
Протокол № 1 

засідання Ради молодих вчених  

Волинського національного університету імені Лесі Українки 

від 28.10.2020 р. 

 

Присутні: Макарук Л., Зінченко М., Смітюх О., Безсмертнюк Т., Шурдак М., 

Замуруєва О., Грицевич Ю., Фіщук О., Костуба Н., Подубінська С. 

Порядок денний:  

Про підготовку до проведення IV Міжнародної конференції молодих 

учених, студентів та аспірантів «Актуальні проблеми розвитку природничих 

та гуманітарних наук» : 

1. Утвердження назв розділів у збірнику матеріалів конференції. 

2. Дата та місце та розклад проведення конференції. 

3. Склад оргкомітету. 

4. Різне. 

 

По першому питанню слухали голову Ради молодих вчених Макарук Л., 

яка обговорила з членами Ради перелік розділів у збірнику матеріалів IV 

Міжнародної конференції молодих учених, студентів та аспірантів 

«Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук».  

Ухвалили: Одноголосно ухвалили наступний перелік розділів конференції: 

1. Економіка.  

2. Педагогіка, психологія і соціологія.  

3. Юридичні науки.  

4. Фізика, математика, інформатика.   

5. Сучасні інженерія, техніка та технології.  

6. Хімія, фармація.   

7. Екологія.  

8. Біологія.   

9. Історія і політологія  



10.  Національна та кібернетична безпека. 

11. Філологія.   

12. Фізичне виховання і спорт.   

13. Культура та мистецтво.  

14. Міжнародні відносини   

15.Журналістика, видавнича справа та редагування.  

16. Фізична терапія, ерготерапія. 

17. Географія, землеустрій.  

18. Туризм і готельно-ресторанна справа. 

 

По другому питанню слухали голову Ради молодих вчених Макарук Л., 

щодо дати проведення ІV Міжнародної конференції молодих учених, 

студентів та аспірантів «Актуальні проблеми розвитку природничих та 

гуманітарних наук» з пропозицією створити робочу групу, відповідальну за 

підготовку місця для проведення конференції та необхідність залучити 

студентів, аспірантів та молодих науковців до участі.  

Ухвалили: підтримати ініціативу Макарук Л., щодо проведення 
конференції 15 грудня 2020 р. в он-лайн форматі у зв’язку із карантинними 
заходами. 

По третьому питанню слухали голову Ради молодих вчених Макарук 

Л. з пропозицією затвердити склад оргкомітету конференції.  

Ухвалили: затвердити оргкомітет у складі: 

Засєкіна Л. В.  – доктор психол. наук, професор, проректор з науково-

педагогічної роботи та міжнародної співпраці 

Коленда Н. В. – к.е.н., доцент кафедри менеджменту, член Ради молодих 

учених при МОН України 

Макарук Л. Л. – док. філол. наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики 

Зінченко М. О. – канд. біол. наук, доц. кафедри ботаніки і методики 

викладанняприродничих наук 



Назарук – О. І. – канд. юрид. наук, доцент кафедри кримінального права та 

процесу 

Караїм О. А. – канд. екон. наук, доцент кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища, куратор НТАіС ВНУ імені Лесі Українки  

Пастернак Я. М. – д-р фіз.-мат. наук, професор кафедри прикладної 

математики та механіки Луцького національного технічного університету  

Ткачик О. О. – канд. іст. наук, викладач циклової комісії історії та 

суспільствознавства Коледжу технологій, бізнесу та права ВНУ імені Лесі 

Українки. 

Циплюк А. М. – канд. пед. наук, викладач кафедри дошкільної освіти 

Луцького педагогічного коледжу. 

Малеончук Г. О. – канд. іст. наук, ст. викл. кафедри археології, давньої та 

середньовічної історії України 

Матвійчук Н. М. – канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів 

Поліщук М. М. – канд. техн. наук, старший викладач кафедри комп’ютерної 

інженерії та кібербезпеки Луцького національного технічного університету. 

Павлов К. В. – док. екон. наук, професор кафедри аналітичної економіки та 

природокористування  

Вербицька А. Е. – канд. філол. наук, старший викладач кафедри практики 

англійської мови 

Грицевич Ю. В. – канд. філол. наук, асистент кафедри історії та культури 

української мови 

Голуб Г. С. – канд.. геогр. наук, доцент кафедри економічної та соціальної 

географії 

Замуруєва О. В. – канд. фіз-мат. наук, старший викладач кафедри 

експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій 

Андрусяк Г. М. – канд. юрид. наук, доцент кафедри кримінального права і 

процесу 

Михалюк Н. Ю. – канд. політ. наук, старший викладач кафедри 

міжнародних комунікацій та політичного аналізу 



Безсмертнюк Т. П. – канд. геогр. наук, старший викладач кафедри туризму 

та готельного господарства 

Фіщук О. С. – канд. біол. наук, доцент кафедри ботаніки та методики 

викладання природничих наук 

Смітюх О. В. – канд. хім. наук, старший лаборант кафедри хімії та 

технології 

Коструба Н. С. – канд. псих. наук, старший викладач кафедри загальної і 

соціальної психології та соціології 

Шурдак М. І. – канд. мистец., старший викладач кафедри історії, теорії 

мистецтв та виконавства 

Подубінська С. В. – старший лаборант кафедри теорії фізичного 

виховання, фітнесу та рекреації, аспірант 

По четвертому питанню голова Ради молодих вчених Макарук Л. 

висловилась щодо встановлення кінцевої дати подачі матеріалів конференції 

(1 грудня), вартості друкованого збірника та необхідності сертифікатів для 

учасників, затвердження кінцевого варіанту інформаційного листа. 

Ухвалили: одноголосно ухвалили кінцеву дату подачі матеріалів 

конференції 1 грудня. Вартість друкованого збірника та сертифіката 

безкоштовна у зв’язку із он-лайн форматом. Підготувати інформаційний лист 

до середини листопада 2020 року. 

  

 

 

 Голова Ради                                                   Макарук Л. 

 

        Секретар                                                            Зінченко М. 

 


