
КАЛЕНДАР  

проведення науково-практичних конференцій, наукових семінарів і круглих столів  

у Волинському національному університеті імені Лесі Українки у 2021 році 

 

№ Назва заходу Дата 

прове-

дення 

Відповідальний за проведення 

(тел., E-mail) 

 

СІЧЕНЬ 

 

1.  Семінар для педагогів школи «Інклюзивна освіта 

- найпотужніший інноваційний рух в освіті» 

15 Факультет психології та 

соціології 

Гошовський Я. О.,  

+38(050) 917-17-93, 

hoshovskyi66@ukr.net 

2.  Науковий семінар «Поліплоїдія і систематика 

дощових червів» 

22 Факультет біології та лісового 

господарства,  

Іванців В. В. 

+38(066)611-76-75 

Ivantsiv.Volodymyr@vnu.edu.ua 

 

ЛЮТИЙ 

 

3.  Науково-практичний семінар «Пріоритетні 

напрями сучасної лінгводидактики», до 90-ї 

річниці з дня народження Лариси Павлівни 

Рожило 

10 Факультет філології та 

журналістики 

Деркач Л. М.,  

+38(066)394-40-42; 

derkach.larysa@vnu.edu.ua 

Зінчук Р. С. 

+38(050)223-83-56 

zinchuk.ruslana@vnu.edu.ua 

4.  Міжнародна науково-практична конференція 

«Соціально-компетентне управління 

корпораціями в умовах поведінкової економіки» 

18 Факультет економіки та 

управління 

Шостак Л. В. 

+38(050)378-48-82 

shostak.lyudmyla@vnu.edu.ua 

5.  Круглий стіл «Проблеми культурної ідентичності 

в інформаційному просторі» 

24 Факультет культури та мистецтв 

Возняк С. С. 

+38(095)626-75-88 

6.  Круглий стіл «Сучасна термінологія органічних 

сполук за новою номенклатурою, згідно нових 

положень Держстандарту України» 

24 Факультет хімії, екології та 

фармації 

Сливка Н. Ю.,  

+38(095)493-29-35, 

slivka.natalia@vnu.edu.ua 

7.  Науковий семінар «Флористичні обстеження у 

Партизанському лісництві Ківерцівського НПП 

«Цуманська Пуща» 

25 Факультет біології та лісового 

господарства,  

Кузьмішина І. І.  

+38(095)747-90-34 

Kuzmishyna.Ira@vnu.edu.ua 

8.  Науковий семінар «Технології інтерактивного 

мислення» 

27 Факультет біології та лісового 

господарства 

Машевська А. С.  

+38(050)973-47-78 

Maschevska.Alla@vnu.edu.ua 
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БЕРЕЗЕНЬ 

 

9.  Весняна школа міжнародних відносин 1-5 Факультет міжнародних 

відносин 

Моренчук А.А., 

+38(050)549-17-09, 

Morenchuk.Andriy@vnu.edu.ua,  

Вознюк Є.В.,  

+38(095)865-44-10, 

voznyuk.yevhenija@vnu.edu.ua 

10.  Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Міжпредметні зв'язки природничо-математичних 

дисциплін з фізикою» 

 

10-12 Навчально-науковий фізико-

технологічний інститут 

Мартинюк О. С. 

066-700-8756 
martynyuk.oleksandr@vnu.edu.ua 

11.  Круглий стіл «Сучасні погляди на походження та 

еволюцію квіткових рослин» 

12 Факультет біології та лісового 

господарства 

Білецька М. Г.  

+38(067)332-01-39 

Biletska.Maria@vnu.edu.ua  

 

Фіщук О. С.  

+38(066)310-81-07 

Fishchuk.Oksana@vnu.edu.ua 

12.  Тиждень мозку 15-19 Факультет біології та лісового 

господарства, кафедра фізіології 

людини і тварин 

Мотузюк О. П. 

т. 0954886533, 

Motuziuk.Oleksandr@vnu.edu.ua 

13.  Науково-практичний семінар 

«Здоров’язберігаючий напрямок в 

екопсихологічних проєктах»  

17 Факультет психології та 

соціології 

Дмитріюк Н. С. 

+38(095)629-61-08 

dm.ns@ukr.net 

14.  Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми розвитку українського 

мистецтва: культурологічний, мистецтвознавчий 

педагогічний аспекти» 

18 Факультет культури та мистецтв 

Панасюк С. Л. 

+38(099)475-49-63 

svitlana-panasyuk@ukr.net 

15.  XVII Міжнародна науково-практична 

конференція молодих учених «Правове життя: 

сучасний стан та перспективи розвитку» 

18-19 Юридичний факультет 

Зарадюк З. В. 

+380951736221 

lawyer.st@ukr.net 

16.  Міжнародна наукова конференція «Література в 

інтермедіальному вимірі» 

19 Факультет філології та 

журналістики 

Яструбецька Г. І., +38(095)327-

19-99, Galinaji@i.ua 

17.  VІІ Міжнародний науково-практичний семінар 

«Мовні універсалії у міжкультурній комунікації» 

24 Факультет міжнародних 

відносин 

Моренчук А.А . 

+38(050)549-17-09, 

Morenchuk.Andriy@vnu.edu.u 

18.  ХІІ Міжнародна науково-практична конференція 

науковців, аспірантів, магістрів та студентів 

25-26 Факультет психології та 

соціології 

mailto:dm.ns@ukr.net
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«Психологічні основи здоров’я, освіти, науки та 

самореалізації особистості» 

Мушкевич М. І.,  

+38(095)156-06-84 

Mushkevych.Myroslava@vnu.edu

.ua 

19.  Круглий стіл на тему: «Ризький мир в 

українському та європейському контексті» 

29 Факультет історії, політології та 

національної безпеки 

Стрільчук Л.В.,  

+38(050)707-45-24 

strilchuk.lyudmila@vnu.edu.ua 

20.  Міжуніверситетський семінар на тему: Еволюція 

зовнішньополітичних концепцій Польщі щодо 

України: традиції та новації» 

31 Факультет історії, політології та 

національної безпеки 

Стрільчук Л.В.,  

+38(050)707-45-24 

strilchuk.lyudmila@vnu.edu.ua 

 

КВІТЕНЬ 

 

21.  Науково-практичний семінар з міжнародною 

участю «Феноменологія деривації: психолого-

педагогічний і теоретично-прикладний дискурс. 

Ремедіум 11» 

5 Факультет психології та 

соціології 

Гошовський Я. О. 

+38(050)917-1793 

hoshovskiy66@gmail.com 

22.  Круглий стіл «Шляхи попередження девіантної 

поведінки сучасної молоді» 

6 Факультет психології та 

соціології 

Гошовська Д. Т. 

+38(050)917-17-92 

daria66@gmail.com 

23.  Круглий стіл « Психологічні аспекти розвитку 

екологічної культури особистості» 

7 Факультет психології та 

соціології 

Кордунова Н. О. 

+38(050)678-82-27 

Natali4727@ukr.net 

24.  V Міжнародна науково-практична Інтернет-

конференція «Суспільно-географічні чинники 

розвитку регіонів» 

8-9 Кафедра економічної та 

соціальної географії 

25.  Лінгвістичні читання, присвячені 150-й річниці з 

дня народження Агатангела Кримського 

9 Факультет іноземної філології  

Рогач О. О.,  

+38(050)545-49-36 

oksanarog@vnu.edu.ua 

26.  ІІ-га Міжнародна науково-практична 

конференція «Виклики та парадокси соціальної 

взаємодії в постмодерному світі: лінгвістичний та 

психологічний аспекти» 

15-16 Факультет іноземної філології 

Ущина В.А.,  

+38(050)133-59-05,  

vushchyna@vnu.edu.ua 

 

Галапчук-Тарнавська О.М.  

+38(067)361-06-31 

otarnavska@vnu.edu.ua 

 

Перванчук Т.Б. 

+38(095)789-29-56 

pervanchuk.tetiana@vnu.edu.ua 

27.  Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Десяті політологічні читання імені проф. 

Б.Яроша» 

16-18 Факультет історії, політології та 

національної безпеки 

Бусленко В.В., 

+38(095)915-88-69, 
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buslenko.vasil@vnu.edu.ua 

28.  Наукова конференція з фармації «Сучасні 

мотивації до підготовки спеціалістів фармації: 

проблеми, досягнення, перспективи» 

21 Факультет хімії, екології та 

фармації 

Сметаніна К. І. 

+38(095)734-27-01, 

kateryna.smetanina@vnu.edu.ua 

29.  Круглий стіл  «Нормативно-правові основи 

безпеки харчової продукції» 

21 Факультет хімії, екології та 

фармації 

Юрченко О. М.,  

+38(095)175-24-86, 

yurchenko.oksana@vnu.edu.ua 

30.  Круглий стіл: «Проблеми соціально- 

перцептивної оцінки особистості» 

21 Факультет психології та 

соціології 

Федотова Т. В. 

+38(050)757-55-21 

fedotova.tetiana@vnu.edu.ua 

31.  Круглий стіл «Управління персоналом – 

психологічні виміри та практики» 

22 Факультет психології та 

соціології 

Лазорко О.В., 

+38(050)522-94-54 

lazorko.olha@vnu.edu.ua 

32.  Науково-практична студентська конференція 

«Відомі поляки з Волині» 

23-24 Факультет філології та 

журналістики 

Васейко Ю. С., 

+38(050)911-12-42, 

vasejko.julia@vnu.edu.ua 

33.  Круглий стіл «Проблема участі молоді в 

політичному житті суспільства»  

23 Факультет психології та 

соціології 

Федотова Т. В. 

+38(050)757-55-21 

fedotova.tetiana@vnu.edu.ua 

 

ТРАВЕНЬ 

 

34.  VI Науково-практичний семінар «Applied 

Linguistics Today: Computer-Assisted Language 

Teaching and Learning» 

5 Факультет іноземної філології 

Хом’як А. П., 

+38(099)223-75-33 

anael@vnu.edu.ua 

35.  VIIІ Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Особистість і суспільство: 

методологія та практика сучасної психології» 

10-14 Факультет психології та 

соціології 

Кульчицька А. В. 

+38(050)846-91-81 

anna379@ukr.net 

36.  Круглий стіл «Безпека харчової продукції та 

сировини. Харчові, технологічні та 

біологічноактивні добавки». 

11 Факультет хімії, екології та 

фармації 

Юрченко О. М., 

+38(095)175-24-86, 

yurchenko.oksana@vnu.edu.ua 

37.  Науковий семінар «Екологічні проблеми Волині» 12 Факультет хімії, екології та 

фармації 

Караїм О. А.,  

+38(066)745-45-82, 

olha.karaim@vnu.edu.ua 

38.  XV Міжнародна науково-практична конференція 

студентів і аспірантів «Молода наука Волині: 

12-13 Наукове товариство аспірантів і 

студентів Караїм О.А., 
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пріоритети та перспективи досліджень»  (0332)243548, 

Olha.Karaim@vnu.edu.ua 

39.  Наукова конференція «Актуальні проблеми хімії, 

хімічної технології та екології» 

13-15 Факультет хімії, екології та 

фармації 

Юрченко О. М., 

+38(095)175-24-86, 

yurchenko.oksana@vnu.edu.ua 

40.  ХІ науково-практичний семінар «Актуальні 

проблеми романо-германської філології» 

14 Факультет іноземної філології 

Бєлих О. М., 

+38(095)248-82-95,  

belych@vnu.edu.ua 

Галапчук-Тарнавська О. М. 

+38(067)361-06-31 

otarnavska@vnu.edu.ua 

41.  Круглий стіл «Сучасні тенденції лабораторної 

діагностики в Україні» 

17-19 Факультет біології та лісового 

господарства 

Качинська Т. В.  

+38(050)645-08-30 

kachynska.tatiana@vnu.edu.ua 

42.  Міжнародна науково-практична конференція 

«Теорія та практика менеджменту безпеки» 

19 Факультет економіки та 

управління 

Черчик Л. М. 

+38(050)194-45-05 

meneg@vnu.edu.ua 

43.  Науковий семінар «Грунтові черви родини 

Lubmbricidae в умовах земель, виведених з 

обробітку» 

 

19 Факультет біології та лісового 

господарства 

Щепна Л. В.,  

+38(097)907-71-05 

Shchepna.Lesya@vnu.edu.ua 

44.  4 щорічна школа нейроінформатики 21-23 Факультет біології та лісового 

господарства 

Кузнєцов І. П. 

+38(095)631-48-35 

kuznetsov.illya@vnu.edu.ua 

45.  Міжнародна науково-практична конференція 

«Підприємництво та інновації в освіті, бізнесі, 

місцевому самоврядуванні Польщі та України» 

21-23 Факультет економіки та 

управління 

Івашко О. А. 

+38(067)928-32-99 

olena.ivashko@gmail.com 

46.  Академічні читання, присвячені 75-річчю з дня 

народження Романа Арцишевського «Світоглядна 

освіта молоді: соціально-філософський та 

психолого-педагогічний аспекти» 

24-27 Факультет історії, політології та 

національної безпеки 

Яручик А. І. 

+38(067)883-21-07 

philosophy_vnu@ukr.net 

47.  Конференція «Актуальні проблеми соціальної 

роботи та соціального забезпечення: 

європейський та національний вимір» 

27-29 Факультет педагогічної освіти 

та соціальної роботи 

Чернета С. Ю.  

+38(050)67-56-783, 

svetlanachernetasu@gmail.com, 

Гунько С.О.  

+38(099)21-46-361, 

asfrob@gmail.com 

Дурманенко Є.А 

+38(095)13-11-216, 

ariewg60@gmail.com, 
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Бєлкіна-Ковальчук О.В. 

+38(050)27-89-814, 

belkinakovalchuk@gmail.com 

48.  ХІІ Психологічний фестиваль на Світязі 28-30 Факультет психології та 

соціології 

Мушкевич М. І.,  

+38(095)156-06-84 

Mushkevych.Myroslava@vnu.edu

.ua 

Лазорко О. В. 

+38(050)522-94-54 

lazorko.olha@vnu.edu.ua 

 

ЧЕРВЕНЬ 

 

49.  IV Міжнародна конференція «Актуальні 

проблеми фундаментальних наук» 

1-5 Навчально-науковий фізико-

технологічний інститут 

Трохимчук П. П. 

0974421766 

trope1650@gmail.com 

50.  XVII Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні питання реформування 

правової системи» 

4-6 Юридичний факультет 

Демчук А. М. 

+38(093)883-59-02 

demchuk.anton@vnu.edu.ua 

51.  Х Міжнародна науково-практична конференція 

«Математика. Інформаційні технології. Освіта» 

4-6 Факультет інформаційних 

технологій та математики 

Хомяк М. Я., 

+38(050)254-60-25 

Khomyak.Maria@vnu.edu.ua 

52.  Академічні читання «Системна організація 

психофізіологічних та вегетативних функцій 

(медико-біологічні аспекти)», присвячені 95-

річчю від дня народження професора, доктора 

медичних наук Гітіка Леоніда Самійловича та 

50-річчю кафедри фізіології людини і тварин 

8-9 Факультет біології та лісового 

господарства 

Моренко А. Г.  

+38(066)826-27-23, 

Morenko.Alevtyna@vnu.edu.ua 

53.  V Міжнародна науково-практична конференція 

«Фізична активність і якість життя людини» 

8-10 Факультет фізичної культури 

спорту та здоров’я 

Індика С. Я. 

+38(066)4830600 

indyka.svitlana@vnu.edu.ua 

54.  І Міжнародна науково-практична конференція 

«Preschool education: modern experience and 

modernization development» (Дошкільна освіта: 

сучасний стан та модернізація розвитку) 

10-12 Факультет педагогічної освіти 

та соціальної роботи 

55.  Міжнародний науковий симпозіум «Леся 

Українка: доля, нація, світ» 

11-13 Факультет філології та 

журналістики 

Романов С. М. 

+38(095)887-52-39; 

sergmr@ukr.net 

56.  Міжнародна науково-практична конференція 

«Проблеми та перспективи інноваційного 

розвитку України в умовах глобальних 

трансформацій» 

17 Факультет економіки та 

управління 

Єлісєєва Л. В. 

+38(095)021-75-70 

liudmyla_yeliseieva@ukr.net 
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57.  XV Міжнародна наукова конференція 

«Пріоритети романської та германської 

філології» 

18-20 Факультет іноземної філології 

Павлюк А. Б.  

+38(050) 674-85-21, 

allapavliuk@vnu.edu.ua 

Рогач О. О.,  

+38(50)545-49-36 

oksanarog@vnu.edu.ua 

58.  V Міжнародна наукова конференція 

«Лінгвостилістика XXI століття: стан і 

перспективи» 

24-26 Факультет філології та 

журналістики 

Богдан С. К., 

+38(050)2628212,  

bohdan-s@ukr.net. 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

 

59.  VІІ Всеукраїнський науково-методичний 

семінар «Модернізація мовно-літературної освіти 

у початковій школі: надбання, пошуки та 

перспективи розвитку» 

30 Факультет педагогічної освіти 

та соціальної роботи 

Вітюк В. В. 

+38(066)61-07-221 

vityuk.valentyna@vnu.edu.ua 

 

ЖОВТЕНЬ 

 

60.  VI Міжнародна науково-практична конференція 

«Шацьке поозер’я в контексті змін клімату» 

1-3 Географічний факультет 

Факультет біології та лісового 

господарства 

Фесюк В. О.  

+38(099)63-56-494  

fesiuk.vasyl@vnu.edu.ua 

 

Сухомлін К. Б.  

+38(095)68-08-111 

sukhomlin.katerina@vnu.edu.ua 

61.  Семінар для асистентів дітей інклюзивних класів 

школи № 20 «Психолого-педагогічний супровід в 

умовах інклюзивної освіти»  

5 Факультет психології та 

соціологнії 

Гошовський Я. О. 

+38(050)917-1793 

hoshovskiy66@gmail.com 

62.  Всеукраїнський науково-практичний семінар 

«Дитина раннього та дошкільного віку: виклики 

та їх подолання» 

7 Факультет педагогічної освіти 

та соціальної роботи 

Семенов О. С. 

+38(050)37-83-769 

semenov.oleksandr@vnu.edu.ua 

63.  ХVІІ Науково-практичний семінар «Актуальні 

проблеми практичної та клінічної психології» 

 

28-29 Факультет психології та 

соціології 

Мушкевич М. І.,  

+38(095)156-06-84 

Mushkevych.Myroslava@vnu.edu

.ua 

64.  ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Індустрія туризму і  сфера гостинності в Україні: 

сучасний стан, проблеми та перспективи 

розвитку» 

28 Географічний факультет 

Ільїн Л. В. 

097-892-2704 

ilyinleo@vnu.edu.ua 
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ЛИСТОПАД 

 

65.  V студентська наукова конференція «Лінгвістичні 

горизонти ХХІ століття» 

4 Факультет іноземної філології 

Біскуб І. П.,  

+38(066)189-10-14 

ibiskub@vnu.edu.ua 

 

Карпіна О. О.,  

+38(050)985-50-05 

karpina@vnu.edu.ua 

66.  Десятий круглий стіл «Музейна справа на Волині: 

історія, теорія і практика» 

11 Факультет історії, політології та 

національної безпеки 

docmuzeum@vnu.edu.ua, 

телефон для довідок: 099-159-

32-18 volmus@ukr.net, телефон 

для довідок: (0332) 24-56-19. 

67.  Форум Університетів Третього Віку 18 Факультет психології та 

соціології 

Гошовський Я. О. 

+38(050)917-1793 

hoshovskiy66@gmail.com 

 

Гошовська Д. Т. 

+38(050)917-17-92 

daria66@gmail.com 

 

Іванашко О. Є.  

+38(066)781-69-47 

 

Вічалковська Н. К. 

+38(095)161-32-06 

68.  VIІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Соціальна адаптація людей літнього віку в 

сучасному суспільстві, ортобіоз та паліативна 

допомога» із циклу психологічні складові сталого 

розвитку суспільства: пошук психологічного 

обґрунтування на виклики суспільства 

19-20 Факультет психології та 

соціологнії 

Гошовський Я. О. 

+38(050)917-1793 

hoshovskiy66@gmail.com 

69.  ІІ Регіональна науково-практична учнівська 

конференція «Права дитини – 2020» 

20 Юридичний факультет 

Зарадюк З. В. 

+380951736221 

lawyer.st@ukr.net 

 

ГРУДЕНЬ 

 

70.  Конференція «Камінь-Каширщина в історії 

України та Волині 

6 Факультет історії, політологїі та 

національної безпеки 

Бондаренко Г. В. 

+38(097)898-37-06 

bgv1946@ukr.net 

Чибирак С  

sanro@ukr.net,  

099-432-61-89 –  

71.  ІІ науково-практична міжнародна інтернет-

конференція молодих науковців, здобувачів 

освіти «Сучасні тенденції розвитку обліку, 

14 Факультет економіки та 

управління 

Кулинич М. Б. 
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аналізу, аудиту та оподаткування» +38(066)960-53-61 

kulmiros@gmail.com 

72.  Науково-практична конференція та форум 

Університетів Третього Віку з міжнародною 

участю «Соціальна адаптація в сучасному 

суспільстві, ортобіоз та паліативна допомога із 

циклу: психологічні складові сталого розвитку 

суспільства: пошук психологічного 

обґрунтування на виклики сучасності» 

10-12 Факультет психології та 

соціологнії 

Гошовський Я. О. 

+38(050)917-1793 

hoshovskiy66@gmail.com 

73.  Міжуніверситетський семінар на тему: «Змішане 

навчання: поняття, моделі, реалізація у ЗНО» 

15 Факультет історії, політології та 

національної безпеки 

Стрільчук Л.В.,  

+38(050)707-45-24 

strilchuk.lyudmila@vnu.edu.ua 

74.  Регіональна науково-практична конференція 

«Сучасні оздоровчо реабілітаційні технології» 

21 Навчально-науковий медичний 

інститут 

Бранюк С. В. 

braniuk.sergii@vnu.edu.ua 

+380960670978 
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