsmu.zp.ua, 

www.zsmu.edu.ua 

Запоріжжя 

19-20 

квітня 

2018 р. 

250  Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

"Актуальні питання 

сучасної медицини і 

фармації" (до 50-річчя 

заснування 

Запорізького 

державного медичного 

університету МОЗ 

України) 

 

Запорізький державний 

медичний університет 

МОЗ України 

факс (061) 233-60-07 

тел. (061) 224-64-69 

e-mail: zsmu@zsmu.zp.ua, 

www.zsmu.edu.ua 

Запоріжжя 

17-18 

травня 

2018 р. 
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251  Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

"Актуальні питання 

лікування патології 

суглобів і 

ендопротезування" 

Запорізький державний 

медичний університет 

МОЗ України 

факс (061) 233-60-07 

тел. (061) 224-64-69 

e-mail: zsmu@zsmu.zp.ua, 

www.zsmu.edu.ua 

Запоріжжя 

6-8 вересня 

2018 р. 

252  Науково-практична 

конференція 

оториноларингологів 

України "Сучасні 

технології діагностики 

і лікування в 

оториноларингології " 

ДУ "Інститут отоларингології ім. 

проф. О.С.Коломійченка НАМН 

України" 

факс (044) 483-73-68 

тел. (044) 483-22-02 

e-mail: amtc@kndio.kiev.ua 

Одеса 

14-15 

травня 

2018 р. 

253  IV Євроазійський 

конгрес "Запальні й 

алергічні 

захворювання 

дихальних шляхів" 

ДУ "Інститут отоларингології ім. 

проф. О.С.Коломійченка НАМН 

України" 

факс (044) 483-73-68 

тел. (044) 483-22-02 

e-mail: amtc@kndio.kiev.ua 

Київ 

6-7 вересня 

2018 р. 

254  Заочна науково-

практична 

конференція 

"Актуальні питання 

стоматології", 

присвячена 95-річчю 

від дня народження 

професора 

П.Т.Максименка 

Вищий державний навчальний  

заклад України "Українська 

медична стоматологічна 

академія" 

МОЗ України 

тел./факс (05322) 2-90-01 

тел. (0532) 56-47-53 

e-mail: polstomumsa@gmail.com 

Полтава 

5 квітня 

2018 р. 

255  Всеукраїнська 

науково-практична 

інтернет-конференція 

"Актуальні проблеми 

ветеринарної хірургії 

та акушерства" 

Полтавська державна аграрна 

академія МОН України 

тел. (05322) 2-28-93 

e-mail:  fvmpoltava@ukr.net 

Полтава 

вересень  

2018 р. 

256  Науково-практичний 

семінар "Вибрані 

питання 

периопераційної 

медицини. Uptodate" 

Національний інститут раку 

МОЗ України 

тел. (044) 259-01-86 

e-mail: info@unci.org.ua 

Харків 

28 квітня 

2018 р. 

257  Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

"Морфологічні і 

біомеханічні аспекти в 

Запорізький державний 

медичний університет 

МОЗ України 

факс (056) 251-25-4 

тел. (061) 224-64-69, 

Запоріжжя 

19-20 

квітня 

2018 р. 
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стоматологічній 

імплантології" 

050 454-63-73  

258  Регіональна науково-

практична 

конференція 

"Лабораторна 

медицина в умовах 

реформування 

медичної галузі" 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара 

МОН України 

факс (056) 374-98-41 

тел. (056) 760-93-54, 

372-58-79 

e-mail: 

information_dep@dnu.dp.ua, 

onti_dnu@i.ua 

Дніпро 

19 квітня 

2018 р. 

259  VІІІ Науково-

практична 

конференція з 

міжнародною участю 

"Перспективи 

діагностики  і 

лікування 

гематологічних 

захворювань" 

Державна установа 

"Національний науковий центр 

радіаційної медицини 

НАМН України" 

факс (044) 483-72-02 

тел. (044) 483-06-37  

Київ 

27-28 

квітня 

2018 р. 

260  Науково-практична 

конференція 

"Передовий досвід 

діагностики в 

онкогематології" 

Патоморфологічна лабораторія 

"CSD Health Care" 

факс (044) 259-70-90 

тел. (044) 257-70-03 

е-mail: csd@csdclinic.com.ua 

Київ 

19 квітня 

2018 р. 

Фізична культура і спорт 

261  Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

"Актуальні проблеми 

фізичного виховання і 

спорту в сучасних 

умовах" 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара 

МОН України 

факс (056) 374-98-41 

тел. (056) 760-93-54, 

093 302-45-22 

e-mail: 

information_dep@dnu.dp.ua, 

onti_dnu@i.ua 

Дніпро 

17 квітня 

2018 р. 

Військова справа 

262  Міжнародна науково-

практична 

конференція 

"Актуальні проблеми 

проектування, 

виготовлення і 

експлуатації озброєння 

та військової техніки" 

Національний аерокосмічний 

університет ім. 

М.Є.Жуковського  "Харківський 

авіаційний інститут" МОН 

України 

тел. (057) 788-44-01, 

095 509-98-64 

e-mail: k401@khai.edu 

Харків 

вересень  

2018 р. 
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Автоматика і телемеханіка. Обчислювальна техніка 

263  VII Міжнародний 

науково-технічний 

семінар "Сучасні 

тенденції 

автоматичного 

керування в енергетиці 

та енергозбереженні" 

 

 

 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" МОН 

України 

тел. (044) 204-80-84, 

204-80-85 

e-mail: atep@email.ua 

Київ 

червень  

2018 р. 

264  Міжнародна науково-

технічна конференція 

"Вимірювальна та 

обчислювальна техніка 

в технологічних 

процесах" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" МОН 

України 

тел. (044) 204-98-93 

e-mail: tuz@aer.ntu-kpi.kiev.ua, 

autom1@meta.ua 

Одеса 

(Затока) 

червень  

2018 р. 

ЗАГАЛЬНОГАЛУЗЕВІ І КОМПЛЕКСНІ ПРОБЛЕМИ ( МІЖГАЛУЗЕВІ 

ПРОБЛЕМИ) 

Організація і управління 

265  IІI Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

"Державне управління 

і національна безпека" 

Приватне підприємство 

"ЕмПауер Рісерч" 

тел. (044) 528-40-18 

е-mail: efknlu@gmail.com 

Київ 

31 травня 

2018 р. 

266  Міжнародна науково-

технічна конференція 

"Сучасні інформаційні 

технології управління 

екологічною безпекою, 

природокористування

м, заходами у 

надзвичайних 

ситуаціях " 

Національний аерокосмічний 

університет ім. 

М.Є.Жуковського  "Харківський 

авіаційний інститут" МОН 

України 

тел. (057) 719-67-34 

e-mail: khai@khai.edu 

Харків 

вересень  

2018 р. 

267  Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція "Сучасні 

управлінські 

технології в умовах 

трансформації 

соціально-

економічних відносин" 

Івано-Франківський 

національний технічний 

університет нафти і газу 

МОН України 

тел. (0342) 72-58-76 

e-mail: ineu@nung.edu.ua 

Івано-

Франківськ 

19-20 

квітня 

2018 р. 
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268  VII Міжнародна 

науково-практична 

інтернет-конференція 

"Управління 

інноваційним 

процесом в Україні: 

проблеми 

комерціалізації 

науково-технічних 

розробок" 

 

Національний університет 

"Львівська політехніка" 

МОН України 

тел. (032) 258-21-75 

e-mail: oleh.i.karyi@lpnu.ua 

Львів 

17-19 

травня 

2018 р. 

269  Міжнародна науково-

практична 

конференція 

"Кібернетичне 

управління 

економічними 

об'єктами в умовах 

глобалізації" 

Вінницький національний 

аграрний університет 

МОН України 

тел. 050 963-06-49 

e-mail: rokcana@i.ua 

Вінниця 

19 квітня 

2018 р. 

270  Всеукраїнська щорічна 

студентська науково-

практична 

конференція за 

міжнародною участю 

"Сучасний 

менеджмент: моделі, 

стратегії, технології" 

Одеський регіональний інститут 

державного управління НАДУ 

при Президентові України 

тел. (048) 705-97-42 

e-mail: general@oridu.odessa.ua 

Одеса 

26 квітня 

2018 р. 

271  Х Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

"Маркетингове 

забезпечення 

продуктового ринку" 

Полтавська державна аграрна 

академія МОН України 

тел. (05322) 2-29-71 

e-mail: fem@pdaa.edu.ua, 

http://pdaa.edu.ua 

Полтава 

квітень  

2018 р. 

272  ІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Менеджмент ХХІ 

століття:  

глобалізаційні 

виклики» 

Полтавська державна аграрна 

академія МОН України 

тел. (05322) 2-29-71, 

61-21-10 

e-mail: fem@pdaa.edu.ua, 

http://pdaa.edu.ua 

Полтава 

травень  

2018 р. 

273  ІV Всеукраїнська 

науково-практична 

інтернет-конференція 

"Актуальні проблеми і 

перспективи розвитку 

Полтавська державна аграрна 

академія МОН України 

тел. (0532) 50-24-79 

e-mail: pdaa_fof@ukr.net, 

http://pdaa.edu.ua 

Полтава 

квітень  

2018 р. 
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обліку, аналізу і 

контролю в соціально-

орієнтованій системі 

управління 

підприємством" 

274  Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція 

"Економіка і 

менеджмент 2018: 

перспективи інтеграції 

та інноваційного 

розвитку" 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара 

МОН України 

факс (056) 374-98-41 

тел. (056) 760-93-54, 

744-24-97 

e-mail: 

information_dep@dnu.dp.ua, 

onti_dnu@i.ua 

Дніпро 

19-20 

квітня 

2018 р. 

275  V Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція "Сучасні 

інструменти реалізації 

практичного 

менеджменту, 

маркетингу, логістики 

та туризму: 

особливості 

застосування в 

глобальному 

конкурентному 

середовищі" 

Житомирський державний 

технологічний університет МОН 

України 

тел. (0412) 24-14-21 

e-mail: kmoa_ztu@ukr.net 

Житомир 

19-21 

квітня 

2018 р. 

276  ІХ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція "Сучасні 

підходи до управління 

підприємством" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" МОН 

України 

тел. (044) 204-85-10, 

097 288-37-37 

e-mail: konfkafmen@kpi.ua, 

http://management.kpi.ua/ 

Київ 

12 квітня 

2018 р. 

277  Міжнародна 

конференція 

"Науково-технічний 

розвиток: економіка, 

технології, 

управління" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" МОН 

України 

тел. 099 114-32-75 

e-mail: alinayudenlo5@gmail.com 

Київ 

18 квітня 

2018 р. 

278  XІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

Національний технічний 

університет України "Київський 

Київ 

19-20 
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конференція "В2В-

маркетинг" 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" МОН 

України 

тел. (044) 204-92-00 

e-mail: ndch@kpi.ua 

квітня 

2018 р. 

Патентна справа. Винахідництво. Раціоналізаторство. Інтелектуальна 

власність 

279  Міжнародна науково-

практична 

конференція студентів 

і молодих учених 

"Винахiдництво та 

iнновацiї у медицинi, 

бiологiї та екологiї" 

 

Дніпропетровський державний 

аграрно-економічний 

університет 

МОН України 

тел. (056) 744-81-32 

e-mail: info@dsau.dp.ua 

Дніпро 

19-21 

вересня 

2018 р. 

280  Міжнародна науково-

практична 

конференція студентів 

і молодих учених 

"Винахiдництво та 

iнновацiї у медицинi, 

бiологiї та екологiї " 

Дніпропетровський державний 

аграрно-економічний 

університет 

МОН України 

тел. (056) 744-81-32 

e-mail: info@dsau.dp.ua 

Дніпро 

19-21 

вересня 

2018 р. 

Охорона праці 

281  Студентська наукова 

інтернет-конференція 

"Безпека людини і 

реалізація права на 

працю в сучасних 

умовах 

життєдіяльності" 

 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

тел. (057) 704-92-15 

e-mail: laborlaw@nulau.edu.ua 

Харків 

26-27 

квітня 

2018 р. 

Охорона довкілля. Екологія людини 

282  Щорічний круглий 

стіл до Дня Землі 

"Екологічна безпека 

держави: особливості 

гарантування і вплив 

глобалізації" 

Миколаївський національний 

аграрний університет 

МОН України 

факс (0512) 34-61-60 

тел. (0512) 58-05-94, 

067 992-73-46 

е-mail: olganykk@gmail.com, 

www.mnau.edu.ua 

Миколаїв 

19 квітня 

2018 р. 

283  ІІІ Круглий стіл з  

екологічного права 

"Стратегія екологічної 

безпеки України: 

Національний університет 

"Львівська політехніка" 

МОН України 

тел. (032) 258-30-2 

Львів 

11 травня 

2018 р. 
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соціально-

економічний і 

правовий вимір" 

e-mail: tspp.dept@lpnu.ua 

284  XVIІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція "Ресурси 

природних вод 

Карпатського регіону 

/Проблеми охорони та 

раціонального 

використання/" 

Національний університет 

"Львівська політехніка" 

МОН України 

тел. (032) 258-21-72 

e-mail: KhTNR.dept@lpnu.ua, 

znak_zo@ukr.net 

Львів 

24-25 

травня 

2018 р. 

285  V Міжнародний 

конгрес "Сталий 

розвиток: захист 

навколишнього 

середовища, 

енергоощадність, 

збалансоване 

природокористування 

" 

Національний університет 

"Львівська політехніка" 

МОН України 

тел. (032) 258-24-53 

e-mail: mmal@polynet.lviv.ua, 

http://www.lp.edu.ua/iepdt 

Львів 

26-29 

вересня 

2018 р. 

286  VІ Всеукраїнські 

Моргунівські читання 

з міжнародною участю 

"Вернадський В.І. – 

ноосферна революція 

у розв’язанні 

екологічних і 

гуманітарних 

проблем» 

Полтавська державна аграрна 

академія МОН України 

тел. (05322)  2-27-93 

e-mail: zemlerobstvo@pdaa.edu.ua 

Полтава 

травень  

2018 р. 

287  Всеукраїнська 

науково-практична 

інтернет-конференція 

"Сучасні проблеми 

біобезпеки в Україні" 

Полтавська державна аграрна 

академія МОН України 

тел. (05322) 2-28-93 

e-mail:  fvmpoltava@ukr.net 

Полтава 

квітень  

2018 р. 

288  ІІ Міжнародна 

науково-практична 

інтернет-конференція 

"Хімія, екологія, 

освіта" 

Полтавська державна аграрна 

академія МОН України 

тел. (0532) 56-58-01 

e-mail: agro@pdaa.edu.ua, 

http://pdaa.edu.ua 

Полтав 

травень  

2018 р. 
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289  XX Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

"Екологія. Людина. 

Суспільство" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" МОН 

України 

тел. 050 382-81-57 

e-mail: kpi@benatov.kiev.ua, 

http://ecoconference.kiev.ua 

Київ 

24-25 

травня 

2018 р. 

Космічні дослідження 

290  Науково-технічна 

конференція студентів 

і молодих учених 

"Сучасні проблеми 

ракетно-космічної 

техніки і технології" 

Національний аерокосмічний 

університет ім. 

М.Є.Жуковського  "Харківський 

авіаційний інститут" МОН 

України 

тел. (057) 788-44-05 

e-mail: khai@khai.edu 

Харків 

квітень  

2018 р. 

291  Міжнародна 

молодіжна науково-

практична 

конференція "Людина 

і Космос" 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара, 

Національний центр 

аерокосмічної освіти молоді ім. 

О.А. Макарова 

факс (056)374-98-41 

тел. (056) 713-57-56, 

760-93-54 

е-mail: ncaomu@email.dp.ua, 

www.unaec.dp.ua 

Дніпро 

12-14 

квітня 

2018 р. 

Метрологія 

292  Всеукраїнський 

науково-технічний 

семінар  "Метрологія 

та інформаційно-

вимірювальна техніка" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" МОН 

України 

тел. (044) 204-98-93 

http://aed.kpi.ua/ 

Тернопіль 

травень  

2018 р. 

293  Науковий симпозіум з 

міжнародною участю 

"Метрологія і 

метрологічне 

забезпечення-2018" 

Національний технічний 

університет України "Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" МОН 

України 

тел. (044) 204-98-93 

http://aed.kpi.ua/ 

Созополь 

(Болгарія) 

вересень 

2018 р. 
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До уваги керівників  міністерств, відомств, 

                 наукових установ,  

                     організацій і  бібліотек ! 

 
 

 

 

В Державній науковій установі «Український інститут науково-технічної 

експертизи та інформації» (ДНУ «УкрІНТЕІ») щорічно проводиться реєстрація наукових, 

науково-технічних симпозіумів, з’їздів, конференцій, семінарів, нарад в Україні, що 

плануються  до проведення в поточному і наступному роках.  

Інформація про заплановані науково-технічні заходи розміщується на сайті 

УкрІНТЕІ в мережі інтернет (http://www.uintei.kiev.ua) на сторінці БД «Науково-технічні 

заходи України».    

За заявками організацій  надаються посвідчення про реєстрацію. Вартість 

реєстрації одного науково-технічного заходу – 50.00 грн.,  в т.ч. ПДВ – 8.33 грн.   

За  результатами реєстрації в інституті щоквартально випускається інформаційний 

бюлетень “План проведення наукових, науково-технічних заходів в Україні”.  Вартість 

одного випуску  – 40.00 грн. (ПДВ не обкладається). Для замовлення бюлетеня необхідно 

направити заявку і перерахувати  на рахунок інституту належну суму. 

Реєструйте  науково-технічні заходи вашої організації в ДНУ «УкрІНТЕІ»!  

Передплачуйте інформаційний бюлетень! 

Це надасть вам можливість своєчасно знайомитись з актуальними науковими 

проблемами і методами їхнього вирішення, максимально використовувати досягнення 

вітчизняної і світової науки і техніки, інформувати про свої розробки світову спільноту. 

Наша адреса:  03150, м. Київ, вул. Антоновича, 180 

Контактний телефон: (044) 521-00-76, 521-00-70, 521-09-48 

E-mail: voytenko@uintei.kiev.ua, sale@uintei.kiev.ua 

 

ЧЕКАЄМО НА ВАШІ ЗАЯВКИ! 

 

лінія відрізу ______________________________________________ 

 
Бланк-заявка 

на інформаційний бюлетень “План проведення наукових, науково-технічних 

заходів в Україні” 

 
Назва організації _____________________________________________________________ 

Поштова адреса______________________________________________________________ 

Телефон, факс, e-mail_________________________________________________________ 

Платіжним дорученням №_______________ від _____________________________20__ р. 

на Р/р 31257274197044 в   ДКСУ, ЄДРПОУ 16308272, МФО  820172 

перераховано за інформаційний бюлетень вип.1,2,3,4    __________________________грн. 

 

Директор 

Гол. бухгалтер 

М.П. 

 

 

http://www.uintei.kiev.ua/
mailto:voytenko@uintei.kiev.ua
mailto:voytenko@uintei.kiev.ua

