
КАЛЕНДАР  

проведення науково-практичних конференцій, наукових семінарів і круглих столів  

у Волинському національному університеті імені Лесі Українки у 2023 році 

№ 
Назва заходу Дата 

проведення 
Відповідальний за проведення 

(тел.,e-mail) 
Місце проведення 

СІЧЕНЬ 

1.  

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Дошкільна освіта: теорія, методика, інновації» 

січень Заремба Людмила Василівна 

0506422189  
zarembaluda@ukr.net 

 

Семенов Олександр Сергійович  
0503783769  

o_semen@yahoo.com 

 

Факультет педагогічної освіти та 

соціальної роботи 

ЛЮТИЙ 

2.  

Круглий стіл присвячений річниці початку військового 

конфлікту з Російською Федерації 

24 лютого Моренчук Андрій Анатолійович  

050 549 1709 

Morenchuk.Andriy@vnu.edu.ua 

 

Факультет міжнародних відносин 

3.  

ІХ семінар «Лінгвістика і методика: сучасний вимір» лютий Коляда Еліна Калениківна 

0506874052  

elina.koliada@vnu.edu.ua 

Факультет іноземної філології 

4.  

Кафедральний науковий семінар: «Флористичні обстеження у 
Ківерцівському НПП «Цуманська Пуща»» 

лютий Кузьмішина І рина Іванівна 
095-747-9034 

Kuzmishyna.Ira@vnu.edu.ua 

 

Факультет біології та лісового 
господарства 

5.  

Кафедральний науковий семінар: Просторова структура 

епігейних люмбрицід Волинського Полісся 

лютий Бусленко Леся  Володимирівна 

099-321-3290 

Buslenko.Lesya@vnu.edu.ua 

Факультет біології та лісового 

господарства 

6.  

Весняна школа міжнародних відносин лютий-
травень 

Вознюк Євгенія Василівна 
095 865 4410 

voznyuk.yevhenija@vnu.edu.ua 

 

Факультет міжнародних відносин 

БЕРЕЗЕНЬ 

7.  

Науковий семінар  ««Фазові рівноваги, склоутворення і 

властивості проміжних фаз у системах A2
IX – BIVX2 – 

C2
VX3(P2X5), де AI – Cu, Ag, Li; BIV– Ge, Sn; CV– As, Sb; X – S, 

12 березня Піскач Людмила Василівна 

050-911-1265 

piskach.lyudmyla@vnu.edu.ua 

Факультет хімії, екології та 

фармації 
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Se»  

8.  

Міжнародна інтернет-конференція, присвячена міжнародному 

тижню мозку “Brain awareness week” 

13-19 

березня 

Кузнєцов Ілля Павлович 

095-631-4835 
kuznetsov.illya@vnu.edu.ua 

 

Кафедра фізіології людини і тварин 

ВНУ, відділ математичної та 
обчислювальної когнітивної 

психології ун-т Перд’ю, США. 

9.  

ХІІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Мовні 

універсалії у міжкультурній комунікації» 

17 березня Круглій Олена Ростиславівна 

050 107 0157 
kruhlij.olena@vnu.edu.ua 

 

Факультет міжнародних відносин 

10.  

Круглий стіл «Проєкт “Підприємливі діти”»: обмін досвідом 
Люблін-Луцьк 

22 березня Вітюк Валентина Володимирівна 
0666107221 

vityuk-valentyna@ukr.net 

 

Факультет педагогічної роботи та 
соціальної роботи 

11.  

Міжнародна науково-практична конференція «Психологічні 
основи здоров’я, освіти, науки та самореалізації особистості» 

23-24 
березня 

Магдисюк Людмила Іванівна 
0665201640 

kppt@vnu.edu.ua 

 

Факультет психології 

12.  

Науково-практичний семінар «Особливості прояву 
афективної сфери дітей шкільного віку в умовах військового 

стану» 

31 березня Бабій Микола Федорович 
0956934193 

nf9963@ukr.net 

 

Факультет психології 

13.  

Круглий стіл: Агресія у підлітків: причини, методи 

діагностики та корекції 

березень Качинська Тетяна  Валеріївна 

050-645-0830 

Kachynska.Tatiana@vnu.edu.ua 

 

Факультет біології та лісового 

господарства 

14.  

Міжнародна науково-практична конференція «Соціально 

компетентнісне управління корпораціями в умовах 

поведінкової економіки» 

березень Павлова Олена Миколаївна  

0985038484 

pavlova.olena@vnu.edu.ua 
 

Павлов Костянтин Володимирович 

0972830808, 

pavlov.kostiantyn@vnu.edu.ua 
 

Шостак Людмила Василівна  

0503784882 
shostak.lyudmyla@vnu.edu.ua 

 

Факультет економіки та управління 
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15.  

Круглий стіл «Медіація у юридичній психології» березень Мудрик Алла Богданівна 

0955183570 

mudruk.alla@vnu.edu.ua 
 

Факультет психології 

16.  

Кафедральний науково-методичний семінар «Традиційні та 

інноваційні методи викладання іноземних мов: виклики та 

вимоги сьогодення» 

березень Хникіна Оксана Олександрівна  

0506736236 

likhach.oks@gmail.com 
 

Факультет іноземної філології 

17.  

IV науково-практичний семінар «Романські мови: досвід, 

проблеми та перспективи» 

березень Михальчук Світлана Олександрівна 

0966770341  
mykhalchuk.svitlana@vnu.edu.ua 

 

Факультет іноземної філології 

18.  

Круглий стіл «Прокрастинація у студентському житті. Лінощі 

чи соціальна хвороба?» 

березень Журавльова Олена Вікторівна 

zhuravlova.olena@vnu.edu.ua 
 

Факультет психології 

19.  

Міжкафедральний семінар «Переклад туристичних 

матеріалів: проблеми та виклики» 

березень Киричук Лариса Миколаївна 

063-615-2862 

ky-la-my@ukr.net 

Факультет іноземної філології 

20.  

Дебати на тему «Проблеми і перспективи нової геостратегії 

України» 

березень Моренчук Андрій Анатолійович 

 050 549 1709 

Morenchuk.Andriy@vnu.edu.ua 
 

Факультет міжнародних відносин 

21.  

Групова дискусія «Університет очима студентів» березень Коструба Наталія Сергіївна 

0669395898 

nataliia.kostruba@vnu.edu.ua 
 

Факультет психології 

22.  

Тренінг «Європейський Союз та Україна: компетентний 

учень» 

березень-

травень 

Бояр Андрій Олексійович 

066 285 7460 
andrij.boyar@vnu.edu.ua 

 

Факультет міжнародних відносин 

23.  

Школа для безперервного професійного розвитку для освітян 

кафедри фізіології людини і тварин – «Групи рівних», що 
реалізується в рамках Україно-Швейцарського проєкту 

«Розвиток медичної освіти» 

грудень 

2022 – 
березень 

2023 

Дмитроца Олена Романівна 

050-221-8285 
Dmytroca.Olena@vnu.edu.ua 

 

Факультет біології та лісового 

господарства 

24.  

Кафедральний науковий семінар: Біогеографія антропогену 

Правобережної  України і генезис фауни грунтових олігохет 

березень Іванців Володимир Васильович 

066-611-7675 
Ivantsiv.Volodymyr@vnu.edu.ua 

Факультет біології та лісового 

господарства 
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КВІТЕНЬ 

25.  

Науково-практичний семінар з міжнародною участю 

«Феноменологія депривації: психолого-педагогічний і 
теоретико-прикладний дискурс. Ремедіум 13» 

4 квітня Гошовський Ярослав Олександрович 

0509171793 

hoshovskui66@ukr.net 

 

Факультет психології 

26.  

Науково-практичний семінар: експертиза діяльності ДЕД 

«Формування ключових компетентностей особистості в 

умовах інклюзивної освіти (на базі ДЕД ЗОШ №20)» 

07 квітня Гошовська Дарія Тарасівна 

0509171792 

daria66@ukr.net 
 

Факультет психології 

Комунальний заклад «Луцька 

загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №20» Луцької міської 

ради Волинської області – 

Експериментальний 
загальноосвітній навчальний заклад 

регіонального рівня 

27.  

Круглий стіл  «Безпека харчової продукції та сировини. 

Молочні вироби: технологія, стандарти та фальсифікація» 

12 квітня Юрченко Оксана Миколаївна 

0951752486 

yurchenko.oksana@vnu.edu.ua 

 

Факультет хімії, екології та 

фармації 

28.  

Семінар «Соціальні, гендерні, психологічні та етичні моменти 

в організації фармацевтичної допомоги вікових хворих» 

14 квітня Сметаніна Катерина Іванівна 

0957342701, 

kateryna.smetanina@vnu.edu.ua 
 

Факультет хімії, екології та 

фармації 

29.  

ХХ Міжнародна науково-практична конференція молодих 

учених «Правове життя: сучасний стан та перспективи 

розвитку» 

21 квітня Зарадюк Зоряна Валентинівна 

0951736221 

lawyer.st@ukr.net 
 

Юридичний факультет 

30.  

ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «ХІІ 

Політологічні читання імені професора Богдана Яроша» 

28-29 квітня Ярош Ярослав Богданович  

0668742774  
yarosh.yaroslav@vnu.edu.ua 

 

База Гарт, факультет історії 

політології та національної безпеки 

31.  

ІІІ науково-практична інтернет-конференція молодих 

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

квітень Шматковська Тетяна Олександрівна 

0962129486 
shmatkovska2019@ukr.net 

 

Сафарова Анна Таджидінівна 
0506743563  

safarova20119@ukr.net 

 

Факультет економіки та управління 
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Грудзевич Юлія Ігорівна 

0667008605 

hrudzevuch.julia@vnu.edu.ua 
 

Скорук Олена Володимирівна, 

0505140089  
skoruklena@gmail.com 

 

32.  

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Актулаьні проблеми клінічної психології та 
нейропсихології» 

квітень Журавльова Олена Вікторівна 

zhuravlova.olena@vnu.edu.ua 
 

Факультет психології 

33.  

Науково-методичний семінар «Сучасні тенденції професійно-

орієнтованого навчання іноземної мови студентів 

гуманітарних спеціальностей» 

квітень Яцишин Наталія Пилипівна 

050-339-9080 

nataly.yatsyshyn@gmail.com 
yatsyshyn@vnu.edu.ua 

 

Факультет іноземної філології 

34.  

Воркшоп «Корпоративна культура: формуємо резилієнтність 
в умовах кризи» 

квітень Малімон Людмила Яківна 
malimon.ludmila@vnu.edu.ua 

 

Факультет психології 

35.  

Шості наукові читання, присвячені пам’яті професора Є. І. 

Гороть 

квітень Коляда Еліна Калениківна  

0506874052  
elina.koliada@vnu.edu.ua 

Факультет іноземної філології 

36.  

Круглий стіл «Ключові уміння 21 століття: стратегії розвитку 

в освіті» 

квітень Єфремова Наталія Володимирівна 

0977988792  

yefremova@vnu.edu.ua 
 

Шелудченко Світлана Богданівна 

0952488290  
sheludchenko@vnu.edu.ua 

 

Факультет іноземної філології 

37.  

Круглий стіл «Семіотичні та когнітивні особливості 

поетичного дискурсу» 

квітень Бєляков  Олександр Олександрович 

050-671-8879 
beljakov_alex@yahoo.com 

 

Факультет іноземної філології 

38.  

Науково-практичний студентський семінар 
«Міждисциплінарність у викладанні курсу критичного аналізу 

дискурсу» 

квітень Ущина Валентина Антонівна 
0501335905 

uval@ukr.net 

Факультет іноземної філології 
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39.  

Інтерактивне заняття «Стратегії досягнення успіху, 

покращення особистої продуктивності» 

квітень Кихтюк Оксана Василівна 

kuhtuik.oksana@vnu.edu.ua 
 

Факультет психології 

40.  

Тренінг «Європейський Союз та Україна: компетентний 

юрист» 

квітень-

травень 

Бояр Андрій Олексійович 

066 285 7460 

andrij.boyar@vnu.edu.ua 
 

Факультет міжнародних відносин 

41.  

Тренінг «Європейський Союз та Україна: компетентний 

публічний службовець» 

квітень-

травень 

Бояр Андрій Олексійович 

066 285 7460 
andrij.boyar@vnu.edu.ua 

 

Факультет міжнародних відносин 

42.  

Тренінг «Європейський Союз та Україна: компетентний 

педагог» 

квітень-

червень 

Бояр Андрій Олексійович 

066 285 7460 
andrij.boyar@vnu.edu.ua 

 

Факультет міжнародних відносин 

43.  

Тренінг «Європейський Союз та Україна: компетентний 

підприємець» 

квітень-

червень 

Бояр Андрій Олексійович 

066 285 7460 
andrij.boyar@vnu.edu.ua 

 

Факультет міжнародних відносин 

44.  

Вебінар «Епідеміологічна ситуація із вродженими вадами 
нервової системи в Поліссі та можливий вплив аварії на 

ЧАЕС» 

квітень Кузнєцов Ілля Павлович 
095-631-4835 

kuznetsov.illya@vnu.edu.ua 

 

Факультет біології та лісового 
господарства 

45.  

Круглий стіл “Самооцінка здоров’я школярів в умовах 
сучасних викликів” 

(за результатами дослідно-експериментальної роботи  

«Впровадження здоров’язбережувальних технологій в 
освітній процес як умова формування культури здоров’я 

здобувачів освіти» на базі ДПТНЗ «Камінь-Каширське вище 

професійне училище» на 2022-2025 роки) 

квітень Дмитроца Олена Романівна 
050-221-8285 

Dmytroca.Olena@vnu.edu.ua 

Факультет біології та лісового 
господарства 

46.  

Круглий стіл: Проблеми радіаційної безпеки та протидії 
радіаційній загрозі з огляду на виклики часу 

квітень Журавльов Олександр Анатолійович 
+380 0504387290 

zhuravlov.oleksandr@vnu.edu.ua 

 

Факультет біології та лісового 
господарства 

47.  
Кафедральний науковий семінар: Сучасні дослідження 
орнітофауни Західної України 

квітень Білецька Марія Григорівна 
067-332-0139 

Факультет біології та лісового 
господарства 
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Biletska.Maria@vnu.edu.ua 

 

48.  

Кафедральний науковий семінар: «Оглядова екскурсія до 
Ботанічного саду університету Бонну(Німеччина)» 

квітень Іванців Оксана Ярославівна 
050-523-3172 

Ivantciv.Oksana@vnu.edu.ua 

 

Факультет біології та лісового 
господарства 

ТРАВЕНЬ 

49.  

ІІІ Міжнародна наукова конференція "CURRENT PROBLEMS 

OF CHEMISTRY, MATERIALS SCIENCE AND ECOLOGY" 

(«Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології») 

11-15 травня Юрченко Оксана Миколаївна,  

0951752486, 

yurchenko.oksana@vnu.edu.ua 

 

Факультет хімії, екології та 

фармації 

50.  

Науково-практичний семінар «Схильність до ризику та 
імпульсивних дій в осіб підліткового віку» 

12 травня Бабій Микола Федорович 
0956934193 

nf9963@ukr.net 

 

Факультет психології 

51.  

IV Міжнародна науково-практична конференція «Індустрія 
туризму і сфера гостинності в Україні та світі: сучасний стан, 

проблеми й перспективи розвитку» 

15 травня Пасічник Михайло Петрович 
0979439554 

pasichnyk.mykhailo@vnu.edu.ua 

 

Географічний факультет, кафедра 
туризму та готельного 

господарства 

52.  

Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Особистість і суспільство: методологія та практика сучасної 

психології» 

15 травня Кульчицька Анна Валеріївна 

0508469181 

kulchucka.anna@vnu.edu.ua 

 

Факультет психології 

53.  

Круглий стіл «Біологічна активність вперше синтезованих 2-

піридинілоксизаміщених похідних (бензо)імідазо[2,1-

b][1,3]тіазинів». 

17 травня Сливка Наталія Юріївна  

0954932935 

slivka.natalia@vnu.edu.ua 
 

Факультет хімії, екології та 

фармації 

54.  

Круглий стіл «Екологічні наслідки воєнних дій в Україні» 17 травня  Караїм Ольга Анатоліївна  

0667454582  

olha.karaim@vnu.edu.ua 
 

Факультет хімії, екології та 

фармації 

55.  

XIV Міжнародна науково-практична конференція науковців, 

аспірантів та студентів «Актуальні проблеми педагогіки, 

соціальної роботи та соціального забезпечення»  

17 травня Сушик Наталія Степанівна  

06778752095 

nataliasushyk@gmail.com 
 

Корпач Надія Іванівна 

0672801446, 

Факультет педагогічної освіти та 

соціальної роботи 
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korpach_n@ukr.net 

 

Чернета Світлана Юріївна 
0506756783  

svetlanachernetasu@gmail.com 

 

56.  

Науково-методичний семінар «Особливості превенції 
насильницької поведінки у молодіжному середовищі» 

17 травня Кордунова Наталія Олександрівна 
0506788227 

natali4727@ukr.net 

 

Факультет психології 

57.  

I Міжнародна науково-практична конференція «Українська 

історія у публічному просторі» 

19-21 травня Філіпович Мирослава Богданівна 

0509303105 

filmira@ukr.net 

 

Факультет історії, політології та 

національної безпеки 

58.  

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Дошкільна освіта: теорія, методика, інновації» 

травень Заремба Людмила Василівна 

0506422189  

zarembaluda@ukr.net 
 

Семенов Олександр Сергійович  

0503783769 

o_semen@yahoo.com 
 

Факультет педагогічної освіти та 

соціальної роботи 

59.  

Науково-практичний семінар «Формування 

здоров’язбережувального середовища для дітей з особливими 
освітніми потребами в умовах навчально-реабілітаційного 

центру» 

травень Коць Михайло Онисимович 

0506004587 
kotsmo67@ukr.net 

 

Факультет психології 

60.  

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні 

теоретичні й прикладні контексти спеціальної та інклюзивної 
освіти» 

травень-

червень 

Сергеєва Валентина Федорівна  

0977459000, 
serheieva.valentyna2021@vnu.edu.ua 

 

Кузава Ірина Борисівна  
0956062346,  

kuzava.iryna@vnu.edu.ua 

 

Факультет педагогічної освіти та 

соціальної роботи 

61.  

Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та 
практика менеджменту» 

травень Черчик Лариса Миколаївна  
0501944505  

meneg@vnu.edu.ua 

Факультет економіки та 
управління 
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Милько Інна Петрівна  

0506691504 
mylko.inna@vnu.edu.ua 

 

62.  

ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«ОСОБИСТІСТЬ І СУСПІЛЬСТВО: методологія та практика 
сучасної психології» 

травень Журавльова Олена Вікторівна 

zhuravlova.olena@vnu.edu.ua 
 

Гошовський Ярослав Олександрович 

0509171793 

hoshovskui66@ukr.net 

 

Факультет психології 

63.  

Круглий стіл «Інтерактивні технології та цифрові ресурси у 

викладанні іноземних мов» 

травень Крюкова  Юлія Дмитрівна  

0993801440  

krjukowajuli@gmail.com 

 

Факультет іноземної філології 

64.  

Круглий стіл «Актуальні питання сучасної германістики» травень Лисецька Наталія Григорівна  

0661050516  

lysetska.nataliya@vnu.edu.ua 

 

Факультет іноземної філології 

65.  

Круглий стіл «Романістика: новітні тенденції у дослідженні та 

методиці викладання» 

травень Станіслав Ольга Вадимівна 

050-956-7023 

stanislav@vnu.edu.ua 
 

Факультет іноземної філології 

66.  

Науково-практичний семінар «Applied Linguistics 

Today:Computer-Assisted Language Teaching and Learning» 

травень Біскуб Ірина Павлівна 

0661891014  

ibiskub@vnu.edu.ua 
 

Хом’як Алла  Петрівна 

0973234030 
anael@vnu.edu.ua 

Факультет іноземної філології 

67.  

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«ВИКЛИКИ ТА ПАРАДОКСИ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В 

ПОСТМОДЕРНОМУ СВІТІ» 

травень Лазорко Ольга Валеріївна 

0505229454 

lazorko.olha@vnu.edu.ua 
 

Факультет психології 

68.  
Науковий симпозіум Україна-Польща: минуле, сьогодення та 

перспективи 

травень Коцан Наталія Несторівна 

099 054 0175 

Факультет міжнародних відносин 
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kotsan.natalia@vnu.edu.ua 

 

69.  

Науковий семінар «Особистість в умовах діджиталізації: 
освіта, здоров’я, безпека» 

травень Коструба Наталія Сергіївна 
0669395898 

nataliia.kostruba@vnu.edu.ua 

 

Факультет психології 

70.  

Інтернет-конференція "Глобальні та регіональні виклики 
стратегічним комунікаціям" 

травень Карпчук Наталія Петрівна,  
097 494 3183 

natalia.karpchuk@vnu.edu.ua 

 

Факультет міжнародних відносин 

71.  

Міжкафедральний науковий семінар: Флористичні та 

зоологічні обстеження заплав річок Луга та Риловиця в межах 

м. Володимир 

травень Сухомлін Катерина Борисівна 

0951445610,  

Sukhomlin.Katerina@vnu.edu.ua 

 
Коцун Лариса Олексіївна 

050-231-1793 

kocun.larisa@vnu.edu.ua 
 

Факультет біології та лісового 

господарства 

72.  

Кафедральний науковий семінар: «Альтернативні шляхи 

катаболічних процесів у рослин» 

травень Голуб Валентина Олександрівна 

+380505665035 

golub.valentina@vnu.edu.ua 
 

Факультет біології та лісового 

господарства 

73.  

Круглий стіл “Молекулярна біологія - медицині”. травень Абрамчук Ольга Миколаївна 

066-387-2289 

abramchuk.olga@vnu.edu.ua 
 

Факультет біології та лісового 

господарства 

74.  

Круглий стіл «Види вакцин та ефективість вакцинації у 

дитячому віці» 

травень Поручинська Тетяна Федорівна 

+380505147614 
poruchynska.tatyana@vnu.edu.ua 

 

Факультет біології та лісового 

господарства 

75.  

Вебінар: «Дитячі ЕЕГ: їх класифікація та діагностика» травень Євпак Наталія - випускниця біологічного 

факультету, спеціаліст з реєстрації ЕЕГ, 
Technician Advocate Lutheran General Hospital 

(Chicago, USA). 

Качинська Тетяна Валеріївна 
050-645-0830 

Kachynska.Tatiana@vnu.edu.ua 

Факультет біології та лісового 

господарства 
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76.  

Круглий стіл: «Здоров’язберігаючі технології: шляхи до 

гармонійного розвитку особистості» 

травень Коцан Ігор Ярославович 

0500427017 
kotsan.ihor@vnu.edu.ua 

 

Факультет біології та лісового 

господарства 

77.  

Семінар «Використання симуляційних програм для вивчення 

функцій організму людини на практичних заняттях з 
фізіології людини» 

травень Моренко Алевтина Григорівна 

0668262723 
Morenko.Alevtyna@vnu.edu.ua 

 

Факультет біології та лісового 

господарства 

ЧЕРВЕНЬ 

78.  

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 
проблеми соціальної роботи та соціального забезпечення: 

європейський та національний вимір» 

1-2 червня Бичук Ірина Олександрівна  
0958811726  

irinabychuk@gmail.com 

 
Чернета Світлана Юріївна  

0506756783  

svetlanachernetasu@gmail.com 

 

Факультет педагогічної освіти та 
соціальної роботи 

79.  

V Міжнародна конференція «Актуальні проблеми 

фундаментальних наук» приуроченої до 380-річчя з дня 

народження Ісаака Ньютона 

1-5 червня  Трохимчук Петро Павлович  

0974421766 

trokhimchuck.petro@vnu.edu.ua 
 

База Гарт 

80.  

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Математика. Інформаційні технології. Освіта» 

2 – 4 червня Хомяк Марія Ярославівна  

0502546025, 0979655693 

khomyak.maria@vnu.edu.ua 
 

База Гарт 

81.  

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 

раціонального використання соціально-економічного, 
еколого-енергетичного, нормативно-правового потенціалу 

України та її регіонів» 

8-10 червня Павлова Олена Миколаївна  

0985038484  
pavlova.olema@vnu.edu.ua 

 

Павлов Костянтин Володимирович 

 0972830808  
pavlov.kostiantyn@vnu.edu.ua 

 

Шостак Людмила Василівна  
0503784882  

shostak.lyudmyla@vnu.edu.ua 

База Гарт 
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82.  

ХХ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

питання реформування правової системи» 

9-10 червня Демчук Антон Михайлович 

0995270280 
demchuk.anton@vnu.edu.ua 

 

База практик табору «Гарт» 

83.  

Міжнародна наукова конференція «Реалізм як етап 

модернізації європейської культури на зламі ХІХ – ХХ 
століть» 

13-18 червня  Романов Сергій Миколайович  

0958875239  
sergmr@ukr.net 

 

База практик табору «Гарт» 

84.  

VIII Міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми розвитку українського мистецтва: 

культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти» 

16-18 червня Чернецька Наталія Григорівна  
0502008178  

chernetska.natalija@vnu.edu.ua 

 

База Гарт 
 

85.  

Треті академічні читання пам’яті професора Романа 
Арцишевського «Світоглядна освіта молоді в умовах 

сучасних викликів» 

23-24 червня Яручик Антоніна Іванівна  
0678832107 

philosophy_vnu@ukr.net 

 

Опейда Людмила Миколаївна  
0985218649  

opeida@gmail.com 

 

База Гарт 

86.  

XII літній тренувальний табір “Dance Camp Svityaz’ – 2023” 23-30 червня Кашевський Олександр Васильович 

0506446123 

 

База Гарт 

87.  

Дискусійна наукова платформа «Актуальні проблеми 
лісового та садово-паркового господарства» 

червень Андрєєва Валентина Вікторівна 
050-378-8032 

andreeva.valentyna@vnu.edu.ua 

 

Факультет біології та лісового 
господарства 

ВЕРЕСЕНЬ 

88.  

Науково-методичний семінар підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних і соціальних працівників «Сучасні 

стратегії та практики надання соціальних послуг» (30 годин) 

25-30 

вересня 

Бичук Ірина Олександрівна  

0958811726  

irinabychuk@gmail.com 
 

Бєлкіна-Ковальчук Олена В італіївна 

0502789814,  

belkinakovalchuk@gmail.com 
 

Факультет педагогічної освіти та 

соціальної роботи 

mailto:demchuk.anton@vnu.edu.ua
mailto:sergmr@ukr.net
mailto:chernetska.natalija@vnu.edu.ua
mailto:philosophy_vnu@ukr.net
mailto:opeida@gmail.com
mailto:andreeva.valentyna@vnu.edu.ua
mailto:irinabychuk@gmail.com
mailto:belkinakovalchuk@gmail.com


Чернета Світлана Юріївна  

0506756783 

svetlanachernetasu@gmail.com 
 

89.  

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Дошкільна освіта: теорія, методика, інновації» 

вересень Заремба Людмила Василівна  

0506422189  

zarembaluda@ukr.net 
 

Семенов Олександр Сергійович  

0503783769  
o_semen@yahoo.com 

 

Факультет педагогічної освіти та 

соціальної роботи 

90.  

Науково-методичний семінар «Вітчизняна система 

спеціальної та інклюзивної осіти в євроінтеграційному 
контексті: сучасний стан та тенденції й перспективи 

розвитку» 

вересень Сергеєва Валентина Федорівна  

0977459000  
serheieva.valentyna2021@vnu.edu.ua 

 

Кузава Ірина Борисівна  
0956062346  

kuzava.iryna@vnu.edu.ua 

 

Факультет педагогічної освіти та 

соціальної роботи 

ЖОВТЕНЬ 

91.  

Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми 

практичної психології у Волинському регіоні» 

26-27 

жовтня 

Магдисюк Людмила Іванівна 

0665201640 

kpptp@vnu.edu.ua 
 

Факультет психології 

92.  

XIV Міжнародна наукова онлайн-конференція «Пріоритети 

германської та романської філології» 

жовтень Павлюк Алла Борисівна  

0506748521, 0968754764  

allapavliuk@vnu.edu.ua 
 

Рогач Оксана Олексіївна  

0505454936, 0965612665 
oksanarog@vnu.edu.ua 

 

Угонь Лариса Миколаївна  

0503381474, 0978090784 
uhon@vnu.edu.ua 

Факультет іноземної філології 

ЛИСТОПАД 
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93.  

Науково-практичний семінар для педагогів школи №20 

«Особливості формування кодексу безпечного освітнього 

середовища в загальноосвітньому навчальному закладі в 
контексті реалізації компетентнісного підходу до освітньої 

діяльності» 

4 листопада Іванашко Оксана Євгенівна 

066-781-6947 

ivanashko.oksana@vnu.edu.ua 
 

Факультет психології 

Комунальний заклад «Луцька 

загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №20» Луцької міської 

ради Волинської області – 

Експериментальний 
загальноосвітній навчальний 

заклад регіонального рівня 

94.  

Науково-практичний семінар «Психологічні особливості 

превенції девіантної поведінки сучасних студентів» 

15 

листопада 

Гошовська Дарія Тарасівна 

0509171792 
daria66@ukr.net 

 

Факультет психології 

95.  

Науково-практична конференція 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» 

28 

листопада – 
02 грудня 

Іванашко Оксана Євгенівна 

066-781-6947 
ivanashko.oksana@vnu.edu.ua 

 

Факультет психології 

96.  

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Дошкільна освіта: теорія, методика, інновації» 

листопад 

 

 

 

Заремба Людмила Василівна 

0506422189  

zarembaluda@ukr.net 

 
Семенов Олександр Сергійович  

0503783769  

o_semen@yahoo.com 
 

Факультет педагогічної освіти та 

соціальної роботи 

97.  

Тренінг «Як не піддаватися паніці? Тренуємося справлятися зі 

стресом» 

листопад Коструба Наталія Сергіївна 

0669395898 

nataliia.kostruba@vnu.edu.ua 
 

Факультет психології 

ГРУДЕНЬ 

98.  

Х Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 

забезпечення прав і свобод людини» 

08 грудня Демчук Антон Михайлович 

0995270280 
demchuk.anton@vnu.edu.ua 

 

Юридичний факультет 

99.  

IV Регіональна науково-практична конференція молодих 
учених «Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології» 

12 грудня Сітовський Андрій Миколайович 
0508874609 

andrii.sitovskyi@vnu.edu.ua 

Медичний факультет 
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