
Конференції, які проводить кафедра математичного аналізу та 
теорії ймовірностей

І. Тематичні міжнародні та всеукраїнські наукові конференції
Назва конференції Місце проведення Дата Посилання на сайт 

конференції,відео , статті

1 Німецько-українська 
конференція
“Empirical Complete 
Convergence and other 
Limit Theorems of 
Probability Theory”

Інституту теорії чисел та 
теорії ймовірностей 
(Університет Ульм), м. 
Ульм (Німеччина)

 5.08.2013 - 7.08.2013  http://www.uni-
ulm.de/mawi/zawa/worksho
p-2013.html

http://matan.kpi.ua/uk/wor
kshop-ulm-august2013.html

2 Ukrainian-German 
Workshop on Empirical 
Complete Convergence 
and other Limit Theorems 
of Probability Theory

Коктебель, Україна  23-27 вересня, 2013 http://matan.kpi.ua/uk/wor
kshop-koktebel-
september2013.html

3 Всеукраїнська наукова 
конференція 
«СТОХАСТИЧНІ ТА 
ДЕТЕРМІНОВАНІ 
МАТЕМАТИЧНІ 
МОДЕЛІУ НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕННЯХ»

Національний технічний 
університет України 
«КПІ», Київ, Україна

27 по 29 червня 2014 http://matan.kpi.ua/uk/sdm
mnd-conf-june2014.html

4 Міжнародна 
математична 
конференція "Граничні 
теореми в теорії 
ймовірностей, теорії 
чисел та математичній 
статистиці"

Національний технічний 
університет України 
«КПІ», Київ, Україна

10 по 12 жовтня 2016 https://kpi.ua/16-10-12-
matan

http://matan.kpi.ua/en/wor
kshop-october2016-sa.html

http://matan.kpi.ua/uk/wor
kshop-october2016.html

5 Міжнародна 
конференція 
"Стохастичні рівняння, 
граничні теореми та 
статистика випадкових 
процесів"

Національний технічний 
університет України 
«КПІ», Київ, Україна

17–22 вересня 2018 р https://www.youtube.com/
watch?v=8dM91ewTb6M

https://kpi.ua/2018-09-17

6 New Trends in
Probabilistic Number 
Theory and the
Theory of Stochastic 
Processes

Падерборн, Німеччина  28-29 червня 2019 р. https://math.uni-
paderborn.de/fileadmin/ma
thematik/AG-
Wahrscheinlichkeitstheorie/
Conferences/New_Trends/b
ookofabstracts.pdf



7 Conference in Stochastic 
Analysis and Applications 
- CSA2019

Рисор, Норвегія 25-30 серпня 2019 р https://www.mn.uio.no/mat
h/english/research/projects/
storm/events/conferences/c
saa19/

Щорічні конференції.

ІІ. Міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B
0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%8
0%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%B0%D0%BA%D0%B
0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0
_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B0 

Назва 
конференції

Місце проведення Дата Посилання на сайт конференції , 
відео , статті

1 ХVIII 
Міжнародна 
наукова 
конференція 
ім. акад. 
Михайла 
Кравчука, 
присвячена 
125-й річниці 
від дня 
народження 
М. Кравчука

Луцьк — Київ 
(СНУ ім. Лесі 
Українки, НТУУ «КПІ 
ім. Ігоря 
Сікорського»)

7-10.10.2017 сайт конференції  
http://matan.kpi.ua/uk/kravchuk-conf2017
https://kpi.ua/kravchuk_mykhaylo
https://vnu.edu.ua/uk/event/hviii-
mizhnarodna-naukova-konferenciya-imeni-
akademika-mihayla-kravchuka
https://vnu.edu.ua/uk/articles/u-lesinomu-
vishi-vshanuvali-naukoviy-dorobok-i-pamyat-
mihayla-kravchuka
https://kpi.ua/2017-10-10-kravchuk

2 ХVII 
Міжнародна 
наукова 
конференція 
ім. акад. 
Михайла 
Кравчука

 Національний 
технічний університет 
України «КПІ»,
 Київ

19—20.05.2016 сайт конференції  
http://matan.kpi.ua/uk/kravchuk-
conf2016.html
https://kpi.ua/kravchuk-2016

3 ХVII 
Міжнародна 
наукова 
конференція 
ім. акад. 
Михайла 
Кравчука

Національний 
технічний університ 
України «КПІ» 
(м. Київ)

14–15.05.2015 сайт конференції  
http://matan.kpi.ua/uk/kravchuk-
conf2015.html
https://kpi.ua/kravchuk-2015

4 ХVI 
Міжнародна 
наукова 
конференція 
ім. акад. М. 

Національний 
технічний університ 
України «КПІ» 
(м. Київ)

15–17.05.2014 сайт конференції  
http://matan.kpi.ua/uk/kravchuk-
conf2014.html
https://kpi.ua/kravchuk-2014
https://kpi.ua/kravchuk-about



Кравчука
5 XIV 

Міжнародна 
наукова 
конференція 
ім. акад. 
Михайла 
КРАВЧУКА, 
присвячена 
120-й річниці 
від дня 
народження 
М. Кравчука

Національний 
технічний університ 
України «КПІ» 
(м. Київ)

19-21.04.2012 сайт конференції  
http://matan.kpi.ua/uk/kravchukconf2012.ht
ml
https://kpi.ua/1218-3-photo
https://spain.mfa.gov.ua/news/7722-ukrajina-
vidznachaje-120-richchya-vid-dnya-
narodzhennya-vidomogo-ukrajinsykogo-
naukovcya-matematika-mihajla-pilipovicha-
kravchuka(стаття про М.П.Кравчука)
відео з відкриття конференції 
https://www.youtube.com/watch?v=Rd3jyha
NSNg

6 ХІІІ 
Міжнародна 
наукова 
конференція 
імені Михайла 
Кравчука

Національний 
технічний університ 
України «КПІ» 
(м. Київ)

13-15.05.2010
сайту конференції немає
https://kpi.ua/1020-2
https://sites.google.com/site/vyshchmat/file-
cabinet(матеріали конференції)
http://photo.ukrinform.ua/ukr/current/photo.
php?id=327556

7 ХІІ 
Міжнародна 
наукова 
конференція 
імені Михайла 
Кравчука

Національний 
технічний університ 
України «КПІ» 
(м. Київ)

15-17.05.2008 сайту конференції немає
https://kpi.ua/819-2

8 ХІ 
Міжнародна 
наукова 
конференція 
імені Михайла 
Кравчука

Національний 
технічний університ 
України «КПІ» 
(м. Київ)

18-20.05.2006 сайту конференції немає
https://kpi.ua/620-3

9 Х Міжнародна 
наукова 
конференція 
імені Михайла 
Кравчука

Національний 
технічний університ 
України «КПІ» 
(м. Київ)

13-15.05.2004 сайту конференції немає

https://web.archive.org/web/2011072417341
3/http://orthpol.narod.ru/confer.html

10 ІХ 
Міжнародна 
наукова 
конференція 
імені Михайла 
Кравчука

Національний 
технічний університ 
України «КПІ» 
(м. Київ)

16-19.05.2002 сайту конференції немає
https://web.archive.org/web/2011072417341
3/http:/orthpol.narod.ru/confer.html

11 VIII  
Міжнародна 
наукова 
конференція 
імені Михайла 
Кравчука

Інститут математики 
України,
Університет Тараса 
Шевченка,
Педагогічний 
університет ім. 
Драноманова,

11-14.05.2000 сайту конференції немає
https://web.archive.org/web/2011072417341
3/http://orthpol.narod.ru/confer.html



Національний 
технічний університ 
України «КПІ» , 
Київ

ІІІ. Міжуніверситетські та всеукраїнські наукові конференції з математики
Назва конференції Місце проведення Дата Посилання на сайт 

конференції,відео , статті

1 Міжуніверситетська 
наукова конференція
з математики та фізики
для студентів та молодих 
вчених

НТУУ “КПІ”, Київ 21-22 травня 
2009 року

https://kpi.ua/922-3

2 Друга міжуніверситетська 
наукова конференція
з математики та фізики
для студентів та молодих 
науковців

НПУ імені 
М.П.Драгоманова, Київ

28-29 квітня 
2011 року

https://fmf.npu.edu.ua/2010-02-
11-18-38-45/245-ysmp2

3 Третя міжуніверситетська 
наукова конференція 
молодих вчених з 
математики та фізики

НаУКМА, Київ 25-27 квітня 
2013 року

https://www.ukma.edu.ua/index.
php/component/jevents/icalrepe
at_detail/115/-/tretia-
mizhuniversytetska-naukova-
konferentsiia-molodykh-
vchenykh-z-matematyky-ta-
fizyky?Itemid=1018                                  
https://fmf.npu.edu.ua/se/konf/
522-ysmp3   
https://matan.kpi.ua/uk/ysmp3c
onf.html

4 Четверта всеукраїнська 
конференція молодих 
вчених
з математики та фізики

НТУУ “КПІ”, Київ 23-25 квітня 
2015 року

http://matan.kpi.ua/uk/ysmp4co
nf.html

5 П'ята всеукраїнська 
наукова конференція 
молодих вчених з 
математики та фізики 
"Актуальні проблеми 
сучасної математики і 
фізики та методики їх 
навчання "

НПУ імені 
М.П.Драгоманова, Київ

25-26 квітня 
2016 року

https://fmf.npu.edu.ua/se/konf/
708-young-scientists-2016

6 Шоста всеукраїнська 
конференція молодих 
вчених з математики та 
фізики

НаУКМА, Київ 21-22 квітня 
2017 року

https://www.ukma.edu.ua/index.
php/science/3117-shosta-
vseukrainska-konferentsiia-
molodykh-vchenykh-z-



matematyky-ta-fizyky
7 Сьома всеукраїнська 

наукова конференція 
студентів, аспірантів та 
молодих вчених з 
математики

НТУУ “КПІ ім. Ігоря 
Сікорського”, Київ

 19–20 квітня 
2018 року

http://matan.kpi.ua/uk/young-
math-2018.html

8 Восьма всеукраїнська 
наукова конференція 
молодих вчених з 
математики та фізики 
"Актуальні проблеми 
сучасної математики і 
фізики та методики їх 
навчання "

НПУ імені 
М.П.Драгоманова, Київ

23-24 травня 
2019 року

https://fmf.npu.edu.ua/se/konf/
1100-ysmp8

9 Дев'ята всеукраїнська 
наукова конференція 
молодих вчених з 
математики та фізики

НаУКМА (дистанційно) 10-11 квітня 
2020 року

https://mathconf.ukma.edu.ua/

1
0

Десята всеукраїнська 
наукова конференція 
молодих математиків

НТУУ “КПІ ім. Ігоря 
Сікорського” 
(дистанційно)

16-17 квітня 
2021 року

https://matan.kpi.ua/uk/young-
math-2021.html

ІV. Міжнародна науково-практична конференція «Математика в 
сучасному технічному університеті»

Назва конференції Місце проведення Дата Посилання на сайт 
конференції, відео , статті

1 Міжнародна науково-
практична конференція 
«Математика в 
сучасному технічному 
університеті»

Національний технічний 
університет України 
«КПІ», Київ, Україна

19-20 квітня 2013 року https://sites.google.com/sit
e/mathmodtu/
http://matan.kpi.ua/uk/mat
hmodtu-conf-april2013.html

2 Друга міжнародна 
науково-практична 
конференція
«Математика в 
сучасному технічному 
університеті»

Національний технічний 
університет України 
«КПІ», Київ, Україна

20–21 грудня 2013 http://matan.kpi.ua/uk/mat
hmodtu-conf-
december2013.html 

3 Третя міжнародна 
науково-практична 
конференція
«Математика в 
сучасному технічному 
університеті»

Національний технічний 
університет України 
«КПІ», Київ, Україна

25–26 грудня 2014 
року

http://matan.kpi.ua/uk/mvs
tu3.html



4 Четверта міжнародна 
науково-практична 
конференція
«Математика в 
сучасному технічному 
університеті»

Національний технічний 
університет України 
«КПІ», Київ, Україна

24–25 грудня 2015 
року

http://matan.kpi.ua/uk/mvs
tu4.html

5 П’ята міжнародна 
науково-практична 
конференція
«Математика в 
сучасному технічному 
університеті»

Національний технічний 
університет України 
«КПІ імені Ігоря 
Сікорського», Київ, 
Україна

29–30 грудня 2016 
року

http://matan.kpi.ua/uk/mvs
tu5.html

6 Шоста міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Математика в 
сучасному технічному 
університеті»

Національний технічний 
університет України 
«КПІ імені Ігоря 
Сікорського», Київ, 
Україна

28—29 грудня 2017 
року

http://matan.kpi.ua/uk/mvs
tu6.html

7 Сьома міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Математика в 
сучасному технічному 
університеті»

Національний технічний 
університет України 
«КПІ імені Ігоря 
Сікорського», Київ, 
Україна

27–28 грудня 2018 
року

http://matan.kpi.ua/uk/mvs
tu7.html

8 Восьма міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Математика в 
сучасному технічному 
університеті»

Національний технічний 
університет України 
«КПІ імені Ігоря 
Сікорського», Київ, 
Україна

26–27 грудня 2019 
року

http://matan.kpi.ua/uk/mvs
tu8.html

9 Дев'ята міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Математика в 
сучасному технічному 
університеті»

Національний технічний 
університет України 
«КПІ імені Ігоря 
Сікорського», Київ, 
Україна

28–29 грудня 2020 
року

http://matan.kpi.ua/uk/mvs
tu9.html


