
 
Конференції
  
#6 от 28.03.2017 
«Проблеми науково-технічного та правового забезпечення кібербезпеки в сучасному світі»
Друга міжнародна науково-технічна конференція з такою назвою відбудеться в нашому
університеті 11–12 квітня. Організатором її виступає НТУ «ХПІ». Серед учасників заходу
вчені з України, Азербайджану, Польщі та Болгарії.
Конференція розпочнеться у Premier Palace Hotel Kharkiv (просп. Правди, 2) о 10.00.
На секціях будуть обговорюватися проблеми математичного моделювання і прогнозування
загроз кібербезпеки; організаційно-технічне забезпечення кібербезпеки; проблеми правового
регулювання кібербезпеки і використання цифрових об’єктів права інтелектуальної
власності.
Спікери заходу: голова оргкомітету конференції – ректор НТУ «ХПІ», лауреат премії НАН
України імені С. О. Лебедєва, член-кореспондент Національної академії наук України, д. т.
н., професор Євген Сокол; д. т. н., професор НТУ «ХПІ» Лев Раскін; провідний науковий
співробітник Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України м. Київ, д. т. н., професор
Надір Алішов; професор Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, д. т. н.,
професор Роман Олейніков; представники Харківського національного університету
внутрішніх справ та компанії NIX Solutions.
XVII Регіональна студентська конференція «Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне
забезпечення»
відбудеться 12–13 квітня на кафедрі загальної та експериментальної фізики (ЗЕФ) НТУ
«ХПІ». До участі у ній запрошуються студенти-фізики 1–4 курсів вищих навчальних закладів
Харківського регіону та всі бажаючі.
На форумі будуть розглянуті нові лекційні презентації, лабораторні роботи та комп’ютерні
моделі фізичних явищ та процесів, які розроблені для наукових досліджень та демонстрацій
у навчальному процесі. Учасники конференції також ознайомляться з результатами роботи
студентів у наукових лабораторіях вузів за підсумками дослідів фізичних явищ і реальних
інженерних проектів;обговорять філософські, історичні та сучасні проблеми фізики та
наукові і практичні результати застосування сучасних інформаційних технологій у фізиці.
«Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція відбудеться 26–27 квітня на кафедрі
турбінобудування НТУ «ХПІ».
Її організатори – Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України,
НТУ «ХПІ», НТУУ «КПІ», Національний університет кораблебудування ім. адмірала
Макарова, Інститут технічної теплофізики НАН України, Інститут проблем машинобудування
ім. А. М. Підгорного НАН України, ПАТ «Сумське НВО», ПАТ «Турбоатом», ДП «Івченко-
Прогрес», ДП НПГГ «Зоря»-«Машпроект», АТ «Мотор Січ».
За матеріалами конференції буде видано чотири випуски вісника НТУ «ХПІ» «Енергетичні та
теплотехнічні процеси й устаткування»
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