
План проведення наукових, науково-технічних, 

науково-практичних конференцій і семінарів  

у Національному авіаційному університеті в 2022 році 

№ 

з/п 
Назва заходу Телефон, факс, e-mail 

Термін 

проведення, 

кількість 

учасників 

1 2 3 4 

Загально-університетські конференції 

1  Х Всесвітній конгрес «Авіація в 

XXI столітті» – «Безпека в авіації 

та космічні технології» 

(044) 406-71-56 

(044) 406-79-21 (факс) 

е-mail: congress@nau.edu.ua 

http://congress.nau.edu.ua 

28-30 вересня 

2  ХXІІ Міжнародна науково-

практична конференція молодих 

учених і студентів «Політ. 

Сучасні проблеми науки» 

(044) 406-76-03 

e-mail: 1.329@ukr.net 

http://polit.nau.edu.ua 

5-8 квітня 

Інститут новітніх технологій та лідерства (ІНТЛ) 

3  Міжнародна науково-практична 

конференція  

«Європейські цінності та досвід 

інноваційної діяльності закладів 

вищої освіти» 

(044) 406-73-41 

е-mail: osvn_PhD@ukr.net 

21 квітня 

4  Всеукраїнська науково-практична 

конференція  

«Інноваційні технології» 

(044) 406-70-52 

е-mail: u0688564741r@gmail.com 

16-17 листопада 

Навчально-науковий інститут неперервної освіти (НН ІНО) 

5  Міжнародна науково-практична 

конференція «Інноваційний  

розвиток системи управління: 

підприємство, регіон, держава» 

 14 травня 

Секція 1. Публічне управління в 

сучасному соціумі 

(067) 457-19-90 

Секція 2. Інновації в системі 

управління  

(063) 307-94-12 

 

6  Всеукраїнський науково-

практичний семінар  

«Психологія надійності персоналу 

в кризових ситуаціях та 

ризиконебезпечних професіях» 

(044) 406-74-00 

е-mail: petrenko@nau.edu.ua 

23-24 березня 

7  Всеукраїнський науково-

практичний семінар  

«Управління якістю освіти: досвід 

та інновації» 

(044) 406-74-00 

е-mail: 

olena.fendyo@npp.nau.edu.ua 

20-23 квітня 

Інститут розвитку освіти (ІРО) 

8  VІІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Актуальні проблеми в системі 

освіти: заклад загальної середньої 

освіти – доуніверситетська 

(044) 406-68-58, 

(063) 604-24-32, 

(050) 683-04-07 

 

е-mail: 

17 лютого 

mailto:osvn_PhD@ukr.net


підготовка – заклад вищої освіти» LiudmylaLakhtionova@gmail.com 

9  ІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Формування компетентностей 

обдарованої особистості в системі 

позашкільної та вищої освіти» 

(044) 406-68-58, 

(063) 604-24-32, 

(050) 683-04-07 

е-mail: 

LiudmylaLakhtionova@gmail.com 

17 березня 

10  ІІІ Міжнародна  науково-

практична конференція   

«Дистанційна освіта: інноваційні, 

нормативно-правові, педагогічні 

аспекти» 

(044) 406-68-58, 

(063) 604-24-32, 

(050) 683-04-07 

е-mail: 

LiudmylaLakhtionova@gmail.com 

18 травня 

Аерокосмічний факультет (АКФ) 

11  ХV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Інтегровані інтелектуальні 

робото-технічні комплекси  

(ІІРТК-2022)» 

(044) 406-71-58 

е-mail: iirtk.nau@gmail.com 

17-18 травня 

12  MINTT-2022: XІV Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Сучасні інформаційні та 

інноваційні технології на 

транспорті» (міжвуз. конференц.)  

(044) 406-75-25 

е-mail: 

prokhorenkoirina83@gmail.com 

26-28 травня 

13  ХХІІ Міжнародна науково-

технічна конференція 

«Промислова гідравліка та 

пневматика» 

(044) 406-72-63 

e-mail: bad44@ukr.net 

22-25 жовтня 

14  VIІI Всеукраїнська науково-

практична конференція  

молодих учених і студентів 

«Енергетична безпека та 

енергоефективність на транспорті» 

(044) 406-71-34 

е-mail: aem.aki@ukr.net 

30 листопада 

15  Науковий семінар  

«Процеси та системи управління 

якістю в авіації» 

(044) 406-77-73 

17 лютого 

16  Науково-практичний семінар 

«Триботехнічні матеріали і методи 

підвищення зносостійкості» 

(044) 406-77-73 

27 жовтня 

Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій (ФАЕТ) 

17  Сьома міжнародна конференція 

IEEE «Методи та системи навігації 

та управління рухом» 

(044) 408-85-55, 

(067) 924-23-37 

svm@nau.edu.ua 

18-21 жовтня 

18  Науково-практична конференція 

молодих учених і студентів 

«Проблеми експлуатації та захисту 

інформаційно-комунікаційних 

систем» 

(050) 949-71-50 

е-mail: conference@tks.nau.edu.ua 

http://t.me/conference_tks_nau 

7-8 червня 

19  Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція  

«Вища школа: удосконалення 

якості підготовки фахівців» 
 

(044) 497-41-15 

е-mail: pershoks@gmail.com 

(050) 985-03-93 

20-21 квітня 

20  Науковий семінар  (044) 406-72-44 28-29 березня 

mailto:prokhorenkoirina83@gmail.com
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«Імплементація технологій 

безпілотних авіаційних систем у 

виробничі процеси господарчої 

діяльності» 

е-mail: ans@nau.edu.ua 

21  Науковий семінар  

«Сучасні концепції розвитку 

методів та систем 

аеронавігаційного 

обслуговування» 

(044) 406-72-44 

е-mail: ans@nau.edu.ua 

21-22 квітня 

22  Всеукраїнська науково-технічна 

конференція  

«Сталий розвиток глобальної 

системи зв’язку навігації, 

спостереження та організації 

повітряного руху CNS/ATM-2022» 

(044) 408-58-43 

е-mail: ian@nau.edu.ua 

17-18 листопада 

Факультет архітектури, будівництва та дизайну (ФАБД) 

23  ХІІІ Міжнародна наукова 

конференція  

«Архітектура та екологія» 

(050) 923-81-01 

е-mail: kostjuchenko@nau.edu.ua 

9-11 листопада 

Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій (ФЕБІТ) 

24  Круглий стіл для колег із НАУ, 

інших авіаційних вузів та 

авіаційних фахівців з питань 

сталого розвитку 

(044) 497-33-54 

е-mail: synyka@ukr.net 

 31  березня 

25  VII Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Сучасні технології землеустрою, 

кадастру та управління 

земельними ресурсами» 

(073) 139-76-67 

е-mail: belousova-69@ukr.net 

 

(093) 522-90-28 

е-mail: boyko_lena@ukr.net 

17-18 березня 

26  XVI Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих 

учених і студентів  

«Екологічна безпека держави» 

(044) 406-74-52, 

(067) 498-38-73 

е-mail: ecoconf@nau.edu.ua 

21 квітня 

27  XXIII Міжнародна науково-

практична конференція 

«Астрономічна школа молодих 

вчених. Актуальні проблеми 

астрономії і космонавтики» 

(067) 573-25-88 

е-mail: yuri.velikodsky@gmail.com 

19-20 травня 

28  Тренінг-курс для екологів 

аеропортів та представників 

ДАСУ «GAP-аналіз законодавства 

України та ЄС у сфері захисту 

довкілля для цивільної авіації»  

в рамках проєкту Еразмус+ 

JeanMonnet (ESASD) 

(044) 497-33-54 

е-mail: synyka@ukr.net 

6-10 червня 

29  VI Міжнародна науково-

практична конференція  

«Новітні досягнення 

біотехнології» 

(044) 406-78-87, 

(044) 406-78-48 

е-mail: kbtnau@npp.nau.edu.ua 

23-24 вересня 

30  Студентська науково-практична 

конференція  

«Сучасні проблеми та перспективи 

(044) 406-71-86 

 

е-mail: bikam@i.ua 

5 грудня 

mailto:synyka@ukr.net
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біомедичної інженерії» 

Факультет економіки та бізнес-адміністрування (ФЕБА) 

31  Міжнародна науково-практична 

конференція «Розвиток економіки 

та бізнес-адміністрування: наукові 

течії та рішення» 

(044) 406-74-61, 

(097) 101-17-67 

e-mail: economy-nau@ukr.net 

20-25 травня 

32  ХІІІ Міжнародна науково-

практична конференція  

«Сучасні підходи до креативного 

управління економічними 

процесами» 

(044) 406-79-75 

e-mail: economy-nau@ukr.net 

14-15 квітня 

33  ІІІ Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція  

«Бізнес-аналітика: моделі, 

інструменти та технології» 

(044) 406-78-10, 

(044) 406-77-90 

е-mail: kek@nau.edu.ua 

2-4 березня 

34  ХІ Міжнародна науково-практична 

конференція  

«Сучасні проблеми економіки та 

бізнесу» 

(066) 793-46-87 

е-mail: kebt_nau@ukr.net 

11-12 листопада 

Факультет кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії (ФККПІ) 

35  Міжнародна конференція з 

комп’ютерних наук, інжинірингу 

та освітніх технологій 

(ICCSEEA2022) 

(044) 406-75-37, 

(097) 193-44-25 

е-mail: s.gnatyuk@nau.edu.ua 

http://www.uacnconf.org 

22-23 січня 

36  Міжнародна науково-практична 

конференція 

«Актуальні питання забезпечення 

кібербезпеки та захисту 

інформації» 

(044) 406-76-42 

(063) 707-91-33 

е-mail: agkorchenko@gmail.com 

16-19 лютого 

37  Міжнародна науково-технічна 

конференція  

«Безпека інформаційних 

технологій» (ITSEC) 

(044) 406-76-42 

(063) 707-91-33 

е-mail: agkorchenko@gmail.com 

17-22 березня 

38  Міжнародна науково-технічна 

конференція  

«Проблеми інформатизації» 

(044) 408-35-37, 

(066) 706-18-30 

е-mail: 

nesterenko.kateryna.s@gmail.com 

12 квітня 

39  Міжнародна конференція 

«Інженерія програмного 

забезпечення» SoftEngine 2022 

е-mail: chebanyuk.elena@ithea.org 10-12 квітня 

40  Міжнародна науково-практична 

конференція  

«Комп’ютерні системи та мережні 

технології» (CSNT) 

 

(044) 406-76-78, 

(095) 089-36-76 

е-mail: zhuravel.nata83@gmail.com 

е-mail: csnt@nau.edu.ua 

http://csnt.nau.edu.ua/ 

14-16 квітня 

41  ISNSC2022: Міжнародний 

симпозіум з мережевої безпеки і 

комунікацій 

 

(044) 406-75-37, 

(097) 193-44-25 

е-mail: isnsc@icics.net, 

s.gnatyuk@nau.edu.ua 

4-5 червня 

42  Всеукраїнська науково-практична 

конференція  

«Стан та вдосконалення безпеки 

(044) 406-76-42, 

(063) 707-91-33 

 

21-24 червня 

mailto:s.gnatyuk@nau.edu.ua
tel:0444083537
mailto:Nesterenko.Kateryna.S@gmail.com
mailto:chebanyuk.elena@ithea.org
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інформаційно-телекомунікаційних 

систем (SITS)» 

е-mail: agkorchenko@gmail.com 

43  Міжнародна науково-технічна 

конференція  

«Інтелектуальні технології 

лінгвістичного аналізу» 

(044) 406-73-62, 

(044) 406-75-24 

е-mail: intex@email.ua 

18-19 жовтня 

44  Науково-практична конференція 

«Сучасні тенденції розвитку 

системного програмування» 

 

(044) 406-73-62, 

(044) 406-75-24, 

(050) 443-88-96 

е-mail: eart@ukr.net 

24-25 листопада 

45  Міжнародна конференція з 

кібергігієни та управління 

конфліктами у глобальних 

інформаційних мережах 

 

(044) 406-75-37, 

(097) 193-44-25 

е-mail: cyber.conf.nau@gmail.com, 

s.gnatyuk@nau.edu.ua 

http://cyberconf.fccpi.nau.edu.ua/ 

30 листопада 

46  Міжвузівська студентська 

науково-практична конференція 

«Технічний захист інформації 

2022» 

(044) 406-70-56, 

(050) 356-86-45 

е-mail: kzzi@nau.edu.ua 

7-9 грудня 

47  Міжнародна науково-технічна 

конференція  

«Проблеми інформатизації» 

(044) 408-35-37, 

(066) 706-18-30 

е-mail: 

nesterenko.kateryna.s@gmail.com 

12 грудня 

Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій (ФЛСК) 

48  V Міжнародний симпозіум 

«Соціокультурний дискурс 

глобалізованого світу: наука, 

освіта, комунікація» 

 

(044) 406-70-36, 

(044) 406-75-00, 

(050) 444-33-68 

е-mail: 

anzhelika.kokarieva@npp.nau.edu.ua 

15 березня – 17 

травня  

 

15 березня – 

Пленарне 

засідання 

49  V Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Інноваційні методи та  

технології підготовки фахівців 

соціальної сфери» 

(044) 406-74-60, 

(098) 445-62-91 

е-mail: k_pst88@nau.edu.ua 

 

16 березня 

 

 

у межах 

Симпозіуму 

50  ХІ Круглий  стіл молодих учених, 

аспірантів, студентів  

«Тарас Шевченко: вчора, сьогодні, 

завтра»  

 

(044) 406-77-14, 

(067) 646-49-48 

е-mail: umk@npp.nau.edu.ua 

17 березня 

 

у межах 

Симпозіуму 

51  Круглий стіл для викладачів та 

студентів  

«Інтернет-комунікації 

бібліотечних та архівних установ 

України» 

(044) 406-73-00, 

(050) 382-98-97 

е-mail: 

iryna.tiurmenko@npp.nau.edu.ua 

24 березня 

 

у межах 

Симпозіуму 

52  IX Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Актуальні проблеми сучасного 

суспільства в фокусі соціології» 

(044) 406-71-53, 

(067) 645-47-48 

е-mail: kafsocio@ukr.net 

24 березня 

 

у межах 

Симпозіуму 

53  ІV Міжнародна науково-практична 

конференція  

«Лінгвістичні та методологічні 

(044) 406-72-42, 

(044) 408-28-81, 

(066) 120-00- 99 

30 березня  

у межах 

Симпозіуму 
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аспекти викладання іноземних мов 

професійного спрямування» 

k_imf@nau.edu.ua 

54  ХV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Національна ідентичність в мові і 

культурі» 

(044) 406-71-46, 

(067) 596-65-17 

е-mail: k_impl@nau.edu.ua 

06-07 квітня  

у межах 

Симпозіуму 

55  Літературно-мистецький конкурс 

«Бери вершину і матимеш 

середину», присвячений поетичній 

спадщині Григорія Сковороди 

(044) 406-77-14, 

(067) 646-49-48 

е-mail: umk@npp.nau.edu.ua 

07 квітня 

у межах 

Симпозіуму 

56  Науково-практичний студентський 

круглий стіл  

«Issues that matter» 

(044) 406-71-53, 

(067) 645-47-48 

е-mail: kafsocio@ukr.net 

08 квітня 

 

у межах 

Симпозіуму 

57  XV Міжнародна науково-

практична конференція  

«Фаховий та художній переклад: 

теорія, методологія, практика» 

(044) 406-68-36, 

(067) 704-48-80 

е-mail: k_afp@nau.edu.ua 

 

08-09 квітня 

 

у межах 

Симпозіуму 

58  Всеукраїнський круглий стіл  

«Соціальна відповідальність 

людства в контексті людина 

природа» 

(044) 406-74-01, 

(068) 840-48-57 

е-mail: filosof@nau.edu.ua 

12 квітня 

 

у межах 

Симпозіуму 

59  Круглий стіл для викладачів та 

студентів  

«Безпілотна авіація: інтеграція у 

світовий простір» 

(044) 406-73-00, 

(063) 77-60-268 

е-mail: 

olha.yurchenko@npp.nau.edu.ua 

 

13 квітня 

 

у межах 

Симпозіуму 

60  V Міжнародний круглий стіл 

«Роль іноземних мов у 

соціокультурному становленні 

особистості»  

  

(044) 406-68-37, 

(067) 753-98-92 

е-mail: 

olena.kovtun@npp.nau.edu.ua, 

k_ifl@nau.edu.ua 

13 квітня 

 

у межах 

Симпозіуму 

61  VІ Міжнародна наукова 

конференція «Мова та культура в 

просторі новітніх технологій: 

проблеми сучасної комунікації»  

(044) 406-77-14, 

(067) 646-49-48 

е-mail: umk@npp.nau.edu.ua 

13 квітня 

 

у межах 

Симпозіуму 

62  Х Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми 

вищої професійної освіти»  

 

(044) 406-75-40, 

(067) 772-75-23 

е-mail: k_ppo@nau.edu.ua, 

liliya03.05@ukr.net 

20 квітня  

 

у межах 

Симпозіуму 

63  Всеукраїнський науково-

практичний семінар  

«Сучасні виклики педагогічній 

майстерності викладача вищої 

школи» 

(044) 406-75-40, 

(067) 502-10-89 

е-mail: k_pро@nau.edu.ua,  

semichenko@nau.edu.ua, 

elena16161@nau.edu.ua 

21 квітня  

 

у межах 

Симпозіуму 

64  IV Міжнародна науково-практична 

конференція 

«Індивідуальність у психологічних 

вимірах спільнот та професій» 

(044) 406-71-16, 

(099) 138-47-38 

е-mail: 

liubov.pomytkina@npp.nau.edu.ua 

21-22 квітня  

 

у межах 

Симпозіуму 

65  Круглий стіл «Соціально-

політичні науки в авіаційному 

університеті: стан і перспективи»  

(044) 406-71-53, 

(067) 406-24-06 

е-mail: kafsocio@ukr.net 

28 квітня 

 

У межах 
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Симпозіуму 

66  Тренінг «Наукова мова: тренінг з 

удосконалення мовленнєвих 

навичок» 

 

(044) 406-77-14, 

(067) 646-49-48 

е-mail: umk@npp.nau.edu.ua 

17 травня 

 

у межах 

 Днів науки 

67  ХV Міжнародна науково-

методична конференція «Фізичне 

виховання в контексті сучасної 

освіти» 

(044) 406-77-24, 

(097) 669-89-69 

е-mail: k_spk@nau.edu.ua 

16-17 червня 

 

68  Соціологічні читання  

«Персоналії в соціології» 

(044) 406-71-53, 

(063) 34-665-69 

kafsocio@ukr.net 

30 вересня 

 

69  Круглий стіл  

«Політика і кіно: художнє 

відображення соціально-політич-

них проблем» 

(044) 406-71-53, 

(067) 33-928-18 

е-mail: kafsocio@ukr.net 

27 жовтня 

  

70  IX Міжнародна науково-практична 

конференція  

«Подолання мовних та 

комунікативних бар’єрів: освіта, 

наука, культура» 

(044) 406-68-37, 

(067) 753-98-92 

е-mail: 

olena.kovtun@npp.nau.edu.ua, 

k_ifl@nau.edu.ua 

18-19 листопада 

 

71  Всеукраїнські філософські читання 

«Міжцивілізаційні виклики 

глобалізованого світу» 

(044) 406-74-01, 

(068) 840-48-57 

filosof@nau.edu.ua 

16 листопада 

у межах тижня 

філософії 

72  VІ Міжнародна науково-практична 

конференція  

«Психологія свідомості: теорія і 

практика наукових досліджень» 

(044) 406-75-40, 

(067) 512-26-40 

е-mail: k_ppo@nau.edu.ua, 

piterkiev@nau.edu.ua 

21 листопада 

2022 року 

Факультет міжнародних відносин (ФМВ) 

73  Міжнародна науково-практична 

конференція  

«Сучасні міжнародні відносини: 

актуальні проблеми теорії і 

практики – 2022»   

(044) 406-73-56 

е-mail: imv@nau.edu.ua 

21 квітня 

Кафедра міжнародного права та порівняльного характеру 

74  Наукові читання, присвячені 

пам’яті професора Володимира 

Антипенка  

(044) 406-77-56 

е-mail: kafedra.mp.nau@gmail.com 

18 лютого 

75  Круглий стіл  

«Актуальні питання співпраці 

України з ЄС» 

(044) 406-77-56 

е-mail: kafedra.mp.nau@gmail.com 

16 березня 

76  Міжнародна науково-практична 

конференція  

«Міжнародно-правове 

регулювання використання 

космічного простору в сучасних 

умовах» 

(044) 406-77-56 

е-mail: kafedra.mp.nau@gmail.com 

28 травня 

77  Круглий стіл  

«Міжнародне право, гуманітарна 

діяльність та перехідне 

правосуддя: сучасні виклики та 

можливості для України» 

(044) 406-77-56 

е-mail: kafedra.mp.nau@gmail.com 

18 травня 

mailto:polit@tut.ua
mailto:kafsocio@ukr.net
mailto:piterkiev@


 

78  Міжнародна науково-практична 

конференція  

«Міжнародне повітряне право та 

забезпечення національних 

інтересів України» 

(044) 406-77-56 

е-mail: kafedra.mp.nau@gmail.com 

8 грудня 

Кафедра міжнародних відносин, інформації та регіональних студій 

79  Всеукраїнська конференція з 

міжнародною участю  

«Дипломатія у міжнародних 

відносинах: ретроспекція і 

сучасність» 

(044) 406-77-80, 

(044) 406-76-80 

е-mail: kaf_mi@ukr.net 

4 листопада 

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу 

80  Міжнародна науково-практична 

конференція  

«Національні економічні стратегії 

розвитку в глобальному 

середовищі» 

(044) 406-73-65 

е-mail: kafedra_imv@ukr.net 

(050) 413-54-39 

е-mail: 

alinaprokopeva1977@gmail.com 

12 квітня 

Кафедра журналістики 

81  VIIІ Всеукраїнська студентська 

наукова конференція  

«Актуальні проблеми соціальних 

комунікацій» 

(095) 015-03-34, 

(044) 406-77-85, 

(044) 406-68-09 

e-mail: nastasiafrth@gmail.com 

18 травня 

Кафедра реклами і зв’язків з громадськістю 

82  ІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція  

«Світові тенденції у сфері реклами 

і зв’язків з громадськістю: 

тенденції, тренди, перспективи» 

(096) 791 42 72, 

(044) 406 73 76 

е-mail: 

Antonina.ivashchuk@npp.nau.edu.ua 

mariia.lashkina@npp.nau.edu.ua 

16 березня 

83  Науково-методологічний семінар 

«Права людини: відображення у 

медіа просторі» 

 

(096) 791-42-72, 

(044) 406-73-76 

е-mail: 

Antonina.ivashchuk@npp.nau.edu.ua 

mariia.lashkina@npp.nau.edu.ua 

23 лютого 

Кафедра комп’ютерних мультимедійних технологій 

84  Міжнародна науково-практична 

конференція  

«Мультимедійні технології в освіті 

та інших сферах діяльності» 

(044) 406-76-73, 

(050) 638-71-63 

е-mail: kmmt.nau@ukr.net 

10 листопада 

Кафедра іноземних мов 

85  Всеукраїнська наукова англомовна 

студентська конференція  

«Молодь без кордонів – розбудова 

крос-культурної свідомості» 

(044) 406-78-15  

е-mail: competitive10@ukr.net 

31 березня 

86  Міжнародна науково-практична 

конференція 

«Сучасні тенденції іншомовної 

професійної підготовки майбутніх 

фахівців немовних спеціальностей 

в полікультурному просторі»   

(044) 406-78-15 

е-mail: filology.n@gmail.com 

3 червня 

87  Семінар  (063) 617-68-38,  11 березня 
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«Геополітичні аспекти туризму» 

 

(044) 406-74-54 

е-mail: inohodez@ukr.net 

88  Семінар «Туристичне 

регіонознавство» 

 

(067) 962-90-69, 

(044) 406-74-54 

е-mail: dudnik_ivan@ukr.net 

   3 березня 

Факультет транспорту, менеджменту і логістики (ФТМЛ) 

Кафедра організації авіаційних перевезень 

89  Міжнародна науково-технічна 

конференція студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих учених  

«Інноваційні транспортні 

технології та транспортні 

системи» 

 (044) 406-70-94 

е-mail: koap@nau.edu.ua 

 

 

 

28 квітня 

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств   

90  Міжнародна науково-практична 

конференція  

«Сучасні проблеми менеджменту» 

 (044) 406-78-22 

е-mail: mzedp@ukr.net 

 

28 жовтня 

Кафедра логістики 

91  Міжнародна науково-практична 

конференція  

«Проблеми підготовки 

професійних кадрів з логістики в 

умовах глобального 

конкурентного середовища» 

 (044) 406-78-22 

е-mail: logconference@ukr.net 

 

 

28-29 жовтня 

Кафедра організації авіаційних робіт і послуг 

92  Міжнародна науково-практична 

конференція  

«Проблеми організації авіаційних, 

мультимодальних перевезень та 

використання авіації в галузях 

економіки» 

 (044) 406-70-94 

е-mail: koarp@nau.edu.ua 

 

 

 

 

24 листопада 

Кафедра організації авіаційних перевезень 

93  Міжнародна науково-практична 

конференція «Проблеми 

організації перевезень та 

управління на повітряному 

транспорті» 

 (044) 406-70-94 

е-mail: koap@nau.edu.ua 

25 листопада 

Юридичний факультет (ЮФ) 

94  ХІІ Міжнародна науково-

практична конференція  

«Права людини в епоху цифрових 

трансформацій» 

(044) 406-79-16 

е-mail: pravo@nau.edu.ua 

25 лютого 

95  Науково-методичний семінар 

«Філософія права та порівняльне 

правознавство як основа 

юриспруденції» 

(044) 406-79-14 

е-mail: tidp_kaf_nau@gmail.com 

1 березня 

96  Науково-методичний семінар 

«Приватно-державні форми 

прийомного виховання» 

(044) 406-77-72 

е-mail: civilne7@gmail.com 

4 березня 

97  Науково-практичний круглий стіл 

«Трансформація правової системи 

(044) 406-73-47 

е-mail: kafedra92@ukr.net 

24 березня 
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України під впливом пандемії 

COVID-19» 

 

98  Науково-методичний семінар 

«Актуальні питання підготовки 

здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю 262 

«Правоохоронна діяльність»» 

 

(044) 406-70-15 

е-mail: k_kpipp@ukr.net 

15 квітня 

99  Науково-практичний семінар 

«Модернізація господарських 

правовідносин в епоху 

глобалізаційних викликів» 

(044) 406-78-27 

е-mail: dasel@ukr.net 

22 квітня 

100 V Міжнародний молодіжний 

науковий юридичний форум 

(044) 406-79-16 

е-mail: pravo@nau.edu.ua 

19-20 травня 

101 Науково-практичний круглий стіл 

«Інститут прийомного виховання у 

сімейному праві України та країн 

Європейського Союзу» 

(044) 406-77-72 

е-mail: civilne7@gmail.com 

13 жовтня 

102 Науково-методичний семінар 

«Проблеми та перспективи 

використання LegalTech у 

сучасній юриспруденції» 

(044) 406-73-47 

е-mail: kafedra92@ukr.net 

21 жовтня 

103 Науково-практичний круглий стіл 

«Праворозуміння: питання теорії, 

правової політики і юридичної 

практики» 

(044) 406-79-14 

е-mail: tidp_kaf_nau@gmail.com 

1 листопада 

104 Науково-методичний семінар 

«Використання Google-сервісів 

при викладанні дисциплін 

повітряного та космічного права» 

(044) 406-78-27 

е-mail: dasel@ukr.net 

9 листопада 

105 Всеукраїнська конференція 

здобувачів вищої освіти і молодих 

учених «Аеро-2022. Повітряне і 

космічне право» 

(044) 406-79-16 

е-mail: pravo@nau.edu.ua 

25 листопада 

106 Науково-практичний круглий стіл 

«Інновації в правоохоронній 

діяльності» 

(044) 406-70-15 

е-mail: k_kpipp@ukr.net 

16 грудня 


