План проведення наукових, науково-технічних, науково-практичних конференцій і
семінарів у Національному авіаційному університеті в 2021 році
№
з/п

Назва заходу

Телефон, факс, e-mail

Термін
проведення

1

2

3

4

Загально-університетські конференції
1

ХV Міжнародна науково-технічна
конференція «АВІА-2021»

2

ХXІ Міжнародна науковопрактична конференція молодих
учених і студентів «Політ.
Сучасні проблеми науки»

(044) 406-71-56
(044) 406-79-21
avia@nau.edu.ua
http://avia.nau.edu.ua
(044) 406-76-03
1.329@ukr.net
http://polit.nau.edu.ua

20–22 квітня

7–9 квітня

Інститут новітніх технологій та лідерства
3

XVII Науково-технічна
конференція студентів, аспірантів,
докторантів та молодих учених
«Інноваційні технології»

406-73-41
osvn_phd@nau.edu.ua

18–19 листопада

Інститут інноваційних освітніх технологій
4

5

6

Всеукраїнська науково-практична
конференція «Формування
компетентностей обдарованої
особистості в системі
позашкільної та вищої освіти»
VІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція за
міжнародною участю «Актуальні
проблеми в системі освіти:
загальноосвітній заклад середньої
освіти – доуніверситетська
підготовка – заклад вищої освіти»

(044)406-72-09
(044)406-74-04
obdarovana@nau.edu.ua

11 березня

(044)406-74-04
(044)406-72-02
idp@nau.edu.ua
muranovanp@gmail.com
gnatyukvo@gmail.com

27 квітня

IІ Всеукраїнська науковопрактична конференція за
міжнародною участю
«Дистанційна освіта в Україні:
інноваційні, нормативно-правові,
педагогічні аспекти»

(044) 406-74-04
(044) 406-77-49
idp@nau.edu.ua
mailto:muranovanp@gmail.com
gnatyukvo@gmail.com
liudmylalakhtionova@gmail.com

12 травня

Навчально-науковий інститут неперервної освіти
7

8

Загально-інститутські заходи
IV Науково-практичний
(044) 406-74-00
експертний конвент «Освіта
upo.nau@gmail.com
впродовж життя: соціальні запити,
сучасні виклики та пріоритети в
реалізації»
ІІ Міжнародна науково-практична (044) 406-72-10
конференція «Актуальні проблеми valeriiakovach@gmail.com
та перспективи розвитку сучасної
післядипломної освіти»

26 березня

28 травня

9

VIII Всеукраїнська науковопрактична конференція молодих
вчених “НАУКОВА МОЛОДЬ2021”

(044) 406-72-10
valeriiakovach@gmail.com

21 жовтня

Кафедра технологій управління
10

Науково-практичний семінар:
«Фундаментальні та прикладні
дослідження в управлінні»

11

Науково-практичний семінар:
«Україна майбутнього: інновації
та сучасні технології в
управлінні»

12

13

14

15

16

(044) 406-73-72,
(098) 114-59-01.
itu@nau.edu.ua
oksana.polishchuk@npp.nau.edu.ua
(044) 406-73-72,
(098) 114-59-01.
itu@nau.edu.ua
oksana.polishchuk@npp.nau.edu.ua

Кафедра управління професійною освітою
Науково-практичний семінар
(044) 406-74-00
«Моделювання освітнього
upo.nau@gmail.com
середовища STEM орієнтованого
навчання»
Круглий стіл «Інноваційне
(044) 406-74-00
лідерство та інноваційна культура upo.nau@gmail.com
підприємства»
Науково-практичний семінар
(044) 406-74-00
«Психічне здоров’я особистості у
upo.nau@gmail.com
кризовому суспільстві»
Кафедра публічного управління та адміністрування
Науково-практичний семінар
«Тенденції публічного управління
та адміністрування в сучасних
умовах»
ІІІ Студентський круглий стіл
«Публічне управління та
адміністрування: історична
ретроспектива, особистості,
сучасність»

12 лютого

22 квітня

25 лютого
27 квітня

26 травня

(044) 406-79-92
gruschinska@meta.ua

15 квітня

(044) 406-79-92,
gruschinska@meta.ua

17 грудня

Аерокосмічний факультет
Кафедра комп’ютеризованих електротехнічних систем і технологій
17

18

19

20

Науковий семінар
«Аеротермогазодинаміка та
характеристики двигунів»
Науково-технічна конференція
«Сучасні проблеми
машинознавства»
Науковий семінар
«Аеротермогазодинаміка та
характеристики двигунів»
ХІV Міжнародна науковопрактична конференція
«Інтегровані інтелектуальні
робото-технічні комплекси

Terj@nau.edu.ua
(044) 406-75-93

25 лютого

oleksandr.tisov@npp.nau.edu.ua
(044) 4067842

15 квітня

Terj@nau.edu.ua
(044) 406-75-93

22 квітня

iirtk.nau@gmail.com
(044) 406-71-58

18–19 травня

21

22

23

24

(ІІРТК-2021)»
ХХІ Міжнародна науково-технічна valerii.badakh@npp.nau.edu.ua
конференція АСПГП
(044) 4084554
«Промислова гідравліка і
пневматика»
VІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція молодих
(044) 4067431,
учених і студентів «Енергетична
(044) 4067525
безпека та енергоефективність на
NataSokolova@bigmir.net
транспорті»
Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

5-6 листопада

19 листопада

MINTT-2021: ХІ Міжнародна
(0552) 22-35-69
науково-практична конференція
м. Херсон
«Сучасні інформаційні та
nauka_ksma@ukr.net
інноваційні технології на
транспорті»
Кафедра машинознавства
Науково-технічна конференція
«Сучасні проблеми
машинознавства»

(044) 406-78-42

травень

15 квітня

Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій
25

V Всеукраїнська науковопрактична Інтернет-конференція
«Вища школа:
удосконалення якості підготовки
фахівців»

(050) 985-03-93
pershoks@gmail.com

12-14 квітня

26

Міжнародна конференція
«MATLAB and computer
calculations in education, science
and engineering»
«MATLAB та комп’ютерні
обчислення в освіті, науці та
інженерії»
VI Міжнародна конференція IEEE
«Актуальні проблеми розвитку
безпілотних літальних апаратів

(044) 406-74-27
(066) 224-20-36
Ye_Gayev@i.ua

28–30 квітня

(067) 924-23-37
svm@nau.edu.ua

19-21 жовтня

27

28

Науково-практична конференція
(050) 949-71-50
молодих учених і студентів
conference@tks.nau.edu.ua
«Проблеми експлуатації та захисту http://t.me/conference_tks_nau
інформаційно-комунікаційних
систем»

26 лютого

Факультет архітектури, будівництва та дизайну
29

30

ХIІ Міжнародна науковопрактична конференція студентів
та молодих вчених «Комп’ютерні
технології в архітектурнобудівельному проектуванні»
(онлайн)
VІ Всеукраїнський фестиваль
«Архітектура. Дизайн.
Будівництво»

(067) 500-05-02,
(095) 286-39-90
bmari@ukr.net
olchik01@ukr.net

5–6 лютого

(050) 819-99-99
okyabrina11@ukr.net

1–30 квітня

31

32

33

I Міжнародна науково-практична
конференція "Будівництво.
Архітектура. Дизайн"
ХIІ Міжнародна наукова
конференція «Архітектура та
екологія»
ХXIV Міжнародна наукова
конференція студентів і молодих
учених «Наука – майбутнє Литви.
Інженерія транспорту та
перевезення» (м. Вільнюс, Литва)

(067) 320-62-14
archiprestig@gmail.com
(050) 923-81-01
kostjuchenko@nau.edu.ua

22–23 квітня

9–11 листопада

(067) 929-64-37
beljatynskij@ukr.net

22– 23
листопада

Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій
34

35

36

ХV Всеукраїнська науковопрактична конференція молодих
учених і студентів «Екологічна
безпека держави»
VIII Міжнародна науково-технічна
конференція «Проблеми
хіммотології. Теорія та практика
раціонального використання
традиційних і альтернативних
паливно-мастильних матеріалів»
V Міжнародна науково-практична
конференція «Новітні досягнення
біотехнології»

(044) 406-74-52
(067) 498-38-73
ecoconf@nau.edu.ua

22 квітня

(044) 406-74-88
(044) 408-54-00
chemmotology_assosiation@ukr.net

21-25 червня

(044) 406-78-87
(044) 406-78-48
kbtnau@npp.nau.edu.ua

23-24 вересня

Факультет економіки та бізнес-адміністрування
37

38

39

40

41

42

ІІ Міжнародна науково-практична
Інтернет-конференція «Бізнесаналітика: моделі, інструменти та
технології»
ХІІІ Міжнародна науковопрактична конференція «Сучасні
проблеми глобалізаційних
процесів у світовій економіці»
Десята міжнародна науковопрактична он-лайн конференція
«Актуальні проблеми і тенденції
розвитку бухгалтерського обліку
та аудиту»
ХІІ Міжнародна науковопрактична конференція
«Сучасні підходи до креативного
управління економічними
процесами»
ІІІ Міжнародна науково-практична
конференція «Глобальний
маркетинг: аналіз та виклики
сучасності»
Міжнародна науково-практична
конференція «Розвиток економіки
та бізнес-адміністрування: наукові

(044) 406-78-10,
(044) 406-77-90
kek@nau.edu.ua

3–5 березня

(044) 406-77-05
(066) 604-49-70

18 березня

(044) 406-79-26
rozsulka_kaphedru@ukr.net

(044) 406-79-75,
(097) 101-17-67
economy.nau@gmail.com

(044) 406-77-43

(044) 406-74-61
(097) 101-17-67
economy-nau@ukr.net

15 квітня

15–16 квітня

травня

21 жовтня

течії та рішення»
43

44

XІ Міжнародна науковопрактична конференція «Сучасні
проблеми економіки та бізнесу»
ХІІ Міжнародна науковопрактична Інтернет-конференція
«Фінанси: теорія і практика»

(095) 858-65-18
kaf_econ_business_technolog
@ukr.net
(044) 406-79-25
fbss_nau@ukr.net

28–29 жовтня

17 грудня

Факультет кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії
45

46

47

48

49

50

51

52

53

IV Міжнародна конференція з
комп’ютерних наук, інжинірингу
та освітніх технологій (ICCSEEA
2021)
VII Міжнародна науковопрактична конференція
«Актуальні питання забезпечення
кібербезпеки та захисту
інформації»
ХІ Міжнародна науково-технічна
конференція «Безпека
інформаційних технологій»
(ITSEC)
XVII Міжнародна науковотехнічна конференція «Проблеми
інформатизації»
XVI Науково-практична
конференція «Інженерія
програмного забезпечення»
(SoftEngine 2021)
XIV Міжнародна науковопрактична конференція
«Комп’ютерні системи та мережні
технології» (CSNT)
Всеукраїнська науково-практична
конференція «Стан та вдосконалення безпеки інформаційнотелекомунікаційних систем (SITS)»
XІI Міжнародна науково-технічна
конференція «Інтелектуальні
технології лінгвістичного аналізу»
Науково-практична конференція
«Сучасні тенденції розвитку
системного програмування»

54

ІІІ Міжнародна конференція з
кібергігієни та управління
конфліктами у глобальних
інформаційних мережах

55

Міжвузівська студентська

(044) 406-75-37
(097) 193-44-25
s.gnatyuk@nau.edu.ua
http://www.uacnconf.org
(044) 406-76-42
(063) 707-91-33
agkorchenko@gmail.com

23-24 січня

17-20 лютого

(044) 406-76-42
(063) 707-91-33
agkorchenko@gmail.com

18-23 березня

(044) 408-35-37
(066) 706-18-30
kozelkova82@gmail.com
(044) 406-76-41
(063) 932-03-32
nayipz44@gmail.com

12-13 квітня

(044) 406-76-78
(095) 089-36-76
zhuravel.nata83@gmail.com
csnt@nau.edu.ua
http://csnt.nau.edu.ua/
(044) 406-76-42
(063) 707-91-33
agkorchenko@gmail.com

15-17 квітня

(044) 406-73-62
(044) 406-75-24
intex@email.ua
(044) 406-73-62
(044) 406-75-24
(050) 443-88-96
eart@ukr.net
(044) 406-75-37
(097) 193-44-25
cyber.conf.nau@gmail.com
s.gnatyuk@nau.edu.ua
http://cyberconf.fccpi.nau.edu.ua/
(044) 406-70-56

12-14 квітня

22-25 червня

19-20 жовтня

25-26 листопада

29-30 листопада

8-10 грудня

56

науково-практична конференція
«Технічний захист інформації
2021»
XVIII Міжнародна науковотехнічна конференція «Проблеми
інформатизації»

(050) 356-86-45
kzzi@nau.edu.ua
(044) 408-35-37
(066) 706-18-30
kozelkova82@gmail.com

10-11 грудня

Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій
57

ІV Міжнародний симпозіум
«Cоціокультурний дискурс
глобалізованого світу: наука,
освіта, комунікація»

(044) 406-70-36,
(044) 406-75-00
guman@nau.edu.ua,
sophist@nau.edu.ua

58

IV Міжнародна конференція на
тему «Інноваційні методи та
технології підготовки фахівців
соціальної сфери»
Круглий стіл молодих учених,
аспірантів, студентів «Тарас
Шевченко: вчора, сьогодні,
завтра»
VІІI Всеукраїнська науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми сучасного
суспільства в фокусі соціології»
ІX Міжнародна науково-практична
конференція «Актуальні проблеми
вищої професійної освіти»

(044) 406-74-60
k_pst88@nau.edu.ua

59

60

61

62

63

64

65

66

67

ІІІ Міжнародна науково-практична
конференція «Лінгвістичні та
методологічні аспекти викладання
іноземних мов професійного
спрямування»
Всеукраїнський круглий стіл
«Цифрова реальність у глобальній
системі людина-суспільство», в
рамках IV Міжнародного
симпозіуму «Гуманітарний
дискурс мультикультурного світу:
наука, освіта, комунікація»
Науково-практичний студентський
круглий стіл «Issues that matter»
XІV Міжнародна науковопрактична конференція «Фаховий
та художній переклад: теорія,
методологія, практика»
Науково-практична конференція
«Безпілотна авіація України»
ІІІ Всеукраїнський круглий стіл
молодих учених і студентів «Роль

16 березня –
18 травня
16 березня –
Пленарне
засідання
17 березня
у межах
Симпозіуму

(097) 184 34 40
k_ukr@nau.edu.ua

18 березня
у межах
Симпозіуму

(067) 6454748
k_socio@nau.edu.ua

18 березня
у межах
Симпозіуму

(044) 406-75-40
(067) 772-75-23
k_pро@nau.edu.ua,
baranovcka1957@nau.edu.ua
(044) 406-71-45
(067) 7720760
k_imf@nau.edu.ua

19 березня
у межах
Симпозіуму

(044) 406-74-01
filosof@nau.edu.ua

23 березня
у межах
Симпозіуму

(067) 6454748
k_socio@nau.edu.ua

08 квітня
у межах
Симпозіуму
09-10 квітня
у межах
Симпозіуму

(067) 7044880
k_afp@nau.edu.ua

(044) 406-73-00
ppo@nau.edu.ua,
k_ikl@nau.edu.ua
(067) 753-98-92
k_ifl@nau.edu.ua,

23 березеня
у межах
Симпозіуму

14 квітня
у межах
Симпозіуму
14-15 квітня
у межах

68

69

70

71

72

73

74

75

76
77

78

79

іноземних мов у соціокультурному
становленні особистості»
XІІ Міжнародна науковопрактична конференція «Авіаційна
та екстремальна психологія в
контексті технологічних
досягнень»
XІV Міжнародна науковопрактична конференція
«Національна ідентичність в мові
та культурі»
Всеукраїнський науковопрактичний семінар «Сучасні
виклики педагогічній майстерності
викладача вищої школи»
V Всеукраїнський круглий стіл
«Проблеми термінології: сучасний
стан»
Круглий стіл «Соціальнополітичні науки в авіаційному
університеті: стан і перспективи»
Круглий стіл для студентів
«Цифрові колекції установ
соціальної пам’яті як засіб
збереження історико-культурної
спадщини»
XVI Міжнародна науковометодична конференція «Фізичне
виховання в контексті сучасної
освіти»
Круглий стіл з нагоди Дня
соціолога «Щорічна обсервація
соціологічних полів світу в День
соціолога України»
Соціологічні читання «Персоналії
в соціології»
Філософські читання
«Екологічний імператив
сучасності у системі людинаприрода», в рамках тижня
філософії
ІV Міжнародна науково-практична
конференція «Психологія
свідомості: теорія і практика
наукових досліджень»
ІХ Міжнародна науково-практична
конференція «Подолання мовних
та комунікативних бар’єрів: освіта,
наука, культура»

olena.kovtun@npp.nau.edu.ua

Симпозіуму

(099) 138-4738
k_aps@nau.edu.ua

15-16 квітня
у межах
Симпозіуму

(067) 5966517,
(044) 4067146
oksana.shostak@npp.nau.edu.ua

21-22 квітня
у межах
Симпозіуму

(044) 406-75-40
k_pро@nau.edu.ua,
semichenko@nau.edu.ua

22 квітня
у межах
Симпозіуму

(097) 184 34 40
k_ukr@nau.edu.ua

23 квітня
у межах
Симпозіуму
29 квітня
у межах
Симпозіуму
18 травня
у межах
Симпозіуму

(097) 9467844
k_socio@nau.edu.ua
(044) 406-73-00
kafedra608@ukr.net,
k_ikl@nau.edu.ua

(097) 669-89-69
k_fvx@nau.edu.ua

17–18 червня

(067) 7521512
k_socio@nau.edu.ua

30 вересня

(067) 6454748
k_socio@nau.edu.ua
(044) 406-74-01
filosof@nau.edu.ua

05 жовтня

(044) 406-75-40
Моб.: (067) 512-26-40
k_pро@nau.edu.ua,
piterkiev@gmail.com
(067) 753-98-92
olena.kovtun@npp.nau.edu.ua,
k_ifl@nau.edu.ua

16 листопада

19 листопада

19–20
листопада

Факультет міжнародних відносин
80

І Міжвузівська студентська
науково-практична конференція

(044) 406-73-76,
(096) 791-42-72

11 березня

81
82

83

84

85

86

87

88

89

90

91
92

«Світові тенденції у сфері реклами Antonina.ivashchuk@npp.nau.edu.ua
і зв’язків з громадськістю:
проблеми та перспективи»
Маґріб: лівійське питання у
ferhadturanly@gmail.com
міжнародних відносинах
Всеукраїнська наукова англомовна (044) 406-78-15
студентська конференція «Молодь competitive10@ukr.net
без кордонів – розбудова кроскультурної свідомості»
Всеукраїнська наукова
(096) 791 42 72,
конференція «Актуальні питання
(044) 406-73-76
реклами та зв’язків з
Antonina.ivashchuk@npp.nau.edu.ua
громадськістю: комунікативноінноваційні підходи»
Міжнародна науково-практична
(044) 406-73-56
конференція «Сучасні міжнародні
imv@nau.edu.ua
відносини: актуальні проблеми
теорії та практики – 2021»
Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу
Міжнародна науково-практична
(044) 406-73-65,
конференція «Національні
(093) 918-83-16
економічні стратегії розвитку в
Е-mail: kafedra_imv@ukr.net,
глобальному середовищі»
m.rychka@i.ua
VII Всеукраїнська студентська
(044) 406-77-85,
наукова конференція «Актуальні
(044) 406-68-09
проблеми соціальних
Моб.: + 38 068 434 20 58
комунікацій»
oksana130401@ukr.net
Міжнародна науково-практична
(044) 406-78-15
конференція «Сучасні тенденції
filology.n@gmail.com
іншомовної професійної
підготовки майбутніх фахівців
немовних спеціальностей в
полікультурному просторі»
Міжнародна науково-практична
(044) 406-76-73;
конференція «Мультимедійні
Моб.: 050-638-7163
технології в освіті та інших сферах kmmt.nau@ukr.net
діяльності»
Всеукраїнська конференція з
(044) 406-77-80, 76-80
міжнародною участю «Дипломатія kaf_mi@ukr.net
у міжнародних відносинах:
ретроспекція і сучасність»
Кафедра міжнародного права
Наукові читання, присвячені
(044) 40677-56
пам’яті професора Володимира
kafedra.mp.nau@gmail.com
Антипенка
Круглий стіл «Актуальні питання
(044) 40677-56
співпраці України з ЄС»
kafedra.mp.nau@gmail.com
Міжнародна науково-практична
(044) 40677-56
конференція «Міжнародноkafedra.mp.nau@gmail.com
правове регулювання
використання космічного
простору в сучасних умовах»

11 березня
25 березня

7 квітня

21 квітня

14 травня

13 травня

4 червня

2 листопада

5 листопада

19 лютого

16 березня
21 квітня

93

94
95

Круглий стіл «Міжнародне право,
гуманітарна діяльність та
перехідне правосуддя: сучасні
виклики та можливості для
України»
Круглий стіл «Правовий вимір
кібербезпеки»
Міжнародна науково-практична
конференція «Міжнародне
повітряне право та забезпечення
національних інтересів України»

(044) 40677-56
kafedra.mp.nau@gmail.com

(044) 40677-56
Е-mail: kafedra.mp.nau@gmail.com
(044) 40677-56
Е-mail: kafedra.mp.nau@gmail.com

15 травня

12 листопада
10 грудня

Юридичний факультет
96

97

98

99

100

101

102
103

104

105

106

ХІ Міжнародна науковопрактична конференція «Сучасне
право в епоху соціальних змін»
Науково-методичний семінар
«Новітні тенденції розвитку права
інтелектуальної власності в
умовах глобалізації»
Науково-методичний семінар
«Юридична компаративістика як
метод, як наука, як навчальна
дисципліна»
Науково-практичний круглий стіл
«Міжнародно-правове
регулювання повітряних
перевезень: реалії та перспективи»
Науково-практичний семінар
«Інформаційні війни: перспективи
правової протидії»
Науково-практичний семінар
«Питання вдосконалення роботи
правоохоронних органів в
Україні»
IV Міжнародний молодіжний
науковий юридичний форум
Науково-практичний семінар
«Правове регулювання виховання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, в
країнах Європейського Союзу»
Науково-практичний круглий стіл
«Правове забезпечення
інформаційної безпеки: стан та
перспективи»
Науково-методичний семінар
«Інновації при викладанні
господарсько-правових дисциплін
в умовах трансформації
суспільних відносин»
Всеукраїнська конференція
молодих учених і студентів «Аеро-

(044) 406-79-16
pravo@nau.edu.ua

26 лютого

(044) 406-77-72
civilne@meta.ua

5 березня

(044) 406-79-14
tidp_kaf_nau@gmail.com

17 березня

(044) 406-78-27
dasel@ukr.net

(044) 406-73-47
kafedra92@ukr.net

8 квітня

15 квітня

(044) 406-70-15
k_kpipp@ukr.net

23 квітня

(044) 406-79-16
pravo@nau.edu.ua

20–21 травня
13 жовтня

(044) 406-77-72
civilne@meta.ua

(044) 406-73-47
kafedra92@ukr.net

2 листопада

(044) 406-78-27
dasel@ukr.net

11 листопада

(044) 406-79-16
pravo@nau.edu.ua

26 листопада

2021. Повітряне і космічне право»
107 Науково-практичний семінар
«Правова культура в умовах
становлення громадянського
суспільства»
108 Науково-практичний круглий стіл
«Кримінальне та кримінальне
процесуальне право: проблеми
правозастосування»

(044) 406-79-14
tidp_kaf_nau@gmail.com

2 грудня

(044) 406-70-15
k_kpipp@ukr.net

17 грудня

Факультет транспорту, менеджменту і логістики
Кафедра організації авіаційних перевезень. Кафедра організації авіаційних робіт і послуг

109 Міжнародна науково-технічна
конференція студентів, аспірантів,
докторантів і молодих учених
«Інноваційні транспортні
технології та транспортні
системи»
110 Міжнародна науково-практична
конференція «Проблеми
організації авіаційних,
мультимодальних перевезень та
застосування авіації в галузях
економіки»

Кафедра організації авіаційних
перевезень
(044) 406-70-94, (067) 424-33-26
vysotskaia@gmail.com

16 квітня

Кафедра організації авіаційних
перевезень
(044) 406-70-94
koap@nau.edu.ua

24 листопада

Кафедра організації авіаційних
робіт і послуг
koarp@nau.edu.ua
(044) 406-70-94,
(067) 424-33-26
vysotskaia@gmail.com

111 Міжнародна науково-практична
28 жовтня
конференція «Проблеми
організації перевезень та
управління на повітряному
транспорті»
Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств
112 XVIІ Міжнародна науково(044) 406-76-47,
практична конференція «Сучасні
(044) 406-78-35
29 жовтня
проблеми менеджменту»
mzedp@ukr.net

Відокремлений структурний підрозділ
«Слов’янський фаховий коледж Національного авіаційного університету»
113 Всеукраїнська науково-практична
конференція «Погляд молоді на
проблеми науки»

м. Слов’янськ
(050) 512-58-58
Шевченко Ольга Олександрівна

25 березня

Наказ від 23.12.2020р. №570/од «Про затвердження Переліку проведення конференцій у 2021
році»

