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Про план проведення міжнародних,  
всеукраїнських та міжвузівських  
наукових, науково-технічних,  
науково-практичних конференцій  
і семінарів на 2023 календарний рік 
 

На Вашу службову записку від 10.05.2022 № 527/25.02 надаємо  пропозиції до плану 
проведення міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських наукових, науково-технічних, 
науково-практичних конференцій і семінарів на 2023 календарний рік (за формою 1): 
 

№ 
з/
п 

Назва заходу 
українською та  

англійською мовами 

Телефон, факс, 
e-mail 

Термін 
проведення, 
орієнтовна 
кількість 
учасників 

Керівник та 
відповідальний 
секретар заходу 

Факультет міжнародних відносин 

1 Міжнародна науково-
практична конференція 
«Сучасні міжнародні 

відносини: актуальні 

проблеми теорії і 

практики – 2023» /  

International scientific and 
practical conference "The 

modern international 

relations: current problems 

of the theory and 

practice – 2023" 

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

20. 04. 2023 р. 
орієнтовна 
кількість 
учасників –  
200 

Керівник: 

 док.юр. наук, 
професор, декан ФМВ 
Волошин Ю.О. 
Відповідальний 

секретар: 

док. пед. наук, 
професор, завідувач 
кафедри КММТ 
Лобода С.М. 

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства 

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

406-77-56 
kafedra.mp.nau@gm
ail.com 

17. 02. 2023 
орієнтовна 
кількість 
учасників –  
500 

Керівник –  
А.Ю. Замула, 
канд.юр.наук,доцент 
 Відповідальний 

секретар – 
М.Ю. Головатенко, 
завідувач 
лабораторії 

3. Круглий стіл «Актуальні 
питання співпраці 
України з ЄС»  

406-77-56 
kafedra.mp.nau@gm
ail.com 

16. 03. 2023 
орієнтовна 
кількість 
учасників –  

Керівник –  
Н.Б. Мушак, 
д.юр.наук, доцент 



Round table "Topical 
issues of cooperation 
between Ukraine and the 
EU" 
 

100 Відповідальний 

секретар – 
О.С. Каспрук, 
канд.юр.наук,доцент 

Кафедра міжнародних відносин, інформації та регіональних студій 

4 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 

03.11.2023 
р. 

орієнтовна 
кількість 
учасників –  
100 

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. 

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу 

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

Кафедра 
міжнародних 
економічних 
відносин і бізнесу   
Тел.: 406-73-65 
kafedra_imv@ukr.ne
t 
050-413-54-39 
alinaprokopeva1977
@gmail.com 

12. 04. 2023 
орієнтовна 
кількість 
учасників –  
100 

Керівник: 

канд. екон. наук, 
доцент, завідувач 
кафедри  
Побоченко Л.М. 
Відповідальний 

секретар: 

канд. екон. наук, 
доцент, доцент 
кафедри  
Прокоп’єва А.А. 

Кафедра журналістики 

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

моб. тел.: +38063 
789 4807 
Контактні 
телефони: + 38 044 
406-77-85; 
 + 38 044 406-68-09; 
e-mail: 
katekuzilova2002@g
mail.com 
моб. тел.: 
+380631331765 
 

11.05.2023 
орієнтовна 
кількість 
учасників –  
100 

Керівник: 

Васильченко 
В’ячеслав 
Миколайович, 
кандидат 
філологічних наук, 
доцент, завідувач 
кафедри 
журналістики ФМВ 
НАУ. 
Cекретар: Кузілова 
Катерина 
Олександрівна, 
студентка 3-го курсу 
ФМВ НАУ 



Кафедра реклами і зв’язків з громадськістю 

7 ІХ Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція «Світові 
тенденції у сфері реклами 
і зв’язків з 
громадськістю: тенденції, 
тренди, перспективи» 
II Interuniversity Scientific 
and Practical Conference 
"Global  Trends in 
Advertising and Public 
Relations: Trends and 
Prospects"  

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

mariia.lashkina@np
p.nau.edu.ua 

 
 

26.04.2023 
орієнтовна 
кількість 
учасників –  
100 

Керівник – 
Іващук А. А.,  
завідувач кафедри 
реклами і зв’язків з 
громадськістю. 
Відповідальний 

секретар -  
Лашкіна М.Г, 
доцент кафедри 

8 ІІ Науково-
методологічний семінар 
"Права людини: 
відображення у медіа 
просторі"  
Scientific and 
methodological seminar 
"Human rights: reflection 
in the media space" 

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

27. 02. 2023  
орієнтовна 
кількість 
учасників –  
100 

Керівник – 
Іващук А. А.,  
завідувач кафедри 
реклами і зв’язків з 
громадськістю. 
Відповідальний 

секретар -  
Лашкіна М.Г, 
доцент кафедри 

Кафедра комп’ютерних мультимедійних технологій 

9 

Міжнародна науково-
практична конференція  
«Мультимедійні 
технології в освіті та 
інших сферах діяльності» 
/ 
International scientific and 
practical conference 
«Multimedia technologies 
in education and other 
spheres of activity» 

406-76-73; 
050-638-7163 

kmmt.nau@ukr.net 
 

10.11.2023 
р. 
орієнтовна 
кількість 
учасників –  
100 

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

секретар 

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

Кафедра іноземних мов 

10 
Всеукраїнська наукова 
англомовна студентська 
конференція «Молодь без 
кордонів – розбудова 
крос-культурної 
свідомості» / «Youth 

044 -406 78 15 
competitive10@ukr.
net 

30.03.2023 
р.  
орієнтовна 
кількість 
учасників –  
100 

Керівник – завідувач 
кафедри іноземних 
мов Гончаренко-
Закревська Н.В. 
 
Відповідальний 

секретар –  




