
План проведення наукових, науково-технічних, 

науково-практичних конференцій і семінарів 

у Національному авіаційному університеті в 2023 році 
 

№ 

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

Термін проведення, 

кількість учасників 

1 2 3 4 

Загально-університетські конференції 

1  ХVІ Міжнародна науково-

технічна конференція  

«АВІА-2023» 

 (044) 406-71-56, 

(044) 406-79-21 

 

avia@nau.edu.ua, 

http://avia.nau.edu.ua 

18–20 квітня 

 

50 осіб 

2  ХXІІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

молодих учених і студентів 

«Політ. Сучасні проблеми 

науки» 

 (044) 406-76-03 

 

1.329@ukr.net, 

http://polit.nau.edu.ua 

4–7 квітня 

 

60 осіб 

Навчально-науковий інститут міжнародного співробітництва та освіти (ННІМСО) 

3  ХVI Міжнародна науково-

практична конференція  

«Світові виміри освітніх 

тенденцій: когнітивістика, 

культурологія, аксіологія та 

мовна підготовка іноземних 

громадян» 

+38 044 408-28-29, 

+38 095 201-51-63 

 

philolognau@ukr.net 

20 квітня  

 

50 осіб 

Аерокосмічний факультет (АКФ) 

4  ХVI Міжнародна науково-

практична конференція 

«Інтегровані інтелектуальні 

робото-технічні комплекси 

(ІІРТК–2023)» 

406-71-58 

 

iirtk.nau@gmail.com 

23-24 травня  

 

120 осіб 

5  Науковий семінар «Процеси 

та системи управління 

якістю в авіації» 

(044) 406-77-73 

 

melnikvb408@gmail.com 

23 березня 

 

 орієнтовна кількість –  

30 учасників 

6  Науково-практичний семінар 

«Триботехнічні властивості 

конструкційних  матеріалів і 

методи підвищення 

зносостійкості» 

(044) 406-77-73 

 

oksana.mikos@ukr.net 

 

25 жовтня 

 

орієнтовна кількість – 

30 учасників 

7  ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Енергетична безпека та 

енергоефективність на 

транспорті» 

406-75-25 

 

NataSokolova@bigmir.net 

листопада 

 

10-15 осіб 

8  «MINTT–2023»: ХІІІ 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасні інформаційні та 

406-75-25 

 

травня 

 

10-15 осіб 

mailto:melnikvb408@gmail.com
mailto:oksana.mikos@ukr.net
mailto:NataSokolova@bigmir.net


інноваційні технології на 

транспорті» 

Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій (ФАЕТ) 

9  Всеукраїнська науково-

практична інтернет 

конференція «Вища школа: 

удосконалення якості 

підготовки фахівців»  

(044) 497-41-15, 

050-985-03-93 

 

pershoks@gmail.com 

 

22–23 Березня  

10  Науково-практична 

конференція «Проблеми  

експлуатації та  захисту  

інформаційно-

комунікаційних  систем» 

+380509497150 

 
conference@tks.nau.edu.ua 

7–9 червня 

 

40 осіб 

11  Науково-технічна 

конференція «Сучасні 

технології розвитку 

комп’ютеризованих систем 

керування рухом» 

+380968020411 

 

yurii.melnik@npp.nau.edu.ua 

20–22 листопада 

 

30 осіб 

12  Науковий семінар 

«Імплементація технологій 

безпілотних авіаційних 

систем у виробничі процеси 

господарчої діяльності»  

(044) 406-72-44 

 
dmytro.bondariev@npp.nau.edu

.ua 

16–17 Березня 

13  Сьома міжнародна 

конференція IEEE «Методи 

та системи навігації та 

управління рухом» 

+380444088555, 

+380679242337 

svm@nau.edu.ua 

24-26 жовтень 

 

кількість учасників – 

більше 70 

Факультет архітектури, будівництва та дизайну (ФАБД) 

14  Міжнародна  науково-

практична конференція 

«Сучасні технології 

землеустрою, кадастру та 

управління земельними 

ресурсами» 

тел.: (044) 406-71-99 

 

boyko_lena@ukr.net 

 

16-17 березня 

 

150 осіб 

15  XXIІI Міжнародна наукова 

конференція «Астрономічна 

школа молодих учених» 

тел.: (044) 406-79-95 

 

ter_andrew@yahoo.com 

17 травня 

 

150 осіб 

16  Студентський науково-

практичний семінар 

«Інженерно-геодезичні 

вишукування» 

тел.: (044) 406-71-99 

 

boyko_lena@ukr.net 

14 червня 

 

100 осіб 

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

17  Міжнародна конференція      

з комп’ютерних наук, 

інжинірингу та освітніх 

технологій (ICCSEEA–2023) 

 

(097) 193-44-25 

 

s.gnatyuk@nau.edu.ua 

https://www.icics.net/conference

s.html 

22-23 січня 

 

100+ учасників 

mailto:yurii.melnik@npp.nau.edu.ua
mailto:s.gnatyuk@nau.edu.ua
https://www.icics.net/conferences.html
https://www.icics.net/conferences.html


18  Міжнародна науково-

практична конференція 

«Актуальні питання 

забезпечення кібербезпеки та 

захисту інформації» 

 

 

(044) 406-76-42, 

(063) 707-91-33, 

(067) 721-20-66 

 

agkorchenko@gmail.com 

yuliiahohlachova@gmail.com 

01-04 лютого 

 

30+ учасників 

19  Міжнародна науково-

технічна конференція 

«Безпека інформаційних 

технологій» (ITSEC) 

 

 

(044) 406-76-42, 

(063) 707-91-33, 

(067) 721-20-66 

 

agkorchenko@gmail.com 

yuliiahohlachova@gmail.com 

16-21 березня 

 

30+ учасників 

20  Міжнародна науково-

технічна конференція 

«Проблеми інформатизації» 

 

 

(044) 408-35-37 

(066) 706-18-30 

(093) 016-82-60 

 

nesterenko.kateryna.s@gmail.c

om 

12 квітня 

 

50+ учасників 

21  Міжнародна науково-

практична конференція 

«Комп’ютерні системи та 

мережні технології» (CSNT) 

 

 

(044) 406-76-78, 

(095) 089-36-76 

zhuravel.nata83@gmail.com 

csnt@nau.edu.ua 

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

13-14 квітня 

 

50+ учасників 

22  Міжнародна конференція із 

систем та застосунків 

кібербезпеки наступного 

покоління (NGSEC–2023) 

(097) 193-44-25, 

(093) 646-33-05 

info@ngsec.org 

https://ngsec.org 

20-21 квітня 

 

50+ учасників 

23  ISNSC2023: Міжнародний 

симпозіум з мережевої 

безпеки і комунікацій 

 

(097) 193-44-25, 

(066) 003-61-99 

isnsc@icics.net 

taniazhm@gmail.com 

https://www.icics.net/conference

s.html 

02-04 червня 

 

50+ учасників 

24  Всеукраїнська науково-

практична конференція «Стан 

та удосконалення безпеки 

інформаційно-телекомуніка-

ційних систем (SITS)» 

 

(044) 406-76-42, 

(063) 707-91-33, 

(067) 721-20-66 

agkorchenko@gmail.com 

yuliiahohlachova@gmail.com 

14-17 червня 

 

30+ учасників 
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25  Міжнародна науково-

технічна конференція 

«Інтелектуальні технології 

лінгвістичного аналізу» 

(044) 406-73-62, 

(044) 406-75-24 

ccs.nau@ukr.net 

24-25 жовтня 

 

50+ учасників 

26  Науково-практична 

конференція «Сучасні 

тенденції розвитку 

системного програмування» 

(044) 406-73-62, 

(044) 406-75-24, 

(050) 443-88-96 

eart@ukr.net 

23-24 листопада 

 

30+ учасників 

27  Міжнародна конференція з 

кібергігієни та управління 

конфліктами у глобальних 

інформаційних мережах 

 

(097) 193-44-25, 

(097) 139-93-82 

cyber.conf.nau@gmail.com 

s.gnatyuk@nau.edu.ua 

http://cyberconf.fccpi.nau.edu

.ua/ 

30 листопада 

 

50+ учасників 

28  Міжвузівська студентська 

науково-практична 

конференція «Технічний 

захист інформації 2023» 

(044) 406-70-56, 

(050) 356-86-45 

kzzi@nau.edu.ua 

06-08 грудня 

 

50+ учасників 

29  Міжнародна науково-

технічна конференція 

«Проблеми інформатизації» 

(044) 408-35-37, 

(066) 706-18-30 

nesterenko.kateryna.s@gmail.c

om 

12 грудня 

 

50+ учасників 

Факультет транспорту, менеджменту і логістики (ФТМЛ) 

30  ХІХ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасні проблеми 

менеджменту» 

+38-063-436-03-16 

 

mzedp@ukr.net 

20 жовтня 

70 осіб 

31  Міжнародна науково-

практична конференція 

«Проблеми організації 

перевезень та управління на 

повітряному транспорті» 

044-406-70-94 

serhii.lytvynenko@npp.nau.e

du.ua 

26 жовтня 

100 осіб 

32  ХХІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Проблеми підготовки 

професійних кадрів з 

логістики в умовах 

глобального конкурентного 

+380444067822 

 

lidia_savchenko@ukr.net 

 

27 жовтня 

100 осіб 
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середовища» 

33  І Науково-практична он-лайн 

конференція «Сучасні 

виклики та рішення в 

логістиці та ланцюгах 

постачання» 

+380444067822 

 

lidia_savchenko@ukr.net 

 

10 травня 

100 осіб 

34  Міжнародна науково-

технічна онлайн-конференція 

для студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих 

учених «Інноваційні 

транспортні технології та 

транспортні системи» 

+38044-406-70-94 

kostiantyn.cherednichenko@

npp.nau.edu.ua 

23 травня 

100 осіб 

Факультет економіки та бізнес-адміністрування (ФЕБА) 

35  ІV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Бізнес-аналітика: моделі, 

інструменти та технології» 

 

(044) 406-78-10,  

(044) 406-77-90 

 

nau_bade@ukr.net 

1-3 березня 

 

Орієнтована кількість 

учасників – 100 осіб 

36  Міжнародна науково-

практична конференція 

«Проблеми та перспективи 

підприємницьких структур  

за умов нестійких процесів 

розвитку економіки» 

 

+380669836396,  

 

yuliia.shtyk@npp.nau.edu.ua 

6 квітня 

 

Орієнтована кількість 

учасників – 100 осіб  

37  ХІV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасні підходи до 

креативного управління 

економічними процесами» 

044-406-79-75 

 

ydatsa@gmail.com 

13-14 квітня 

 

Орієнтована кількість 

учасників – 100 осіб 

38  IV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Розвиток економіки та 

бізнес-адміністрування: 

наукові течії та рішення» 

044-406-76-25 

 

economy-nau@ukr.net 

 

26 жовтня, 

Орієнтована кількість 

учасників – 150 

39  ХІV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Фінанси, ОБЛІК ТА 

ОПОДАТКУВАННЯ: теорія 

і практика» 

+380679768066, 

 

0679768066@ukr.net 

23 листопада, 

Орієнтована кількість 

учасників – 120 

Факультеті екологічної безпеки, інженерії та технологій (ФЕБІТ) 

40  XVII Всеукраїнська науково-

практична конференція 

молодих учених і студентів 

«Екологічна безпека 

067-498-38-73, 

044-406-74-52 

20 квітня 

40 осіб 
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держави» ecoconf@nau.edu.ua 

41  Круглий стіл «На шляху до 

низьковуглецевої економіки» 

 

044-406-78-87, 

098-079-25-42 

olena.kuznietsova@npp.nau.edu

.ua 

21 вересня 

50 осіб 

42  VII Міжнародна науково-

практична конференція 

«Новітні досягнення 

біотехнології» 

044-406-78-87, 

050-775-80-88 

kbtnau@npp.nau.edu.ua 

21-22 вересня 

100 осіб 

43  Всеукраїнська студентська 

науково-практична 

конференція «Інноваційні 

хімічні технології» 

044-406-74-73 

kafedra_hht@ukr.net 

15 листопада  

40 осіб 

44  Студентська науково-

практична конференція 

«Сучасні проблеми та 

перспективи біомедичної 

інженерії» 

406-71-86 

bikam@i.ua 

23 листопада 

40 осіб 

Факультет міжнародних відносин (ФМВ) 

45  Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасні міжнародні 

відносини: актуальні 

проблеми теорії та практики 

2023»  

406-73-56, 

imv@nau.edu.ua 

20 квітня 

орієнтовна кількість 

учасників – 200 

46  Наукові читання, присвячені 

пам’яті професора 

Володимира Антипенка 

406-77-56, 

kafedra.mp.nau@gmail.com 

17 лютого 

орієнтовна кількість 

учасників – 500 

47  Круглий стіл «Актуальні 

питання співпраці України з 

ЄС» 

406-77-56, 

kafedra.mp.nau@gmail.com 

16 березня 

орієнтовна кількість 

учасників – 100 

48  Всеукраїнська конференція з 

міжнародною участю 

«Дипломатія у міжнародних 

відносинах: ретроспекція і 

сучасність»  

406-77-80; 

406-76-80 

kaf_mi@ukr.net 

03 лютого 

орієнтовна кількість 

учасників – 100 

49  Міжнародна науково-

практична конференція 

«Національні економічні 

406-73-65 

kafedra_imv@ukr.net 

12 квітня 

орієнтовна кількість 

mailto:kafedra_imv@ukr.net


стратегії розвитку в 

глобальному середовищі» 

050-413-54-39, 

alinaprokopeva1977@gmail.c

om 

учасників – 100 

50  ХІХ всеукраїнська 

студентська наукова 

конференція «Актуальні 

проблеми соціальних 

комунікацій»  

 

+38063 789-48-07, 

+ 38 044 406-77-85, 

+ 38 044 406-68-09, 

katekuzilova2002@gmail.co

m 

  +38063-133-17-65 

11 травня 

орієнтовна кількість 

учасників – 100 

51  ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Світові тенденції у сфері 

реклами і зв’язків з 

громадськістю: тенденції, 

тренди, перспективи» 

+38096 791-42-72, 

+38044 406-73-76 

Antonina.ivashchuk@npp.na

u.edu.ua 

mariia.lashkina@npp.nau.edu

.ua 

26 квітня 

орієнтовна кількість 

учасників – 100 

52  ІІ Науково-методологічний 

семінар «Права людини: 

відображення у медіа 

просторі»  

 

+38096 791-42-72, 

+38044 406-73-76 

Antonina.ivashchuk@npp.na

u.edu.ua 

mariia.lashkina@npp.nau.edu

.ua 

27 лютого 

орієнтовна кількість 

учасників – 100 

53  
Міжнародна науково-

практична конференція  

«Мультимедійні технології в 

освіті та інших сферах 

діяльності» 

044-406-76-73, 

050-638-71-63 

kmmt.nau@ukr.net 

 

10 листопада 

орієнтовна кількість 

учасників – 100 

 

54  Всеукраїнська наукова 

англомовна студентська 

конференція «Молодь без 

кордонів – розбудова крос-

культурної свідомості»  

044 -406-78-15, 

 competitive10@ukr.net 

30 березня 

орієнтовна кількість 

учасників – 100 

55  Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасні тенденції 

іншомовної професійної 

підготовки майбутніх 

фахівців немовних 

спеціальностей в 

044 -406-78-15 

 

filology.n@gmail.com 

02 червня 

орієнтовна кількість 

учасників –100 
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полікультурному просторі» 

56  Семінар «Туристичне 

регіонознавство» 

 

 

067-962-90-69, 

406-74-54 

 

dudnik_ivan@ukr.net 

 

24 жовтня 

орієнтовна кількість 

учасників – 100 

Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій (ФЛСК) 

57  Вебінар для викладачів  

«Креативність – головна 

якість людини в 21 столітті»  

 

 

 (044) 406-75-40, 

 (050) 928-76-09 

kateryna.balakhtar@npp.nau.

edu.ua 

13 березня 

 

у межах Симпозіуму 

58  ХІ Круглий  стіл молодих 

учених, аспірантів, студентів 

«Тарас Шевченко: вчора, 

сьогодні, завтра» 

 

 (044) 406-77-14, 

 (067) 646-49-48 

 

umk@npp.nau.edu.ua 

15 березня 

 

у межах Симпозіуму 

59  V Міжнародний симпозіум 

«Соціокультурний дискурс 

глобалізованого світу світу: 

наука, освіта, комунікація» 

 

 

(044) 406-70-36, 

(044) 406-75-00, 

(050) 444-33-68 

 

anzhelika.kokarieva@npp.na

u.edu.ua 

13 березня – 

19 травня  

 

15 березня – Пленарне 

засідання 

60  V Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Інноваційні методи та  

технології підготовки 

фахівців соціальної сфери» 

(044) 406-74-60, 

(098) 445-62-91 

 

k_pst88@nau.edu.ua 

 

23 березня 

 

 

у межах Симпозіуму 

61  X Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Актуальні проблеми 

сучасного суспільства в 

фокусі соціології» 

 (044) 406-71-53, 

 (067) 645-47-48 

 

kafsocio@ ukr.net 

23 березня 

 

у межах Симпозіуму 

62  VІ Міжнародна наукова 

конференція  

 «Мова та культура у 

просторі новітніх технологій: 

проблеми сучасної 

комунікації»  

 (044) 406-77-14, 

 (067) 646-49-48 

 

umk@npp.nau.edu.ua 

23 березня 

 

у межах Симпозіуму 

63  Круглий стіл з міжнародною 

участю «Соціокультурна 

діяльність установ соціальної 

пам’яті під час війни» 

 (044) 406-73-00, 

  (050) 382-98-97 

 

iryna.tiurmenko@npp.nau.ed

u.ua 

30 березня 

 

у межах Симпозіуму 

64  ІV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Лінгвістичні та 

методологічні аспекти 

викладання іноземних мов 

(044) 406-72-42, 

(044) 408-28-81, 

(066) 120-00- 99 

 

k_imf@nau.edu.ua 

29-30 березня 

 

у межах 

Симпозіуму 

http://lzdu.zosh.zt.ua/kreatyvnist-golovna-yakist-lyudyny-v-21-stolitti/
http://lzdu.zosh.zt.ua/kreatyvnist-golovna-yakist-lyudyny-v-21-stolitti/
http://lzdu.zosh.zt.ua/kreatyvnist-golovna-yakist-lyudyny-v-21-stolitti/
http://lzdu.zosh.zt.ua/kreatyvnist-golovna-yakist-lyudyny-v-21-stolitti/
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професійного спрямування» 

65  ХIV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Індивідуальність у 

психологічних вимірах 

спільнот та професій» 

 

 (044) 406-71-16, 

 (099) 138-47-38 

 

liubov.pomytkina@npp.nau.e

du.ua 

06-07 квітня 

 

у межах 

Симпозіуму 

66  Науково-практичний 

студентський круглий стіл 

«Issues that matter» 

 

 

 (044) 406-71-53, 

 (067) 6454748 

 

kafsocio@ukr.net 

07 квітня 

 

у межах Симпозіуму 

67  Всеукраїнський «круглий 

стіл»  «Соцiальнi  проєкти в 

контекстi пошуку вiдповiдi 

на глобальнi виклики» 

 

(044) 406-74-01, 

(068) 8404857 

 

filosof@nau.edu.ua 

 

12 квітня 

 

у межах Симпозіуму 

68  VІ Міжнародний круглий 

стіл «Роль іноземних мов у 

соціокультурному 

становленні особистості» 

 (044) 406-68-37, 

 (067) 753-98-92 

 

olena.kovtun@npp.nau.edu.u

a, 

k_ifl@nau.edu.ua 

12 квітня 

 

у межах Симпозіуму 

69  Дискусійна панель: 

Резильєнтність як 

особистісний ресурс у 

відновленні і досягненні 

психологічного добробуту 

 

 (044) 406-75-40, 

 (050)928-76-09 

valentyna.balakhtar@npp.nau

.edu.ua 

13 квітня 

 

 

у межах Симпозіуму 

70  Вебінар «Олімпійські ідеали 

та цінності у проблемному 

полі сучасної педагогіки» 

(для студентів, викладачів та 

аспірантів) 

 (044) 406-77-24, 

 (097) 669-89-69 

 

k_spk@nau.edu.ua 

 

14 квітня 

 

у межах Симпозіуму 

71  Науково-практична 

конференція викладачів та 

здобувачів вищої освіти 

«Безпілотна військова 

авіація» 

(044) 406-73-00 

 (063) 77 60 268 

 

olha.yurchenko@npp.nau.edu

.ua 

 

20 квітня 

 

 

у межах Симпозіуму 

72  Х Всеукраїнський науково-

практичний семінар молодих 

науковців, аспірантів, 

студентів «Мова і культура 

як форми людського буття і 

свідомості нації» 

 (044) 406-77-14, 

 (067) 646-49-48 

 

umk@npp.nau.edu.ua 

20 квітня 

 

у межах V 

Міжнародного 

Симпозіуму 

73  XV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Фаховий та художній 

переклад: теорія, 

(044) 406-68-36, 

 (067) 704-48-80 

 

k_afp@npp.nau.edu.ua 

21-22 квітня 

 

у межах Симпозіуму 

mailto:liubov.pomytkina@npp.nau.edu.ua
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методологія, практика»  

74  ХІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Актуальні проблеми вищої 

професійної освіти»  

 

 

(044) 406-75-40, 

(067) 772-75-23 

 

liliia.baranovska@npp.nau.ed

u.ua, 

olena.datsun@npp.nau.edu.ua 

27 квітня 

 

у межах 

Симпозіуму 

75  ХV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Національна ідентичність у 

мові та культурі» 

(044) 406-71-46, 

(067) 596-65-17 

 

k_impl@nau.edu.ua 

27-28 квітня 

 

у межах Симпозіуму 

76  Круглий стіл «Соціально-

політичні науки в 

авіаційному університеті: 

стан і перспективи»  

 

 (044) 406-71-53, 

 (067) 645-47-48 

 

kafsocio@ukr.net 

27 квітня 

 

у межах Симпозіуму 

77  VI Всеукраїнський  круглий 

стіл «Проблеми термінології: 

сучасний стан» 

 

 (044) 406-77-14, 

 (067) 646-49-48 

umk@npp.nau.edu.ua 

17 травня 

у межах 

Днів науки 

78  Тренінг «Наукова мова: 

тренінг з удосконалення 

мовленнєвих навичок» 

 (044) 406-77-14, 

 (067) 646-49-48 

umk@npp.nau.edu.ua 

18 травня 

у межах 

Днів науки 

79  Круглий стіл здобувачів 

вищої освіти «Архіви 

сучасності: виклики та 

завдання» (до Дня науки) 

 (099)  487-78-44 

bozhuk@nau.edu.ua 

 

18 травня 

 

80  ХVІІ Міжнародна науково-

методична конференція 

«Фізичне виховання в 

контексті сучасної освіти» 

(044) 406-77-24, 

(097) 669-89-69 

k_spk@nau.edu.ua 

15-16 червня 

 

81  Соціологічні читання 

«Персоналії в соціології» 

 

 (044) 406-71-53, 

 (063) 34-665-69 

kafsocio@ukr.net 

29 вересня 

 

82  Круглий стіл «Політика і 

кіно: художнє відображення 

соціально-політичних 

проблем» 

 (044) 406-71-53, 

 (067) 33-928-18 

kafsocio@ukr.net 

27 жовтня 

 

83  X Міжнародна науково-

практична конференція 

«Подолання мовних та 

(044) 406-68-37, 

(067) 753-98-92 

16-17 

листопада 

 

mailto:polit@tut.ua
mailto:bozhuk@nau.edu.ua
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комунікативних бар’єрів: 

освіта, наука, культура» 

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

k_ifl@nau.edu.ua 

84  І Міжнародна науково-

практична конференція 

«Соціально-психологічний 

супровід професіоналізації 

фахівців у кризових та 

посткризових умовах» 

 (044) 406-75-40, 

 (050) 928-76-09 

valentyna.balakhtar@npp.nau

.edu.ua 

23 листопада 

 

 

 

85  Круглий стіл викладачів та 

здобувачів вищої освіти 

«Геноцид українського 

народу у XX–XXI ст.» 

 (097)  868-99-98, 

nataliia.bem@nau.edu.ua 

23 листопада 

 

86  Вебінар з міжнародною 

участю «Як запобігти 

психологічному насиллю?» 

 

 (044) 406-75-40, 

 (050) 928-76-09 

valentyna.balakhtar@npp.nau

.edu.ua 

7 грудня 

 

Юридичний факультет (ЮФ) 

87  ХІІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Свобода, безпека та 

незалежність: правовий 

вимір» 

406-79-16, 

 

pravo@nau.edu.ua 

24 лютого 

 

300 осіб 

88  Науково-методичний семінар 

«Сучасні підходи до 

вивчення історико-правових 

дисциплін» 

406-79-14, 

 

tidp_kaf_nau@gmail.com 

2 березня 

 

до 50 осіб 

89  Науково-практичний 

круглий стіл з міжнародною 

участю «Правове 

регулювання виховання 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування, в 

Україні та зарубіжних 

країнах» 

406-77-72, 

 

civilne7@gmail.com 

23 березня 

 

до 50 осіб 

90  Науково-практичний 

круглий стіл з міжнародною 

участю «Правове 

забезпечення авіакосмічної 

галузі: сучасний стан та 

перспективи» 

406-78-27, 

dasel@ukr.net 

11 квітня 

до 50 осіб 

91  Науково-методичний семінар 

«Шляхи оптимізації 

навчального процесу в 

сучасних умовах» 

406-73-47, 

kafedra92@ukr.net 

20 квітня 

до 50 осіб 

mailto:k_pро@nau.edu.ua
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92  Науково-практичний 

круглий стіл з міжнародною 

участю «Актуальні питання 

працевлаштування 

випускників юридичного 

факультету НАУ» 

406-70-15, 

k_kpipp@ukr.net 

21 квітня 

до 50 осіб 

93  VІ Міжнародний 

молодіжний науковий 

юридичний форум 

406-79-16, 

pravo@nau.edu.ua 

18-19 травня  

300 осіб 

94  Науково-практичний 

круглий стіл з міжнародною 

участю «Міграційна криза та 

статус біженця в країнах 

Європи» 

406-73-47, 

kafedra92@ukr.net 

06 жовтня 

до 50 осіб 

95  Науково-методичний семінар 

«Практична складова у 

викладанні приватно-

правових дисциплін» 

406-77-72, 

civilne7@gmail.com 

13 жовтня 

до 50 осіб 

96  Науково-методичний семінар 

«Нові підходи до контролю 

знань та вмінь студентів при 

викладанні господарсько-

правових дисциплін» 

 

406-78-27, 

dasel@ukr.net 

9 листопада  

до 50 осіб 

97  Всеукраїнська конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Аеро–2023. 

Повітряне і космічне право» 

406-79-16, 

pravo@nau.edu.ua 

24 листопада  

300 осіб 

98  Науково-практичний 

круглий стіл з міжнародною 

участю «Права людини в 

Україні: доктринальні 

підходи та практика 

реалізації» 

406-79-14, 

tidp_kaf_nau@gmail.com 

5 грудня 

до 50 осіб 

 

99  Науково-методичний семінар 

«Актуальні питання 

вдосконалення 

правоохоронної діяльності в 

Україні» 

406-70-15, 

k_kpipp@ukr.net 

15 грудня 

до 50 осіб 

Навчально-науковий інститут міжнародного співробітництва та освіти (ННІМСО) 

100  IX Міжнародна науково-

практична конференція 

«Актуальні проблеми в 

системі освіти: заклад 

(044)406 68 58 

(063)604 24 32 

(050)683 04 07 

LiudmylaLakhtionova 

17 лютого  

 

150 осіб 



 

загальної середньої освіти – 

доуніверситетська 

підготовка – заклад вищої 

освіти» 

@gmail.com 

101  ІІІ Міжнародна 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 

LiudmylaLakhtionova 

@gmail.com 

17 березня 

 

150 осіб 

102  ІV Міжнародна  науково-

практична конференція   

«Дистанційна освіта в 

Україні: інноваційні, 

нормативно-правові, 

педагогічні аспекти» 

(044)406 68 58 

(063)604 24 32 

(050)683 04 07 

LiudmylaLakhtionova 

@gmail.com 

18 травня  

 

150 осіб 

Факультет міжнародних відносин (ФМВ) 

103  Міжнародна  науково-

практична конференція 

«Теоретичні і прикладні 

напрямки розвитку туризму 

та рекреації в регіонах 

України» 

(044) 406-74-54, 

380501393895 

okolotuh@ukr.net 

11–12 травня 

 

150 осіб 


