
План проведення міжнародних науково-інформаційних заходів в 

Київському національному університеті будівництва і 

архітектури на 2017 р. 
 

З метою покращення науково-інформаційної роботи, підвищення 

міжнародного рівня наукових заходів, що проводяться в університеті, 

пропагування новітніх будівельних технологій, обміну передового досвіду 

будівельної науки та виробництва, підвищення якості підготовки фахівців-

будівельників протягом осіннього семестру 2017 р. організувати і провести у 

визначені нижче терміни наступні науково-інформаційні заходи 

 

Назва міжнародного 

наукового заходу 

 

Місце проведення 

 

Термін 

проведення 

 

Координатор  (ПІБ, 

телефон, факс, е-mail, 

сайт організації) 

Дев’ята всеукраїнська 

конференція  «Сучасна 

архітектурна освіта» 

Київ-680, 03680 

м.Київ, проспект 

Повітрофлотський, 

31 

e-mail: 

knuba@knuba.edu.ua 

23-24 

жовтня 

Архітектурний 

факультет 

Декан факультету: д.т.н. 

проф. Кащенко О.В. 

(044)245-48-41 

Четверта всеукраїнська 

конференція «Архітектура 

історичного Києва» 

Київ-680, 03680 

м.Київ, проспект 

Повітрофлотський, 

31 

e-mail: 

knuba@knuba.edu.ua 

23-24 

жовтня 

Архітектурний 

факультет 

Завідувач кафедри 

Кафедра інформаційних 

технологій в архітектурі 

 к.т.н., проф. Товбич В.В. 

Телефон (044) 245-48-40, 

кім.113 

kita@voliacable.com 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасні методи і 

проблемно-орієнтовні 

комплекси розрахунку 

конструкцій і їх 

застосування у проектуванні 

і навчальному процесі»» 

Київ-680, 03680 

м.Київ, проспект 

Повітрофлотський, 

31 

e-mail: 

knuba@knuba.edu.ua 

25-26 

жовтня 

Будівельний факультет 

Зав. каф. будівельної 

механіки д.т.н., проф. 

Баженов В.А. 

044-241-5412, 

strmech.kisi@list.ru 

Конференція-майстер-клас 

«Відкрита геометрія: 

методи, моделі та графічні 

технології» 

Київ-680, 03680 

м.Київ, проспект 

Повітрофлотський, 

31 

e-mail: 

knuba@knuba.edu.ua 

1 листопада Проректор з наукової 

роботи та міжнародних 

зв`язків, 

Завідувач кафедри 

архітектурних 

конструкцій 

д.т.н., проф. Плоский 

В.О. 

(044) – 244-96-37  

Електронна адреса: 

geometry-kyiv@ukr.net 

mailto:knuba@knuba.edu.ua
mailto:knuba@knuba.edu.ua
mailto:knuba@knuba.edu.ua
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Третя всеукраїнська 

науково-практична 

конференція «Інноваційний 

розвиток підприємств у 

процесі формування 

економіки інтелектуального 

капіталу» (присвячується 

110-річниці від дня 

народження засновника 

кафедри економічної теорії 

д.е.н., проф. Лінійчука Я. У.) 

Київ-680, 03680 

м.Київ, проспект 

Повітрофлотський, 

31 

e-mail: 

knuba@knuba.edu.ua 

3-4 

листопада 

Будівельний факультет 

Завідувач кафедри 

економічної теорії 

Лич В.М. 

241-55-71 e-mail 

Kapitall335@ukr.net 

 

Перша міжнародна 

конференція «Будівельне 

право: проблеми теорії і 

практики» 

Київ-680, 03680 

м.Київ, проспект 

Повітрофлотський, 

31 

e-mail: 

knuba@knuba.edu.ua 

4 листопада   Факультет інженерних 

систем та екології 

Зав. каф. політичних 

наук д.п.н., доц.Перегуда 

Є.В. 

Контактні телефони: 

044-241-5566, 044-241-

5573. 

Е-mail: yevgennn@ukr.net 

Круглий стіл освітян та 

роботодавців 

«Конкурентоспроможність 

фахівців на архітектурно-

будівельному ринку» 

Київ-680, 03680 

м.Київ, проспект 

Повітрофлотський, 

31 

e-mail: 

knuba@knuba.edu.ua 

8 листопада Проректор з наукової 

роботи та міжнародних 

зв`язків, 

Завідувач кафедри 

архітектурних 

конструкцій 

д.т.н., проф. Плоский 

В.О. 

(044) – 244-96-37  

Електронна адреса: 

geometry-kyiv@ukr.net 

Третя міжнародна 

конференція 

«Перезавантаження 

будівництва: економіка, 

організація, менеджмент» 

Київ-680, 03680 

м.Київ, проспект 

Повітрофлотський, 

31 

e-mail: 

knuba@knuba.edu.ua 

9-11 

листопада 

Будівельний факультет 

д.е.н, професор кафедри 

менеджменту в 

будівництві Бондар О.А. 

(044) – 241-54-98 кім. 

601 

Друга міжнародна 

конференція «Проблеми 

геотехніки» (CGE) 

Київ-680, 03680 

м.Київ, проспект 

Повітрофлотський, 

31 

e-mail: 

knuba@knuba.edu.ua 

20-23 

листопада 

Зав. каф. основ і 

фундаментів д.т.н., проф. 

Бойко І.П. 

Сайт конференції: 

www.cgeconf.com 

  

Третя міжнародна 

конференція «Регіональна 

політика: історичні витоки,  

законодавче регулювання та 

Київ-680, 03680 

м.Київ, проспект 

Повітрофлотський, 

31 

e-mail: 

22-23 

листопада   

Факультет інженерних 

систем та екології 

Зав. каф. політичних 

наук д.п.н., доц.Перегуда 

mailto:knuba@knuba.edu.ua
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практична реалізація» knuba@knuba.edu.ua Є.В. 

Контактні телефони: 

044-241-5566, 044-241-

5573. 

Е-mail: yevgennn@ukr.net 

Третя міжнародна науково-

практична конференція 

молодих вчених, аспірантів і 

студентів 

«БудМайстерКлас» 

Київ-680, 03680 

м.Київ, проспект 

Повітрофлотський, 

31 

e-mail: 

knuba@knuba.edu.ua 

28 

листопада - 

1 грудня   

К.т.н, доцент, доцент 

кафедри основ і 

фундаментів Підлуцький 

В. Л. 

Сайт конференції: 

www.bmc-conf.com 

Третя міжнародна науково-

технічна конференція 

«Геопростір-2017» 

Київ-680, 03680 

м.Київ, проспект 

Повітрофлотський, 

31 

e-mail: 

knuba@knuba.edu.ua 

4-6 грудня Факультет 

геоінформаційних 

систем управління 

територіями д.е.н., проф. 

Шульц Р.В. 

(044)244-96-89 

Четверта  міжнародна 

конференція 

«Водокористування: 

технології, споруди, 

менеджмент» 

Київ-680, 03680 

м.Київ, проспект 

Повітрофлотський, 

31 

e-mail: 

knuba@knuba.edu.ua 

12-13 

грудня 

Будівельно-

технологічний факультет 

д.т.н., проф.Кочетов 

Г.М. 
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