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АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

УКРАЇНА, 03058, Київ-058, 
пр-т. Любомира Гузара, 1, 

Кафедра 

організації авіаційних перевезень, 

 
Корпус 2, поверх 1, кімн. 102 

Контактні телефони: 

 (код 044) 406-70-94, 
408-42-27. 

 e-mail: koap@nau.edu.ua. 

http:// www.ftml.nau.edu.ua 

 

 
Мови конференції:  

українська, російська, англійська. 
 

 
Участь в конференції – БЕЗКОШТОВНА! 

 
Доповіді учасників конференції будуть 

опубліковані в електронному збірнику, який 

буде розміщений на сайті 

Факультету транспорту, менеджменту і 

логістики НАУ 

 
 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТУ, 

МЕНЕДЖМЕНТУ І ЛОГІСТИКИ 
КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ АВІАЦІЙНИХ 

ПЕРЕВЕЗЕНЬ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Міжнародна науково-практична 

конференція 

 

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА 

УПРАВЛІННЯ НА 

ПОВІТРЯНОМУ 

ТРАНСПОРТІ   
 

 

 

 

 

 

 

28 жовтня 2021 року 

 Київ 



Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у 

Міжнародній науково-практичній 

конференції: «ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА УПРАВЛІННЯ НА 

ПОВІТРЯНОМУ ТРАНСПОРТІ», яка 

відбудеться 28 жовтня 2021 року о 1000, 

(реєстрація до 0940) за адресою Київ, 
пр-т. Любомира Гузара, 1, корпус 2, поверх 1, 
кімн. 102.  

 

У разі проведення конференції онлайн 

необхідно приєднатися через Google Meet:  

https://meet.google.com/rdg-gvzc-boa  

 

Організаційний комітет: 

Голова - зав. каф. ОАП, д.т.н., с.н.с. 

Шевчук Д.О. 

Відповідальний секретар – к.е.н., доц., доц. 

каф. ОАП Литвиненко С.Л.  

Члени організаційного комітету: 

д.т.н., проф., проф. каф. ОАП Казак В.М., 

к.т.н., доц., проф. каф. ОАП Антонова А.О., 

к.е.н., доц., доц. каф. ОАП Соколова О.Є., 

к.е.н., доц., доц. каф. ОАП Шевченко Ю.В., 

к.е.н., доц., доц. каф. ОАП Висоцька І.І.  

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Для участі у конференції до 25 

ЖОВТНЯ 2021 р. необхідно на електронну 

адресу  koap@nau.edu.ua надіслати: 

- заявку на участь; 

- матеріали (тези) доповіді. 

Заявка і тези доповіді мають бути вислані 

окремими файлами і названі наступним 

чином: П.І.Б._заявка, П.І.Б._тези. 

Звертаємо увагу, що участь у 

конференції безкоштовна! 
 

Тематичні напрямки роботи 
конференції: 
o Проблеми і перспективи розвитку 

авіаційних перевезень та технологій. 
o Розвиток діяльності аеропортів. 
o Впровадження логістичних технологій в 

процеси авіаційних перевезень. 
o Вдосконалення інформаційного 

забезпечення авіаційних перевезень. 
o Регулювання діяльності авіатранспортних 

підприємств. 
o Проблеми та перспективи підготовки кадрів 

з організації авіаційних перевезень. 
o Вдосконалення взаємодії видів транспорту. 
o Раціональна організація транспортного 

обслуговування та транспортних процесів. 
o Забезпечення ефективного 

функціонування транспортних систем. 
 

До публікації приймаються матеріали, які 
не були опубліковані раніше, обсягом 2-5 
стор., оформлені за допомогою редактора MS 
Word. Аркуш формату А5. Шрифт Times New 
Roman, кегель – 11, інтервал – 1. Поля: зверху 
– 2,0 см, знизу – 2,0 см,  зліва – 1,5  см,  
справа –1  см. Структура оформлення 
матеріалів:  

-УДК (у верхньому лівому куті 
напівжирним шрифтом);  

-назва (напівжирним шрифтом);  
-відомості про автора(-ів) (розміщуються 

праворуч, курсивом): прізвище, ініціали, 
науковий ступінь, вчене  звання, місце 
роботи, країна – для кожного автора;  

- основний текст тез;  

- список літератури (джерела повинні бути 
пронумеровані відповідно до порядку 
згадування в тексті, згідно діючих вимог; 
посилання на джерела у тексті подаються в 
квадратних дужках із зазначенням сторінок).  

Всі рисунки  повинні бути згруповані як 
єдиний об’єкт. Нумерація сторінок не 
проводиться. Для формул використовувати 
вбудований редактор формул Word. У разі 
подання матеріалів англійською мовою 
необхідно надати переклад українською або 
російською. Редакційна колегія залишає за 
собою право здійснення редакційних 
правок. 

Доповіді учасників конференції будуть 
опубліковані в електронному збірнику 
матеріалів конференції та розміщені на 
сайті Факультету транспорту, менеджменту і 
логістики НАУ. 

Кожному автору буде надано посилання на 
збірник праць матеріалів конференції. 
Кількість співавторів матеріалів конференції 
повинна бути не більше трьох осіб. 

За рішенням оргкомітету можлива 
публікація статей в науковому журналі 
“Proceedings of the National Aviation 
University”, секція Транспортні технології, а 
також у науковому журналі «Наукоємні 
технології»,  секція Транспортні системи, 
які входять до переліку наукових фахових 
видань для технічних і економічних наук. 

Вимоги до оформлення статей можна 
знайти на веб-сторінці НАУ: www.nau.edu.ua, 
розділ - наука, фахові видання, пункти 1 та 17 
(https://nau.edu.ua/ua/menu/science/faxovi-
vidannya/). Обсяг 4-8 сторінок статті. 

 

Організація проживання учасників 

конференції за їх рахунок. 

https://meet.google.com/rdg-gvzc-boa
mailto:koap@nau.edu.ua
http://www.nau.edu.ua/
https://nau.edu.ua/ua/menu/science/faxovi-vidannya/
https://nau.edu.ua/ua/menu/science/faxovi-vidannya/

