
ПЛАН 
проведення міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських наукових, 
науково-технічних, науково-практичних конференцій і семінарів  

на 2021 календарний рік 
 

№ 
з/п 

Назва заходу 
українською та  

англійською мовами 

Телефон, факс, 
e-mail 

Термін 
проведення 

Керівник та 
відповідальний 
секретар заходу 

1 І Міжвузівська 
студентська науково-
практична конференція 
«Світові тенденції у 
сфері реклами і зв’язків 
з громадськістю: 
проблеми та 
перспективи» 
 Interuniversity student 
scientific and practical 
conference "World trends 
in advertising and public 
relations: problems and 
prospects" 

+38096 791 42 72 
+38044 406 73 76 
Antonina.ivashchuk@np
p.nau.edu.ua 
 

11.03.2021 Керівник – 
Іващук А. А.,  
pавідувач кафедри 
реклами і зв’язків з 
громадськістю. 
Відповідальний 
секретар -  
Захарченко В.Л., 
викладач. 

2 Маґріб: лівійське 
питання у міжнародних 
відносинах /  
The Maghreb: the Libyan 
Issue in International 
Relations  

ferhadturanly@gmail.co
m 

11.03. 2021 р.  Керівник, 
відповідальний 
секретар: 
Туранли Ф. Г., 
завідувач кафедри 
сходознавства  

3 
Всеукраїнська наукова 
англомовна студентська 
конференція «Молодь 
без кордонів – розбудова 
крос-культурної 
свідомості» / «Youth 
without borders 
–  building cross-cultural 
awareness»  

044 -406 78 15 
competitive10@ukr.net 

25.03.2021 р.  Керівник – завідувач 
кафедри іноземних 
мов Гончаренко-
Закревська Н.В. 
 
Відповідальний 
секретар –  
старший викладач 
Слобоженко Р.А., 
старший викладач 
Голоднюк А.А. 

4 Міжнародна науково-
практична конференція 
«Сучасні міжнародні 
відносини: актуальні 
проблеми теорії і 
практики – 2021» /  
International scientific 
and practical conference 
"The modern 
international relations: 
current problems of the 
theory and 
practice – 2020" 

406-73-56 
imv@nau.edu.ua 

21. 04. 2021 р. Керівник: 
 док.юр. наук, 
професор, декан ФМВ 
Волошин Ю.О. 
Відповідальний 
секретар: 
док. пед. наук, 
професор, завідувач 
кафедри КММТ 
Лобода С.М. 

5 Всеукраїнська наукова 
конференція  

+38096 791 42 72 
+38044 406 73 76 

07.04.2021 Керівник –  
Іващук А. А.  



«Актуальні питання 
реклами та зв’язків з 
громадськістю: 
комунікативно-
інноваційні підходи» 
All-Ukrainian scientific 
conference “Actual issues 
of advertising and public 
relations: communicative 
and innovative 
approaches” 

Antonina.ivashchuk@np
p.nau.edu.ua 

Завідувач кафедри 
реклами і зв’язків з 
громадськістю 
Відповідальний 
секретар –  
Куцан О.І., старший 
викладач. 

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу 
6 Міжнародна науково-

практична конференція 
«Національні економічні 
стратегії розвитку в 
глобальному 
середовищі» / 
International scientific-
practical conference 
«National economic 
strategies of development 
in the global 
environment» 

Тел.: 406-73-65 
kafedra_imv@ukr.net 
093-918-83-16 
m.rychka@i.ua 

14.04. 2021 Керівник: 
док. екон. наук, 
професор, завідувач 
кафедри Степанов О.П.
Відповідальний 
секретар: 
канд. екон. наук, 
доцент, доцент кафедри 
Ричка М.А. 

7 
VII всеукраїнська 
студентська наукова 
конференція «Актуальні 
проблеми соціальних 
комунікацій» / 
VII All-Ukrainian Student 
Scientific Conference 
"Actual Problems of 
Social Communications" 

e-mail: 
oksana130401@ukr.net 
моб. тел.: + 38 068 434 
20 58  
Контактні телефони: + 
38 044 406-77-85; + 38 
044 406-68-09; 
 

13.05.2021 Керівник: 
Нестеряк Юрій 
Васильович, доктор 
наук з державного 
управління, завідувач 
кафедри журналістики 
ФМВ НАУ;  
cекретар: Стаднійчук 
Оксана, студентка 3-го 
курсу ФМВ НАУ 

8 Міжнародна науково-
практична конференція 
«Сучасні тенденції 
іншомовної професійної 
підготовки майбутніх 
фахівців немовних 
спеціальностей в 
полікультурному 
просторі»/   
"Modern Trends of 
Foreign Language 
Training of Future 
Specialists of Non-Native 
Specialties in the 
Multicultural Space" 

044 -406 78 15 
 
filology.n@gmail.com 

04.06.2021 р.  Керівник – завідувач 
кафедри іноземних 
мов Гончаренко-
Закревська Н.В. 
 
Відповідальний 
секретар –  
доцент  
Василишина Н.М. 

9 Міжнародна науково-
практична конференція  
«Мультимедійні 
технології в освіті та 
інших сферах 
діяльності» / 
International scientific 
and practical conference 

406-76-73; 
050-638-7163 

kmmt.nau@ukr.net 
 

02.11.2021 р. Керівник: 
Мелешко М.А., к.т.н., 
професор кафедри 
комп’ютерних 
мультимедійних 
технологій; 
Відповідальний 
секретар 



«Multimedia 
technologies in 
education and other 
spheres of activity» 

Бобарчук О. А., к.т.н., 
доцент кафедри 
комп’ютерних 
мультимедійних 
технологій 

10 Всеукраїнська 
конференція з 
міжнародною участю 
«Дипломатія у 
міжнародних 
відносинах: 
ретроспекція і 
сучасність» / 
All-Ukrainian Scientific 
Conference «Diplomacy 
in international relations: 
retrospective view and 
contemporaneity» 

тел. 406-77-80;76-80 
kaf_mi@ukr.net 

05.11.2021р. Керівник –  
Завідувач кафедри 
міжнародних 
відносин, інформації 
та регіональних 
студій, д.політ.н., 
доц. Ржевська Н.Ф. 
Відповідальний 
секретар – 
канд.політ.н., доцент 
Мороз А.С. 

11. Наукові читання, 
присвячені пам’яті 
професора Володимира 
Антипенка / 
Scientific readings 
dedicated to the memory 
of Professor Volodymyr 
Antipenko 

+8044-40677-56 
kafedra.mp.nau@gmail.
com 

19.02. 2021 Керівник –  
А.Ю. Замула, 
канд.юр.наук,доцент 
 Відповідальний 
секретар – 
М.Ю. Головатенко, 
завідувач лабораторії 

12. Круглий стіл 
«Актуальні питання 
співпраці України з ЄС»  
Round table "Topical 
issues of cooperation 
between Ukraine and the 
EU" 

+8044-40677-56 
kafedra.mp.nau@gmail.
com 

16. 03. 2021 Керівник –  
Н.Б. Мушак, 
д.юр.наук, доцент 
Відповідальний 
секретар – 
О.С. Каспрук, 
канд.юр.наук,доцент 
 

13. Міжнародна науково-
практична конференція 
«Міжнародно-правове 
регулювання 
використання 
космічного простору в 
сучасних умовах» / 
International scientific-
practical conference 
"International legal 
regulation of the use of 
outer space in modern 
conditions" 

+8044-40677-56 
kafedra.mp.nau@gmail.
com 

21. 04. 2021 Керівник –  
А.В. Драчев, 
канд.юр.наук,доцент 
Відповідальний 
секретар – 
О.С. Каспрук, 
канд.юр.наук,доцент 

14. Круглий стіл 
«Міжнародне право, 
гуманітарна діяльність 
та перехідне 
правосуддя: сучасні 
виклики та можливості 
для України» / 
Round table "International 
law, humanitarian action 

+8044-40677-56 
kafedra.mp.nau@gmail.
com 

15.05. 2021 Керівник –  
Т.Р. Короткий, 
канд.юр.наук,доцент, 
завідувач кафедри 
міжнародного права та 
порівняльного 
правознавства 
Відповідальний 
секретар – 



and transitional justice: 
current challenges and 
opportunities for Ukraine" 

Д.В. Кібець, 
канд.юр.наук,доцент 
 

15. Круглий стіл «Правовий 
вимір кібербезпеки»  / 
Round table "Legal 
dimension of 
cybersecurity" 

+8044-40677-56 
kafedra.mp.nau@gmail.
com 

12.11. 2021 Керівник –  
М.Ю. Яцишин, 
канд.юр.наук,доцент 
Відповідальний 
секретар – 
М.Ю. Головатенко, 
завідувач лабораторії 

16.  Міжнародна науково-
практична конференція 
«Міжнародне повітряне 
право та забезпечення 
національних інтересів 
України» / 
International scientific-
practical conference 
"International air law and 
ensuring the national 
interests of Ukraine" 

+8044-40677-56 
kafedra.mp.nau@gmail.
com 

10.12. 2021 Керівник –  
А.В. Драчев, 
канд.юр.наук,доцент 
Відповідальний 
секретар – 
А.Ю. Замула, 
канд.юр.наук,доцент 

 


