
План проведення міжнародних науково-інформаційних заходів в 

Київському національному університеті будівництва і 

архітектури на 2018 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 2018 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) 

Четверта міжнародна 

науково-практична 

конференція «Under 

Water Technology» 

Київ-680, 03680 

м.Київ, проспект 

Повітрофлотський, 31 

e-mail: 

knuba@knuba.edu.ua 

21 – 23 

березня 

Факультет автоматизації і 

інформаційних 

технологій 

Кафедра будівельних 

машин 

д.т.н., проф. Сукач М.К. 

Електронна адреса: 

uwtech@uke.net 

V Міжнародна 

конференція 

«Управління 

розвитком 

технологій» на тему: 

«Інформаційні 

технології розвитку 

змісту освіти» 

Київ-680, 03680 

м.Київ, проспект 

Повітрофлотський, 31 

e-mail: 

knuba@knuba.edu.ua 

30 березня Факультет автоматизації 

та інформаційних 

технологій 

Кафедра інформаційних 

технологій:  

044-245-48-32 

к.т.н., доц. Цюцюра М. І. 

Міжвузівський 

круглий стіл: 

«Актуальні 

проблеми освітнього 

процесу в контексті 

європейського 

виміру України» 

Київ-680, 03680 

м.Київ, проспект 

Повітрофлотський, 31 

e-mail: 

knuba@knuba.edu.ua 

квітень Кафедра основ 

професійного навчання 

доц. Руденко М.В. 

 

(044)248-69-25, 

(044)241-55-28 
 

ІІІ Міжнародна 

науково-технічна 

конференція 

«Ефективні 

технології в 

будівництві» 

Київ-680, 03680 

м.Київ, проспект 

Повітрофлотський, 31 

e-mail: 

knuba@knuba.edu.ua 

28-29 

березня 

Будівельний факультет 

д.т.н., проф.Тугай О. А. 

зав. каф. Організації та 

управління будівництвом 

Контакти: тел. +380 44 

2415465 

Е-mail: 

Konfknuba@gmail.com. 

mailto:knuba@knuba.edu.ua
mailto:knuba@knuba.edu.ua
mailto:knuba@knuba.edu.ua
mailto:knuba@knuba.edu.ua


Не скорена голодом 

та терором: до 

роковин Голодомору 

та масових 

політичних репресій 

в Україні 

Київ-680, 03680 

м.Київ, проспект 

Повітрофлотський, 31 

e-mail: 

knuba@knuba.edu.ua 

16-17 квітня 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 

VIII Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Інтегровані 

енергоефективні 

технології в 

архітектурі та 

будівництві 

«Енергоінтеграція-

2018» 

Київ-680, 03680 

м.Київ, проспект 

Повітрофлотський, 31 

e-mail: 

knuba@knuba.edu.ua 

25-26 квітня    Архітектурний факультет 

Проректор з наукової 

роботи та міжнародних 

зв`язків 

Завідувач кафедри 

архітектурних 

конструкцій 

д.т.н., проф.Плоский В.О. 

(044) – 244-96-37 

Форум  роботодавців 

будівельної галузі. 

День кар’єри-2018 

Київ-680, 03680 

м.Київ, проспект 

Повітрофлотський, 31 

e-mail: 

hrbuildingportal@gmail.com 

18 квітня КНУБА, ІІНО КНУБА 

066-290-78-13, 

050-021-29-24 

XV Міжнародна 

конференція 

«Управління 

проектами в 

розвитку 

суспільства» на 

тему: «Антикризові 

механізми 

управління 

проектами розвитку 

в умовах 

децентралізації» 

Київ-680, 03680 

м.Київ, проспект 

Повітрофлотський, 31 

e-mail: 

knuba@knuba.edu.ua 

17 – 19 

травня 

Кафедра Управління 

проектами 

д.т.н., професор  

Бушуєв С. Д. 

044-245-48-57, 044-244-

96-90. 

Електронна адреса: 

distance_pm@knuba.edu.ua 

VI  Міжнародна 

науково-практична  

конференція  

«Moodle Moot – 

Ukraine –  2018» 

Київ-680, 03680 

м.Київ, проспект 

Повітрофлотський, 31 

e-mail: 

knuba@knuba.edu.ua 

25 – 26 

травня 

Факультет автоматизації 

та інформаційних 

технологій 

Кафедра інформаційних 

технологій:  

044-245-48-32 

к.т.н., доц. Щербина А.О. 

 

ІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Будівлі та споруди 

спеціального 

призначення: сучасні 

матеріали та 

Київ-680, 03680 

м.Київ, проспект 

Повітрофлотський, 31 

e-mail: 

knuba@knuba.edu.ua 

24-25   

травень 

Кафедра залізобетонних 

та кам’яних конструкції 

К.т.н., доц. Журавський 

О.Д. 

(044)-2454842 
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конструкції» knubazbk@gmail.com 

II Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Сучасні методи і 

проблемно-

орієнтовані 

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 

вересень Будівельний факультет 

Зав. каф. будівельної 

механіки д.т.н., проф. 

Баженов В. А. 

044-241-5412, 

strmech.kisi@list.ru 

І Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Будівельна та 

муніципальна 

теплотехніка» 

Київ-680, 03680 

м.Київ, проспект 

Повітрофлотський, 31 

e-mail: 

knuba@knuba.edu.ua 

4-5 жовтня Завідувач кафедри 

теплотехніки 

д.т.н., проф. Приймак О.В 

Моб.тел. +380503398494. 

Е-mail: opriymak@mail.ru. 

ІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Будівельне право: 

проблеми 

кодифікації» 

Київ-680, 03680 

м.Київ, проспект 

Повітрофлотський, 31 

e-mail: 

knuba@knuba.edu.ua 

14-15 

жовтня 

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 

Х Всеукраїнська 

конференція 

«Сучасна 

архітектурна освіта» 

Київ-680, 03680 

м.Київ, проспект 

Повітрофлотський, 31 

e-mail: 

knuba@knuba.edu.ua 

22 

листопада 

Архітектурний факультет 

Декан факультету: д.т.н. 

проф. Кащенко О.В. 

(044)245-48-41 

Четверта міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Архітектура 

історичного Києва» 

Київ-680, 03680 

м.Київ, проспект 

Повітрофлотський, 31 

e-mail: 

knuba@knuba.edu.ua 

23 

листопада 

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 

Четверта міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Регіональна 

політика: 

урбаністика та 

просторове 

планування» 

Київ-680, 03680 

м. Київ, проспект 

Повітрофлотський, 31 

e-mail: 

knuba@knuba.edu.ua 

22-23 

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 
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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 

28-30 

листопада  

К.т.н, доцент, доцент 

кафедри основ і 

фундаментів Підлуцький 

В. Л. 

Сайт конференції: 

www.bmc-conf.com 

Третя міжнародна 

науково-технічна 

конференція 

«Геопростір-2018» 

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 

7-8 грудня Будівельно-

технологічний факультет 

д.т.н., проф.Кочетов Г.М. 
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