
Протокол № 2 

засідання Ради молодих вчених  

Волинського національного університету імені Лесі Українки 

від 04.11.2021 р. 

Присутні: Голуб Г., Зінченко М., Смітюх О., Грицевич Ю., Колесник С., 

Теслюк С., Ємчик О., Москвич О., Погребський Т., Карпюк А., Сачук Ю., 

Вербицька А., Замуруєва О., Коструба Н., Малеончук Г., .Карпюк А., Фіщук 

О., Кицюк І., Щирба М., Титюк О. 

Порядок денний:  

1. Затвердити програму проведення V Міжнародної конференції 

молодих учених, студентів та аспірантів «Актуальні проблеми 

розвитку природничих та гуманітарних наук». 

2. Визначити кандидатури доповідачів на пленарне засідання та 

тематики їх виступів. 

3. Різне. 

По першому питанню слухали голову Ради молодих вчених Голуба Г. та 

учасників оргкомітету. Затвердили наступну програму, керуючись 

карантинними обмеженнями: 

11 листопада 2021 року 
10.00-11.30 – Пленарне засідання (Конференц-зал головного корпусу ВНУ 

імені Лесі Українки) 

12.00-14.00 – Секційні засідання. 

14.00-14.30 – Підведення підсумків. 

Ухвалили: Одноголосно ухвалили програму. 

По другому питанню слухали голову Ради молодих вчених Голуба Г. щодо 

необхідності затвердити доповідачів на пленарне засідання та запропонували 

кандидатури від РМВ. 

Ухвалили: затвердити доповідачів та теми їх виступів: 

1. «Невербальні засоби комунікації» - Макарук Лариса, доктор 

філологічних наук, декан факультету іноземної філології. 



2. «Дистанційні форми роботи закладу дошкільної освіти» - Ємчик 

Олександра, кандидат педагогічних наук. старший викладач кафедри 

загальної педагогіки та дошкільної освіти. 

3. «Гістологічні зміни в периферичному відділі нюхового аналізатора 

спричинені SARS-COV-2» - Златкевич Софія - студентка 2 курсу медичного 

факультету. 

4. «Реалізація права на донорство та трансплантацію: перспективи 

законодавчого врегулювання та імплементації зарубіжного досвіду» - Щирба 

Мар'яна - доктор юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і 

права. 

5. «Математичне моделювання в задачах контактної взаємодії жорстких 

штампів з пружною основою» - Сачук Юрій - кандидат фізико-математичних 

наук, доцент кафедри комп'ютерних наук та кібербезпеки. 

6. «Екологічний стан річкової мережі Західного Бугу на території 

Волинської області» - Горбач Вікторія - студентка 1 курсу магістратури 

географічного факультету, голова Наукового товариства аспірантів і 

студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки. 

7. «The Concepts of Flow and Embodied Reflection in Contemporary 

Corporeal Culture» - Соломко Галина - студентка 2 курсу магістратури 

факультету культури і мистецтв. 

8. «Психологія медіарелігійності особистості» - Коструба Наталія - 

кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної і клінічної 

психології. 

 По третьому питанню слухали пропозицію секретаря Ради молодих 
вчених Зінченко М. розподілити обов’язки серед керівників секцій щодо 
формування збірника V Міжнародної конференції молодих учених, студентів 
та аспірантів «Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних 
наук» та організації секційної роботи з учасниками в форматі online. 

Ухвалили: Одноголосно погодилися з пропозиціями Зінченко М. та 

ухвалили використання платформ Zoom та MS Teams для роботи з 

учасниками конференції: 

 

 Голова Ради                                                     Голуб Г. 

        Секретар                                                            Зінченко М. 


