ПРОГРАМА ДНІВ НАУКИ
у Волинському національному університеті імені Лесі Українки
16-20 травня 2022 року

16 травня 2022 року
(понеділок)
10.00-10.20 Відкриття Днів науки у Волинському національному університеті імені
Лесі Українки.
Вітальне слово ректора Анатолія Цьося, Лариси Засєкіної –
проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці,
Ірини Глови – начальника науково-дослідної частини, Геннадія Голуба
– голови Ради молодих вчених, Ольги Караїм – куратора Наукового
товариства аспірантів і студентів університету.
https://zoom.us/j/96085414433?pwd=b0trYkNIcUJtOTVEQ3BVSmk2UG9F
UT09
Ідентифікатор конференції: 960 8541 4433
Код доступу: 2segz6
11.00-18.00 «Наукові осередки університету в умовах сучасних викликів»
11.00-11.30 Навчально-наукова лабораторія електронної мікроскопії.
Спікери: Олександр Мотузюк – доцент кафедри фізіології людини і
тварин; Володимир Панкевич – старший лаборант кафедри фізіології
людини і тварин
https://us05web.zoom.us/j/87817638926?pwd=SkZiWGJ2M2o5VjBrMjBY
WnNJWGRwdz09
Ідентифікатор конференції: ID: 878 1763 8926
Код доступу: 2022
11.30-12.10 Науково-дослідна лабораторія спеціальної та інклюзивної освіти
Спікер: Ірина Кузава – професор, завідувачка лабораторії спеціальної
та інклюзивної освіти ВНУ імені Лесі Українки
https://us04web.zoom.us/j/77743312479?pwd=Mi4MI0sxXcj09kEW_Baqo
YK9WoHia_.1
Ідентифікатор конференції: 777 4331 2479
Код доступу: Jed8ZY
11.30-12.00 Навчально-наукова лабораторія вікової нейрофізіології: наукові будні,
історія та перспективи
Спікер: Тетяна Качинська – доцент, завідувач кафедри фізіології
людини і тварин

12.00-12.30

12.30-13.00

13.10-13.50

15.00-15.40

15.00-15.40

https://zoom.us/j/91623215450?pwd=bkt5MVF2UW8xSGxXR3dYb002cE
JsZz09
Ідентифікатор конференції: 916 2321 5450
Код доступу: FQkm2h
Наукова діяльність та спеціалізація лабораторії генетики і селекції
рослин. Спікер: Василь Войтюк – доцент кафедри лісового та садовопаркового господарства.
Технології навчання природничих наук: напрямки та перспективи
роботи. Спікер: Оксана Іванців – доцент кафедри ботаніки і методики
викладання природничих наук
https://us05web.zoom.us/j/89363970225?pwd=WkRDRytsMUttUjRjcG5X
ZFpTcm5mUT09
Ідентифікатор конференції: 893 6397 0225
Код доступу: 2022
Наукова діяльність на базі Музею кафедри зоології і лабораторії фауни
та систематики безхребетних тварин біоценозів Західного Полісся
Спікер: Катерина Сухомлін – професор, завідувач кафедри зоології
https://us04web.zoom.us/j/74742037466?pwd=XOUUSj0DovvrpXe48DIRJ
4Zmbq6p4k.1
Ідентифікатор конференції: 747 4203 7466
Код доступу: 7ZmZTK
Навчально-наукова лабораторія «Consulting LAB»: перші кроки.
Спікер: Юлія Грудзевич – старший викладач кафедри обліку і
оподаткування
https://us04web.zoom.us/j/3147423709?pwd=bXNScFRUK0MrcEtQWjhFc
W5zTUFoUT09
Ідентифікатор конференції: 314 742 3709
Код доступу: 9mP6u6
«Від ідеї до проєктів»: як працює команда лабораторії проєктів та
ініціатив
Спікер: Наталія Павліха – професор кафедри міжнародних
економічних відносин та управління проектами
https://us05web.zoom.us/j/86053015174?pwd=ZndzVXRObGwwVENScF
dOSlRwbWRjQT09
Ідентифікатор конференції: 860 5301 5174
Код доступу: LPI2022
Історія кафедри експериментальної фізики, інформаційних та освітніх
технологій. Науково-дослідні лабораторії. Основні напрямки
досліджень
Спікер: Володимир Галян – доцент, завідувач кафедри
eкспериментальної фізики, інформаційних та освітніх технологій
https://us05web.zoom.us/j/4635683575?pwd=YjErTkhXNVp4b090SGVjY
TBxaDY2Zz09

16.00-16.50 Науково-дослідний інститут Лесі Українки: виклики та перспективи.
Спікери: Сергій Романов – доцент, завідувач кафедри теорії літератури
та зарубіжної літератури; Тетяна Данилюк-Терещук – завідувачка
Музею Лесі Українки ВНУ імені Лесі Українки
https://zoom.us/j/7345838457?pwd=NURpSzdmV2plMXVxYyt0RkZMbW
xYUT09
16.00-16.50 «Долаємо психологічні наслідки війни разом». Міжнародний досвід
діяльності Українського центру психотравми.
Розмова клінічного антрополога, дослідника Американських Рад
(США), професора Марти Бойко та клінічного психолога, директора
Українського центру психотравми Лариси Засєкіної
https://us04web.zoom.us/j/78510023042?pwd=PMRiKAMS25M8fgU4ZyV
h9m6ZqKNxSM.1
Ідентифікатор конференції: 785 1002 3042
Код доступу: cGxk7A
17.00-18.00 «Україна-Канада: лінгвістичне партнерство»: Спільне засідання і
презентація Лабораторії досліджень читання Університету Макмастера
(Канада) та Лабораторії медіалінгвістики Волинського національного
університету імені Лесі Українки (Україна).
Спікери:
Віктор Куперман – доцент кафедри лінгвістики та мов, директор
Лабораторії досліджень читання Університету Макмастера (Канада);
Надя Лана – докторантка, співробітниця Лабораторії досліджень
читання Університету Макмастера (Канада);
Меґан Карабін – маґістрантка, співробітниця Лабораторії досліджень
читання Університету Макмастера (Канада).
Ірина Біскуб – професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики
Волинського національного університету імені Лесі Українки,
директорка Лабораторії медіалінгвістики;
Діана Каліщук – доцент кафедри прикладної лінгвістики Волинського
національного університету імені Лесі Українки, співробітниця
Лабораторії медіалінгвістики.
https://us06web.zoom.us/j/3629020766?pwd=L2U4WU9lM3VNQnB4aTV
obFltenBDQT09
Ідентифікатор конференції: 362 902 0766
Код доступу: 5wHXa5

17 травня 2022 року
(вівторок)
11.00-12.30 Пленарне засідання ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції
студентів, аспірантів та молодих вчених «Молода наука Волині:
пріоритети та перспективи досліджень»
Конференц-зал головного корпусу
ВНУ імені Лесі Українки, пр. Волі, 13, 3 поверх

12.30-12.45 Нагородження переможців загальноуніверситетських конкурсів
«Кращий молодий науковець ВНУ», «Кращий студент науковець
ВНУ», «Кращий молодий програміст ВНУ»
Конференц-зал головного корпусу
ВНУ імені Лесі Українки, пр. Волі, 13, 3 поверх
14.00-17.00 Секційні засідання ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції
студентів, аспірантів та молодих вчених «Молода наука Волині:
пріоритети та перспективи досліджень»
Онлайн-формат згідно з програмою

18 травня 2022 року
(середа)
10.00-16.00 Науковий марафон «Стійкість в умовах війни: політологічний,
юридичний, медичний, психологічний, економічний та філологічний
аспекти»
Модератори: Андрій Мошкун – начальник відділу інформаційної
політики; Наталія Харчук – студентка факультету філології та
журналістики
https://us04web.zoom.us/j/3902427395?pwd=ZXF6LzBFNzd1Njl0S08yQn
BmRFoxZz09
Ідентифікатор конференції: 390 242 7395
Код доступу: Da78bX
10.00-10.10  Стійкість університету в умовах війни. Анатолій Цьось – ректор
Волинського національного університету імені Лесі Українки
Політологічний аспект
10.10-11.00  Інформаційна та кібербезпеки під час війни. Наталія Карпчук –
професор, завідувач кафедри міжнародної інформації та політичного
аналізу.
 Новий світопорядок після війни. Сергій Кулик – доцент кафедри
міжнародних відносин та регіональних студій.
 Міжнародна економіка та новий порядок денний для бізнесу. Сищук
Андрій – кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних
економічних відносин та управління проектами.
Юридичний аспект
11.00-11.50  Правова допомога населенню та внутрішньо переміщеним особам
під час війни. Антон Демчук – доцент кафедри цивільно-правових
дисциплін, декан юридичного факультету.
Психологічний аспект
12.00-12.50  Досвід роботи з внутрішньо переміщеними особами в умовах війни.
Антоній Мельник – доцент кафедри практичної та клінічної
психології.
 Психологічна стійкість в умовах війни: дорожня карта від
Українського центру психотравми. Лариса Засєкіна – професор
кафедри загальної та клінічної психології, проректор з науковопедагогічної роботи та міжнародної співпраці.

13.00-13.50 



14.00-14.50 

15.00-15.50 



Медичний аспект
Стійкість в умовах війни: медичні аспекти. Олег Яковенко – завідувач
відділення пульмонології Волинської обласної клінічної лікарні,
лікар-пульмонолог вищої категорії, кандидат медичних наук, старший
викладач кафедри клінічної медицини ВНУ імені Лесі Українки.
Етапи хірургічного лікування та фізичної терапії при вогнепальних
пораненнях кінцівок. Роман Трач – лікар-комбустіолог вищої
кваліфікаційної категорії, завідувач опіковим відділенням,
реконструктивно-відновної хірургії та хірургії китиці Медичного
об’єднання Луцької міської територіальної громади.
Економічний аспект
Специфіка організування зовнішньоекономічної діяльності в умовах
військового стану. Віталій Киричук – віце президент Волинської
торгово-промислової палати.
Податкові пільги в умовах воєнного стану або як зберегти свій
бізнес. Ольга Іванків – керівниця Центру бухгалтерії та фінансів
Філологічний аспект
Сила мовленого слова, або Молитовний оберіг українців. Тетяна
Тарасюк – доцент кафедри історії та культури української мови
Робота з травмою: свідоцький театр у сучасній літературі про війну.
Жанна Бортнік – доцент кафедри теорії літератури та зарубіжної
літератури
Презентація Розмовного клубу української мови. Оксана Приймачок
– доцент кафедри історії та культури української мови

19 травня 2022 року
(четвер)
11.00-13.00 Круглий стіл «Трансформація наукових пріоритетів у дослідженнях
молодих учених в умовах війни»
Бібліотека ВНУ імені Лесі Українки, ауд. 53
Винниченка 30 а.

20 травня 2022 року
(п’ятниця)
10.00-11.30 Пленарне засідання Міжнародної благодійної
конференції: «TOGETHER UNITED: НАУКОВЦІ ПРОТИ ВІЙНИ»
Конференц-зал головного корпусу
ВНУ імені Лесі Українки, пр. Волі, 13, 3 поверх

