
План 

проведення наукових заходів кафедрою інформаційних систем та технологій 

Навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій 

на 2022 рік 

 

№ 

з/п 
Назва НТЗ 

Організатори заходів 

(телефон, факс, e-mail, сайт) 

Термін 

проведення 

(місяць, 

рік) 

Країни-

учасники 

(тільки для 

міжнародних 

НТЗ) 

Орієнтовна 

кількість 

учасників, 

осіб 

Результат 

проведення 

НТЗ 

(протокол, 

збірник) 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ 

(так, ні) 
Кафедра ННІ 

1. КОНФЕРЕНЦІЇ 

1.1. МІЖНАРОДНІ 

1.4. ВУЗІВСЬКІ 

1 Студентська конференція за 

результатами комплексної 

практики з фаху, стажування 

з фаху та професійної 

практики 

Інформаційних систем та 

технологій,  

тел. (05322) 7-33-07 

e-mail: informac@pdaa.edu.ua 

сайт: http://www.pdaa.edu.ua 

Економіки, управління, 

права та інформаційних 

технологій, 

тел. (0532) 50-24-79, 

e-mail: fem@ukr.net 

сайт: http://www.pdaa.edu.ua 

Лютий 

2022 
 25 Збірник Ні 

2 Студентська наукова 

конференція «Сучасні 

інформаційні технології та 

інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та 

бізнесі» 

Інформаційних систем та 

технологій,  

тел. (05322) 7-33-07 

e-mail: informac@pdaa.edu.ua 

сайт: http://www.pdaa.edu.ua 

Економіки, управління, 

права та інформаційних 

технологій,  

тел. (0532) 50-24-79, 

e-mail: fem@ukr.net 

сайт: http://www.pdaa.edu.ua 

Травень 

2022 
 30 Збірник Ні 

3 Студентська конференція за 

результатами виробничої 

практики «Організаційно-

аналітична практика» 

Інформаційних систем та 

технологій,  

тел. (05322) 7-33-07 

e-mail: informac@pdaa.edu.ua 

сайт: http://www.pdaa.edu.ua 

Економіки, управління, 

права та інформаційних 

технологій, 

тел. (0532) 50-24-79, 

e-mail: fem@ukr.net 

сайт: http://www.pdaa.edu.ua 

Вересень 

2022 
 25 Збірник Ні 

3. СЕМІНАРИ 

3.2. ВСЕУКРАЇНСЬКІ 

 Науково-практичний семінар 

«Підтримка діяльності 

підприємств АПК засобами 

сучасних інформаційних 

систем і технологій» 

 

 

 

Інформаційних систем та 

технологій,  

тел. (05322) 7-33-07 

e-mail: informac@pdaa.edu.ua 

сайт: http://www.pdaa.edu.ua 

Економіки, управління, 

права та інформаційних 

технологій, 

тел. (0532) 50-24-79, 

e-mail: fem@ukr.net 

сайт: http://www.pdaa.edu.ua 

Лютий 

2022  
 30 Протокол Ні 

mailto:informac@pdaa.edu.ua
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№ 

з/п 
Назва НТЗ 

Організатори заходів 

(телефон, факс, e-mail, сайт) 

Термін 

проведення 

(місяць, 

рік) 

Країни-

учасники 

(тільки для 

міжнародних 

НТЗ) 

Орієнтовна 

кількість 

учасників, 

осіб 

Результат 

проведення 

НТЗ 

(протокол, 

збірник) 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ 

(так, ні) 
Кафедра ННІ 

3.3. МІЖВУЗІВСЬКІ 

 Міждисциплінарний 

студентський семінар 

«Студентські роботи за 

науковою тематикою 

кафедри інформаційних 

систем та технологій ПДАА» 

Інформаційних систем та 

технологій,  

тел. (05322) 7-33-07 

e-mail: informac@pdaa.edu.ua 

сайт: http://www.pdaa.edu.ua 

Економіки та менеджменту, 

тел. (0532) 50-24-79, 

e-mail: fem@ukr.net 

сайт: http://www.pdaa.edu.ua 

Листопад 

2022 

Україна, 

Польща 
40 

Збірник 

тез 
Ні 

4. ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 

4.2. МІЖВУЗІВСЬКІ 

4.3. ВУЗІВСЬКІ 

2 Круглий стіл «Прикладні 

аспекти використання 

нейронних мереж» 

Інформаційних систем та 

технологій,  

тел. (05322) 7-33-07 

e-mail: informac@pdaa.edu.ua 

сайт: http://www.pdaa.edu.ua 

Економіки та менеджменту, 

тел. (0532) 50-24-79, 

e-mail: fem@ukr.net 

сайт: http://www.pdaa.edu.ua 

Березень 

2022 
 15 Протокол Ні 

 

 

 

 
Завідуючий кафедри інформаційних систем та технологій к.т.н., доцент                         Юрій УТКІН 
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