
КАЛЕНДАР  

проведення науково-практичних конференцій, наукових семінарів і круглих столів  

у Волинському національному університеті імені Лесі Українки у 2022 році 

№ Назва заходу Дата 
проведення 

Відповідальний за проведення 
(тел.,e-mail) 

Місце проведення 

БЕРЕЗЕНЬ 

1.  Науковий семінар «Фазові рівноваги у системах Tl2X – Zn 

(Cd, Hg)X – Si(Ge, Sn)X2, X = Se, Te» 

11 березня 

2022 року 

Піскач Людмила Василівна 

+38(050)911-12-65 
piskack.lyudmyla@vnu.edu.ua 

 

Факультет хімії, екології та 

фармації 

2.  Семінар «організація фармацевтичної допомоги вікових 

хворих: соціальні, гендерні, психологічні та етичні моменти» 

14 березня 

2022 року 

Сметаніна Катерина Іванівна 

+38(095)734-27-01 
Kateryna.smetanina@vnu.edu.ua 

 

Факультет хімії, екології та 

фармації 

3.  Круглий стіл на тему: «Громадська участь та розвиток 
громади» (із залученням студентської молоді, науковців, 

представників органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, представників громадського сектору) 

16 березня  
2022 року 

Кузьмук Ольга Миколаївна 
+38(095)303-00-35 

kuzmuk-olga@ukr.net 

 

Наукова бібліотека Волинського 
національного університету імені 

Лесі Українки 

4.  ІV науково-практичний семінар «Романські мови: досвід, 
проблеми та перспективи». 

23 березня 
2022 року 

Андрієвська Вікторія Валеріївна 
+38(066)178-46-86 

andriievska.viktoriia@vnu.edu.ua 

 

Факультет іноземної філології 

5.  ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 
«Фітнес, харчування та активне довголіття» 

23 березня 
2022 року 

Індика Світлана Ярославівна 
+38(066)483-06-00 

indyka.svitlana@vnu.edu.ua 

 

Факультет фізичної культури, 
спорту та здоров'я 

6.  Круглий стіл. «Схильність до віктимної поведінки у 

юнацькому середовищі». 

31 березня  

2022 року 

Бабій Микола Федорович 

+38(095)693-41-93) 

nf9963@ukr.net   

Коць Михайло Онисимович 
+38(050)600-45-87 

kotsmo67@gmail.com 

 

Факультет психології  

Кафедра педагогічної та вікової 

психології 

7.  I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Актуальні проблеми клінічної психології та 

нейропсихології» 

 Журавльова Олена Вікторівна 

+38(050)438-72-90 

zhuravlova.olena@vnu.edu.ua 

 

Факультет психології,  

Кафедра загальної та клінічної 

психології 

mailto:piskack.lyudmyla@vnu.edu.ua
mailto:Kateryna.smetanina@vnu.edu.ua
mailto:kuzmuk-olga@ukr.net
mailto:andriievska.viktoriia@vnu.edu.ua
mailto:indyka.svitlana@vnu.edu.ua
mailto:nf9963@ukr.net
mailto:kotsmo67@gmail.com
mailto:zhuravlova.olena@vnu.edu.ua


8.  Круглий стіл «Медіація у юридичній психології»  Мудрик Алла Богданівна 

+38(095)518-35-70 

mudruk.alla@vnu.edu.ua 
 

Факультет психології,  

Кафедра загальної та клінічної 

психології 

9.  Круглий стіл «Прокрастинація у студентському житті. Лінощі 

чи соціальна хвороба?» 

 Журавльова Олена Вікторівна 

+38(050)438-72-90 

zhuravlova.olena@vnu.edu.ua 
 

Факультет психології,  

Кафедра загальної та клінічної 

психології 

10.  Презентація Лабораторії соціолінгвістичних досліджень  Ущина Валентина Антонівна 

+38(050)133-59-05 
vushchyna@vnu.edu.ua 

 

Факультет іноземної філології 

КВІТЕНЬ 

11.  Круглий стіл на тему : «Шляхи попередження девіантної 
поведінки сучасної молоді». 

3 квітня 
2022 року 

Гошовська Дарія Тарасівна 
+38(050)917-17-92 

daria66@ukr.net 

 

Факультет психології  
Кафедра педагогічної та вікової 

психології 

12.  Науково-практичний семінар з міжнародною участю 
“Феноменологія депривації: психолого-педагогічний і 

теоретико-прикладний дискурс. Ремедіум 12” 

 

4 квітня 
2022 року 

Гошовський Ярослав Олександрович 

+38(050)917-17-93 

hoshovskyi66@ukr.net  

 

Гошовська Дарія Тарасівна 
+38(050)917-17-92 

daria66@ukr.net 

 

Іванашко Оксана Євгенівна 

+38(066)781-69-47 

ivanashko.oksana@vnu.edu.ua  

 

Вічалковська Наталія Калинівна 

+38(095)161-32-06 

vichalkovska.natalija@vnu.edu.ua 

 

Факультет психології  
Кафедра педагогічної та вікової 

психології 

13.  Науково-практичний семінар «Психологічні аспекти 

комплексної реабілітації цілісної  особистості» 

7 квітня 

2022 року 

Дмитріюк  Наталія Степанівна 

+38(095)629-61-08 

Dm.ns@ukr.net 

факультет психології  

кафедра педагогічної та вікової 

психології 
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14.  ХХ Міжнародна науково-практична конференція молодих 

учених «Правове життя: сучасний стан та перспективи 
розвитку» 

7 квітня 

2022 року 

Зарадюк Зоряна .Валентинівна 

+38(095)173-62-21 
lawyer.st@ukr.net 

 

Юридичний факультет 

15.  ХIV Міжнародна науково-практична конференція 

«Психологічні основи здоров’я, освіти, науки та 
самореалізації особистості» 

24 – 25 

березня 
2022 року 

Магдисюк Людмила Іванівна, 

+38(066)520-16-40; 

magdisyuk.lyudmila@vnu.edu.ua 

 

Факультет психології  

Кафедра практичної психології та 
психодіагностики 

16.  Семінар для педагогів школи «Формування ключових 
компетентностей особистості в умовах інклюзивної освіти» 

12 квітня 
2022 року 

Гошовський Ярослав Олександрович 

+38(050)917-17-93 

hoshovskyi66@ukr.net  

 

Гошовська Дарія Тарасівна 
+38(050)917-17-92 

daria66@ukr.net 

 

Іванашко Оксана Євгенівна 

+38(066)781-69-47 

ivanashko.oksana@vnu.edu.ua  

 

Вічалковська Наталія Калинівна 

+38(095)161-32-06 

vichalkovska.natalija@vnu.edu.ua 

 

Вірна Жанна Петрівна 
+38(066)484-14-20 

virna.zhanna@vnu.edu.ua  

 

Комунальний заклад «Луцька 
загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №20» Луцької міської 

ради Волинської області - 
Експериментальний 

загальноосвітній навчальний 

заклад регіонального рівня 

17.  Круглий стіл «Синтез та оцінка біологічної дії 2-
пірилинілокси- та феноксизаміщених (бензо)імідазо[2,1-b] 

[1,3] тіазинів» 

12 квітня 
2022 року 

Сливка Наталія Юріївна 
+38(095)493-29-35 

sivka.natalia@vnu.edu.ua 

 

Факультет хімії, екології та 
фармації 

18.  Круглий стіл «Безпека харчової продукції та сировини. М’ясні 

вироби: технологія, стандарти та фальсифікація» 

12 квітня 

2022 року 

Юрченко Оксана Миколаїван 

+38(095)175-24-86 

yurchenko.oksana@vnu.edu.ua 

Факультет хімії, екології та 

фармації 
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19.  ІІ науково-практична інтернет-конференція молодих 

науковців, здобувачів освіти «Сучасні тенденції розвитку 
обліку, аналізу, аудиту та оподаткування» 

12-13 квітня 

2022 року 
Секція 5  

Шматковська Тетяна Олександрівна 
+38(096)212-94-86 

shmatkovska2019@ukr.net 

Секція 1,6 

Сафарова Анна Таджидінівна 
+38(050)674-35-63 

safarova2019@ukr.net 

Секція 4 
Грудзевич Юлія Ігорівна 

+38(066)700-86-05 

hrudzevich.julia@vnu.edu.ua 

Секція 2 

Матвійчук Іванна Олегівна 

+38(066)905-54-24 

matviichuk.ivanna@vnu.edu.ua 

Секція 3 

Мельник Катерина Петрівна 

+38(066)588-67-46 
pristypakatia@ukr.net 

Секція 7 

Скорук Олена Володимирівна 
+38(050)514-00-89 

skoruklena@gmail.com 

 

Факультет економіки та управління 

20.  Міжнародна наукова конференція, приурочена до 140-річчя 
від дня народження В. Липинського 

14-15 квітня 
2022 року 

Ярош Оксана Богданівна 
+38(066)168-27-18  

yarosh.oxana@vnu.edu.ua 

 

Факультет історії, політології та 
національної безпеки, Простір ідей, 

перший поверх, 

м.Луцьк, вулиця Шопена, 24 
Затурцівський меморіальний музей 

В’ячеслава Липинського 

21.  Круглий стіл «Мода: прояв індивідуальності чи бажання бути 

як всі?» 

 Федотова Тетяна Володимирівна  

+38(050)757-55-21 
fedotova.tetiana@vnu.edu.ua 

 

Факультет психології,  

Кафедра загальної та клінічної 
психології 

22.  Групова дискусія «Конфлікт – це добре чи погано?»  Федотова Тетяна Володимирівна  Факультет психології,  
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+38(050)757-55-21 

fedotova.tetiana@vnu.edu.ua 

 

Кафедра загальної та клінічної 

психології 

23.  Круглий стіл «Стратегії досягнення успіху, покращення 

особистої продуктивності» 

 Кихтюк Оксана Василівна  

+38(095)818-50-48 

kuhtuik.oksana@vnu.edu.ua 

 

Факультет психології,  

Кафедра загальної та клінічної 

психології 

24.  Науково-практичний студентський семінар 

«Міждисциплінарність у викладанні курсу критичного аналізу 

дискурсу» 

 Біскуб Ірина Павлівна 

+38(066)189-10-14 

ibiskub@vnu.edu.ua 
 

Факультет іноземної філології 

ТРАВЕНЬ 

25.  Круглий стіл «Романістика: новітні тенденції у дослідженні та 

методиці викладання» 

10 травня 

2022 року 

Станіслав Ольга Вадимівна 

+38(050)956-70-23 
stanislav@vnu.edu.ua 

 

Факультет іноземної філології 

26.  Міжнародна наукова конференція «Поетика інтермедіальності 

у літературі» 

11-13 травня 

2022 року 

Яручик Віктор Павлович,  

+38(095)798-58-38 
iaruchyk@gmail.com 

 

Факультет філології та 

журналістики 

27.  IV Всеукраїнська науково-практична конференція 
“Інноваційні підходи в освіті та реабілітації дітей із 

особливими потребами» 

11-14 травня 
2022 року 

Кузава Ірина Борисівна, 
+38(095)606-23-46 

kuzava.irina@vnu.edu.ua 

 

Сергєєва Валентина Федорівна 
+38(097)745-90-00 

serheieva.valentyna2021@vnu.edu.ua 

База практик «Гарт», с. Світязь, 
Шацький р-н 

28.  ІІ Міжнародна наукова конференція «CURRENT PROBLEMS 
OF CHEMISTRY, MATERIALS SCIENCE AND ECOLOGY» 

11-15 травня 
2022 року 

Юрченко Оксана Миколаївна 
+38(095)175-24-86 

yurchenko.oksana@vnu.edu.ua 

 

Факультет хімії, екології та 
фармації 

29.  Круглий стіл «Чисте довкілля» 12 травня 
2022 року 

Караїм Ольга Анатоліївна 
+38(066)745-45-82 

olha.karaim@vnu.edu.ua 

 

Факультет хімії, екології та 
фармації 

30.  Всеукраїнська науково-практична конференція «ХІ 
Політологічні читання імені професора Богдана Яроша» 

12 травня 
2022 року 

Ярош Ярослав Богданович 
+38(066)874-27-74 

Факультет історії, політології та 
національної безпеки, ауд 106,  
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yarosh.yaroslav@vnu.edu.ua 

 

м. Луцьк, вулиця Шопена, 24 

31.  Науково-практичний семінар «Психолого-педагогічна 
корекція та фізична терапія дітей з особливими освітніми 

потребами» 

17 травня 
2022 року 

Коць Михайло Онисимович 
+38(050)600-45-87 

kotsmo67@gmail.com 

 

Луцький навчально-
реабілітаційний центр 

32.  Науковий семінар « Вплив трудової міграції родин на 
професійне самовизначення» 

17 травня 
2022 року 

Бабій Микола Федорович 
+38(095)693-41-93) 

nf9963@ukr.net   

   
Коць Михайло Онисимович 

+38(050)600-45-87 

kotsmo67@gmail.com 

 

Факультет психології  
Кафедра педагогічної та вікової 

психології 

33.  Науково-практичний семінар «Насилля як соціально-

психологічна проблема» 

17 травня 

2022 року 

Кордунова Наталія Олександрівна 

+38(050)678-82-27 

natali4727@ukr.net. 
 

Факультет психології  

Кафедра педагогічної та вікової 

психології 

34.  Науково-практичний семінар «Життя у стилі ЕКО: 

психологічні аспекти єднання особистості з природою» 

17 травня 

2022 року 

Дмитріюк  Наталія Степанівна 

+38(095)629-61-08 

Dm.ns@ukr.net 
 

Факультет психології  

Кафедра педагогічної та вікової 

психології 

35.  ХVІ Міжнародна науково-практична конференція аспірантів і 

студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи 

досліджень» 

17-18 травня 

2022 року 

Караїм Ольга Анатоліївна 

+38(066)745-45-82 

olha.karaim@vnu.edu.ua 
 

м. Луцьк, головний корпус 

університету, конференц-зал 

36.  Міжнародна науково-практична конференція 

 «Теорія та практика менеджменту» 

19 травня 

2022 року 

Черчик Лариса Миколаївна,  

+38(050)194-45-05  
meneg@vnu.edu.ua 

 

Рейкін Віталій Самсонович 

+38(050)926-23-69 
reikin.vitaliy@vnu.edu.ua 

 

Факультет економіки та 

управління 

37.  Круглий стіл «Фітоіндикаційні дослідження як складова 
екологічного моніторингу поверхневих вод приток верхів’я р. 

Прип’ять» 

19 травня 
2022 року 

Цьось Оксана Олександрівна 
+38(067)417-64-01 

oksana.tsos@vnu.edu.ua 

Факультет хімії, екології та 
фармації 
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38.  Міжнародна конференція «Волинь, Підляшшя та «інші» 

простори. Провінція і центр у польській та українській 
літературі 

19-20 травня 

2022 року 

Лавринович Лілія Богданівна 

+38(050)294-16-27  
lilawri@gmail.com 

 

Факультет філології та 

журналістики 

39.  Міжнародна благодійна конференція «TOGETHER UNITED: 

науковці протии війни» 

20 травня  

2022 року 

Павліха Наталія Володимирівна 

+38(050)378-5143 
nataliia.pavlikha@vnu.edu.ua 

 

Цимбалюк Ірина Олександрівна 
+38(067)364-4702 

tsymbaliuk.iren@vnu.edu.ua 

 

Хомюк Наталія Леонідівна 
+38(050)500-89-25 

khomiuk.nataliia@vnu.edu.ua 

 

Факультет міжнародних відносин 

Факультет економіки та 
менеджменту 

Лабораторія проектів та ініціатив 

ВНУ імені Лесі Українки 

40.  Міжнародна науково-практична онлайн конференція 

«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ 

ВОЄННОГО СТАНУ» 

27 травня 

2022 року 

Батюк Олег Володимирович 

+38(050)555-69-50 

batiyk.oleg@vnu.edu.ua 

 

Факультет історії, політології та 

національної безпеки 

Кафедра державної безпеки 

41.  XVI Міжнародна наукова онлайн-конференція «Пріоритети 

германської і романської філології» 

 

27-28 травня 

2022 року 

Павлюк А.лла Борисівна 

+38(050)674-85-21 

allapavlyuk@ukr.net 
 

Факультет іноземної філології 

42.  IХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«ОСОБИСІСТЬ І СУСПІЛЬСТВО: методологія та практика 

сучасної психології» 

 Журавльова Олена Вікторівна 

+38(050)438-72-90 

zhuravlova.olena@vnu.edu.ua 
 

Гошовський Ярослав Олександрович 

+38(050)917-17-93 

hoshovskyi66@ukr.net  

 

Факультет психології 

Кафедра загальної та клінічної 

психології, кафедра вікової і 
педагогічної психології 

43.  Круглий стіл «Від стереотипу до дискримінації: 

попередження та корекція» 

 Федотова Тетяна Володимирівна  

+38(050)757-55-21 
fedotova.tetiana@vnu.edu.ua 

 

Факультет психології 

Кафедра загальної та клінічної 
психології, кафедра вікової і 

педагогічної психології 
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44.  Науковий семінар «Особистіть в умовах діджиталізації: 

освіта, здоров’я, безпека» 

 Коструба Наталія Сергіївна 

+38(066)939-58-98 

nataliia.kostruba@vnu.edu.ua 
 

Факультет психології 

Кафедра загальної та клінічної 

психології, кафедра вікової і 
педагогічної психології 

45.  Проведення ХІ науково-практичного семінару «Актуальні 

проблеми романо-германської філології» 

 Бєлих Оксана Миколаївна 

+38(095)248-82-95 

bielykh.oksana@ukr.net 
 

Факультет іноземної філології 

46.  Міжнародна наукова конференція «Стратегічне партнерство в 

українсько-польських відносинах» (до 25-річчя становлення 
стратегічного партнерства міжнародних відносин). 

 

 Стрільчук Людмила Василівна 

+38(050)707-45-24 
strilchuk.lyudmila@vnu.edu.ua 

 

Факультет історії, політології та 

національної безпеки 
Кафедра всесвітньої історії 

47.  Круглий стіл спільно з Волинським краєзнавчим музеєм на 

тему «Музейна справа на Волині: історія, теорія і практика» 

 Гаврилюк Світлана Віталіївна 

+38(050)438-73-04 
gavryliuk@vnu.edu.ua 

 

 

Волинський краєзнавчий музей, м. 

Луцьк, вул. Шопена, 20 

ЧЕРВЕНЬ 

48.  ХІ Міжнародна конференція «Релаксаційно, нелінійно та 

акустооптичні процеси та матеріали 

1-5 червня 

2022 року 

Трохимчук Петро Павлович 

+38(097)442-17-66 

trokhimchuk.petro@vnu.edu.ua 
 

База практик «Гарт», с. Світязь, 

Шацький р-н 

49.  ІХ Міжнародна науково-практична конференція 

«МАТЕМАТИКА. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ОСВІТА» 

3-5 червня 

2022 року 

Хомяк Марія Ярославівна 

+38(050)254-60-25 

khomyak.maria@vnu.edu.ua 
 

База практик «Гарт», с. Світязь, 

Шацький р-н 

50.  XIX Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні питання реформування правової системи» 

3-5 червня 

2022 року 

Демчук Антон Михайлович 

+38(099)527-02-80 
demchuk.anton@vnu.edu.ua 

 

База практик «Гарт», с. Світязь, 

Шацький р-н 

51.  Міжнародна наукова конференція «Теорія наближення 

функцій та її застосування» 

6-10 червня 

2022 року 

Гембарська Світлана Борисівна 

+38(050)985-51-15 
gembarskaya72@gmail.com 

 

Факультет інформаційних 

технологій та математики 

52.  Міжнародна науково-практична конференція 

«Трансформація національної та регіональної моделей 
економічного розвитку в умовах глобальних викликів» 

7-8 червня 

2022 року 

Павлов Костянтин Володимирович, 

+38(097)283-08-08 
pavlov.kostiantyn@vnu.edu.ua 

База практик «Гарт», с. Світязь, 

Шацький р-н 
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Шостак Людмила Василівна 

+38(050)378-48-82 
Shostak.Lyudmyla@vnu.edu.ua 

 

Павлова Олена Миколаївна 
+38(098)503-84-84 

pavlova.olena@vnu.edu.ua 

 

Єлісєєва Людмила Володимирівна 
+38(095)021-75-70 

Yelisieieva.Liudmyla@vnu.edu.ua 

 

53.  V Міжнародна науково-практична конференція «Фізична 

активність і якість життя людини» 

9-11 червня 

2022 року 

Індика Світлана Ярославівна 

+38(066)483-06-00 

indyka.svitlana@vnu.edu.ua 

 

База практик «Гарт», с. Світязь, 

Шацький р-н 

54.  П’яті наукові читання, присвячені пам’яті професора Є. І. 

Гороть 

10-13 червня 

2022 року 

Коляда Еліна Калениківна 

+38(050)687-40-52 

elina.koliada@vnu.edu.ua 
 

База практик «Гарт», с. Світязь, 

Шацький р-н 

55.  Міжнародна наукова конференція «Реалізм як етап 

модернізації європейської культури на зламі ХІХ – ХХ 

століть». 

11-16 червня 

2022 року 

Романов Сергій  Миколайович 

+38(095)887-52-39 

sergmr@ukr.net 
 

База практик «Гарт», с. Світязь, 

Шацький р-н 

56.  VII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми розвитку українського мистецтва: 

культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспект» 

17-18 червня 

2022 року 

Панасюк С.вітлана Леонідівна 

+38(099)475-49-63 

panasyuk.svitlana@vnu.edu.ua 
 

База практик «Гарт», с. Світязь, 

Шацький р-н 

57.  Міжнародна науково-практична конференція «Європейська 

інтеграція та транскордонне співробітництво» 

23-24 червня 

2022 року 

Бояр Андрій Олексійович 

+38(066)285-74-60 
andrij.boyar@vnu.edu.ua 

 

База практик «Гарт», с. Світязь, 

Шацький р-н 

58.  Міжнародна конференція – другі академічні читання, 

присвячені пам’яті Романа Арцишевського «Світоглядна 
освіта 

молоді: філософський та психолого-педагогічний аспекти» 

23-24 червня 

2022 року 

Яручик Антоніна Іванівна,  

+38(067)883-21-07, 
philosophy_vnu@ukr.net, 

 

м. Луцьк, актова зала головного 

корпусу 
База практик "Гарт", с. Світязь, 

Шацького району 
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Опейда Людмила Миколаївна 

+38(098)521-86-49, 

opeida@gmail.com 
 

59.  Екологічна експедиція для слухачів Волинської обласної 

Малої академії наук 

23-26 червня 

2022 року 

Михайлюк Тетяна Вадимівна 

 +38(50)015-21-92,  

 
Музиченко Оксана Семенівна 

muzychenko.oksana@vnu.edu.ua 

+38(066)207-44-16 

База практик «Гарт», с. Світязь, 

Шацький р-н 

60.  Літній тренувальний табір «Танцювальний CAMP – 2022» 25 червня – 

03 липня 

2022 року 

Кашевський О. В. 

+38(050)644-6123 

kashevski@vnu.edu.ua 

 

База практик «Гарт», с. Світязь, 

Шацький р-н 

61.  Всеукраїнські школи Наукового центру Малої академії наук 

України 

27 червня – 

03 липня 

2022 року 

Михайлюк Тетяна Вадимівна 

 +38(50)015-21-92,  

 
Музиченко Оксана Семенівна 

muzychenko.oksana@vnu.edu.ua 

+38(066)207-44-16 

База практик «Гарт», с. Світязь, 

Шацький р-н 

ВЕРЕСЕНЬ 

62.  І Волинський хірургічний форум з міжнародною участю 22-23 

вересня  

2022 року 

Галей Микола  Михайлович 

+38(067)332-27-83 

galej.mm@gmail.com 

 

КП «Волинська обласна клінічна 

лікарня» 

63.  V Міжнародний науковий конгрес істориків фізичної 
культури 

 

22-24 

вересня  

2022 року 

Ващук Л.юдмила Миколаїівна 

+38(050)438-28-05 

vaschuk.liuda@vnu.edu.ua 
 

База практик «Гарт», с. Світязь, 

Шацький р-н 

64.  ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Українська 

мова в сучасному науковому вимірі» 

29-30 

вересня  

2022 року 

Мірченко Микола Васильович,  

+38(050)736-08-51 

ukrkatedra@ukr.net 
 

Факультет філології та 

журналістики 

ЖОВТЕНЬ 

65.  ІІІ Міжнародний науково-методичний семінар «Стан і 

перспективи методики викладання польської мови в закладах 
середньої та вищої освіти» 

3-7 жовтня  

2022 року 

Сухарєва Світлана Володимирівна 

 +38(097)761-40-53 
svitlanasuhareva@gmail.com 

Факультет філології та 

журналістики 
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66.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Демократія у 

державах Центрально-Східної Європи»: виклики та 
перспективи». 

14-15 

жовтня 
2022 року 

Бусленко Василь Володимирович 

+38(095)915-88-69 
Buslenko.Vasil@vnu.edu.ua 

 

База практик «Гарт», с. Світязь, 

Шацький р-н 

67.  VIIІ Науково-практичний семінар ‘Applied Linguistics Today: 

Computer-Assisted Language Teaching and Learning’ 

 Біскуб Ірина Павлівна 

+38(066)189-10-14 
ibiskub@vnu.edu.ua 

 

Хом’як Алла Петрівна 
+38(099)223-75-33 

anael@vnu.edu.ua 

 

Факультет іноземної філології 

ЛИСТОПАД 

68.  Семінар для асистентів дітей інклюзивних класів школи № 20 

«Копінг-стратегії асистента вчителя в умовах інклюзії»  

 

2 листопада 

2022 року 
Гошовський Ярослав Олександрович 

+38(050)917-17-93 

hoshovskyi66@ukr.net  

 

Гошовська Дарія Тарасівна 
+38(050)917-17-92 

daria66@ukr.net 

 

Іванашко Оксана Євгенівна 

+38(066)781-69-47 

ivanashko.oksana@vnu.edu.ua  

 

Вічалковська Наталія Калинівна 

+38(095)161-32-06 

vichalkovska.natalija@vnu.edu.ua 

 

Комунальний заклад «Луцька 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №20» Луцької міської 

ради Волинської області - 
Експериментальний 

загальноосвітній навчальний 

заклад регіонального рівня 

69.  VІ Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні 
проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук 

10-11 
листопада 

2022 року 

Голуб Геннадій Сергійович 
+38(095)680-81-11 

golub.gennadiy@vnu.edu.ua 

 

м. Луцьк, головний корпус 
університету, конференц-зал 

70.  VII Міжнародна науково-практична конференція «Третій 
рівень освіти в Україні: становлення та тенденції» 

18-20 
листопада 

2022 року 

Філіпович Мирослава Богданівна 
+38(050)930-31-05 

filipovich.myroslava@vnu.edu.ua 

База практик «Гарт», с. Світязь, 
Шацький р-н 
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71.  ХV науково-практичний семінар «Актуальні проблеми 

практичної психології у Волинському регіоні» 

24-25 

листопада 
2022 року 

Магдисюк Людмила Іванівна, 

+38(066)520-16-40; 

magdisyuk.lyudmila@vnu.edu.ua 

 

Факультет психології 

Кафедра практичної психології та 
психодіагностики  

72.  ІІІ Студентський науковий колоквіум “La philologie romane: le 
réel et les perspectives”. 

листопада 
2022 року 

Бондарук Людмила Василівна 
+38(066)904-10-98 

bondaryk@vnu.edu.ua 

 

Факультет іноземної філології 

73.  VІ студентська наукова конференція «Лінгвістичні горизонти 
ХХІ століття» 

листопада 
2022 року 

Біскуб Ірина Павлівна 
+38(066)189-10-14 

ibiskub@vnu.edu.ua,  

 
Карпіна Олена Олександрівна 

+38(050)985-50-05 

karpina@vnu.edu.ua 

 

Факультет іноземної філології 

74.  V Міжкафедральний семінар з перекладу листопада 

2022 року 

Калиновська Ірина Миколаївна 

+38(067)900-26-26 

kalynovska@vnu.edu.ua 
 

Факультет іноземної філології 

ГРУДЕНЬ 

75.  IX Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 

забезпечення прав і свобод людини» 

10 грудня 

2022 року 

Демчук Антон Михайлович 

+38(099)527-02-80 
demchuk.anton@vnu.edu.ua 

 

Юридичний факультет 

76.  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 грудня 

2022 року 
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77.  Круглий стіл «Інноваційні технології навчання у сучасній 

школі» 

грудня 2022 

року 
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