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В інформаційний бюлетень включені дані (станом на 20 листопада 
2015 р.) про наукові, науково-технічні симпозіуми, з’їзди, конференції, 
семінари, наради, що плануються до проведення в Україні в 2016 році 
міністерствами, відомствами, установами Національної академії наук 
України, іншими організаціями і фірмами.
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ВИПУСК 4 2015 ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
№
п/п Назва заходу

Міністерство, відомство, 
організація, телефон, факс, e-mail

Місце, 
термін проведення

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

Філософія

1 Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Філософсько-гуманітарні 
читання"

ДЗ "Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України" 
тел. (0562) 47-02-92 
e-mail:
philosophy_chytannya@ukr.net

Дніпропетровськ 
5 квітня 
2016 р.

2 VI Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Людина, природа, 
техніка у XXI столітті"

Полтавська державна аграрна 
академія
тел. (05322) 2-29-81 
e-mail: pdaa@pdaa.com.ua

Полтава 
17-18 листопада 
2016 р.

Історія. Історичні науки

3 Науково-практична
конференція
"М.Д.Стражеско - цінність 
поглядів, ідей і думок", 
присвячена 140-річчю 
з дня народження 
М.Д.Стражеска

ДУ "Національний науковий 
центр "Інститут кардіології імені 
академіка М.Д.Стражеска" 
НАМИ України 
тел. (044) 275-42-09

Київ
3-4 березня 
2016 р.

4 VII Міжнародна науково- 
практична конференція 
молодих учених 
"Пам'яткоохоронні 
традиції Слобожанщини"

Харківська державна академія 
культури
тел. (057) 731-34-97, 731-13-88 
e-mail: rw2000@mail.ru

Харків 
29 вересня 
2016 р.

5 Науковий семінар 
«Михайло Грушевський 
в національній пам'яті 
українського народу»

Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського 
тел. /факс (5366) 3-10-12

Кременчук 
20 квітня 
2016 р.

6 Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Хотинщина в період 
польсько-турецьких війн 
XVII ст." ( до 395-річчя 
утворення Хотинської 
війни 1621 р.)

Державний історико- 
архітектурний заповідник 
"Хотинська фортеця" 
тел./факс (03731) 2-29-32 
e-mail: diaz-khotyn@mail.ua

Хотин 
9 вересня 
2016 р.
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7 Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Етнічні конфлікти в роки 
Другої світової війни: 
досвід Центрально- 
Східної Європи"

Східноєвропейський 
національний університет імені 
Лесі Українки 
тел. (0332) 24-64-57 
e-mail: historical@eenu.edu.ua

Луцьк
23-25 червня 
2016 р.

8 Всеукраїнська науково- 
практична конференція 
"Громадсько-культурний 
рух і "Просвіта": історія і 
сучасність"

Східноєвропейський 
національний університет імені 
Лесі Українки 
тел. (0332) 24-64-57 
e-mail: historical@eenu.edu.ua

Луцьк
19-21 травня 
2016 р.

9 Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція "Історико- 
культурна спадщина: 
проблеми збереження і 
популяризації"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-21-59 
e-mail: khomaivan@ukr.net

Львів квітень- 
травень 
2016 р.

10 Науково-практична 
конференція "Львів 
- місто сад - бачення 
Арнольда Рьорінга (1870- 
1913)"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-26-28 
e-mail: kafedra.mb@gmail.com

Львів 
20 травня 
2016 р.

11 VIII Міжнародна 
конференція "Проблеми 
дослідження, збереження 
і реставрація історичних 
фортифікацій"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-22-08 
e-mail: rams.poly@gmail.com

Львів 
травень 
2016 р.

12 Семінар "25-річчя 
незалежності України: 
минуле, сьогодення і 
майбутнє"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-21-59 
e-mail: khomaivan@ukr.net

Львів 
вересень 
2016 р.

13 II Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Особистість, суспільство, 
держава: проблеми 
минулого і сьогодення "

Сумський державний університет
тел. (0542) 68-77-48
e-mail: info@history.sumdu.edu.ua

Суми 
18 квітня 
2016 р.
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Соціологія

14 Науково-практична 
конференція за участю 
міжнародних спеціалістів 
"Медико-соціальні 
проблеми дитячого віку"

ДВНЗ "Тернопільський державний 
медичний університет імені 
І.Я.Горбачевського МОЗ України" 
тел. (0352) 26-90-61 
e-mail: university@tdmu.edu.ua, 
www.tdmu.edu.ua

Тернопіль 
27-28 жовтня 
2016 р.

15 XXIII Міжнародна 
науково-практична 
конференція молодих 
учених і спеціалістів 
"Актуальні проблеми 
життєдіяльності 
суспільства"

Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського 
факс(05366)3-60-00 
тел. (05366) 3-62-17 
e-mail: nich@kdu.edu.ua

Кременчук 
7-8 квітня 
2016 р.

16 Круглий стіл в режимі 
on-line "Психо-соціальний 
вимір буття особистості в 
сучасному суспільстві"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. 066 172-67-68 
e-mail: monz_3@ukr.net

Львів 
14 квітня 
2016 р.

17 VI Всеукраїнська 
конференція молодих 
науковців "Соціологія 
- соціальна робота - 
регулювання соціальних 
проблем"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-32-74 
e-mail: kaf_soc@ukr.net, 
http://lp.edu.ua

Львів
21-22 квітня 
2016 р.

18 Круглий стіл "Міграція 
сучасний стан: причини і 
наслідки"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-30-19 
e-mail: bnpl969n@gmail.com

Львів 
27 травня 
2016 р.

19 Всеукраїнський науково- 
практичний семінар 
студентів і молодих 
учених "Проблеми 
глобальної соціалізації і 
гуманізації. Порівняльний 
аспект: ЄС і Україна"

Херсонський національний 
технічний університет 
тел./факс (0552) 32-69-09 
e-mail: kafedra_men317@email.ua

Херсон 
квітень 
2016 р.
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20 Міжнародна науково- 
практична он-лайн 
конференція "Соціальна 
робота: історія, теорія 
і сучасна практика 
діяльності соціальних 
служб"

ДВНЗ "Приазовський державний 
технічний університет" 
тел. (0629) 44-64-21 
e-mail: harabet_v_v@pstu.edu, 
socsrsbomik@mail .ru

Маріуполь 
22 квітня 
2016 р.

Економіка. Економічні науки

21 IV Всеукраїнська наукова 
конференція "Фінансове 
забезпечення діяльності 
суб'єктів господарювання"

Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського 
факс(05366) 3-60-00 
тел. (05366) 2-42-90 
e-mail: kaffin@kdu.edu.ua

Кременчук 
18-20 лютого 
2016 р.

22 Всеукраїнська наукова 
конференція за участю 
міжнародних спеціалістів 
"Актуальні питання 
забезпечення стійкого 
розвитку національного 
господарства"

Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського 
тел. (05366) 3-00-50 
e-mail: def@kdu.edu.ua, 
audit@kdu.edu.ua

Кременчук 
25-26 листопада 
2016 р.

23 VI Міжнародна науково- 
практична інтернет- 
конференція "Мережевий 
бізнес і внутрішня 
торгівля України і країн 
СНД"СІ8"

ВНЗ Укоопспілки "Полтавський 
університет економіки і торгівлі" 
факс (0532) 50-02-22 
тел. (05322) 2-07-75 
e-mail: conferenc_2012@ukr.net

Полтава 
20-21 квітня 
2016 р.

24 VIII Міжнародна 
науково-практична 
інтернет-конференція 
"Інституційний розвиток 
соціально-економічних 
систем: національна 
економіка у глобальному 
середовищі"

ВНЗ Укоопспілки "Полтавський 
університет економіки і торгівлі" 
факс (0532) 50-02-22 
тел. (05322) 2-17-50 
e-mail: institio_transform@mail.ni

Полтава 
27-28 квітня 
2016 р.

25 Всеукраїнська науково- 
практична конференція 
"Структурні зміни в 
суспільстві й економіці 
під впливом комунікацій 
та інформації"

ВНЗ Укоопспілки "Полтавський 
університет економіки і торгівлі" 
факс (0532) 50-02-22 
тел. (05322) 2-16-71 
e-mail: ios@uccu.org.ua

Полтава 
12-14 травня 
2016 р.
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26 XIV Всеукраїнська 
наукова конференція 
"Розвиток системи обліку, 
аналізу й аудиту в Україні: 
теорія, методологія, 
організація", присвячена 
пам'яті д.е.н., професора 
О.С.Бородкіна

Національна академія статистики, 
обліку та аудиту 
тел. (044) 486-66-39 
e-mail: kaf_bu@nasoa.edu.ua

Київ
25 березня 
2016 р.

27 XIV Всеукраїнська 
студентська наукова 
конференція "Розвиток 
системи обліку, аналізу й 
аудиту в Україні: теорія, 
методологія, організація", 
присвячена пам'яті д.е.н., 
професора О.С.Бородкіна

Національна академія статистики, 
обліку та аудиту 
тел. (044) 486-66-39 
e-mail: kaf_bu@nasoa.edu.ua

Київ
24 березня 
2016 р.

28 XXI Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Перспективи розвитку 
економіки України: теорія, 
методологія, практика"

Східноєвропейський 
національний університет імені 
Лесі Українки 
тел. (0332) 24-89-78 
e-mail: economical@eenu.edu.ua

Луцьк
25-26 травня 
2016 р.

29 V Міжнародна науково- 
практична відео- 
конференція молодих 
науковців, аспірантів, 
здобувачів, студентів 
"Актуальні проблеми і 
перспективи розвитку 
економіки України"

Східноєвропейський 
національний університет імені 
Лесі Українки 
тел. (0332) 24-89-78 
e-mail: economical@eenu.edu.ua

Луцьк
16 листопада 
2016 р.

ЗО IV Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Економічні і соціальні 
аспекти розвитку України 
на початку XXI століття"

Одеська національна академія 
харчових технологій 
тел. 093 501-09-66 
e-mail: buxgalterll@ukr.net

Одеса 
5-8 жовтня 
2016 р.

31 II Всеукраїнська науково- 
практична інтернет- 
конференція молодих 
учених "Бухгалтерський 
облік, аналіз і аудит в 
системі інформаційного 
забезпечення 
підприємств"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-22-43 
e-mail: oalp@ukr.net, 
http://lp.edu.ua

Львів 
25 березня 
2016 р.
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32 XII Науково-практична 
конференція "Проблеми 
і перспективи 
розвитку економіки 
і підприємництва та 
комп'ютерних технологій 
в Україні"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-26-83 
e-mail: dir.ippt@gmail.com

Львів 
квітень 
2016 р.

33 II Міжнародна науково- 
практична інтернет- 
конференція "Проблеми 
економіки, фінансів і 
управління експортно- 
імпортною діяльністю"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел./факс (032) 258-22-10 
e-mail: okuzmin@lp.edu.ua, 
olia_meInyk@ukr.net

Львів 
12 травня 
2016 р.

34 Міжнародна конференція 
молодих учених 
"Фінанси, банківництво, 
страхування"

Національний університет
"Львівська політехніка"
тел. (032) 258-21-93
e-mai 1: Ihor.V.Aleksieiev@lpnu.ua

Львів
22-23 вересня 
2016 р.

35 Міжнародна науково- 
практична інтернет- 
конференція "Фінансово- 
економічні важелі 
розвитку невиробничої 
сфери в умовах 
нестабільності"

Харківський торговельно- 
економічний інститут Київського 
національного торговельно- 
економічного університету 
тел. (057) 340-15-18 
e-mail: htei_knteu@gmail.com

Харків
17-18 листопада 
2016 р.

36 Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Технології XXI століття"

Сумський національний аграрний 
університет
тел./факс (0542) 78-76-40 
e-mail: technology@i.ua

Одеса
12-17 вересня 
2016 р.

37 VIII Міжнародна 
науково-практична 
конференція "Основні 
напрями стратегії прориву 
регіонального розвитку"

Чернігівський інститут імені 
Героїв Крут МАУП 
тел. (0462) 67-71-79 
e-mail: maupchtrn@rambler.ru

Чернігів 
26 квітня 
2016 р.

38 V Всеукраїнська науково- 
практична інтернет- 
конференція "Сучасні 
проблеми і перспективи 
розвитку обліку, аудиту 
та аналізу: теорія, 
методологія, організація"

Херсонський національний 
технічний університет 
тел./факс (0552) 32-69-10, 
32-69-36
e-mail: oblik-kntu@ukr.net

Херсон 
8-9 листопада 
2016 р.
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39 Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Сучасні технології 
промислового комплексу"

Херсонський національний 
технічний університет 
тел./факс (0552) 32-69-09 
e-mail: STPK_kntu@ukr.net

Херсон 
15-18 вересня 
2016 р.

40 Науково-технічна 
нарада із залученням 
представників 
громадських організацій і 
соціально-орієнтованого 
бізнесу "Оцінювання 
впливу активізації 
процесів гуманізації 
та соціалізації на 
функціонування 
суспільства і бізнесу"

Херсонський національний 
технічний університет 
тел./факс (0552) 32-69-09 
e-mail: kafedra_men317@email.ua

Херсон 
грудень 
2016 р.

41 V Міжвузівська 
студентська науково- 
практична конференція 
"Фіскально-регулюючі 
аспекти соціально- 
економічного розвитку 
держави і регіонів"

Херсонський національний 
технічний університет 
тел./факс (0552) 32-69-09 
e-mail: podatky@kntu.net.ua

Херсон 
травень 
2016 р.

42 Регіональна науково- 
практична конференція 
"Аналітична оцінка 
інноваційної діяльності 
підприємств і фінансових 
установ на фінансовому 
ринку"

Херсонський національний 
технічний університет 
тел./факс (0552) 32-69-09 
e-mail: finance_knnj@mail.ru

Херсон
21-22 листопада 
2016 р.

43 Регіональна науково- 
практична конференція 
"Шляхи досягнення 
збалансованості 
фінансової системи 
України"

Херсонський національний 
технічний університет 
тел./факс (0552) 32-69-09 
e-mail: finance_knm@mail.ru

Херсон 
21-22 квітня 
2016 р.

44 XII Науково- 
практична студентська 
конференція "Проблеми 
економіки підприємств 
Херсонського регіону"

Херсонський національний 
технічний університет 
тел./факс (0552) 32-69-09 
e-mail: kafekon@knUi.net.ua

Херсон 
13 травня 
2016 р.
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45 VI Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Економіка і менеджмент: 
перспективи розвитку"

Сумський державний університет 
тел. (0542) 68-77-37

Суми 
18 лютого 
2016 р.

46 VII Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Міжнародна стратегія 
економічного розвитку 
регіону"

Сумський державний університет 
тел. (0542) 68-77-39

Суми 
25 лютого 
2016 р.

47 IV Всеукраїнська науково- 
практична інтернет- 
конференція викладачів 
і студентів "Економічні 
проблеми модернізації 
та інвестиційно- 
інноваційного розвитку 
аграрних підприємств"

Дніпропетровський державний 
аграрно-економічний університет 
тел. (056) 744-81-32 
e-mail: info@dsau.dp.ua

Дніпропетровськ 
26-27 травня 
2016 р.

48 II Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Європейські стандарти 
економічного розвитку, 
оцінки, землеустрою і 
кадастру: шляхи їхньої 
реалізації в Україні"

Харківський національний 
університет міського господарства 
імені
О.М. Бекетова 
тел. (057) 707-31-04 
e-mail: rectorat@kname.edu.ua, 
www.kname.edu.ua

Харків 
28 квітня 
2016 р.

49 IV Всеукраїнська 
міжвузівська науково- 
технічна конференція 
"Сучасні технології 
в промисловому 
виробництві"

Сумський державний університет 
тел. (0542) 33-10-24 
www.conf.teset.sumdu.edu.ua

Суми
19-22 квітня 
2016 р.

50 Всеукраїнська науково- 
практична інтернет- 
конференція до 25-річчя 
незалежності України 
"Особливості соціально- 
економічного розвитку 
незалежної України (1991- 
2015 рр.)"

Дніпродзержинський державний
технічний університет
тел. 067 446-86-09
e-mail: sveta33lida@rambler.ru,
http://www.dsm.dp.ua

Дніпродзержинськ 
19-20 жовтня 
2016 р.
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Держава і право. Юридичні науки

51 V Всеукраїнська науково- 
практична конференція 
"Традиції й інновації 
розвитку приватного 
права в Україні: освітній 
вимір"

ВНЗ Укоопспілки "Полтавський 
університет економіки і торгівлі" 
факс (0532) 50-02-22 
тел. (05322) 2-15-06 
e-mail: lavruk-07@mail.ru

Полтава 
3 червня 
2016 р.

52 XIII Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Актуальні питання 
реформування правової 
системи України"

Східноєвропейський 
національний університет імені 
Лесі Українки
тел. (0332) 24-82-18,24-04-11, 
24-33-87
e-mail: justice@eenu.edu.ua

Луцьк
23-25 червня 
2016 р.

53 XII Міжнародна науково- 
практична конференція 

'молодих учених "Правове 
життя: стан і перспективи 
розвитку"

Східноєвропейський 
національний університет імені 
Лесі Українки
тел. (0332) 24-82-18, 24-04-11 
e-mail: justice@eenu.edu.ua

Луцьк
25-26 березня 
2016 р.

54 Всеукраїнська науково- 
практична конференція 
"Актуальні питання 
кримінального права, 
кримінального процесу 
і криміналістики (до 
сторіччя з дня смерті 
ГансаГросса)"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. 067 281-11-83 
e-mail: gumin@ukr.net, 
http://lp.edu.ua

Львів 
29 січня 
2016 р.

55 II Науково-практична
конференція
"Теорія і практика
конституціоналізму:
український і зарубіжний
досвід"

Національний університет
"Львівська політехніка"
тел. 067 362-01-12
e-mail: Kovalchykl903@gmail.com,
http://lp.edu.ua

Львів 
29 квітня 
2016 р.

56 Науково-теоретична 
інтернет-конференція 
"Правове регулювання 
переміщень населення 
(міграції, депортації, 
трансфери, проблема 
біженців тощо): історія і 
сучасність"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. 067 148-97-50 
e-mail: historylaw@lp.edu.ua

Львів 
29 квітня 
2016 р.
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57 V Всеукраїнська науково- 
практична конференція 
"Захист прав і свобод 
людини та громадянина 
в умовах формування 
правової держави"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. 067 712-59-70 
е-шаіі: Garasumiv_@ukr.net

Львів 
30 травня 
2016 р.

58 Звітна інтернет- 
конференція 
"Вдосконалення 
правового механізму 
захисту прав і свобод 
людини і громадянина 
в умовах реформування 
кримінального 
законодавства"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-30-27 
e-mail: gumin@ukr.net

Львів 
жовтень 
2016 р.

59 VII Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція "Державна 
політика щодо місцевого 
самоврядування: стан, 
проблеми і перспективи"

Херсонський національний 
технічний університет 
тел./факс (0552) 32-69-12 
e-mail: konfdu@ukr.net

Херсон 
21 жовтня 
2016 р.

Політика. Політичні науки

60 III Регіональна науково- 
практична конференція 
"Актуальні проблеми 
міжнародних відносин і 
зовнішньої політики"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-21-89 
e-mail: buchyn@ukr.net, 
http://lp.edu.ua

Львів 
24 березня 
2016 р.

61 Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Безпековий вимір 
міжнародних відносин: 
глобальний і регіональний 
рівні"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-21-89 
e-mail: buchyn@ukr.net, 
http://lp.edu.ua

Львів
21-22 квітня 
2016 р.

62 Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Україна - Польща 
- €С: сучасний стан і 
перспективи"

Херсонський національний 
технічний університет 
тел./факс (0552) 32-69-47 
e-mail: kafedra_men317@email.ua

Херсон 
8-14 вересня 
2016 р.
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VII Міжнародна 
науково-практична 
конференція "Ціннісний 
вимір політичної 
діяльності: особливості 
політичного процесу 
в умовах політичної 
нестабільності"

Херсонський національний 
технічний університет 
тел./факс (0552) 32-69-09 
e-mail: politica2010@rambler.ru

Херсон 
23-24 червня 
2016 р.

Наукознавство

64 Науково-практична 
конференція за участю 
міжнародних спеціалістів, 
присвячена пам'яті 
професора Ю.В.Бєлоусова 
"Педіатрична 
гастроентерологія: наука і 
практика"

Харківська медична академія
післядипломної освіти
тел. (057) 725-03-58,050 902-56-59

Харків 
20-21 жовтня 
2016 р.

65 Науково-практична 
конференція молодих 
учених за участю 
міжнародних спеціалістів 
"Медична наука і 
клінічна практика - 2016", 
присвячена Дню науки

Громадська організація "Молоді 
вчені та спеціалісти інститутів 
НАМН України м. Харкова", ДУ 
"Національний інститут терапії 
імені Л.Т. Малої Національної 
академії медичних наук України" 
тел. (057) 370-28-18, 373-90-04

Харків 
20 травня 
2016 р.

66 Науково-практична 
конференція за участю 
міжнародних спеціалістів 
"Щорічні терапевтичні 
читання: профілактика 
неінфекційних 
захворювань на 
перехресті терапевтичних 
наук"

ДУ "Національний інститут 
терапії імені Л.Т. Малої НАМН 
України"
тел. (057) 373-90-95

Харків 
21 квітня 
2016 р.

67 V Ювілейний 
міжнародний медичний 
конгрес "Впровадження 
сучасних досягнень 
медичної науки у 
практику охорони 
здоров’я України"

Національна академія медичних 
наук України, НМАПО ім. 
П.Л.Шупика 
тел. (044) 486-24-02

Київ
19-21 квітня 
2016 р.
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68 XIII Міжнародна наукова 
студентська конференція 
"Перший крок в науку - 
2016"

Вінницький національний 
медичний університет ім. 
М.І.Пирогова 
тел./факс (0432) 67-10-51 
e-mail: science@vsmu.vinnica.ua

Вінниця
7-8 квітня 2016 р.

69 Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Актуальні питання 
стратегії, тактики 
застосування і 
дослідження антибіотиків, 
антисептиків, 
дезінфектантів"

Вінницький національний 
медичний університет ім. 
М.І.Пирогова
тел. (0432) 35-15-58, 57-03-79

Вінниця 
15-16 вересня 
2016 р.

70 Українська науково- 
практична конференція 3 
сімейної медицини "Від 
науки до практики"

ДЗ "Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України" 
тел. (056) 726-44-81

Дніпропетровськ 
26-27 травня 
2016 р.

71 III Всеукраїнська науково- 
практична конференція 
"Актуальні питання 
вітчизняної юридичної 
науки"

Сумський національний аграрний
університет
тел. (0542) 78-74-21,
050 454-95-59

Суми
14-15 квітня 
2016 р.

72 Всеукраїнська наукова 
конференція аспірантів, 
магістрів і студентів 
"Напрями досліджень 
в аграрній науці: стан і 
перспективи"

Вінницький національний 
аграрний університет 
тел. (0432) 43-72-30 
e-mail: rector@vsau.org, 
www.vsau.org

Вінниця 
24 березня 
2016 р.

73 X Міжнародна науково- 
практична конференція 
аспірантів і студентів 
"Молода наука Волині: 
пріоритети і перспективи 
досліджень"

Східноєвропейський 
національний університет імені 
Лесі Українки 
тел. (0332) 24-89-57 
e-mail: science-vnu@ukr.net

Луцьк 
10-11 травня 
2016 р.

74 Міжнародна інтернет- 
конференція молодих 
учених і студентів 
"Актуальні проблеми 
фундаментальних і 
прикладних досліджень"

Східноєвропейський 
національний університет імені 
Лесі Українки
тел. (0332) 24-92-21, 24-91-67 
e-mail: fisfm@eenu.edu.ua

Луцьк
20-22 травня 
2016 р.
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75 II Польсько-український 
науковий форум

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. 098 444-87-64 
e-mail: cpdvektor@gmail.com

Львів 
грудень 
2016 р.

76 Міжнародна науково- 
практична інтернет- 
конференція "Сучасні 
проблеми і шляхи їхнього 
вирішення в науці, 
транспорті, виробництві 
та освіті - 2016"

Український державний
університет залізничного
транспорту
тел. (057) 730-10-02
http://www.sworld.com.ua

Харків 
червень 
2016 р.

77 Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Україна - Польща - €С: 
можливості науково- 
освітньої співпраці 
університетів України і 
Польщі"

Херсонський національний 
технічний університет 
тел./факс (0552) 32-69-47 
e-mail: kafedra_men317@email.ua

Люблін, Польща 
28 квітня-5 травня 
2016 р.

78 Науково-технічна 
нарада "Дослідження 
властивостей та 
ідентифікація здібностей 
підприємств туристичного 
бізнесу до самоорганізації 
і соціалізації"

Херсонський національний 
технічний університет 
тел./факс (0552) 32-69-09 
e-mail: kafedra_men317@email.ua

Херсон 
червень 
2016 р.

79 Регіональна наукова 
конференція студентів, 
аспірантів, молодих 
учених "Наука - перші 
кроки"

ДВНЗ "Приазовський державний 
технічний університет" 
факс (0629) 34-52-84 
тел. (0629) 44-63-57 
www.pstu.edu

Маріуполь 
квітень 
2016 р.

80 Міжнародна науково- 
технічна конференція 
"Університетська наука 
-2016"

ДВНЗ "Приазовський державний 
технічний університет" 
тел. (0629) 44-65-53 
e-mail: otdelis@pstu.edu

Маріуполь 
19-20 травня 
2016 р.

81 Всеукраїнська інтернет- 
конференція "Роль 
студентської науки в 
перспективі розвитку 
зварювання і споріднених 
технологій"

ДВНЗ "Приазовський державний 
технічний університет" 
тел. (0629) 44-65-91 
e-mail: pstu.edu.oitzv@gmail.com

Маріуполь 
14 вересня 
2016 р.
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82 Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція "Розвиток 
основних напрямів 
соціогуманітарних наук: 
проблеми і перспективи"

Дніпродзержинський державний 
технічний університет 
тел./факс (0569) 55-15-52 
e-mail: kznanna@mail.ru

Дніпродзержинськ 
19-20 травня 
2016 р.

Культура

83 Всеукраїнська науково- 
теоретична конференція 
молодих учених 
"Культура й інформаційне 
суспільство XXI століття"

Харківська державна академія 
культури
тел. (057) 731-34-97, 731-13-88 
e-mail: seik@ic.ac.kharkov.ua

Харків 
21-22 квітня 
2016 р.

84 Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Особистість митця в 
культурі"

Херсонський національний 
технічний університет 
тел./факс (0552) 32-69-09 
e-mail: bilykanna93@mail.ru

Херсон 
20-22 квітня 
2016 р.

Народна освіта. Педагогіка

85 Всеукраїнська науково- 
практична конференція 
"Методологія і практика 
лінгвістичної підготовки 
іноземних студентів"

Харківський національний 
медичний університет 
тел./факс (057) 705-07-09 
тел. (057) 707-73-39 
e-mail: rkidep@yandex.ru

Харків 
27 квітня 
2016 р.

86 ХІ.Л Міжнародна науково- 
методична конференція 
"Якість вищої освіти: 
сучасні тенденції і 
перспективи розвитку 
освітньої діяльності 
вищого навчального 
закладу"

ВНЗ Укоопспілки "Полтавський 
університет економіки і торгівлі" 
факс (0532) 50-02-22 
тел. (0532) 50-92-35 
e-mail: nmcu@uccu.org.ua

Полтава 
18-19 лютого 
2016 р.

87 Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Педагогіка: історія, 
сучасність і перспективи"

Східноєвропейський 
національний університет імені 
Лесі Українки 
тел. (0332) 24-65-31 
e-mail: pedagogical@eenu.edu.ua

Луцьк 
2-3 червня 
2016 р.
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88 Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Професійна підготовка 
вчителя початкових 
класів: актуальні 
проблеми філології та 
лінгводидактики"

Східноєвропейський 
національний університет імені 
Лесі Українки 
тел. (0332) 24-42-87 
e-mail: pedagogical@eenu.edu.ua

Луцьк 
3-5 червня 
2016 р.

89 Всеукраїнська науково- 
практична конференція 
"Навчальний фізичний 
експеримент у системі 
сучасних педагогічних 
технологій"

Східноєвропейський 
національний університет імені 
Лесі Українки 
тел. (0332) 24-91-67 
e-mail: fisfm@eenu.edu.ua

Луцьк 
3-5 червня 
2016 р.

90 VIII Міжнародна науково- 
практична конференція 
науковців, аспірантів, 
магістрантів і студентів 
"Здоров’я, освіта, наука і 
самореалізація молоді"

Східноєвропейський 
національний університет імені 
Лесі Українки 
тел. (0332) 24-90-01 
e-mail: psychological@eenu.edu.ua

Луцьк
25-26 березня 
2016 р.

91 VII Міжнародна науково- 
практична конференція 
науковців, аспірантів 
і студентів "Актуальні 
проблеми соціальної 
педагогіки, початкової і 
дошкільної освіти"

Східноєвропейський 
національний університет імені 
Лесі Українки
тел. (0332) 24-65-31, 24-12-01 
e-mail: pedagogical@eenu.edu.ua

Луцьк 
10-11 травня 
2016 р.

92 Науково-практична 
конференція "Педагогічна 
підготовка в системі 
професійної освіти"

Національний університет 
’’Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-26-23 
e-mail: PPSYJNPP@lp.edu.ua

Львів 
12 квітня 
2016 р.

93 Всеукраїнська 
конференція "Проблеми 
розвитку дизайнерської 
освіти в Україні"

Національний університет 
’’Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-26-37 
e-mail: svitlanalinda@gmail.com

Львів 
квітень 
2016 р.
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94 Міжнародна конференція 
за результатами 
проекту TEMPUS 
IV-6 "Модернізація 
двоциклової 
(магістри, бакалаври) 
компетентнісної 
програми інженерного 
матеріалознавства 
відповідно до досвіду 
болонського процесу"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. 067 933-66-99 
e-mail: teplatanya@mail.ru

Львів 
вересень 
2016 р.

95 Всеукраїнський науково- 
методичний семінар з 
елементами вебінару 
"Дистанційне навчання 
як сучасна освітня 
технологія"

Харківський торговельно- 
економічний інститут Київського 
національного торговельно- 
економічного університету 
тел. (057) 340 -54 -05 
e-mail: pmk_informatika@mail.ru

Харків 
25 лютого 
2016 р.

96 І Всеукраїнська науково- 
практична конференція 
"Актуальні питання 
сучасної педагогіки: 
творчість, майстерність, 
професіоналізм"

Кременчуцький педагогічний 
коледж імені A.C. Макаренка 
факс (0536) 77-53-48 
тел. (05366) 5-33-01 
e-mail: krem_ped_kab_metod@ 
mail.ua

Кременчуг 
18 березня 
2016 р.

97 Міжнародна науково- 
практична інтернет- 
конференція студентів 
і молодих учених 
"Проблеми здорового 
способу життя сучасної 
молоді"

ДВНЗ "Приазовський державний
технічний університет"
тел. (0629) 44-64-21
e-mail: harabet_v_v@pstu.edu,
socsrsbomik@mail.ru

Маріуполь 
травень 
2016 р.

98 Всеукраїнська науково- 
практична конференція 
"Сучасні проблеми 
виховання молоді у 
вищому навчальному 
закладі"

Харківський національний 
університет міського господарства 
імені
О.М. Бекетова 
тел. (057) 707-32-79 
e-mail: rectorat@kname.edu.ua, 
www.kname.edu.ua

Харків 
28-29 квітня 
2016 р.
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99 III Міжнародна науково- 
методична конференція 
"Інноваційні технології 
в системі підвищення 
кваліфікації фахівців 
фізичного виховання і 
спорту"

Сумський державний університет
тел. (0542) 33-02-57
e-mail: kfv@sport.sumdu.edu.ua

Суми
14-15 квітня 
2016 р.

100 І Всеукраїнська науково- 
методична конференція 
"Освіта, наука і 
виробництво: розвиток і 
перспективи"

Сумський державний університет
тел. (05449) 4-28-18
e-mail: nis@ishostka.sumdu.edu.ua

Шостка 
21 квітня 
2016 р.

101 І Всеукраїнська науково- 
практична конференція 
"Інклюзивна освіта 

• України: проблеми і 
перспективи розвитку"

Східноєвропейський 
національний університет імені 
Лесі Українки
тел. (0332) 24-03-04, 24-11-00 
e-mail: pedagogical@eenu.edu.ua

Луцьк
17-19 лютого 
2016 р.

Психологія

102 Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Біопсихосоціальні 
аспекти здоров'я: система 
соціальної допомоги при 
розладах адаптації"

Вінницький національний 
медичний університет ім. 
М.І.Пирогова 
тел. 067 994-32-61,
050 921-90-38

Вінниця 
6-7 жовтня 
2016 р.

103 І Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція за участю 
міжнародних спеціалістів 
"Актуальні питання 
лінгвістики, професійної 
лінгводидактики, 
психології і педагогіки 
вищої школи"

ВДНЗ "Українська медична 
стоматологічна академія" 
тел. (05322) 2-97-41 
e-mail: mail@umsa.edu.ua

Полтава 
11-12 травня 
2016 р.

104 III Всеукраїнська науково- 
практична конференція 
"Психолого-педагогічні 
і політичні проблеми 
у трансформаційних 
процесах українського 
суспільства"

Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського 
факс(05366) 3-60-00 
тел. (05366) 2-01-52

Кременчук 
21 -22 квітня 
2016 р.
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105 Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Особистість і сучасність 
у вимірі Волинської 
психологічної школи"

Східноєвропейський
національний університет імені
Лесі Українки
тел. (0332) 24-40-12
e-mail: psychological@eenu.edu.ua,
www.eenu.edu.ua

Луцьк 
7-8 квітня 
2016 р.

106 Всеукраїнська 
наукова конференція 
"Системна організація 
психофізіологічних і 
вегетативних функцій 
(медико-біологічні 
аспекти)"

Східноєвропейський
національний університет імені
Лесі Українки
тел. (0332) 24-99-47
e-mail: biological@eenu.edu.ua,
www.eenu.edu.ua

Луцьк
16-18 червня 
2016 р.

107 III Міжнародна науково- 
практична інтернет- 
конференція "Особистість 
і суспільство: методологія 
і практика сучасної 
психології"

Східноєвропейський 
національний університет імені 
Лесі Українки 
тел. (0332) 24-90-01 
e-mail: psychological@eenu.edu.ua

Луцьк 
12 травня 
2016 р.

Мовознавство

108 X Міжнародна 
наукова конференція 
"Пріоритети германського 
і романського 
мовознавства"

Східноєвропейський
національний університет імені
Лесі Українки
тел. (0332) 72-16-36
e-mail: r-g-phylology@eenu.edu.ua

Луцьк
10-12 червня 
2016 р.

109 IV Міжнародний науково- 
практичний семінар 
"Актуальні проблеми 
романо-германс ької 
філології"

Східноєвропейський 
національний університет імені 
Лесі Українки
тел. (0332) 24-65-47, 72-16-36 
e-mail: r-g-phylology@eenu.edu.ua

Луцьк 
13 травня 
2016 р.

110 Міжнародна наукова 
конференція "Проблеми 
української термінології 
СловоСвіт- 2016"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-22-56 
e-mail: rytsar@polynet.lviv.ua

Львів
29 вересня-1 жовтня 
2016 р.

111 IV Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Українська мова у світі"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-01-51 
e-mail: iiec@miok.lviv.ua

Львів
9-10 листопада 
2016 р.
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112 Всеукраїнська науково- 
практична конференція 
"Поєднання інноваційних 
і традиційних технологій 
навчання української й 
іноземних мов як чинник 
забезпечення дієвості 
знань"

Харківський торговельно- 
економічний інститут Київського 
національного торговельно- 
економічного університету 
тел. (057) 340-06-18 
e-mail: kafedra.fl@yandex.ua

Харків 
28 жовтня 
2016 р.

113 III Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція "Мова як 
засіб міжкультурної 
комунікації"

Херсонський національний 
технічний університет 
тел./факс (0552) 32-69-09 
e-mail: kafedratpp@mail.ru

Херсон 
22-23 квітня 
2016 р.

114 VI Всеукраїнська 
студентська науково- 
практична конференція 
"Перекладацькі інновації"

Сумський державний університет
тел. (0542) 68-78-85
e-mail: info@gf.sumdu.edu.ua

Суми
17-18 березня 
2016 р.

115 Всеукраїнська науково- 
практична конференція 
студентів, аспірантів 
і викладачів "With 
Foreign Languages to 
Mutual Understanding, 
Better Technologies 
and Ecologically Safer 
Environment"

Сумський державний університет
тел. (0542) 68-77-87
e-mail: Lsmc__05@hotmail.com

Суми 
24 березня 
2016 р.

116 Всеукраїнська науково- 
методична конференція 
студентів, аспірантів, 
молодих учених "Мова 
і світ: сучасні тенденції 
викладання іноземних 
мов у вищій школі"

Дніпродзержинський державний 
технічний університет 
тел./факс (0569) 55-16-69 
e-mail: kafedra__perevod@mail.ru

Дніпродзержинськ 
16-17 березня 
2016 р.

Мистецтво. Мистецтвознавство

117 III Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція "Актуальні 
проблеми розвитку 
українського мистецтва: 
культурологічний, 
мистецтвознавчий, 
педагогічний аспекти"

Східноєвропейський
національний університет імені
Лесі Українки
тел. (0332) 24-64-57
e-mail: art@eenu.edu.ua, www.eenu.
edu.ua

Луцьк 
21 березня 
2016 р.
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Масова комунікація. Журналістика.Засоби масової інформації

118 Міжнародна наукова 
конференція
"Культурологія і соціальні 
комунікації: інноваційні 
стратегії розвитку"

Харківська державна академія 
культури
тел. (057) 731-34-97, 731-13-88 
e-mail: rvv2000@mail.ru

Харків
24-25 листопада 
2016 р.

119 III Міжнародний інтернет- 
симпозіум "Журналіст як 
мішень у сучасному світі"

Східноєвропейський 
національний університет імені 
Лесі Українки 
тел. (0332) 72-01-30 
e-mail: phylological@eenu.edu.ua

Луцьк 
25-31 січня 
2016 р.

120 Всеукраїнська 
конференція 
студентів і молодих 
дослідників "Засоби 
масової інформації і 
демократичний розвиток 
України"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-31-05 
e-mail: o.d.kuznetsova@gmail.com

Львів 
21 березня 
2016 р.

121 Круглий стіл "Партійна 
преса вчора і сьогодні (до 
125 річчя виходу журналу 
радикальної партії 
"Народ")"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032)258-31-03 
e-mail:
olena.makarchuk@gmail.com

Львів 
жовтень 
2016 р.

Інформатика

122 11 Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція "Людина в 
інформаційному просторі"

Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського 
тел./факс (05366)3-10-12

Кременчук 
14 грудня 
2016 р.

123 V Науково-методичний 
семінар "Інформаційні 
технології в навчальному 
процесі"

Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського 
тел. (05366) 3-11-47 
e-mail: ite@kdu.edu.ua, 
ieesu@kdu.edu.ua

Кременчук 
19 грудня 
2016 р.

124 VII Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
"Інформатика і системні 
науки"

ВНЗ Укоопспілки "Полтавський 
університет економіки і торгівлі" 
факс (0532) 50-02-22 
тел. (0532) 50-92-04 
e-mail: yemets2008@ukr.net

Полтава 
10-12 березня 
2016 р.
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125 IV Всеукраїнська науково- 
практична конференція 
"Інформаційні технології 
в агробізнесі та аграрній 
освіті"

Дніпропетровський державний 
аграрно-економічний університет 
тел. (056) 744-81-32 
e-mail: info@dsau.dp.ua

Дніпропетровськ 
18-22 квітня 
2016 р.

126 Школа з обчислювальної 
біології і
нейроінформатики

Східноєвропейський
національний університет імені
Лесі Українки
тел. (0332) 24-99-47
e-mail: biological@eenu.edu.ua,
www.eenu.edu.ua

Луцьк
16-21 травня 
2016 р.

127 X Всеукраїнська науково- 
практична конференція 
"Інформаційні технології 
й автоматизація - 2016"

Одеська національна академія 
харчових технологій 
тел. (048) 712-41-15. 
e-mail: viktor@te.net.ua

Одеса
11-15 жовтня 
2016 р.

128 Міжнародна 
науково-практична 
конференція "Україна в 
процесах глобального 
інформаційного обміну"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-24-76 
e-mail: mi.kafedra@gmail.com

Львів 
7-8 квітня 
2016 р.

129 V Міжнародна наукова 
конференція "Інформація. 
Комунікація. Суспільство"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-25-95 
e-mail: ics.conference@gmail.com

Львів
19-21 травня 
2016 р.

130 V Міжнародна науково- 
технічна конференція 
"Захист інформації і 
безпека інформаційних 
систем"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 235-77-49, 235-83-23 
e-mail:
ibezpeka.mailbox@gmail.com

Львів 
2-3 червня 
2016 р.

131 Міжнародна науково- 
технічна конференція 
"Обробка потоків даних"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-26-37 
http://lp.edu.ua/

Львів
22-25 серпня 
2016 р.

132 II Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Нові досягнення у 
галузі інформаційно- 
комунікаційних 
технологій - 2016"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-27-43 
e-mail: mklimash@Ip.edu.ua

Львів
27-30 жовтня 
2016 р.
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133 Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Інформаційні технології 
в освіті й управлінні"

Херсонський національний 
технічний університет 
тел./факс (0552) 32-69-66 
e-mail: kafedra-it.at.ua@ukr.net

Херсон 
25-28 травня 
2016 р.

134 Студентська науково- 
практична конференція 
"Молодь і наука: новітні 
інформаційні технології"

Херсонський національний 
технічний університет 
тел./факс (0552) 32-69-09 
e-mail: kafedra-it.at.ua@ukr.net

Херсон 
27 жовтня 
2016 р.

135 Міжнародна науково- 
технічна конференція 
студентів і молодих 
учених "Інформатика, 
Математика, Автоматика, 
ІМ А :: 2016"

Сумський державний університет 
e-mail: lyutyy@oeph.sumdu.edu.ua

Суми
18-22 квітня 
2016 р.

ПРИРОДНИЧІ І ТОЧНІ НАУКИ

Математика

136 XVI Міжнародна 
конференція 3 
математичних методів 
в електромагнітній 
теорії (16-th International 
Conference on 
Mathematical Methods in 
Electromagnetic Theory)

Інститут радіофізики та 
електроніки ім. О. Я. Усикова 
НАН України 
факс (057) 315-21-05 
тел. (057) 720-37-82 
e-mail: mmet@mmet.org, 
www.mmet.org

Львів 
липень 
2016 р.

137 IV Міжнародна 
науково-практична 
конференція "Математика. 
Інформаційні технології. 
Освіта"

Східноєвропейський 
національний університет імені 
Лесі Українки 
тел. (0332) 24-44-80 
e-mail: fisfm@eenu.edu.ua

Луцьк 
5-7 червня 
2016 р.

138 Міжнародна наукова 
конференція "Геометрія і 
топологія в Одесі - 2016"

Одеська національна академія 
харчових технологій 
тел. (048) 712-40-60, 712-40-05 
e-mail: kuzakon_v@ukr.net

Одеса 
2-8 червня 
2016 р.

139 Міжнародна конференція 
з математичного 
моделювання

Херсонський національний 
технічний університет 
тел./факс (0552) 32-69-09 
e-mail: mmkntu@gmail.com

Херсон 
вересень 
2016 р.
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Кібернетика

140 XIV Міжнародна 
науково-технічна 
конференція молодих 
учених і спеціалістів 
"Електромеханічні й 
енергетичні системи, 
методи моделювання і 
оптимізації"

Кременчуцький національний
університет імені Михайла
Остроградського
факс(05366)3-60-00
тел. (05366) 3-11-47
e-mail: saue@kdu.edu.ua,
ieesu@kdu.edu.ua

Кременчук 
14-15 квітня 
2016 р.

141 III Всеукраїнська науково- 
практична конференція 
"ІТ-Перспектива"

Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського 
факс (05366) 3-60-00 
тел. (05366) 3-01-57 
e-mail: kafiuis@kdu.edu.ua

Кременчук 
15-16 квітня 
2016 р.

142 Міжнародний форум 
"ІТ-Тренди: великі 
дані, штучний інтелект, 
соціальні медіа”

Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського 
факс (05366) 3-60-00 
тел. (05366) 3-01-57 
e-mail: kafiuis@kdu.edu.ua

Кременчук 
18-19 листопада 
2016 р.

143 XII Міжнародна науково- 
технічна конференція 
"Перспективні технології 
і методи проектування 
МЕМС"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-26-74 
e-mail: mlobur@polynet.lviv.ua

смт Поляна 
Закарпатської обл. 
20-23 квітня 
2016 р.

144 XI Міжнародна науково- 
технічна конференція 
"Комп'ютерні науки й 
інформаційні технології" 
СБІТ -2016

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-26-37 
http://csit.ukrscience.org/

Львів
15-18 вересня 
2016 р.

145 XXIV Міжнародна 
українсько-польська 
науково-технічна 
конференція "САПР у 
проектуванні машин. 
Задачі впровадження і 
навчання"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-26-74 
e-mai 1: mlobur@polynet. lviv.ua

Львів
13-15 жовтня 
2016 р.

25

mailto:saue@kdu.edu.ua
mailto:ieesu@kdu.edu.ua
mailto:kafiuis@kdu.edu.ua
mailto:kafiuis@kdu.edu.ua
mailto:mlobur@polynet.lviv.ua
http://csit.ukrscience.org/


ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ВИПУСК 4 2015
№
п/п Назва заходу Міністерство, відомство, 

організація, телефон, факс, e-mail
Місце, 

термін проведення

146 Міжнародна науково- 
практична конференція 
конференція 
"Інтелектуальні 
системи прийняття 
рішень і проблеми 
обчислювального 
інтелекту"

Херсонський національний 
технічний університет 
тел./факс (0552) 32-69-09, 
32-69-46
e-mail: olexii.didyk@gmail.com

Херсон 
24-28 травня 
2016 р.

147 Всеукраїнська науково- 
методична конференція 
"Проблеми математичного 
моделювання"

Дніпродзержинський державний 
технічний університет 
тел./факс (0569) 55-13-09 
e-mail: matmod@dstu.dp.ua, 
http://www.dstu.dp.ua

Дніпродзержинськ 
27-29 травня 
2016 р.

Фізика

148 VI Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Напівпровідникові 
матеріали, інформаційні 
технології і 
фото вол ьтаїка"

Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського 
тел. (05366) 3-01-57 
e-mail: kafiuis@kdu.edu.ua

Кременчук 
травень 
2016 р.

149 Науково-технічний 
семінар "Проблеми 
фотовольтаїки, 
властивості 
напівпровідникових 
матеріалів і структур"

Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського 
тел. (5366) 3-01-51 
e-mail: kafiuis@kdu.edu.ua

Кременчук 
квітень 
2016 р.

150 Науковий семінар 
"Проблеми обробки 
надтвердих матеріалів"

Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського 
ф акс(05366) 3-60-00 
тел. (05366) 3-11-13

Кременчук 
1 січня-30 грудня 
2016 р.

151 IX Міжнародний 
Харківський симпозіум 
"Фізика і техніка 
мікрохвиль, міліметрових 
і субміліметрових 
хвиль" (MSMW'2016) 
(The 9th International 
Kharkiv Symposium on 
Physics and Engineering 
of Microwaves, Millimeter 
and Submillimeter Waves)

Інститут радіофізики та
електроніки ім. О. Я. Усикова
НАН України
факс (057) 315-21-05
тел. (057)315-00-06
e-mail: msmw.2016@gmail.com,
www.msmw.org.ua

Харків 
20-24 червня 
2016 р.
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152 Міжнародний форум 
молодих учених 3 
прикладної фізики та 
інженерії

Інститут радіофізики та 
електроніки ім. 0 . Я. Усикова 
НАН України 
тел. /факс (057) 720-33-71 
e-mail: darynapesina@gmail.com, 
www.ysc.org.ua

Київ
вересень-жовтень 
2016 р.

153 XV Міжнародна науково- 
технічна конференція 
"Фізичні процеси та поля 
технічних і біологічних 
об'єктів"

Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського 
факс(05366)3-60-00 
тел. (05366) 3-10-19 
e-mail: kafea@kdu.edu.ua

Кременчук 
7-9 листопада 
2016 р.

154 VIII Міжнародна 
наукова конференція 
"Релаксаційно, нелінійно 
й акустооптичні процеси і 
матеріали"

Східноєвропейський 
національний університет імені 
Лесі Українки 
тел. (0332) 24-92-61 
e-mail: fisfm@eenu.edu.ua, 
www.eenu.edu.ua

Луцьк 
1-5 червня 
2016р.

155 Науковий семінар 
"Інтеграція форми, 
матеріалу і структури 
в архітектурному 
формотворенні"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-25-42 
e-mail: rkinash@polynet.lviv.ua

Львів 
травень 
2016 р.

156 VII Міжнародна 
конференція з сучасної 
оптоелектроніки і лазерів

Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна 
тел./факс (057) 705-06-22 
e-mail: Vyacheslav.A.Maslov@ 
univer.kharkov.ua

Одеса
12-15 вересня 
2016 р.

157 XVII Міжнародна 
науково-технічна 
конференція асоціації 
спеціалістів промислової 
гідравліки і пневматики 
"Промислова гідравліка і 
пневматика"

Український державний
університет залізничного
транспорту
тел. (057) 730-10-66
e-mail: voronin.sergey@ukr.net,
http://kart.edu.ua

Харків 
19-21 жовтня 
2016 р.
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158 Світлотехнічний 
міжнародний форум 
"ЬЕОП§1*-2016"

Харківський національний 
університет міського господарства 
імені
О.М. Бекетова
факс (057) 706-15-54
тел. (057) 707-31-15
e-mail: rectorat@kname.edu.ua,
www.kname.edu.ua

Харків 
25-26 травня 
2016 р.

159 Міжнародна науково- 
технічна конференція 
студентів і молодих 
учених "Фізика. 
Електроніка. 
Електротехніка, Ф Е Е :: 
2016"

Сумський державний університет 
e-mail: lyutyy@oeph.sumdu.edu.ua

Суми
18-22 квітня 
2016 р.

Механіка

160 Міжнародна наукова 
конференція 
"Математичні проблеми 
технічної механіки"

Дніпродзержинський державний 
технічний університет 
тел./факс (0569) 55-15-52 
e-mail: caf-vmi@ukr.net

Дніпродзержинськ 
18-21 квітня 
2016 р.

Біологія

161 II Міжнародна 
конференція 
"Мікробіологія й 
імунологія - перспективи 
розвитку в XXI столітті"

Українське товариство фахівців 
з імунології, алергології та 
імунореабілітації 
тел. (044) 486-54-03

Київ
14-15 квітня 
2016 р.

ТЕХНІЧНІ І ПРИКЛАДНІ НАУКИ. ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ

Енергетика

162 II Всеукраїнська науково- 
технічна конференція 
студентів, молодих 
учених "Енергетика і 
електротехнічні системи 
в АПК"

Вінницький національний 
аграрний університет 
тел. 097 748-02-85 
e-mail: lena_rubanenko@bk.ru

Вінниця 
22-23 березня 
201(>р.
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163 XVIII Міжнародна 
науково-технічна 
конференція "Проблеми 
енергоресурсозбереження 
в електромеханічних 
системах. Наука, освіта і 
практика"

Кременчуцький національний
університет імені Михайла
Остроградського
ф акс(05366)3-60-00
тел. (05366) 3-11-47
e-mail: saue@kdu.edu.ua,
ieesu@kdu.edu.ua

Кременчук 
11-13 травня 
2016 р.

164 Науково-технічний 
семінар "Електромеханіка, 
проблеми
енергоперетворення і 
енергоресурсозбереження"

Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського 
тел. (05366) 3-11-47 
e-mail: saue@kdu.edu.ua, 
ieesu@kdu.edu.ua

Кременчук 
1 січня-30 грудня 
2016 р.

165 Всеукраїнська науково- 
технічна конференція 
"Актуальні проблеми 
енергетики й екології"

Одеська національна академія 
харчових технологій 
тел. 063 497-45-03 
e-mail: titlow@mail.ru

Одеса 
5-8 жовтня 
2016 р.

166 Всеукраїнський 
семінар "Проблеми 
енергозбереження при 
використанні холоду"

Одеська національна академія 
харчових технологій 
тел. (048) 720-91-20 
e-mail: hmel_m@ukr.net

Одеса , 
11-12 вересня 
2016 р.

167 Всеукраїнська науково- 
практична інтернет- 
конференція студентів, 
аспірантів і молодих 
учених "Актуальні 
проблеми сучасної 
енергетики - 2016"

Херсонський національний 
технічний університет 
тел./факс (0552) 32-69-09 
e-mail: Energetika@kntu.net.ua

Херсон 
25-27 травня 
2016 р.

168 Регіональна науково- 
практична конференція 
"Енергетика,
енергоресурсозбереження 
й екологія"

ДВНЗ "Приазовський державний 
технічний університет" 
тел. (0629) 44-65-88 
e-mail: sayenko_y_l@pstu.edu

Маріуполь 
грудень 
2016 р.
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169 11 Міжнародна
науково-технічна
інтернет-конференція
"Ресурсозбереження
і енергоефективність
інженерної
інфраструктури
урбанізованих територій
і промислових
підприємств"

Харківський національний 
університет міського господарства 
імені
О.М. Бекетова
факс (057) 706-15-54
тел. (057) 707-33-39
e-mail: rectorat@kname.edu.ua,
www.kname.edu.ua

Харків 
лютий 
2016 р.

Електротехніка

170 Всеукраїнський науково- 
технічний семінар 
"Електромагнітні й 
електромеханічні процеси 
в електричних машинах і 
апаратах"

Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського 
тел. (0536) 74-32-45 
e-mail: ema@kdu.edu.ua, 
ieesu@kdu.edu.ua

Кременчук 
1 січня-30 грудня 
2016 р.

171 Науково-
практичний семінар 
"Енергоефективність 
застосування привідної і 
пускорегулюючої техніки 
ЗіетепБ на виробництві"

Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського 
тел. (5366) 3-01-51 
e-mail: kafiuis@kdu.edu.ua

Кременчук 
листопад 
2016 р.

Електроніка. Радіотехніка

172 XIII Міжнародна науково- 
технічна конференція 
"Сучасні проблеми 
радіоелектроніки, 
телекомунікацій і 
комп'ютерної інженерії"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-25-55 
e-mail: iprudyus@lp.edu.ua

смт Славське 
Львівської обл. 
23-26 лютого 
2016 р.

Гірнича справа

173 Науково-технічний 
семінар "Перспективні 
напрями удосконалення 
вибухового руйнування 
гірських порід"

Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського 
тел. (05366) 3-11-13 
e-mail: tehm@kdu.edu.ua

Кременчук 
1 січня-30 грудня 
2016 р.
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Металургія

174 Науковий семінар ’’Нові 
напрями в обробці 
металів тиском"

Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського 
тел. (05366) 3-11-00 
e-mail: vldrag@kdu.edu.ua

Кременчук 
1 січня-30 грудня 
2016 р.

Машинобудування

175 Всеукраїнська 
науково-технічна 
конференція "Сучасні 
тенденції розвитку 
машинобудування і 
транспорту"

Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського 
тел. (05366) 3-11-13 
e-mail: tehm@kdu.edu.ua

Кременчук 
9-11 листопада 
2016 р.

176 IV Всеукраїнська науково- 
технічна конференція 
"Прогресивні технології у 
машинобудуванні"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-25-01 
e-mail: Nulp_tmb-konf@i.ua, 
http://lp.edu.ua

с. Орявчик 
Львівської обл. 
8-12 лютого 
2016 р.

177 V Міжнародна науково- 
технічна конференція 
"Теорія і практика 
раціонального 
проектування, 
виготовлення 
і експлуатації 
машинобудівних 
конструкцій"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-21-71 
e-mail: bkindr@polynet.lviv.ua

Львів 
23 жовтня- 
6 листопада 
2016 р.

178 X Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Ресурсоенергозберігаючі 
технології та обладнання"

Національний технічний 
університет України "Київський 
політехнічний інститут" 
тел. (044) 454-92-00,236-69-13 
e-mail: ndch@kpi.ua

Київ
20-23 квітня 
2016 р.

179 Всеукраїнська 
конференція "Сучасні 
проблеми зварювання і 
споріднені технології. 
Удосконалення підготовки 
кадрів"

ДВНЗ "Приазовський державний 
технічний університет" 
тел. (0629) 44-65-91 
e-mail: pstu.edu.oitzv@gmail.com

Маріуполь 
8 вересня 
2016 р.
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Приладобудування

180 VI Міжнародна науково- 
технічна конференція 
"Сучасні тенденції 
розвитку світлотехніки"

Харківський національний 
університет міського господарства 
імені
О.М. Бекетова 
тел. (057) 707-31-15 
e-mail: rectorat@kname.edu.ua, 
www.kname.edu.ua

Харків 
25-26 травня 
2016 р.

Хімічна технологія.Хімічна промисловість

181 Всеукраїнська 
конференція "Розробка, 
використання і 
екологічна безпека 
сучасних гранульованих 
і емульсійних вибухових 
речовин"

Кременчуцький національний
університет імені Михайла
Остроградського
ф акс(05366) 3-60-00
тел. (05366) 3-11-13, 74-32-49
e-mail: tehm@kdu.edu.ua,
bgd@kdu.edu.ua

Кременчук 
1-10 лютого 
2016 р.

182 VIII Міжнародна 
науково-технічна 
конференція "Поступ 
в нафтогазопереробній 
і нафтохімічній 
промисловості"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-21-66 
e-mail: mbratych@polynet.lviv.ua

Львів
16-21 травня 
2016 р.

183 Міжнародна науково- 
технічна конференція 
"Сучасні технології 
одержання і переробки 
полімерних матеріалів", 
присвячена 25-річчю 
Незалежності України

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032)258-21-86 
e-mail: suberlak@polynet.lviv.ua

Львів
21-23 вересня 
2016 р.

184 III Всеукраїнська науково- 
технічна конференція 
"Сучасні тенденції 
розвитку і виробництва 
силікатних матеріалів"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-21-67 
e-mail: sylikat@polynet.lviv.ua

Львів 
вересень 
2016 р.

185 XVIII Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція "Обладнання 
хімічних виробництв і 
підприємств будівельних 
матеріалів"

Національний технічний 
університет України "Київський 
політехнічний інститут" 
тел. (044) 454-92-00, 236-69-13 
e-mail: ndch@kpi.ua

Київ
20-23 квітня 
2016 р.
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186 Всеукраїнська науково- 
практична конференція 
студентів, аспірантів 
і молодих учених 
"Науково-практичні 
розробки молодих 
учених на сучасному 
етапі розвитку хімічних 
технологій"

Херсонський національний 
технічний університет 
тел./факс (0552) 32-69-09 
e-mail: mr0581@mail.ru

Херсон 
17 травня 
2016 р.

Біотехнологія

187 VI Науково-практична 
конференція за участю 
міжнародних спеціалістів 
"Науково-технічний 
прогрес і оптимізація 
технологічних процесів 
створення лікарських 
препаратів"

ДВНЗ "Тернопільський державний 
медичний університет імені 
І.Я.Горбачевського МОЗ України" 
тел. (0352) 24-53-80 
e-mail: university@tdmu.edu.ua, 
www.tdmu.edu.ua

Тернопіль 
25-26 вересня 
2016 р.

Легка промисловість ...

188 II Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Сучасний стан 
легкої і текстильної 
промисловості: 
інновації, ефективність, 
екологічність"

Херсонський національний 
технічний університет 
тел./факс (0552) 32-69-09 
e-mail: mr0581@mail.ru

Херсон 
жовтень 
2016 р.

189 Всеукраїнська науково- 
практична конференція 
студентів, аспірантів 
і молодих учених 
"Молодь - науці і легкій 
промисловості - 2016"

Херсонський національний 
технічний університет 
тел./факс (0552) 32-69-09 
e-mail: textiles-snu@mail.ru

Херсон 
17 травня 
2016 р.

Харчова промисловість

190 Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Харчові технології, 
хлібопродукти і 
комбікорми"

Одеська національна академія 
харчових технологій 
тел. 093 471-24-82,
067 996-04-33
e-mail: rodion-ik@mail.ru

Одеса
13-17 вересня 
2016 р.
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191 XVI Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Удосконалення процесів 
і обладнання харчових і 
хімічних виробництв"

Одеська національна академія 
харчових технологій 
тел. (048) (048)712-41-75, 
712-41-29
e-mail: terma_onaft@rambler.ru

Одеса 
5-9 вересня 
2016 р.

192 IX Міжнародний науковий 
семінар "Нове у молочній 
промисловості"

Одеська національна академія 
харчових технологій 
тел. (048) 712-40-45 
e-mail: nataliya.n-2013@yandex.ru

Одеса 
5-15 червня 
2016 р.

Будівництво. Архітектура

193 Всеукраїнська науково- 
технічна конференція 
"Проблеми архітектури і 
містобудування"

Харківський національний 
університет міського господарства 
імені
О.М. Бекетова 
тел. (057) 707-32-52 
e-mail: rectorat@kname.edu.ua, 
www.kname.edu.ua

Харків 
15 листопада 
2016 р.

Сільське і лісове господарство

194 Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Інноваційні технології 
годівлі на сучасному етапі 
розвитку тваринництва в 
Україні"

Дніпропетровський державний 
аграрно-економічний університет 
тел. (056) 744-81-32, 713-51-75 
e-mail: info@dsau.dp.ua

Дніпропетровськ 
12-13 травня 
2016 р.

195 Науково-практична 
конференція "Сучасний 
стан і перспективи 
ефективного 
використання земельних 
ресурсів Житомирської 
області"

Інститут сільського господарства 
Полісся НААН України, 
Житомирський агротехнічний 
коледж
тел./факс (0412) 25-95-38 
e-mail: zhatk_agronomij@ukr.net

Житомир 
20-21 січня 
2016 р.

196 Науково-практична
конференція
"Перспективи і тенденції 
розвитку конструкцій 
і технічного сервісу 
сільськогосподарських 
машин та знарядь"

Інститут механізації та 
електрифікації сільського 
господарства НААН України, 
Житомирський агротехнічний 
коледж
тел./факс (0412) 25-95-38 
e-mail: kossl983@meta.ua, 
www.zhatk.zt.ua

Житомир 
7-8 квітня 
2016 р.
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197 V Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Рослини та урбанізація"

Дніпропетровський державний 
аграрно-економічний університет 
факс (056) 744-08-67 
тел. (056) 744-81-32 
e-mail: info@dsau.dp.ua

Дніпропетровськ 
16-17 лютого 
2016 р.

198 Міжнародна школа кормів Одеська національна академія 
харчових технологій 
тел. (048) 712-40-46,
096 725-27-89
e-mail: lfigurskaya@yandex.ua

смт Затока 
Одеської обл. 
6-12 червня 
2016 р.

Водне господарство

199 Наукова конференція до 
Міжнародного дня водних 
ресурсів "Вода для життя"

Житомирський національний 
агроекологічний університет, 
Житомирський агротехнічний 
коледж
тел./факс (0412) 25-95-38 
e-mail: zawid_voda@ukr.net, 
www.zhatk.zt.ua

Житомир 
22 березня 
2016 р.

Внутрішня торгівля. Туристично-екскурсійне обслуговування

200 III Міжнародна науково- 
практична інтернет- 
конференція "Актуальні 
проблеми теорії і 
практики експертизи 
товарів"

ВНЗ Укоопспілки "Полтавський 
університет економіки і торгівлі" 
факс (0532) 50-02-22 
тел. (05322) 2-15-00 
e-mail: conf.ems@gmail.com

Полтава 
16-18 березня 
2016 р.

201 III Міжнародна науково- 
практична інтернет- 
конференція "Сучасне 
матеріалознавство і 
товарознавство: теорія, 
практика, освіта"

ВНЗ Укоопспілки "Полтавський 
університет економіки і торгівлі" 
факс (0532) 50-02-22 
тел. (05322) 2-16-47 
e-mail: tovarovedkafedra@mail.ru

Полтава 
22-23 березня 
2016 р.

202 Круглий стіл "Фінансова 
й екологічна безпека 
у сфері торговельного 
підприємництва"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
факс (032) 258-32-18 
тел. 097 527-40-18 
e-mail: svkniaz@ukr.net, 
http://w www.ldi.lviv.ua

Львів 
травень 
2016 р.
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203 Міжнародна науково- 
практична інтернет- 
конференція "Актуальні 
питання розвитку 
торгівлі, туристичного та 
готельно-ресторанного 
бізнесу"

Харківський торговельно- 
економічний інститут Київського 
національного торговельно- 
економічного університету 
тел. (057) 340-15-18 
e-mail: htei_knteu@gmail.com

Харків
24-25 листопада 
2016 р.

Транспорт

204 II Всеукраїнська науково- 
технічна конференція 
"Автобусобудування і 
пасажирські перевезення 
в Україні"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-23-08 
e-mail: ab@lp.edu.ua, 
http://lp.edu.ua

Львів
10-11 березня 
2016 р.

205 ЬХХУІІІ Міжнародна 
науково-технічна 
конференція кафедр 
академії і спеціалістів 
залізничного транспорту і 
підприємств

Український державний
університет залізничного
транспорту
тел. (057) 730-19-37
e-mail: ndch_usurt@ukr.net,
http://kart.edu.ua

Харків 
квітень 
2016 р.

206 XII Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Проблеми міжнародних 
транспортних коридорів і 
корпоративної логістики"

Український державний
університет залізничного
транспорту
тел. (057) 730-10-96
e-mail:
mailto:voronin.sergey@ukr.net

Харків 
червень 
2016 р.

207 Семінар "Логістика 
формування "зеленої 
зони" транспортного 
сектору промислової зони 
Маріуполя в поствоєнних 
умовах"

ДВНЗ "Приазовський державний 
технічний університет" 
тел. (0629) 34-12-82,44-66-00 
e-mail: ubenko@yandex.ua, 
www.pstu.edu

Маріуполь 
25 квітня 
2016 р.

Медицина і охорона здоров’я

208 Науково-практична 
конференція за участю 
міжнародних спеціалістів 
"XI Український форум 
вроджених вад серця"

ДУ "Науково-практичний 
медичний центр дитячої 
кардіології та кардіохірургії" 
тел. (044) 206-50-23,284-03-11

Київ
27-28 жовтня 
2016 р.

209 VII Міжнародний конгрес 
медсестринства

ДУ "Науково-практичний 
медичний центр дитячої 
кардіології та кардіохірургії" 
тел. (044) 284-03-23

сан. "Карпати" 
Закарпатської обл. 
12-13 травня 
2016 р.
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210 VI Національний конгрес 
геронтологів і геріатрів 
України

ДУ "Інститут геронтології ім. 
Д.Ф.Чеботарьова НАМН України" 
тел. (044) 430-40-68 
e-mail: stroke_kiev@mail.ru

Київ
19-21 жовтня 
2016 р.

211 Всеукраїнський з'їзд 
дитячих кардіологів

ДУ "Національний інститут 
серцево-судинної хірургії ім. 
М.М.Амосова НАМН України" 
тел./факс (044) 275-43-22

Київ
21-22 квітня 
2016 р.

212 Науково-практична 
конференція "ЕРІС: 
Сучасні аспекти і 
мультидисциплінарний 
підхід в лікуванні 
екстрапірамідних розладів 

•врозрізі доказової 
медицини"

ВГО "Українська медична 
асоціація" 
тел. (044) 227-00-16 
e-mail: office@cme-ua.org

Київ
24-25 березня 
2016 р.

213 II Східноєвропейський 
конгрес "Біль"

ГО "Українська асоціація з 
вивчення болю" 
тел. 095 100-46-55

Одеса 
1-3 червня 
2016 р.

214 Науково-практична 
конференція 
"Попередження і 
лікування ускладнень в 
невідкладній хірургії"

ДВНЗ "Тернопільський державний 
медичний університет імені 
І.Я.Горбачевського МОЗ України" 
тел. (0352) 27-33-50 
e-mail: university@tdmu.edu.ua, 
www.tdmu.edu.ua

Тернопіль 
22-23 жовтня 
2016 р.

215 Науково-практична
конференція
"Обгрунтування і напрями 
персоніфікованої терапії в 
ревматології"

ДУ "Національний науковий 
центр "Інститут кардіології імені 
академіка М.Д.Стражеска" НАМН 
України
тел. (044) 275-66-22 
e-mail: stragh@bigmir.net

Київ
24-25 березня 
2016 р.

216 VI Науково-практична 
конференція "Хронічна 
серцева недостатність 
в Україні: пріоритетні 
шляхи вирішення"

ДУ "Національний науковий 
центр "Інститут кардіології імені 
академіка М.Д.Стражеска" НАМН 
України
тел. (044) 275-66-22 
e-mail: stragh@bigmir.net

Київ
21 -22 квітня 
2016 р.
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217 Науково-практична 
конференція "XV 
Київський курс 
з коронарних 
реваскуляризацій"

ДУ "Національний науковий 
центр "Інститут кардіології імені 
академіка М.Д.Стражеска" НАМН 
України
тел. (044) 275-66-22 
e-mail: stragh@bigmir.net

Київ
21-22 квітня 
2016 р.

218 Науково-практична 
конференція 
"Інтервенційні і 
медикаментозні підходи 
до лікування порушень 
ритму серця"

ДУ "Національний науковий 
центр "Інститут кардіології імені 
академіка М.Д.Стражеска" НАМН 
України
тел. (044) 275-66-22 
e-mail: stragh@bigmir.net

Київ
19-20 травня 
2016 р.

219 Науково-практична 
конференція "Медико- 
соціальні проблеми 
артеріальної гіпертензії в 
Україні"

ДУ "Національний науковий 
центр "Інститут кардіології імені 
академіка М.Д.Стражеска" НАМН 
України
тел. (044) 275-66-22 
e-mail: stragh@bigmir.net

Запоріжжя 
26-27 травня 
2016 р.

220 Науково-практична 
конференція "Невідкладні 
серцево-судинні стани: 
мультидисциплінарний 
підхід"

ДУ "Національний науковий 
центр "Інститут кардіології імені 
академіка М.Д.Стражеска" НАМН 
України
тел. (044) 275-66-22 
e-mail: stragh@bigmir.net

Київ
2-3 червня 
2016 р.

221 XVII Національний 
конгрес кардіологів 
України

ДУ "Національний науковий 
центр "Інститут кардіології імені 
академіка М.Д.Стражеска" НАМН 
України
тел. (044) 275-66-22 
e-mail: stragh@bigmir.net

Київ
21-23 вересня 
2016 р.

222 Науково-практична 
конференція "Сучасна 
фармакотерапія серцевої 
недостатності"

ДУ "Національний науковий 
центр "Інститут кардіології імені 
академіка М.Д.Стражеска" НАМН 
України
тел. (044) 275-66-22 
e-mail: stragh@bigmir.net

Одеса 
12 жовтня 
2016 р.
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223 Науково-практична 
конференція 
"Прогнозування і 
упередження ускладнень 
перебігу і фармакотерапії 
ревматичних хвороб"

ДУ "Національний науковий 
центр "Інститут кардіології імені 
академіка М.Д.Стражеска" НАМН 
України
тел. (044) 275-66-22 
e-mail: stragh@bigmir.net

Київ
20-21 жовтня 
2016 р.

224 Науково-практична
конференція
"Багатофакторна
профілактика
атеросклерозу і його
ускладнень"

ДУ "Національний науковий 
центр "Інститут кардіології імені 
академіка М.Д.Стражеска" НАМН 
України
тел. (044) 275-66-22 
e-mail: stragh@bigmir.net

Київ
24-25 листопада 
2016 р.

225 Науково-практична 
конференція за участю 
міжнародних спеціалістів 
"Стрес і серцево- 
судинні захворювання: 
національна стратегія в 
сучасних умовах України"

ДУ "Національний науковий 
центр "Інститут кардіології імені 
академіка М.Д.Стражеска" НАМН 
України
тел. (044) 275-66-22 
e-mail: stragh@bigmir.net

Львів
11-12 жовтня 
2016 р.

226 Міжнародний симпозіум 
"Репродуктивна медицина 
в Україні - 25 років 
успіху"

Харківський національний 
медичний університет 
тел./факс (057) 705-07-09 
тел. (057) 707-73-80 
e-mail: kudinaolg@rambler.ru

Харків 
26-27 травня 
2016 р.

227 Науково-практична 
конференція лікарів- 
педіатрів за участю 
міжнародних спеціалістів 
"Проблемні питання 
діагностики і лікування 
дітей з соматичною 
патологією"

Харківський національний 
медичний університет 
тел./факс (057) 705-07-09 
тел. (0572) 95-40-93 
e-mail: pediatr02@gmail.com

Харків 
18 березня 
2016 р.

228 Науково-практична 
конференція за участю 
міжнародних спеціалістів 
"Медико-психологічна 
допомога при 
постстресових станах: 
діагностика, лікування, 
реабілітація"

Державний заклад "Науково- 
практичний медичний 
реабілітаційно-діагностичний 
центр Міністерства охорони 
здоров'я України" 
тел. (06272) 2-55-00 
e-mail: rdckonst@ukr.net

Костянтинівка 
Донецької обл. 
16 листопада 
2016 р.
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229 Науково-практична 
конференція за участю 
міжнародних спеціалістів 
"Мечніковські 
читання - 2016.
Актуальні пролблеми 
парентеральних інфекцій"

Харківський національний 
медичний університет 
тел. /факс (057) 705-07-09 
тел. (057) 97-50-18 
e-mail: infectology@ukr.net

Харків 
12-13 травня 
2016 р.

230 IX Міжнародна наукова 
міждисциплінарна 
конференція 
для студентів- 
медиків і молодих 
учених "Актуальні 
проблеми клінічної 
і фундаментальної 
медицини"

Харківський національний 
медичний університет 
тел. /факс (057) 705-07-09 
тел. 067 189-68-47 
e-mail: info@isic.kharkov.ua

Харків 
19-20 травня 
2016 р.

231 Науково-практична 
конференція за участю 
міжнародних спеціалістів 
"Урологія, андрологія, 
нефрологія"

Харківський національний
медичний університет
тел. /факс (057) 705-07-09
тел. (057) 738-52-70
e-mai 1: kafedra_urologii@rambler.ru

Харків 
26-27 травня 
2016 р.

232 Науково-практична 
конференція за участю 
міжнародних спеціалістів 
"Актуальні проблеми 
дерматології, венерології 
і ВІЛ/СНІД-інфекції" ( 
присвячена 185-річчю 
професора О.М.Бруева 
і 125-річчю професора 
І.С.Попова)

Харківський національний 
медичний університет 
тел. /факс (057) 705-07-09 
тел. (057) 700-41-33 
e-mail: kafedraderma@i.ua

Харків 
16-17 червня 
2016 р.

233 Науково-практична 
конференція за участю 
міжнародних спеціалістів 
"Гофунговські читання"

Харківський національний 
медичний університет 
тел. /факс (057) 705-07-09 
тел. 050 651-91-25

Харків 
6-7 жовтня 
2016 р.

234 Науково-практична 
конференція за участю 
міжнародних спеціалістів 
"Актуальні питання 
лабораторної медицини"

Харківський національний 
медичний університет 
тел. /факс (057) 705-07-09 
тел. (057) 725-01-91 
e-mail: kldl@ukr.net

Харків
23-24 листопада 
2016 р.
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235 ХІЛУ Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
"Застосування лазерів 
у медицині і біології: 
фотодинамічна терапія"

Міжнародна асоціація "Лазер
і здоров’я", Харківський
національний університет імені
В.Н.Каразіна
тел. /факс (057) 754-80-37
тел. (057) 707-51-91
e-mail: kbkm@karazin.ua

Харків 
26-28 травня 
2016 р.

236 ХЬУ Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Застосування лазерів 
у медицині і біології: 
ендокринологія"

Міжнародна асоціація "Лазер 
і здоров'я", Харківський 
національний університет 
імені В.Н.Каразіна 
тел. /факс (057) 754-80-37 
тел. (057) 707-51-91 
e-mail: kbkm@karazin.ua

Буковель 
6-8 жовтня 
2016 р.

237 Міжвідомча науково- 
практична конференція 
"Актуальні питання 
надання хірургічної 
допомоги в умовах 
воєнного і мирного часу"

Українська військово-медична 
академія
тел./факс (044) 489-16-34 
тел. (044) 489-16-32 
e-mail: umma@i.kiev.ua

Київ
20-21 жовтня 
2016 р.

238 Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Актуальні питання 
внутрішньої медицини" 
(до 100-річчя ДЗ 
"Дніпропетровська 
медична академія МОЗ 
України")

ДЗ "Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України" 
факс (056) 713-53-34 
тел. (056) 756-95-29 
e-mail: hospital.ther. 1 @dma.dp.ua

Дніпропетровськ 
18-19 травня 
2016 р.

239 Науково-практична 
конференція "Сімейна 
медицина: актуальні 
питання дитячого і 
підліткового віку"

Українська асоціація "Лікарі за 
майбутнє України" 
тел. (044) 285-66-34

Рівне, Луцьк 
1-4 березня 2016 р.

240 Науково-практична 
конференція "Сімейна 
медицина: актуальні 
питання дитячого і 
підліткового віку"

Українська асоціація "Лікарі за 
майбутнє України" 
тел./факс (044) 285-66-34

Миколаїв, Херсон 
4-6 жовтня 
2016 р.
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241 Всеукраїнська 
Таврійська науково- 
практична конференція 
"Етапність надання 
дерматовенерологічної 
допомоги в умовах півдня 
України. Інноваційні 
підходи"

Херсонський обласний шкірно- 
венерологічний диспансер 
тел. (0552) 24-03-60 
e-mail: oblshkirven@ukr.net

Херсон 
2-3 червня 
2016 р.

242 Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Актуальні проблеми 
фізіології тварин"

Одеський державний аграрний
університет
тел. (048) 784-57-32
e-mail: ogsi@te.net.ua

Одеса
23-25 червня 
2016 р.

243 II Всеукраїнська науково- 
практична конференція 
студентів, аспірантів 
і молодих учених 
"Проблеми біомедичної 
інженерії"

Херсонський національний 
технічний університет 
тел./факс (0552) 32-69-09 
e-mail: Novikov.01eksandr@kntu. 
net.ua

Херсон 
24-31 травня 
2016 р.

244 III Науково-практична 
інтернет-конференція 
"Актуальні проблеми 
медико-біологічного 
забезпечення фізичної 
культури, спорту і 
фізичної реабілітації"

Харківська державна академія 
фізичної культури 
тел. 050 246-89-81

Харків 
21 квітня 
2016 р.

245 VII Регіональна науково- 
практична конференція 
"Актуальні проблеми 
сучасного масажу"

Харківська державна академія 
фізичної культури 
тел. (057) 336-00-22

Харків 
22 квітня 
2016 р.

246 VIII Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Інноваційні напрями 
фізичної реабілітації, 
рекреації і оздоровчих 
технологій"

Харківська державна академія 
фізичної культури 
тел. (057) 336-00-22

Харків 
17-19 березня 
2016 р.
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247 Регіональний науково- 
практичний семінар 
"Питання діагностики, 
лікування і профілактики 
поширених хвороб 
дитячого віку"

Сумський державний університет 
тел. 050 631-60-05 
e-mail: smiyana@ukr.net

Суми 
23 січня 
2016 р.

248 IV Міжнародна науково- 
практична конференція 
студентів і молодих 
учених "Актуальні 
питання теоретичної і 
практичної медицини"

Сумський державний університет
тел. 050 249-06-92
e-mail:
n.demyhova@med.sumdu.edu.ua

Суми
21 -22 квітня 
2016 р.

Фізична культура і спорт

249 XVI Міжнародна 
конференція "Фізична 
культура, спорт 
і здоров’я: стан і 
перспективи в умовах 
сучасного українського 
державотворення в 
контексті 25-річчя 
Незалежності України"

Харківська державна академія 
фізичної культури 
тел. 095 943-87-03 
e-mail: tkachsi2013@mail.ru

Харків '■ 
8-9 грудня 
2016 р.

250 XII Міжнародна наукова 
конференція " Проблеми 
і перспективи розвитку 
спортивних ігор і 
єдиноборств у вищих 
навчальних закладах 
(на честь святкування 
25-річчя Незалежності 
України)"

Харківська державна академія 
фізичної культури 
тел. 098 774-78-75 
e-mail: natalya-meg@rambler.ru

Харків 
5-6 лютого 
2016 р.
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251 II Всеукраїнська науково- 
практична інтернет- 
конференція "Основи 
побудови тренувального 
процесу в циклічних 
видах спорту"

Харківська державна академія 
фізичної культури 
тел. 097 297-19-23,
050 183-86-61

Харків
24-25 березня 
2016 р.

Автоматика і телемеханіка. Обчислювальна техніка

252 III Всеукраїнська науково- 
технічна конференція 
"Електротехнічні системи, 
технології й автоматизація 
в АПК"

Вінницький національний 
аграрний університет 
тел. 097 748-02-85 
e-mail: lena_rubanenko@bk.ru

Вінниця 
17-19 травня 
2016 р.

253 Науково-практичний 
семінар "Инновации 
Siemens в области 
автоматизации, АСУ ТП и 
КИП производства"

Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського 
тел. (5366)3-01-51 
e-mail: kafiuis@kdu.edu.ua

Кременчук 
вересень 
2016 р.

254 XXIX Міжнародна
науково-практична
конференція
"Перспективные
компьютерные,
управляющие и
телекоммуникационные
системы для
железнодорожного
транспорта Украины”

Український державний
університет залізничного
транспорту
тел. (057) 730-10-02
http://kart.edu.ua

Харків 
вересень 
2016 р.

ЗАГАЛЬНОГАЛУЗЕВІІ КОМПЛЕКСНІ ПРОБЛЕМИ ( МІЖГАЛУЗЕВІ ПРОБЛЕМИ)

Організація і управління

255 Науково-практична 
конференція за участю 
міжнародних спеціалістів 
"Організація і управління 
охороною здоров’я"

Національна академія медичних 
наук України, НМАПО ім. 
П.Л.Шупика 
тел. (044) 486-24-02

Київ
18-20 жовтня 
2016 р.

256 II Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Маркетингова діяльність 
підприємств: сучасний 
зміст"

ВНЗ Укоопспілки "Полтавський 
університет економіки і торгівлі" 
факс (0532)50-02-22 
тел. (0532) 50-91-73 
e-mail: konfer.mark2015@ukr.net

Полтава 
21-22 квітня 
2016 р.
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257 IV Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Актуальні питання 
управління сталим 
розвитком в сучасному 
суспільстві: проблеми і 
перспективи"

Кременчуцький національний
університет імені Михайла
Остроградського
факс(05366) 3-60-00
тел. (05366) 3-40-37, 3-11-46
e-mail: rizlv@rambler.ru

Кременчук 
20-21 жовтня 
2016 р.

258 Міжнародна науково- 
практична конференція 
викладачів, молодих 
учених і студентів 
"Розвиток форм і методів 
сучасного менеджменту в 
умовах глобалізації"

Дніпропетровський державний 
аграрно-економічний університет 
факс (056) 744-08-67 
тел. (056) 744-81-32 
e-mail: info@dsau.dp.ua

Дніпропетровськ 
5-7 квітня 
2016 р.

259 Всеукраїнська науково- 
технічна конференція 
наукової молоді "Technical 
Using of Measurement"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-23-94 
e-mail: natalija.hots@wp.eu, 
http://lp.edu.ua

смт Славське 
Львівської обл.
1 лютого-31 березня 
2016 р.

260 II Міжнародна науково- 
практична інтернет- 
конференція молодих 
учених "Управління 
економічними процесами 
на макро- і мікрорівні: 
проблеми і перспективи 
вирішення"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-22-43 
e-mail: fortdr@i.ua, 
http://lp.edu.ua

Львів
14-15 квітня 
2016 р.

261 Круглий стіл "Управління 
персоналом: реалії і 
перспективи розвитку"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-27-42, 067 730-70-93 
e-mail: lyubomudrowa@gmail.com

Львів 
21 квітня 
2016 р.

262 VI Міжнародна 
науково-практична 
конференція"Управління 
інноваційним процесом 
в Україні: економічні, 
соціальні та політичні 
трансформації"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258- 
e-mail: oleh.i.karyi@lpnu.ua

Львів
19-21 травня 
2016 р.
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263 Круглий стіл з нагоди 
10-річчя першого випуску 
фахівців за спеціальністю 
"Управління у сфері 
економічної конкуренції" 
("Менеджмент 
антимонопольно! 
діяльності")

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-25-39 
e-mail: tpeinem@gmail.com

Львів 
травень 
2016 р.

264 II Міжнародна науково- 
практична конференція 
студентів,аспірантів і 
молодих учених "Облік, 
аналіз і контроль в 
управлінні суб'єктами 
економіки"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-22-43 
e-mail: oalp@ukr.net, 
http://lp.edu.ua

Львів
20-21 жовтня 
2016 р.

265 XI Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Маркетинг і логістика в 
системі менеджменту"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-26-25 
http://lp.edu.uaZywkryk@lp.edu.ua

Львів
10-12 листопада 
2016 р.

266 Міжнародна науково- 
практична інтернет- 
конференція молодих 
учених, магістрантів і 
студентів "Ефективне 
управління і розвиток 
невиробничої сфери в 
умовах кризи: погляд 
молодих науковців”

Харківський торговельно- 
економічний інститут Київського 
національного торговельно- 
економічного університету 
тел. (057) 340-01-86 
e-mail: htei_knteu@gmail.com

Харків
22-23 березня 
2016 р.

267 Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Молодь у світі сучасних 
технологій"

Херсонський національний 
технічний університет 
тел./факс (0552) 32-69-09 
http://kntu.net.ua

Херсон 
2-3 червня 
2016 р.
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268 IV Всеукраїнська науково- 
практична конференція 
студентів, аспірантів 
і молодих учених 3 
автоматичного управління

Херсонський національний 
технічний університет 
тел./факс (0552) 32-69-09 
e-mail: kafedra_tk@kntu.net.ua

Херсон 
15 квітня 
2016 р.

269 IV Регіональна науково- 
практична інтернет- 
конференція за участю 
міжнародних організацій 
"Стратегічне управління 
розвитком галузі фізичної 
культури і спорту в 
контексті 25-річчя 
Незалежності України"

Харківська державна академія 
фізичної культури 
тел. 067 775-72-78,
095 828-31-50
e-mail: inf_konf_mfk@mäil.ru

Харків 
11-13 травня 
2016 р.

270 Круглий стіл 
"Актуальні проблеми 
адміністративного 
менеджменту в умовах 
реформування системи 
державного управління"

ДВНЗ "Приазовський державний 
технічний університет" 
тел. (0629) 44-61-20 
e-mail: kaf_mtl@win2k.pstu, 
www.pstu.edu

Маріуполь 
травень 
2016 р.

271 Науковий семінар 
"Трансферний механізм 
ціноутворення в системі 
управління логістичними 
бізнес-процесами 
інтегрованих холдингів"

ДВНЗ "Приазовський державний 
технічний університет" 
тел. (0629) 44-61-20 
e-mail: kaf_mtl@win2k.pstu, 
www.psm.edu

Маріуполь 
червень 
2016 р.

272 II Міжнародна науково- 
практична інтернет- 
конференція "Бізнес- 
адміністрування в умовах 
турбулентної економіки"

Харківський національний
університет міського господарства
імені О.М. Бекетова
факс (057) 706-15-54
тел. (057) 707-31-16
e-mail: rectorat@kname.edu.ua,
www.kname.edu.ua

Харків 
лютий 
2016 р.
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Стандартизація

273 Міжнародна науково- 
практична конференція 
"Інноваційні 
технології одержання 
екологічних виробів, 
їхня стандартизація і 
сертифікація"

Херсонський національний 
технічний університет 
тел./факс (0552) 32-69-91 
e-mail: chursina_la@mail.ru

Херсон 
8-9 вересня 
2016 р.

Охорона праці

274 XIV Міжнародна науково- 
технічна конференція 
"Сучасні технології 
ведення буровибухових 
робіт: економічна 
ефективність і техногенна 
безпека"

Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського 
тел. (05366) 3-11-13 
e-mail: tehm@kdu.edu.ua, 
bgd@kdu.edu.ua

Кременчук 
20-30 червня 
2016 р.

Охорона довкілля. Екологія людини

275 Науково-практична 
конференція за участю 
міжнародних спеціалістів 
"Довкілля і здоров'я"

ДВНЗ "Тернопільський державний 
медичний університет імені 
ІЛ.Горбачевського МОЗ України" 
тел. (0352) 25-37-93 
e-mail: university@tdmu.edu.ua, 
www. tdmu. edu.ua

Тернопіль 
22-23 квітня 
2016 р.

276 XIV Міжнародна науково- 
технічна конференція 
"Проблеми екологічної 
безпеки"

Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського 
тел./факс (05366) 3-10-19 
e-mail: ecolog@kdu.edu.ua

Кременчук 
12-14 жовтня 
2016 р.

277 Науково-технічний 
семінар "Шляхи 
вирішення проблем 
підвищення регіональної 
екологічної безпеки"

Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського 
тел. /факс (5366) 3-10-19 
e-mail: ecol4207@rambler.ru

Кременчук 
1 лютого-30 грудня 
2016 р.
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278 III Міжнародний 
студентський конгрес 
"Захист навколишнього 
середовища. Збалансоване 
природокористування"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-24-53 
e-mail: mmal@lp.edu.ua, 
http://lp.edu.ua

Львів
21-22 квітня 
2016 р.

279 Круглий стіл "Стратегія 
екологічної безпеки 
України: соціально- 
економічний і правовий 
вимір"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-30-25 
e-mail: panyonko@point.lviv.ua

Львів 
квітень 
2016 р.

280 IV Міжнародний конгрес
"Захист навколишнього
середовища.
енергоощадність.
Збалансоване
природокористування"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-24-53 
e-mail: mmal@lp.edu.ua, 
http://wwww.ldi.lviv.ua

Львів
21-23 вересня 
2016 р.

281 Міжнародний науковий 
симпозіум "Тиждень 
еколога - 2016" ( "Week of 
environ-mentalist - 2016")

Дніпродзержинський державний 
технічний університет 
тел./факс (05692) 3-68-95 
e-mail: zberovskya@mail.ru

Дніпродзержинськ 
11-15 квітня 
2016 р.

Метрологія

282 Науково-практичний 
семінар "Метрологічне 
забезпечення 
енергоощадних 
технологій на об’єктах 
теплопостачання"

Національний університет 
"Львівська політехніка" 
тел. (032) 258-26-37 
e-mail: vyatsuk@polynet.lviv.ua

Львів 
вересень 
2016 р.

49

mailto:mmal@lp.edu.ua
http://lp.edu.ua
mailto:panyonko@point.lviv.ua
mailto:mmal@lp.edu.ua
http://wwww.ldi.lviv.ua
mailto:zberovskya@mail.ru
mailto:vyatsuk@polynet.lviv.ua


ЗМІСТ

СУСПІЛЬНІ НАУКИ.............................................................................................з

Філософія.................................................................................................................З

Історія. Історичні науки.........................................................................................З

Соціологія................................................................................................................5

Економіка. Економічні науки............................................................................... 6

Держава і право. Юридичні науки....................................................................11

Політика. Політичні науки................................................................................. 12

Наукознавство....................................................................................................... 13

Культура.................................................................................................................16

Народна освіта. Педагогіка................................................................................ 16

Психологія............................................................................................................ 19

Мовознавство....................................................................................................... 20

Мистецтво. Мистецтвознавство........................................................................21

Масова комунікація. Журналістика. Засоби масової інформації.................22

Інформатика.......................................................................................................... 22

ПРИРОДНИЧІ І ТОЧНІ НАУКИ.......................................................................24

Математика........................................................................................................... 24

Кібернетика........................................................................................................... 25

Фізика.....................................................................................................................26

Механіка.................................................................................................................28

Біологія.................................................................................................................. 28

ТЕХНІЧНІ І ПРИКЛАДНІ НАУКИ. ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ........................28

Енергетика............................................................................................................ 28

Електротехніка..................................................................................................... 30

50



Електроніка. Радіотехніка...................................................................................ЗО

Гірнича справа...................................................................................................... ЗО

Металургія.............................................................................................................31

Машинобудування............................................................................................... 31

Приладобудування............................................................................................... 32

Хімічна технологія. Хімічна промисловість................................................... 32

Біотехнологія.........................................................................................................33

Легка промисловість........................................................................................... 33

Харчова промисловість.......................................................................................33

Будівництво. Архітектура....................................................................................34

Сільське і лісове господарство......................................... .................................34

Водне господарство.............................................................................................35

Внутрішня торгівля. Туристично-екскурсійне обслуговування...................35

Транспорт...............................................................................................................36

Медицина і охорона здоров’я..............................................................................36

Фізична культура і спорт.....................................................................................43

Автоматика і телемеханіка. Обчислювальна техніка......................................44

ЗАГАЛЬНОГАЛУЗЕВІ І КОМПЛЕКСНІ ПРОБЛЕМИ (Міжгалузеві про

блеми).....................................................................................................................44

Організація і управління.....................................................................................44

Стандартизація..................................................................................................... 48

Охорона праці........................................................................ ...............................48

Охорона довкілля. Екологія людини.................................................................48

Метрологія.............................................................................................................49

51



План проведення наукових, науково-технічних симпозіумів, з’їздів, 
конференцій, семінарів, нарад в Україні в 2016 році: інформаційний бюлетень // 
МОН України; УкрІНТЕІ. -  К., 2015. — Вип. 4. 52 с.

Відповідальний за випуск В. В. Матусевич
Укладач В. В. Войтенко

Редактор В. В. Войтенко
Комп’ютерна верстка Д. Ю. Васько

Підписано до друку 30.11.2015 р. 
Формат 60x84 716. Друк. арк. 3,25 

Зам. 626. Наклад 25 прим. 
УкрІНТЕІ, 03680, Київ, вул. Антоновича, 180


