
Сайти партнерів видання 
 

Міжнародний журнал Підводні технології (Underwater Technologies) видається Київським національним уні-
верситетом будівництва і архітектури спільно з асоційованими членами: 

 інститутами Національної академії наук і галузевими академіями України 
 вищими навчальними закладами України й іноземних держав 
 науково-дослідними, виробничими та інформаційними установами: 

 

www.hydromech.org.ua/ru (Інститут гідромеханіки 
НАН України) 

www.inmech.kiev.ua (Інститут механіки імені 
С.П.Тимошенка НАН України) 

www.geotm.dp.ua/index.php/ru (Інститут геотехнічної 
механіки імені М.С.Полякова НАН України) 

www.paton.kiev.ua (Інститут електрозварювання 
імені Є.О.Патона НАН України) 

www.icib.kiev.ua (Інститут кібернетики імені 
В.М.Глушкова НАН України) 

www.itgip.org (Інститут телекомунікацій і глобального 
інформаційного простору НАН України)  

www.igs-nas.org.ua (Інститут геологічних наук 
НАН України) 

www.naas.gov.ua (Національна академія аграрних наук 
України) 

www.imesg.gov.ua (Інститут механізації та електрифі-
кації сільського господарства НААН України) 

www.panukraina.pl (Польська Академія Наук, 
Представництво в Києві) 

www.akadembud.org (Академія будівництва України) www.uan.ua (Українська академія наук) 

www.geol.univ.kiev.ua/ua (Київський національний 
університет імені Т.Шевченка) 

www.univer.kharkov.ua (Харківський національний 
університет імені В.Н.Каразіна) 

www.lp.edu.ua (Національний університет Львівська 
політехніка) 

www.kpi.ua/ru (НТУУ Київський політехнічний інститут 
імені І.Сікорського) 

www.dnu.dp.ua/ru (Дніпровський національний 
університет імені О.Гончара) 

www.kdu.edu.ua/ru/MAIN.php (Кременчуцький націона-
льний університет імені М.Остроградського) 

www.uzhnu.edu.ua (Ужгородський національний 
університет) 

www.kpi.kharkov.ua (НТУ Харківський політехнічний 
інститут) 

www.opu.ua (Одеський національний політехнічний 
університет) 

www.nltu.edu.ua (Національний лісотехнічний 
університет України) 

www.pntu.edu.ua/ru (Полтавський національний 
технічний університет імені Ю.Кондратюка) 

www.nubip.edu.ua (Національний університет 
біоресурсів і природокористування) 

www.nung.edu.ua (Івано-Франківський національний 
технічний університет нафти і газу) 

www.nau.edu.ua (Національний авіаційний університет) 

www.ntu.edu.ua (Національний транспортний 
університет) 

www.tntu.edu.ua (Тернопільський національний 
технічний університет імені І.Пулюя) 

www.lutsk-ntu.com.ua (Луцький національний технічний 
університет) 

www.nure.ua (Харківський національний університет 
радіоелектроніки) 

www.nuft.edu.ua (Національний університет харчових 
технологій) 

www.nuos.edu.ua (Національний університет 
кораблебудування імені академіка Макарова) 

www.vmurol.com.ua (Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини Україна) 

www.kstuca.kharkov.ua (Харківський національний 
університет будівництва і архітектури) 

www.khadi.kharkov.uа (Харківський національний 
автомобільно-дорожній університет) 

www.nmu.org.ua (ДВНЗ Національний гірничий 
університет) 

www.onmu.odessa.ua (Одеський національний 
морський університет) 

www.nuwm.edu.ua/ru (Національний університет 
водного господарства та природокористування) 

www.pgasa.dp.ua (Придніпровська державна академія 
будівництва та архітектури) 

www.zgia.zp.ua (Запорізька державна інженерна 
академія) 

www.tu-freiberg (Technische Universität Bergakademie, 
Freiberg, Germany) 

www.pollub.pl (Universytet Politechnika Lubelska, 
Poland) 

www.up.lublin.pl (Universytet Przyrodniczy w Lublinie, 
Poland) 

www.underwater.pg.gda.pl (Gdansk University 
of Technology, Poland) 

www.pk.edu.pl (Politechnika Krakowska im.Tadeusza 
Koscszka, Poland) 

www.uel.ac.uk (University of East London, England) 

www.tu-darmstadt.de (Technische Universität Darmstadt, 
Germany) 

www.tuwien.ac.at (Vienna University of Technology, 
Austria) 

www.ujep.cz/en (University J. Evangelista Purkinje in Usti 
nad Labem (Czech Republic) 

www.technion.ac.il/en (Israel Institute of Technology, 
Israel) 

www.baltrobotics.com (BaltRobotics Sp.z.o.o., Gdansk, 
Poland) 

www.skyjack.com (Skyjack Inc., a Linamar company, 
Hamilton, Canada) 

www.sero.se (Sveriges Energiföreningars Riksorganisation 
Stockholm, Sweden) 

www.kryptonocean.com (Kryptonocean Group, 
Virginian Isl.) 

www.ndibv.kiev.ua (НДІ будівельного виробництва, 
Київ) 

www.undergeo.com.ua (НДІ Підземспецбуд, 
Київ) 

www.niisk.com (ДНДІ будівельних конструкцій, 
Київ) 

www.ndibmv.kiev.ua (УНДІ будівельних матеріалів 
та виробів, Київ) 

www.uaproinfo.com (ООО ПРОІНФО, Тернопіль) www.worldmaritimenews.com (Maritime Today, publishing 
house World Maritime News, USA) 

www.lira-k.com.ua (Видавництво Ліра-К, Київ) www.bgsmall.com (ТОВ Big end Small, Київ) 
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