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План проведення наукових заходів 

з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2018 рік 

 

Львівський  національний університет імені Івана Франка 

 

№ 

з/п 

Тема конференції. 

Основні питання, що 

пропонуються для обговорення 

Вищий навчальний заклад (установа), 

відповідальний за проведення, адреса, 

телефон, e-mail 

Місто та термін 

проведення 

 

Кількість  

учасників 

Міністерства, відомства або 

установи, що є 

співорганізаторами 

заходу 

1 2 3 4 5 6 

1. Міжнародні конференції 

 

1.1 Міжнародна  

науково-практична конференція 

―Капітал, стратегії ідентичності 

та розвиток сучасного міста‖ 

 

Філософія, соціологія і культура 

сучасного міста як інтелектуальна 

основа його бренду та промоції; 

Перспективи і виклики для 

розвитку міст в умовах міграції 

людського та інтелектуального та 

капіталу;   

Економіка і політика сучасного 

міста;  

Метрополійні функціі та стратегії 

розвитку міста;  

Інформаційні технології та 

аналітика в управлінні сучасним 

містом; 

Зелена економіка та сталий 

розвиток сучасного міста. 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка,  

економічний факультет, 

кафедра статистики; 

відповідальний:  

проф. Матковський С.О.; 

адреса: 

79008, м. Львів, 

проспект Свободи, 18, 

тел.: (032) 2394029 

e-mail: som_lviv@ukr.net.ua; 

e-mail: statystyka@i.ua  

м. Львів, 

19-20-квітня 

2018 року  

110 Міністерство освіти і науки 

України; 

Львівська міська рада; 

ДУ “Інститут регіональних 

досліджень НАН України”; 

Вроцлавський економічний 

університет (Польща); 

Ряшівський університет 

(Польща); 

Краківський економічний 

університет (Польща); 

Головне управління статистики у 

Львівській області; 

Інститут розвитку міста 

1.2 Міжнародна конференція 

―Угода про асоціацію між 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка, 

м. Львів, 

20-квітня 

100 Міністерство освіти і науки 

України; 

mailto:%20som_lviv@ukr.net.ua;e-mail:%20statystyka@i.ua
mailto:%20som_lviv@ukr.net.ua;e-mail:%20statystyka@i.ua
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Україною та ЄС: новітні 

тенденції розвитку 

Європейського бізнес права‖  

 

факультет міжнародних відносин, 

кафедра європейського права; 

відповідальний: 

проф. Микієвич М.М.; 

адреса: 

79000, м. Львів, 

вул. Січових Стрільців, 19 

тел.: (032) 2394199 

e-mail: ird@lnu.edu.ua 

e-mail: olenalahanyak@gmail.com 

2018 року Львівська міська рада 

1.3 ІІI Міжнародна 

науково-практична конференція  

―Геотуризм: практика і досвід‖ 

 

Обмін досвідом геотуризму та 

вивчення проблем та можливостей 

реалізації геотуристичних 

проектів; 

Збереження регіональних 

геологічних пам’яток; 

Геотуризм та сталий розвиток 

регіональних общин. 

Львівськй національний університет 

імені Івана Франка, 

геологічний факультет, 

кафедра мінералогії; 

відповідальний: 

доц. Скакун Л.З.; 

адреса: 

79000, м. Львів, 

вул. Грушевського, 4, 

тел.: (032) 2394300 

e-mail: lzskakun@gmail.com 

 

м. Львів, 

26-28 

квітня 

2018 року 

170 Міністерство освіти і науки 

України; 

Національний науково-

природничий музей НАН 

України; 

Державна вища професійна 

школа в м. Кросно (Польща); 

Вроцлавський університет 

(Польща) 

mailto:ird@lnu.edu.ua
mailto:olenalahanyak@gmail.com
mailto:lzskakun@gmail.com
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1.4 Міжнародна наукова 

конференція 

―Актуальні проблеми  

початкової освіти та 

інклюзивного навчання‖ 

 

Роль ресурсних центрів у  

забезпеченні супроводу дитини в 

освітньому середовищі; 

Особливості підготовки 

педагогічних кадрів для   

інклюзивного навчання; 

Практичні аспекти реформування 

спеціальної та загальної освіти для 

забезпечення інклюзивного 

навчання; 

Координаційні ради як інструмент 

громадського нагляду у процесі 

формування інклюзивної політики. 

Львівський національний університет  

імені Івана Франка,  

факультет педагогічної освіти, 

кафедра початкової та дошкільної 

освіти,  

кафедра корекційної педагогіки та 

інклюзії; 

відповідальні: 

проф. Мачинська Н.І.,  

проф. Островська К.О.; 

адреса: 

79006, м. Львів, 

вул. Туган-Барановського, 7, 

тел.: (032) 2394230, (032) 2394498 

e-mail: kaf.pdo@ukr.net 

 

м. Львів, 

3-4 травня 

2018 року 

100 Жешувський університет 

(Польща); 

Університет  ім. Яна 

Кохановського в  

м. Кельци (Польща); 

Вища педагогічна школа 

(м. Клягенфурд, Австрія); 

Науковий університет імені 

Етвеша Лоранда (м. Будапешт, 

Угорщина); 

Пряшівський університет 

(Словаччина); 

Кишинівський державний 

університет (Молдова) 

1.5 Міжнародна наукова 

конференція 

―Нові моделі сталого розвитку 

національної економіки‖ 

 

Стратегії сталого розвитку 

національної економіки; 

Фізико-економічна теорія та 

методологія; 

Людський та інтелектуальний 

потенціал в умовах глобалізації; 

Інноваційні зміни в національній 

економіці. 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка,  

економічний факультет, 

кафедра економіки України; 

відповідальний:  

проф. Гринів Л.С.; 

адреса: 

79008, м. Львів, 

проспект Свободи, 18, 

тел.: (032) 2394028 

e-mail: kafedra-econ-ukrainy@ukr.net  

м. Львів, 

24-25 травня 

2018 року 

100 Міністерство освіти і науки 

України 

mailto:kaf.pdo@ukr.net
mailto:%20kafedra-econ-ukrainy@ukr.net%20t
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1.6 XХVІ Міжнародний 

славістичний колоквіум, 

присвячений пам’яті 

слов’янських 

першопросвітників святих 

Кирила і Мефодія 

 

Колоквіум спрямований на 

вивчення історії, мови, літератури 

західних та південних слов’ян, 

їхніх взаємин з Україною та 

українцями, а також історії 

славістики: 

-кирило-мефодіївська традиція в 

суспільному розвитку слов’ян; 

-історія, мова, література та 

культура слов’янських народів: 

концептуальні питання; 

-Україна  й українці у 

загальнослов’янському та 

європейському контексті; 

-історіографія та методологія 

славістики. 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка, 

Інститут славістики, 

філологічний факультет, 

кафедра слов’янської філології 

імені Іларіона Свєнціцького; 

відповідальні: 

проф. Татаренко А.Л., 

доц. Шпик І.Є.; 

адреса: 

79000, вул. Університетська, 1, 

тел.: (032) 2394278, (032) 2394770 

e-mail: instlav@lnu.edu.ua 

e-mail: kolokviumlviv@gmail.com 

м. Львів, 

травень 

2018 року 

100 Інститут славістики Львівського 

національного університету  

імені Івана Франка; 

Університет Баня-Луки 

(Боснія і Герцеговина) 

 

1.7 III Львівська міжнародна школа 

з клітинної біоенергетики 

 

Актуальні питання теоретичної та 

прикладної біоенергетики; 

Класичні та сучасні методи 

клітинної біоенергетики. 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка, 

біологічний факультет, 

кафедра біофізики та біоінформатики, 

кафедра фізіології людини і тварин; 

відповідальні: 

д-р біол. наук Бабський А.М., 

проф. Манько В.В.; 

адреса: 

79005 Львів, вул. Грушевського, 4,  

м. Львів, 

28 травня –  

1 червня  

2018 року 

42 Пенсильванський університет 

(Філадельфія, США) 

mailto:instlav@lnu.edu.ua
mailto:kolokviumlviv@gmail.com
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тел.: (032) 2394790, (032) 2394786 

e-mail: andriy.babsky@gmail.com 

e-mail: vvmanko@gmail.com 

1.8 II Міжнародна  

науково-практична конференція 

―Комунікація у сучасному 

соціумі‖ 

 

Сучасні проблеми лінгвістичних 

досліджень; 

Ефективні методики викладання 

іноземних мов у вищій та середній 

школах; 

Особливості викладання 

іноземних мов за професійним 

спрямуванням; 

Філософський, соціологічний та 

культурологічний виміри 

ефективних моделей спілкування; 

Технологія і комунікація. 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка,  

факультет іноземних мов, 

кафедра іноземних мов для 

природничих факультетів; 

відповідальна: 

проф. Микитенко Н.О.; 

адреса: 

79000, вул. Дорошенко, 41, 

тел.: (032) 2394054 

e-mail: kf_inmovpr@lnu.edu.ua 

e-mail: kafedra86@gmail.com 

 

 

м. Львів, 

8 червня  

2018 року 

120 Міністерство освіти і науки 

України;  

Люблінський католицький 

університет імені Яна Павла II 

(Польща) 

 

1.9 Х Міжнародна  

науково-практична конференція 

―Електроніка та інформаційні 

технології” 

Методи і засоби обробки сигналів 

і зображень; 

Прикладні інформаційні технології 

і системи; 

Геоінформаційні технології та 

системи; 

Високопродуктивні обчислювальні 

системи; 

Мікропроцесорні інформаційні 

системи; 

Моделювання явищ, процесів і 

Львівський національний університет  

імені Івана Франка, 

факультет електроніки та 

комп’ютерних технологій, 

кафедра радіофізики та комп’ютерних 

технологій; 

відповідальний:  

проф. Болеста І.М.; 

адреса: 

79005, м. Львів, 

вул. Ген. Тарнавського, 107, 

тел.: (032) 2394329 

e-mail: bolesta@electronics.lnu.edu.ua 

e-mail: elit2018@electronics.lnu.edu.ua  

 

смт. 

Чинадієво, 

Закарпатська 

обл., 

 

серпень  

2018 року 

100 Фізико-механічний інститут 

імені Г.В. Карпенка НАН 

України; 

Західний науковий центр НАН 

України та МОН України;  

Польська Академія Наук 

(Польща);  

Люблінська Політехніка 

(Польща); 

Лодзька Політехніка (Польща) 

Мукачівський державний 

університет 

mailto:andriy.babsky@gmail.com
mailto:vvmanko@gmail.com
mailto:kf_inmovpr@lnu.edu.ua
mailto:kafedra86@gmail.com
mailto:bolesta@electronics.lnu.edu.ua
mailto:elit2018@electronics.lnu.edu.ua
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систем в мікро- і 

наноелелектроніці. 

1.10 VI Школа молодих науковців. 

Конгрес кристалографів 

України 

(з міжнародною участю) 

 

Сучасна фізико-неорганічна хімія; 

Мінералогічна кристалографія; 

Кристалохімія металорганічних і 

коордиаційних сполук, органічних 

сполук і біологічних 

макромолекул, надпровідників, 

гідридів, інтерметалічних сполук, 

оксидів, халькогенідів та інших 

неорганічних сполук. 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка, 

хімічний факультет,  

кафедра неорганічної хімії; 

відповідальний: 

член-кореспондент НАН України,  

проф. Гладишевський Р.Є.; 

адреса: 

79005, м. Львів,  

вул. Кирила і Мефодія, 6, 

тел.: (032) 2600388 

e-mail: dioc@lnu.edu.ua 

м. Львів, 

27 вересня  

2018 року 

180 Міністерство освіти і науки 

України;  

Національна академія наук 

України;  

Комітет кристалографів України 

1.11 Міжнародна конференція 

―Національна ідентичність у 

перекладі‖ 

 

Розвиток перекладознавства у 

сучасному світі; 

Національна пам’ять у перекладі; 

Актуальні проблеми художнього 

перекладу; 

Спеціалізований переклад; 

Аудіовізуальний переклад; 

Усний переклад; 

Дидактика перекладу. 

 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка,  

факультет іноземних мов, 

кафедра перекладознавства та 

контрастивної лінгвістики імені 

Григорія Кочура; 

відповідальні: 

проф. Зорівчак Р.П.; 

доц. Грабовецька О.С.; 

адреса: 

79000, вул. Університетська, 1, 

тел.: (032) 2394799, (032) 2355106 

e-mail: irvzori@ukr.net 

e-mail: olhahrabovetska@gmail.com 

м. Львів, 

24-26 вересня 

2018 року 

150 Міністерство освіти і науки 

України; 

Жешувський університет 

(Польща) 

mailto:dioc@lnu.edu.ua
mailto:irvzori@ukr.net
mailto:olhahrabovetska@gmail.com
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1.12 Міжнародний науковий семінар  

―Ґрунти в сучасному світі‖ 

 

Ґенеза та географія ґрунтів;  

Екологія ґрунтів;  

Проблеми раціонального 

використання й охорони ґрунтів;  

Історія ґрунтознавчої науки 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка,  

географічний факультет, 

кафедра ґрунтознавства і географії 

ґрунтів; 

відповідальні: 

проф. Гаськевич В.Г.,  

доц. Папіш І.Я.; 

адреса: 

79000, м. Львів,  

вул. Дорошенка, 41,  

тел. (032) 2726801, 

моб.: 0672649038, 0932395477 

e-mail: kfgeogrunt@franko.lviv.ua 

м. Львів, 

с. Завишень 

Сокальського 

району 

Львівської 

області 

 

27-29 вересня 

2018 року 

 

110 Міністерство освіти і науки 

України; 

Ягеллонський  

університет (м. Краків, Польща);  

Університет  

Марії-Кюрі-Склодовської 

(м. Люблін, Польща); 

ННЦ “Інститут ґрунтознавства  

і агрохімії ім. О.Н. 

Соколовського”;  

Львівське відділення 

Українського товариства 

ґрунтознавців і 

агрохіміків 

1.13 XXV Міжнародна конференція 

Асоціації українських 

германістів (АУГ) 

 

25-річна діяльність Асоціації 

українських германістів; 

Внесок  Асоціації в розвиток 

німецької мови та германістики в 

Україні; 

Зміцнення культурних зв’язків між 

Україною та німецькомовними 

країнами;  

Шляхи вдосконалення викладання 

німецької мови в українських 

навчальних закладах;  

Співпраця з німецькомовними 

інституціями в Україні з метою 

підтримки німецької мови. 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка, 

факультет іноземних мов, 

кафедра міжкультуної комунікації та 

перекладу, 

кафедра німецької філології; 

відповідальні: 

проф. Паславська А.Й., 

проф. Максимчук Б.В.; 

адреса: 

79000, Львів, 

вул. Університетська, 1, 

тел.: (032) 2394680 

e-mail: alla@mail.lviv.ua 

 

м. Львів, 

28-29 вересня 

2018 року 

 

160 Міністерство освіти і науки 

України; 

Міжнародна спілка викладачів 

німецької мови (IDV); 

DAAD; 

OeAD; 

Ґете-Інститут в Україні; 

Австрійське бюро кооперації у 

Львові; 

Посольство ФРН в Україні;  

Посольство Австрії в Україні; 

Фонд імені Ґанса Зайделя (ФРН) 

mailto:kfgeogrunt@franko.lviv.ua
mailto:alla@mail.lviv.ua
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1.14 XII Міжнародна конференція 

―Географія, економіка та 

туризм: національний та 

міжнародний досвід‖ 

 

Геопросторові аспекти 

туристичної діяльності; 

Суспільно-економічні проблеми у 

туризмі; 

Інноваційні форми туризму. 

Львівський національний університет  

імені Івана Франка,  

географічний факультет, 

кафедра туризму; 

відповідальний:  

доц. Каднічанський Д.А.; 

адреса: 

79000, м. Львів, 

вул. П. Дорошенка, 41, 

тел.: (032) 2394603 

e-mail: dimakad@ukr.net 

м. Львів, 

12-14 жовтня 

2018 року 

110 Львівська обласна державна 

адміністрація; 

Львівська міська рада; 

Львівська обласна організація 

Національної спілки краєзнавців 

України 

1.15 Міжнародна наукова 

конференція 

―Фінансовий бізнес в Україні та 

світі: стан, проблеми і 

перспективи розвитку‖ 

 

Банківський бізнес; 

Страховий бізнес; 

Фінансове посередництво; 

Ринок цінних паперів та фондова 

біржа; 

Бізнес на ринку банківських 

металів та дорогоцінного каміння; 

Фінансовий бізнес і держава. 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка,  

економічний факультет, 

кафедра банківського і страхового 

бізнесу; 

відповідальний:  

проф. Реверчук С.К.; 

адреса: 

79008, м. Львів, 

проспект Свободи, 18, 

тел.: (0322) 2394589 

e-mail: bsb.franko@ukr.net 

 

м. Львів, 

18-19 жовтня 

2018 року 

110 Міністерство освіти і науки 

України; 

Національний банк України 

1.16 Міжнародна наукова 

конференція 

―Українська філологія: школи, 

постаті, проблеми‖ 

(до 170-річчя заснування 

кафедри української словесності 

у Львівському університеті) 

 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка,  

філологічний факультет, 

кафедра української літератури  

імені академіка М. Возняка; 

відповідальні: 

проф. Салига Т.Ю., 

проф. Пилипчук С.М.; 

м. Львів, 

18-20 жовтня 

2018 року 

100 Міністерство освіти і науки 

України 

mailto:dimakad@ukr.net
mailto:bsb.franko@ukr.net
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Історія становлення, розвитку та 

функціонування україністики у 

Львівському університеті; 

Проблеми українського 

літературознавства; 

Українська мова на сучасному 

етапі: основні тенденції та 

перспективи розвитку; 

Міждисциплінарність новітніх 

фольклористичних студій. 

адреса: 

79000, м. Львів, 

вул. Університетська, 1, 

тел.: (032) 2394190, (032) 2394158 

e-mail: filologylnu@gmail.com 

 

1.17 Міжнародна науково-практична 

конференція  

―Традиційні та нові медіа перед 

викликами сучасного 

суспільства‖ 

 

Традиційні медіа в історичному та 

сучасному контексті;  

Тенденції розвитку нових медій 

сьогодні; 

Сучасний медійний текст: 

трансформації; 

Зарубіжний досвід розвитку 

традиційних та нових ЗМІ; 

Теле- та радіопростір України 

перед сучасними викликами; 

Сучасні орієнтири української 

журналістики: від теорії до 

практики. 

Львівський національний університет  

імені Івана Франка, 

факультет журналістики; 

відповідальні:  

доц. Присяжний М.П.,  

доц. Яценко А.М.; 

адреса: 

79044, м. Львів, 

вул. Генерала Чупринки, 49, 

тел.: (032) 2394751, (032) 2394039 

e-mail: journft@lnu.edu.ua 

 

м. Львів, 

25-26 жовтня 

2017 року 

130 Міністерство освіти і науки 

України;  

Національна спілка журналістів 

України;  

Український Вільний 

Університет  

(м. Мюнхен, Німеччина); 

Університет Бамберга 

(Німеччина); 

Вроцлавський університет 

(Польща); 

Сучавський університет 

“Штефан чел Маре” (Румунія) 

 

mailto:filologylnu@gmail.com
mailto:journft@lnu.edu.ua
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1.18 Міжнародна наукова 

конференція 

―Гербарії і збереження 

фіторізноманіття‖ 

 

Гербарії та проблеми збереження 

фіторізноманіття; 

Колектори та їх науковий доробок; 

Природодослідницькі товариства 

та їх значення для розвитку науки; 

Експериментальні дослідження в 

гербаріях; 

Сучасні напрями розвитку і 

впорядкування гербарних 

колекцій. 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка, 

біологічний факультет, 

кафедра ботаніки, 

Гербарій; 

відповідальні: 

проф. Тасєнкевич Л.О. 

завідувач Гербарію Хміль Т.С.; 

адреса: 

79005 Львів, вул. Грушевського, 4,  

тел.: (032) 2394042, (032) 2394131 

e-mail: herbarium@lnu.edu.ua 

e-mail: herbarium30@gmail.com 

м. Львів, 

3-6 жовтня 

2018 року 

100 Міністерство освіти і науки 

України; 

Генеральне консульство 

Республіки Польщі у Львові; 

Ягеллонський  

університет (м. Краків, Польща); 

Вроцлавський університет 

(Польща);  

Інститут ботаніки  

ім. М.Г. Холодного НАН України 

(м. Київ) 

1.19 Міжнародна наукова 

конференція  

―Природнича музеологія: 

визначення цінностей — 

загальні особливості, специфіка 

і підходи‖ 

 

Музейна методологія, як спосіб 

дослідження природи та 

соціальний інструмент пізнання;  

Діяльність природничих музеїв під 

час зміни вартісних підходів до 

об’єктів природи;  

Музеєфікація природничих  

об’єктів; 

Віртуалізація, як спосіб 

збереження музейного предмета. 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка,  

біологічний факультет; 

відповідальний: 

доц. Шидловський І.В.; 

адреса: 

79005, м. Львів, 

вул. Грушевського, 4, 

тел.: (032) 2394548 

e-mail: zoomuseum.lnu@gmail.com 

 

м. Львів, 

19-23 

листопада 

2018 року 

130 Міністерство освіти і науки 

України; 

Центр Європейських проектів 

(Польща) 

 

 

mailto:herbarium@lnu.edu.ua
mailto:herbarium30@gmail.com
mailto:zoomuseum.lnu@gmail.com
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№ 

з/п 

Тема конференції. 

Основні питання, що 

пропонуються для обговорення 

Вищий навчальний заклад (установа), 

відповідальний за проведення, адреса, 

телефон, e-mail 

Місто та термін 

проведення 

 

Кількість  

учасників 

Міністерства, відомства або 

установи, що є 

співорганізаторами 

заходу 

1 2 3 4 5 6 

 

II. Всеукраїнські конференції  

 

2.1 Науковий семінар 

―Різдвяні дискусії - 2018‖ 

 

Проблеми квантової механіки, 

фізики твердого тіла, статистичної 

фізики, астрофізики, космології. 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка, 

фізичний факультет,  

кафедра теоретичної фізики; 

відповідальні: 

проф. Вакарчук І.О., 

проф. Ткачук В.М., 

доц. Ровенчак А.А.; 

адреса: 

79005, м. Львів,  

вул. Драгоманова, 12, 

тел.: (032) 2394183 

e-mail: andrij.rovenchak@gmail.com 

e-mail: voltkachuk@gmail.com 

м. Львів, 

11-12 січня 

2018 року  

25 6 

2.2 Всеукраїнська конференція 

―Педагогічні, психологічні та 

медико-біологічні аспекти в 

хореографії та спорті‖ 

 

Основи медичного забезпечення в 

хореографічних гуртках та 

секціях; 

Профілактика травматизму в 

хореографічних гуртках та 

секціях; 

Арт-терапія засобами 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка, 

факультет культури і мистецтв, 

кафедра режисури та хореографії;  

відповідальні: 

проф. Петрик О.О., 

доц. Плахотнюк О.А.; 

адреса: 

79008, м. Львів,  

вул. Стефаника, 16 а, 

тел.: (032) 2403623, моб.: 0667389413  

e-mail: vidlunnua@ukr.net 

м. Львів, 

15-16 березня 

2018 року 

100 Міністерство освіти і науки 

України; 

Міністерство молоді та спорту 

України 

mailto:andrij.rovenchak@gmail.com
mailto:voltkachuk@gmail.com
mailto:vidlunnua@ukr.net
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хореографічного мистецтва; 

Психологічні та педагогічні 

аспекти діяльності в хореографії 

та спорті; 

Засоби корекції та відновлення; 

Особливості музично-рухової 

діяльності в хореографії; 

Реабілітаційні заходи в 

хореографії; 

Формування в Україні науки про 

роботу м’язів танцівника – 

кинезиології. 

2.3 Науково-практична 

конференція 

―Психологія бізнесу та 

управління: виклики 

сьогодення‖ 

(з міжнародною участю) 

 

Постіндустріальні виклики 

сучасної економіки; 

Організаційний розвиток: 

стратегії, комунікації, проекти; 

Психологічні техніки в 

менеджменті; 

Людський чинник та ефективність 

бізнесу. 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка,  

економічний факультет, 

кафедра менеджменту; 

відповідальний:  

проф. Жигайло Н.І.; 

адреса: 

79008, м. Львів, 

проспект Свободи, 18, 

тел.: 0962816219 

e-mail: konferlviv@gmail.com 

 

м. Львів, 

16 березня 

2018 року 

110 Міністерство освіти і науки 

України 

mailto:%20konferlviv@gmail.com
mailto:%20konferlviv@gmail.com
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2.4 ІV Науково-методична 

конференція 

―Сучасні тенденції навчання 

хімії‖ 

 

Підготовка фахівців у класичному 

університеті; 

Формування професійних 

компетентностей майбутніх 

вчителів хімії;  

Аналіз освітніх програм і 

підручників з хімії;  

Інформаційно-комунікативні 

технології в хімічній освіті; 

Методика організації та 

проведення позаурочних форм 

навчання;  

Мотивація та формування стійкого 

інтересу до вивчення хімії; 

Пріоритетні напрямки наукових 

досліджень в галузі хімії; 

Інтегровані навчальні дисципліни; 

STEM освіта. 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка, 

хімічний факультет,  

кафедра неорганічної хімії; 

відповідальний: 

член-кореспондент НАН України,  

проф. Гладишевський Р.Є.; 

адреса: 

79005, м. Львів,  

вул. Кирила і Мефодія, 6, 

тел.: (032) 2600388 

e-mail: dioc@lnu.edu.ua 

 

м. Львів, 

23 березня 

2018 року 

100 Міністерство освіти і науки 

України;  

Львівська обласна державна 

адміністрація 

2.5 Львівський соціологічний 

форум 

(з міжнародною участю) 

 

Феномен глобалізації;  

Спеціальні та галузеві соціології;  

Нові напрями в методології 

соціологічних досліджень;  

Історія соціологічної думки. 

 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка, 

історичний факультет, 

кафедра соціології; 

відповідальна:  

проф. Черниш Н.Й.; 

адреса: 

79000, м. Львів, 

вул. Університетська, 1,  

тел.: (032) 2394136, (032) 2394280 

м. Львів, 

30 березня 

2018 року 

100 Міністерство освіти і науки 

України;  

Соціологічна асоціація 

України 

 

mailto:dioc@lnu.edu.ua
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e-mail: nchernysh@gmail.com 

2.6 Наукова конференція 

―Єврейська культура на теренах 

України (друга половина ХІХ ст. 

– перша половина ХХ ст.). 

Музейні колекції і театральне 

мистецтво‖ 

(з міжнародною участю) 

 

Діяльність Харківського та 

Київського державних єврейських 

театрів (20-30 років XX ст.); 

Єврейська драматургія на сцені 

українських театрів; 

Створення та діяльність 

єврейських театрів у Львові та 

Чернівцях. 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка, 

факультет культури і мистецтв, 

кафедра театрознавства та акторської 

майстерності; 

відповідальний: 

проф. Козак Б.М.; 

адреса: 

79008, м. Львів,  

вул. Валова, 18, 

тел.: (032) 2394299 

e-mail: tsam.dep.cultart@lnu.edu.ua 

м. Львів,  

17-18 квітня  

2018 року 

60 Львівський історичний музей;  

Відділ посольства Австрії в 

Україні;  

Представництво Австрійської 

служби обмінів у Львові 

2.7 Всеукраїнська конференція 

―Виховний та мистецький вплив 

сучасного хореографічного 

мистецтва: тенденції та 

перспективи розвитку‖ 

 

Підґрунтя формування понять 

сучасного хореографічного 

мистецтва; 

Дидактичні засади хореографічної 

освіти сьогодення; 

Тенденції розвитку сучасного 

хореографічного мистецтва. 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка, 

факультет культури і мистецтв, 

кафедра режисури та хореографії;  

відповідальні: 

проф. Петрик О.О., 

доц. Плахотнюк О.А.; 

адреса: 

79000, м. Львів,  

вул. Стефаника, 16 а, 

тел.: (032) 2403623, моб.: 0667389413  

e-mail: vidlunnua@ukr.net 

м. Львів,  

19 квітня  

2018 року 

100 Міністерство освіти і науки 

України; 

Міністерство молоді та спорту 

України 

mailto:nchernysh@gmail.com
mailto:tsam.dep.cultart@lnu.edu.ua
mailto:vidlunnua@ukr.net
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2.8 XI Всеукраїнська науково-

практична конференція 

―Теоретико-методичні основи 

організації фізичного виховання 

молоді‖ 

 

Історичні, соціологічні, 

психологічні та науково-методичні 

основи фізичного виховання 

молоді; 

Фізична культура у формуванні 

здорового способу життя; 

Оздоровча та лікувальна фізична 

культура, рекреація та 

реабілітація. 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка, 

кафедра фізичного виховання та 

спорту; 

відповідальна: 

доц. Сіренко Р.Р.; 

адреса: 

79014, м. Львів,  

вул. Черемшини, 31, 

тел.: (032) 2768365, (032) 2768367 

e-mail: kfv.lnu@gmail.com 

 

м. Львів,  

19-20 квітня  

2018 року 

110 Міністерство освіти і науки 

України  

 

2.9 Наукова конференція 

―Хорватистика у Львівському 

національному університеті 

імені Івана Франка: 20 років‖ 

 

Мовознавча хорватистика; 

Хорватська література, історія і 

культура у загальнослов’янському 

контексті; 

Методика викладання хорватської 

мови та інших слов’янських мов 

як іноземних. 

Круглий стіл: 

“Викладання дитячої літератури в 

університетах Європи”. 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка, 

філологічний факультет, 

кафедра слов’янської філології; 

відповідальна:  

проф. Васильєва Л.П.; 

адреса: 

79000, м. Львів, 

вул. Університетська, 1,  

тел.: (032) 2394770 

e-mail: milav2000@yahoo.com 

м. Львів,  

19-20 квітня  

2018 року 

50 

 

Національний музей у Львові 

 

mailto:kfv.lnu@gmail.com
mailto:milav2000@yahoo.com
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2.10 Всеукраїнський 

семінар-практикум 

 з сучасної хореографії 

“Сучасне хореографічне 

мистецтво: стилістичні 

особливості” 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка, 

факультет культури і мистецтв, 

кафедра режисури та хореографії;  

відповідальні: 

проф. Петрик О.О., 

доц. Плахотнюк О.А.; 

адреса: 

79000, м. Львів,  

вул. Стефаника, 16 а, 

тел.: (032) 2403623, моб.: 0667389413  

e-mail: vidlunnua@ukr.net 

м. Львів,  

22 квітня  

2018 року 

100 Міністерство освіти і науки 

України; 

Міністерство молоді та спорту 

України 

 

2.11 Восьма науково-практична 

конференція 

―FOSS Lviv-2018‖ 

 

Вільне програмне забезпечення та 

його використання в освіті, науці 

та бізнесі; 

Розробка вільного програмного 

забезпечення. 

Львівський національний університет  

імені Івана Франка, 

факультет електроніки, 

кафедра радіофізики та комп’ютерних 

технологій; 

відповідальний:  

доц. Злобін  Г.Г.; 

адреса: 

79005, м. Львів,  

вул. Драгоманова, 50, 

тел.: (032) 2394329, моб.: 0669993320 

e-mail: krf@electronics.lnu.edu.ua 

e-mail: zlobingg@gmail.com 

м. Львів, 

квітень 

2018 року 

120 Міністерство освіти і науки 

України; 

Національний педагогічний 

університет  

ім. М.П. Драгоманова; 

Українська академія 

друкарства; 

Львівська група користувачів 

Linux; 

Брестський державний 

технічний університет 

(Білорусь) 

 

2.12 Всеукраїнська  

науково-практична конференція 

―Сучасний  

науково-інформаційний, 

освітній та соціокультурний 

простір університетської 

бібліотеки‖ 

 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка, 

Наукова бібліотека, 

факультет культури і мистецтв, 

кафедра бібліотекознавства і 

бібліографії факультету культури і 

мистецтв; 

відповідальні:  

м. Львів, 

11 травня 

2018 року 

120 Міністерство освіти і науки 

України 

 

mailto:vidlunnua@ukr.net
mailto:krf@electronics.lnu.edu.ua
mailto:zlobingg@gmail.com
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Розвиток інформаційного і 

соціокультурного простору 

університету як складова стратегії 

бібліотек ВНЗ; 

Міжнародний досвід 

удосконалення організації 

науково-інформаційної та 

соціокультурної діяльності 

бібліотек; 

Наукова робота бібліотек ВНЗ: 

основні напрями та найважливіші 

здобутки; 

Промоційна діяльність – важливий 

фактор присутності 

університетських бібліотек у 

міському просторі; 

Бібліотечні електронні ресурси та 

бібліометричні методи в роботі 

науково-педагогічних працівників 

університету; 

Освітня парадигма спеціальності 

“Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа”. 

доц. Кметь В. Ф., 

доц. Демчук Н.Р.; 

адреса: 

79005, м. Львів, 

вул. Драгоманова, 5, 

тел.: (032) 2394754, (032) 2394241, 

(032) 2394358, (032) 2394378 

e-mail: info@nb.lviv.ua 

e-mail: ndemch@ukr.net 

e-mail: lsb.dep.cultart@lnu.edu.ua 

 

2.13 Наукова конференція 

―Львів: місто – суспільство – 

культура‖ 

 

Львів як столичне місто: столиця 

Королівства Русі та Королівства 

Галичини і Лодомерії, 

Західноукраїнської Народної 

Республіки.  

Львівський національний університет 

імені Івана Франка, 

історичний факультет; 

відповідальний:  

доц. Мудрий М.М.; 

адреса: 

79000, м. Львів, 

вул. Університетська, 1,  

тел.: (032) 2394136 

e-mail: m_mudryi@yahoo.com 

м. Львів, 

24-26 травня 

2018 року 

35 Краківський педагогічний 

університет (Польща) 

mailto:info@nb.lviv.ua
mailto:ndemch@ukr.net
mailto:lsb.dep.cultart@lnu.edu.ua
mailto:m_mudryi@yahoo.com
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2.14 VIII Український з’їзд з 

електрохімії  

(з міжнародною участю) 

 

Фундаментальні та прикладні 

проблеми електрохімії: 

електрохімічна термодинаміка, 

теорія провідності розчинів та 

розплавів електролітів, кінетика та 

механізми електрохімічних 

процесів, технічна електрохімія, 

електрохімічна енергетика, 

фотоелектрохімія, електрохімічні 

методи аналізу. 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка, 

хімічний факультет, 

кафедра фізичної та колоїдної хімії; 

відповідальний: 

проф. Решетняк О.В.;  

адреса: 

79005 Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6,  

тел.: (032) 2600397 

e-mail: 

viii.ukrelectrochemcongress@gmail.com 

м. Львів, 

4-7 червня  

2018 року 

150 Національна академія наук 

України; 

Наукова рада НАН України 

 з проблеми “Електрохімія”; 

Міжвідомча науково-технічна 

рада з проблем корозії та 

протикорозійного захисту 

металів при Президії НАН 

України; 

Інститут загальної та 

неорганічної хімії  

ім. В.І. Вернадського 

НАН України (м. Київ) 

2.15 Всеукраїнський науковий 

симпозіум 

―Сталі підходи до підвищення 

врожайності та якості зерна 

пшениці‖ 

(з міжнародною участю) 

 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка,  

біологічний факультет, 

кафедра фізіології та екології рослин; 

відповідальний: 

доц. Романюк Н.Д.; 

адреса: 

79005, м. Львів, 

вул. Грушевського, 4, 

тел.: (032) 2394334 

e-mail: natalia.romaniuk@gmail.com 

м. Львів, 

28 червня  

2018 року 

33 Фонд CRDF Global (США); 

Корнельський університет 

(США)  

 

2.16 11-й Семінар із сучасних 

проблем фізики 

(з міжнародною участю) 

 

Сучасні проблеми теоретичної та 

експериментальної  фізики; 

Проблеми квантової механіки 

(квантова оптика, квантова 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка, 

фізичний факультет,  

кафедра теоретичної фізики; 

відповідальні: 

проф. Ткачук В.М., 

доц. Гнатенко Х.П.; 

адреса: 

м. Львів, 

2-5 липня  

2018 року 

30 Університет Зєльоної Ґури 
(Польща) 
 

mailto:viii.ukrelectrochemcongress@gmail.com
mailto:natalia.romaniuk@gmail.com
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інформація, фізичні системи у 

квантованому просторі); 

Нанотехнології та 

біонанотехнології, спектроскопії, 

астрофізики та космології. 

79005, м. Львів,  

вул. Драгоманова, 12, 

тел.: (032) 2394183 

e-mail: voltkachuk@gmail.com 

2.17 X Наукові читання 

імені академіка Євгена 

Лазаренка 

 

Сучасні проблеми мінералогії; 

Генетична мінералогія; 

Регіональна мінералогія; 

Мінералогія та умови 

формування родовищ корисних 

копалин. 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка, 

геологічний факультет, 

кафедра мінералогії; 

відповідальний: 

доц. Скакун Л.З.; 

адреса: 

79000, м. Львів, 

вул. Грушевського, 4, 

тел.: (032) 2394300 
e-mail: lzskakun@gmail.com 

м. Львів, 

13-15 вересня  

2018 року 

70 Міністерство освіти і науки 

України; 

Українське мінералогічне 

товариство; 

Інститут геології і геохімії 

горючих копалин НАН 

України; 

Інститут геохімії, мінералогії 

та рудоутворення 

ім. М.П. Семененка НАН 

України 

2.18 Всеукраїнська наукова 

конференція 

―Стан і біорізноманіття 

екосистем Шацького 

національного природного 

парку та інших 

природоохоронних територій‖ 

 

Теоретичні та практичні підходи 

до оцінки сучасного стану 

біотичних систем різних рівнів 

організації (видів, популяцій, 

екосистем); 

Збереження біотичного та 

ландшафтного біорізноманіття; 

Активні форми охорони; 

Правові та нормативні аспекти 

охорони довкілля в контексті 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка, 

біологічний факультет;  

відповідальний:  

доц. Дикий І.В.; 

адреса: 

79005, м. Львів, 

вул. Грушевського, 4, 

тел.: (032) 2394285 

e-mail: Shack.Konf@gmail.com 

 

смт. Шацьк, 

Волинська обл., 

Шацький 

біолого-

географічний 

стаціонар ЛНУ  

імені Івана 

Франка, 

 

13-16 вересня 

2018 року 

100 Міністерство освіти і науки 

України; 

Національна академія наук 

України; 

Міністерство екології та 

природних ресурсів України; 

Інститут екології Карпат НАН 

України; 

Шацький національний 

природний парк 

 

mailto:voltkachuk@gmail.com
mailto:lzskakun@gmail.com
mailto:Shack.Konf@gmail.com
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вимог ЄС. 

2.19 Дев’ята  

Всеукраїнська наукова 

конференція 

―Вибрані питання астрономії та 

астрофізики’’, 

присвячена пам’яті Б.Т. Бабія  

 

Фізика Сонця та зір;  

Сонячно-земні зв’язки та космічна 

погода;  

Фізика галактик та міжзоряного 

середовища, космічна 

газодинаміка;  

Астрофізика високих енергій; 

гравітація і космологія; 

Природні та штучні тіла Сонячної 

системи;  

Позасонячні планети. 

Львівський національний університет  

імені Івана Франка,  

фізичний факультет, 

кафедра астрофізики, 

Астрономічна обсерваторія; 

відповідальні:  

проф. Мелех Б.Я., 

проф. Новосядлий Б.С.; 

адреса: 

79005, м. Львів, 

вул. Кирила і Мефодія, 8,  

тел. (032) 2600421, (032) 2600395 

e-mail: bmelekh@gmail.com 

e-mail: bnovos@gmail.com 

м. Львів, 

1-5-жовтня  

2018 року 

100 Міністерство освіти і науки 

України 

2.20 Всеукраїнська наукова 

конференція 

―Сучасні проблеми прикладної 

математики та інформатики‖ 

 

Математичне моделювання; 

Обчислювальна математика; 

Прикладна та теоретична 

інформатика. 

Львівський національний університет  

імені Івана Франка,  

факультет прикладної математики та 

інформатики; 

відповідальний:  

проф. Бартіш М.Я.; 

адреса: 

79000, м. Львів,  

вул. Університетська, 1, 

тел.: (0322) 2394791 

e-mail: ktop@lnu.edu.ua 

м. Львів, 

26-28 вересня  

2018 року 

150 Міністерство освіти і науки 

України 

mailto:bmelekh@gmail.com
mailto:bnovos@gmail.com
mailto:ktop@lnu.edu.ua
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2.21 ХХXІІ щорічна наукова 

франківська конференція 

―Гей, Січ іде, красен мак 

цвіте…”: Іван Франко та 

українські національно-

визвольні змагання‖  

(до 100-річчя утворення 

Західноукраїнської  Народної 

Республіки) 

 

Іван Франко – речник 

національної ідеї; 

Філософія національного 

визволення у творах Івана Франка; 

Франкова концепція української 

держави, війська, внутрішньої 

політики, конституційних засад, 

міжнародних взаємин; 

Історіософія України в художній і 

науковій спадщині митця; 

Іван Франко про роль інтелігенції і 

молоді в національно-визвольних 

змаганнях; 

Духовні заповіти Каменяра: 

жанри, стилі, проблематика в 

постколоніальному прочитанні; 

Іван Франко – прапор 

національно-визвольних змагань 

(УСС, УПА, шістдесятництво, 

НРУ, нинішній захист 

українського суверенітету від 

російської агресії). 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка, 

філологічний факультет, 

Інститут франкознавства; 

відповідальний:  

доц. Будний В.В.; 

адреса: 

79000, м. Львів, 

вул. Університетська, 1,  

тел.: (032) 2964398 

e-mail: budnyj_vasyl@ukr.net 

 

м. Львів, 

5 жовтня 

2018 року 

100 Прикарпатський національний 

університет імені Василя 

Стефаника  

 

mailto:budnyj_vasyl@ukr.net
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2.22 Науковий семінар 

―Біофізичні дослідження 

раннього ембріогенезу‖, 

присвячений 80-річчю  

від дня народження  

професора О.А. Гойди 

 

 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка, 

біологічний факультет, 

кафедра біофізики та біоінформатики; 

відповідальний: 

д-р біол. наук Бабський А.М.; 

адреса: 

79005 Львів, вул. Грушевського, 4,  

тел.: (032) 2394790  

e-mail: andriy.babsky@gmail.com 

м. Львів, 

10 жовтня  

2018 року 

40  

2.23 IX Щорічна  геологічна 

конференція 

―Проблеми геології фанерозою 

України‖ 

 

Методи комплексних 

стратиграфічних досліджень 

фанерозою України; 

Стратифіковані рудні і нерудні 

формації твердих корисних 

копалин України; 

Зональна стратиграфія і детальна 

кореляція відкладів провінцій 

горючих корисних копалин. 

Львівський національний університет  

імені Івана Франка, 

геологічний факультет; 

кафедра мінералогії; 

відповідальний:  

проф. Лещух Р.Й.; 

адреса: 

79005, м. Львів, 

вул. Грушевського, 4, 

тел.: (032) 2394383 

e-mail: paleontolzbirnyk@ukr.net 

м. Львів, 

10-12 жовтня 

2018 року 

100 Міністерство освіти і науки 

України; 

Інститут геології і геохімії 

горючих копалин НАН 

України; 

Спілка геологів України; 

Державне підприємство 

“Західукргеологія”; 

НАК “Нафтогаз України” 

 

2.24 IV Наукова геофізична  

конференція 

―Геофізичні дослідження та 

моделювання фізичних полів 

Землі‖ 

 

Нове у вивченні фізичних полів; 

Методи комплексних геофізичних 

досліджень  в Україні; 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка,  

геологічний факультет 

кафедра фізики Землі; 

відповідальний: 

доц. Фурман В.В.; 

адреса: 

79005, м. Львів, 

вул. Грушевського, 4, 

м. Львів, 

11-13 жовтня 

2018 року 

 

70  

mailto:andriy.babsky@gmail.com
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Геофізика і освіта. тел.: (032) 2394142 

e-mail: yudat@ukr.net 

2.25 VIII Наукова конференція 

―Фізика невпорядкованих 

систем‖, 

присвячена 85-річчю від дня 

народження видатного фізика 

професора Ярослава Дутчака 

 

Теоретичні та експериментальні 

дослідження рідин, аморфних 

сплавів та нанотехнології. 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка,  

фізичний факультет, 

кафедра фізики металів; 

відповідальний: 

проф. Мудрий С.І.; 

адреса: 

79005, м. Львів, 

вул. Кирила і Мефодія, 8, 

тел.: (032) 2394594 

e-mail: mp.dep.physics@lnu.edu.ua 

м. Львів, 

15-17 жовтня 

2018 року 

 

50 Міністерство освіти і науки 

України; 

Інститут фізики 

конденсованих систем НАН 

України; 

Університет “Гданська 

Політехніка” (Польща) 

2.26 Всеукраїнська наукова 

конференція 

―Дитинство і література: 

поетика, методика, дидактика‖ 

Львівський національний університет  

імені Івана Франка,  

факультет педагогічної освіти, 

кафедра початкової та дошкільної 

освіти, 

кафедра світової літератури 

факультету іноземних мов; 

відповідальні: 

проф. Мачинська Н.І.,  

проф. Мацевко-Бекерська Л.В.; 

адреса: 

79006, м. Львів, 

вул. Туган-Барановського, 7, 

тел.: (032) 2394230 

e-mail: kaf.pdo@ukr.net 

м. Львів, 

18-19 жовтня 

2018 року 

100 ДЗ “Луганський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка” 

 

mailto:yudat@ukr.net
mailto:mp.dep.physics@lnu.edu.ua
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2.27 Наукова конференція 

―Сучасний стан та перспективи 

розвитку музично-педагогічної 

освіти в Україні в ХХІ ст.‖ 

 

Інтеграція музично-педагогічної 

освіти України в світовий простір; 

Реформування музично-

педагогічної освіти в період 

набуття незалежності; 

Проблеми та тенденції розвитку 

музично-педагогічної освіти в 

Україні в ХХІ ст. 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка, 

факультет культури і мистецтв, 

кафедра музичного мистецтва;  

відповідальний: 

проф. Тайнель Е.З., 

адреса: 

79006, м. Львів,  

вул. Валова, 18, 

тел.: (032) 2394284 

e-mail: ma.dep.cultart@lnu.edu.ua 

м. Львів, 

24-25 жовтня 

2018 року 

50 Національний педагогічний 

університет  

ім. М.П. Драгоманова; 

Дрогобицький державний 

педагогічний університет 

імені Івана Франка;  

Інститут музичного 

мистецтва; 

Центрально-український 

державний педагогічний 

університет імені Володимира 

Винниченка 

2.28 Наукова конференція 

―Західно-Українська Народна 

Республіка та її місце в історії 

українського державотворення 

(до 100-річчя проголошення)‖ 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка, 

юридичний факультет, 

кафедра історії держави і права; 

відповідальний:  

проф. Бойко І.Й.;  

адреса: 

79000, м. Львів, 

вул. Січових Стрільців, 14, 

тел.: (032) 2394173 

e-mail: kaf.ist@ukr.net 

м. Львів, 

1-2 листопада 

2018 року 

100  

2.29 Всеукраїнська  

міждисциплінарна конференція 

―Міф і фольклор на перехресті 

наукових дискурсів‖ 

 

Інтерпретація фольклорного 

тексту; 

Знакові постаті, наукові школи та 

дослідницькі осередки та їх роль в 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка, 

філологічний факультет, 

кафедра української фольклористики 

імені Філарета Колесси;  

відповідальний:  

доц. Гунчик І.В.; 

адреса: 

79000, м. Львів, 

м. Львів, 

листопад 

2018 року 

100 Міністерство освіти і науки 

України; 

Українське товариство 

дослідників фольклору та 

міфології 

 

mailto:ma.dep.cultart@lnu.edu.ua
mailto:kaf.ist@ukr.net
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історії фольклористики; 

Аспекти міфу і народна міфологія; 

Проблеми фольклоризму в 

літературі; 

Міфопоетика художнього твору; 

Фольклорно-міфологічна 

проблематика мовознавчих 

досліджень; 

Етномузикознавче вивчення 

пісенного фольклору; 

Фольклорно-міфологічні явища як 

об’єкт дослідження етнічної 

історії України; 

Тексти античної міфології та 

фольклору народів світу в 

новітньому науковому 

потрактуванні; 

Теорія і практика перекладу 

фольклорного твору; 

Педагогічно-виховний потенціал 

фольклорного слова. 

вул. Університетська, 1,  

тел.: (032) 2964720 

e-mail: journal.mif@gmail.com 

 

mailto:journal.mif@gmail.com
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2.30 Наукова конференція 

―Культурні індустрії у просторі 

міста: перспективи евент-

менеджменту‖ 

(з міжнародною участю) 

 

Феномен міста як осердя евент-

діяльності; 

Культурні індустрії як спосіб 

втілення евент-менеджменту; 

Музейне середовище – природній 

обсяг евент-діяльності. 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка, 

факультет культури і мистецтв, 

кафедра філософії мистецтв; 

відповідальний: 

проф. Козаренко О.В.; 

адреса: 

79006, м. Львів,  

вул. Валова, 18, 

тел.: (032) 2394317, моб.: 0988851823  

e-mail: pa.dep.cultart@lnu.edu.ua 

м. Львів,  

листопад  

2018 року 

100 Міністерство освіти і науки 

України 

2.31 Наукова конференція 

―Методологія політичної науки‖ 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка, 

філософський факультет,  

кафедра теорії та історії політичної 

науки; 

відповідальний: 

проф. Денисенко В.М.; 

адреса: 

79000, Львів, 

вул. Університетська, 1, 

тел.: (032) 2394462 

e-mail: filos_polit_nauk@ukr.net 

м. Львів,  

грудень  

2018 року 

60  
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Додаток 

 

№ 

з/п 

Тема конференції. 

Основні питання, що 

пропонуються для обговорення 

Вищий навчальний заклад (установа), 

відповідальний за проведення, адреса, 

телефон, e-mail 

Місто та термін 

проведення 

 

Кількість  

учасників 

Міністерства, відомства або 

установи, що є 

співорганізаторами 

заходу 

1 2 3 4 5 6 

1.Міжнародні конференції 

 

1. Міжнародний семінар 

―Природні ресурси регіону: 

проблеми використання, 

ревіталізації та охорони‖ 

(присвячений 30-ти річчю  

кафедри раціонального 

використання природних ресурсів 

і охорони природи) 

 

Теоретичні й методичні проблеми 

використання, ревіталізації й 

охорони природних ресурсів 

регіону; 

Прикладні проблеми 

використання, ревіталізації й 

охорони природних ресурсів 

регіону. 

 

Львівський національний університет  

імені Івана Франка,  

географічний факультет, 

кафедра раціонального використання 

природних ресурсів і охорони 

природи; 

відповідальні:  

проф. Кукурудза С.І.,  

доц. Рожко І.М.; 

адреса: 

79000, м. Львів, 

вул. П. Дорошенка, 41, 

тел.: (032) 2394536 

e-mail: kfgeoresurs@ukr.net; 

e-mail: conference.rvpr@gmail.com 

смт. Ворохта, 

Івано-

Франківська 

обл., 

Чорногірський 

географічний 

стаціонар 

 

5-7 жовтня 

2018 року 

100 Міністерство освіти і науки 

України 

 
 

mailto:kfgeoresurs@ukr.net;
mailto:conference.rvpr@gmail.com

