
ПЕРЕЛІК
наукових конференцій здобувачів вищої освіти та молодих учених 

Міністерства освіти і наук України на 2022 рік

Львівський національний університет імені Івана Франка
№
з/п

Тема конференції Заклад вищої освіти (установа), 
відповідальний за проведення 

(адреса, телефон, e-mail)

Місто та 
термін 

проведення

Кількість
учасників

Міністерства, відомства або 
установи, які є

співорганізаторами конференції
1 2 3 4 5 6

МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕН[ЦІЇ
1. Міжнародна науково-практична студентська 

конференція ",М узичне м ист ецт во т а  
виховання: м іж к ульт ур н ізв ’язк и  України та 

П о льщ і”.
Основні питання:

-  етнос та музична педагогіка;
-  музичне мистецтво та його інтерпретація у 
сучасному суспільстві;
-  міжнаціональні мистецькі зв’язки Польщі та 
України в галузі музичного мистецтва та 
педагогіки;
-музична педагогіка в школі та в університеті: 
творчі школи, методики, традиції;
-  зв'язки національної та європейської 
музичної культури.

Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
факультет культури і мистецтв, 
кафедра музичного мистецтва. 
Відповідальна особа: 
доц. Салдан С.О.
Адреса: 79008, м. Львів, 
вул. Валова, 18, 
моб. тел.: +380973409734, 
e-mail: svitlana.saldan@lnu.edu.ua 
svitlana.saldan@ gmail.com

м. Львів, 
3-4

березня
2022 р.

100 Міністерство освіти і науки 
України;

Instytut Muzyki Uniwersytet 
Rzeszowski.

2. V Міжнародна конференція студентів, 
аспірантів та молодих вчених “Ф еномен  

Є вропи”.

Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
історичний факультет, 
Львівський медієвістичний клуб. 
Відповідальні за проведення: 
студенти Тарас Ігнатов (ІСТ-42с), 
Христина Меренюк (ІСТМ-21с). 
Адреса: 79000, м. Львів, 
вул. Університетська, 1,

м. Львів, 
10-11 

березня
2022 р.

70 Міністерство освіти і науки 
України.

mailto:svitlana.saldan@lnu.edu.ua


e-mail: taras.ihnatov@lnu.edu.ua 
khrystyna.mereniuk@lnu.edu.ua

3. VI Міжнародна науково-практична 
студентська театрознавча конференція 

А кт уа льн і пит ання історії, т еорії і 
практ ики  т еат ру в дослідж еннях м олодих  

уч ен и х
Основні питання:

-  дослідження історії театру та її 
реактуалізація у сьогоденні;
-  сучасний театральний процес: помилки, 
досягнення, візії;
-  культурно-суспільні процеси у світлі 
перформатики.

Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
факультет культури і мистецтв, 
кафедра театрознавства та 
акторської майстерності. 
Відповідальна особа: 
доц. Лаврентій Р.Я.
Адреса: 79008, м. Львів,
вул. Валова, 18,
тел.: (032) 239-42-99,
моб. тел.: +380990071704,
e-mail: tsam.dep.cultart@lnu.edu.ua
roman.lavrentii@lnu.edu.ua

м. Львів, 
14-16 квітня

2022 р.

140 Міністерство освіти і науки 
України; Представництво 
OeAD у Львові (Австрія); 
Яґеллонський університет 

(Краків, Польща); 
Вроцлавський університет 

(Польща); Празька театральна 
академія (Чехія); Київський 
національний університет 
театру, кіно і телебачення 
ім. І.К. Карпенка-Карого; 

Харківський національний 
університет мистецтв 
ім. І. Котляревського.

4. XX Міжнародна наукова конференція 
молодих філологів “V IV A T A C A D E M IA ” (до 

300-річчя від дня народження Григорія 
Сковороди).

Основні питання:
-  художня творчість Григорія Сковороди як 
предтеча нової української літератури;
-  спадщина Григорія Сковороди й сучасний 
український літ. процес;
-  історія, теорія та поетика фольклору, 

фольклоризм: традиційне у нових дискурсах;
-  українська мови в її синхронічному та 
діахронічному виявах; -  мовознавча 
проблематика та її сучасна інтерпретація;
-  мова, література та культура слов’янських 
народів: полілоги та ракурси осмислення;
-  спектри філологічної орієнталістики.

Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
філологічний факультет, деканат. 
Відповідальні особи: 
доц. Крохмальний Р.О., 
доц. Гунчик І.В.
Адреса: 79000, м. Львів, 
вул. Університетська, 1, 
тел.: (032) 239-41-58, 
тел.: (032) 239-41-88, 
e-mail: filologylnu@gmail.com

м. Львів, 
15 квітня
2022 р.

85 Міністерство освіти і науки 
України.

mailto:taras.ihnatov@lnu.edu.ua
mailto:khrystyna.mereniuk@lnu.edu.ua
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mailto:roman.lavrentii@lnu.edu.ua
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5. XVIII Міжнародна наукова конференція 
студентів і аспірантів "М олодь і пост уп  
біології", присвячена 195-річчю від дня 

народження Юліуса Планера.
Напрями роботи:

Новітні досягнення молодих вчених у галузі: 
ботаніки та інтродукції рослин, біохімії, 
біофізики, генетики та біотехнології, зоології, 
екології, мікробіології, вірусології та 
імунології, молекулярної та клітинної біології, 
фізіології людини і тварин, біомедицини, 
фізіології рослин.

Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
біологічний факультет. 
Відповідальна особа: 
асист. Сирватка В.Я.
Адреса: 79005, м. Львів,
вул. Грушевського, 4,
тел.: (032) 239-42-08,
e-mail: vasyl.syrvatka@lnu.edu.ua

м. Львів, 
28-29 
квітня
2022 р.

365 Міністерство освіти і науки 
України;

Міністерство науки і вищої 
освіти Польщі, Поморська 

академія;
Австрійський Університет 

прикладних наук “Віденський 
технікум”.

6. XXI Міжнародна студентсько-аспірантська 
наукова конференція “А кт уа льн і проблем и  

прав лю дини , держ ави т а правової 
сист ем и”.

Питання (секції):
-  загальна теорія та філософія прав людини;
-  історія держави і права;
-  міжнародне та Європейське право;
-  порівняльне правознавство;
-  конституційне право та процес;
-  цивільне право та процес;
-  інтелектуальна власність;
-  екологічне, земельне та соціальне право;
-  адміністративне, фінансове та інформаційне 
право;
-  кримінальне право та кримінологія;
-  кримінальний процес та криміналістика;
-  англомовна секція.

Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
юридичний факультет. 
Відповідальна особа: 
доц. Шандра Р.С.
Адреса: 79000, м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 14, 
моб. тел.: +380677370583, 
e-mail: roman.shandra@lnu.edu.ua

м. Львів, 21- 
22 квітня

2022 р.

110 Міністерство освіти і науки 
України.

mailto:vasyl.syrvatka@lnu.edu.ua
mailto:roman.shandra@lnu.edu.ua


7. VIII наукова студентська інтернет- 
конференція

"Інф орм ація. Н аука. Б ібліот ека. В есна ”.

Пріоритетні напрями розвитку наукових 
досліджень системи соціальних комунікацій 
XXI ст.

Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
факультет культури і мистецтв, 
кафедра бібліотекознавства і 
бібліографії.
Відповідальна особа: 
доц. Демчук Н.Р.
Адреса: 79008, м. Львів, 
вул. Валова, 18, 
тел.: (032) 239-43-78, 
моб. тел.: +380503712974, 
e-mail: ndemch@ukr.net 
lsb.dep.cultart@lnu.edu.ua

м. Львів, 
квітень
2022 р.

115 Міністерство освіти і науки 
України;

Вроцлавський університет; 
Інститут бібліотекознавства та 

інформації наукової; 
Харківська державна академія 

культури;
Київський університет імені 

Бориса Г рінченка.

8. V Міжнародна науково-практична 
конференція студентів та молодих учених 

“П роф есійне ст ановлення ж урналіст а: 
т радиції т а нові п ідходи”. 

Питання (секції):
-  історичний досвід медіа;
-  теоретичні основи функціонування ЗМІ;
-  журналістська практика та європейський 
досвід;
-  проблеми мови ЗМІ.

Львівський національний 
університету імені Івана Франка, 
факультет журналістики. 
Відповідальні особи: 
проф. Крупський І.В., 
асист. Табінський Я.І., 
асист. Войтович Н.О.
Адреса: 79044, м. Львів,
вул. Генерала Чупринки, 49,
тел.: (032) 239-47-51,
e-mail: joumalism.lnu@gmail.com
konfa.lviv@gmail.com

м. Львів, 
12-13 травня

2022 р.

135 Міністерство освіти і науки 
України;

Національна спілка журналістів 
України;

Асоціація випускників 
факультету журналістики;

Інститут журналістики 
Жешівського університету 

(Польща);
Український Вільний 

Університет (Німеччина).

9. Міжнародна наукова конференція 
студентів і молодих науковців 

з теоретичної та експериментальної фізики 
“Е В Р И К А -2022”.

Конференція має на меті обмін досвідом та 
досягненнями між молодими науковцями, що 
працюють у галузі теоретичної, прикладної,

Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
фізичний факультет, 
факультет електроніки та 
комп’ютерних технологій 
Відповідальна особа: 
проф. Стад ник В.Й.

м. Львів, 
17-19 травня

2022 р.

155 Міністерство освіти і науки 
України; Фізико-механічний 
інститут імені Г.В. Карпенка 

НАН України; Західний 
науковий центр НАН України і 

МОН України; Академія ім. 
Яна Длугоша в Ченстохові

mailto:ndemch@ukr.net
mailto:lsb.dep.cultart@lnu.edu.ua
mailto:joumalism.lnu@gmail.com
mailto:konfa.lviv@gmail.com


експериментальної фізики, електроніки та 
інформаційних технологій.
До участі у конференції запрошуються 
студенти, аспіранти та молоді науковці закладів 
вищої освіти і науково-дослідних установ 
України та інших держав.

Адреса:79005, м. Львів, 
вул. Драгоманова, 19, 
тел.: (032) 239-44-29, 
моб. тел .:+380671379491 
e-mail: vasylstadnyk@ukr.net 
vasyl. stadnyk@lnu.edu.ua

(Польща); Кошалінський 
політехнічний університет 

(Польща); Університет 
Зєльоної Ґури (Польща); 
Львівський IT кластер..

10 XXIX Міжнародна наукова конференція 
студентів, аспірантів та молодих учених 

“А кт уальн і проблем и ф ункціонування  
господарської сист ем и України  

Секції конференції:
-  міжнародної економіки;
-  економічної теорії та бізнес-економіки;
-  маркетингу; -  економіки України;
-  банківського та страхового бізнесу;
-  підприємництва та економіки підприємства;
-  кібернетики та математичних методів в 
економіці;
-  менеджменту; -  нформаційних систем у 
менеджменті; -  обліку та аудиту;
-  економічної статистики та бізнес- аналітики;
-  фінансів і кредиту;
-  управління та експертизи товарів.

Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
економічний факультет. 
Відповідальна особа: 
доц. Буняк В. Б.
Адреса: 79008, м. Львів, 
проспект Свободи, 18, 
тел.: (032) 239-41-68 
e-mail: vasyl.bunyak@lnu.edu.ua

м. Львів, 
20-21 травня

2022 р.

160 Міністерство освіти і науки 
України;

Університет ім. Кардинала 
Стефана Вишинського 
(м. Варшава, Польща); 

Лодзький
університет(Польща); 

Шауляйський університет 
(Литва).

11 “Д олаєм о  ко рдони  за допомогою нім ецької 
м ови. ”

Питання, які обговорюватимуться:
-  німецька мова як іноземна у вищих та 
середніх закладах освіти;
-  інтердисциплінарність у дослідженнях 
німецької як іноземної;
-  німецька література в українських 
перекладах; німецька як фахова мова.

Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
факультет іноземних мов. 
Відповідальна особа: 
проф. Паславська А.Й.
Адреса: 79000, м. Львів, 
вул. Університетська, 1, 
тел.: (032) 239-46-80, 
e-mail: alla@mail.lviv.ua

м. Львів, 
23-24 

вересня
2022 р.

130 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 Ганса 

Зайделя (ФРН) у Києві.

mailto:vasylstadnyk@ukr.net
mailto:stadnyk@lnu.edu.ua
mailto:vasyl.bunyak@lnu.edu.ua
mailto:alla@mail.lviv.ua


12, Міжнародна студентську конференцію 
“М олодіж на академія Н А Т О ”.

Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
факультет міжнародних відносин. 
Відповідальна особа: 
проф. Микієвич М.М.
Адреса: 79000, м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 19, 
тел.: +380677125946 
e-mail:mykhailo.mykievych@lnu.edu.ua

м. Львів, 
6

жовтня
2022 р.

80 Міністерство освіти і науки 
України.

13 X Міжнародна науково-методична 
конференція-форум молодих економістів- 

кібернетиків “М оделю вання економ іки: 
проблем и, т енденції, досвід”.

Секції конференції:
-  моделювання економіко-виробничих систем;
-  економетричні моделі та методи 
прогнозування; -  сучасні напрямки і підходи у 
моделюванні економіки; -  інформаційні 
технології в моделюванні економіки;
-  актуальні проблеми теоретичної та 
прикладної економіки.

Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
економічний факультет. 
Відповідальна особа: 
доц. Артим-Дрогомирецька З.Б. 
Адреса: 79008, м. Львів, 
проспект Свободи, 18, 
тел. (032) 239-47-62 
e-mail: zoriana.artym- 
drohomyretska@lnu.edu. ua

м. Львів, 
27-28 

жовтня
2022 р.

120 Міністерство освіти і науки 
України; ДНУ “Інститут 

модернізації змісту освіти”; 
Університет ім. Кардинала 

Стефана Вишинського 
(м. Варшава, Польща); 
Лодзький університет 

(Польща);
Шауляйський університет 

(Литва);
Жешувський університет 

(Польща).
14 “Д ерж авне й м ун іципальне  управління  у  X X I  

ст оліт т і: організаційно-економічні, правові 
та інф орм аційні аспект и”.

Основні питання:
-  проблеми та перспективи формування 
механізмів державного управління соціально- 
економічним розвитком;
-  стратегія розвитку місцевого самоврядування 
в умовах глобальної інтеграції;
-  кращі світові практики управління 
людськими ресурсами та їх впровадження в 
Україні;
-  управління публічними фінансами та

Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
факультет управління фінансами 
та бізнесу.
Відповідальна особа: 
доц. Капленко Г.В.,
Адреса: 79000 м. Львів, 
вул. Коперника, 3, 
м. Львів, 79005, 
тел.: (032) 235-64-50 
моб. тел.: +380676745460 
e-mail: haliakapl@gmail.com 
Чернігівський національний

м. Львів,
24 листопада

2022 р.

100 Міністерство освіти і науки 
України; ДНУ “Інститут 

модернізації змісту освіти”; 
Львівський регіональний 

інститут державного 
управління НАДУ при 
Президентові України; 

Національний університет 
“Чернігівська політехніка”; 

Центр адаптації державної 
служби до стандартів 
європейського союзу; 

DTI University (Dubnica nad

mailto:mykhailo.mykievych@lnu.edu.ua
mailto:zoriana.artym-drohomyretska@lnu.edu
mailto:zoriana.artym-drohomyretska@lnu.edu
mailto:haliakapl@gmail.com


фінансами бізнесу в сучасних умовах.
-  правове забезпечення публічного управління;
-  правове регулювання відносин у 
громадянському суспільстві.

технологічний університет, 
Відповідальна особа: 
доц. Руденко О.М.
Адреса: 14000, м. Чернігів, 
вул. Шевченка, 95, 
тел.: (046) 266-51-03, 
моб. тел.: +380674082028, 
e-mail: rudenkolgam@gmail.com

Vahom, Slovakia); 
Technical University o f Kosice 

(Slovakia);Vama Free University 
“Chemorizets Hrabar” (Bulgaria); 
Politechnika Swi^tokrzyska Kielce 
University o f Technology(Poland); 

National Institute o f Economic 
Research (Georgia); 

Belarusian University o f Trade and 
Economics Consumer Cooperation 

(Belarus).

Проректор 
з наукової роботи

/  0? 070%+

Роман ГЛАДИШЕВСЬКИЙ

mailto:rudenkolgam@gmail.com


ПЕРЕЛІК
наукових конференцій здобувачів вищої освіти та молодих учених 

Міністерства освіти і наук України на 2022 рік

Львівський національний університет імені Івана Франка

№
з/п Тема конференції Заклад вищої освіти (установа), 

відповідальний за проведення 
заходу (адреса, телефон, e-mail)

Місто та 
термін 

проведення

Кількість
учасників

Міністерства, відомства або 
установи, які є 

співорганізаторами заходу
1 2 3 4 5 6

ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ
1 . Педагогічна освіта у світлі реформ і 

викликів.
Тематичні напрями конференції:

1. Організація сучасного освітнього простору в 
контексті реформ.
2. Дошкільна освіта: проблеми, виклики та 
можливості.
3. Початкова освіта в умовах Нової української 
школи: досвід, реалії, перспективи.
4. Актуальні проблеми інклюзивної та 
спеціальної освіти.
5. Сучасні тенденції розвитку теорії та 
практики соціальної роботи в умовах 
глобалізації суспільства.

Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
факультет педагогічної освіти, 
Наукове товариство. 
Відповідальна особа: голова НТ 
факультету педагогічної освіти, 
Столярик О.Ю.
Адреса: 79005, м. Львів, 
вул. Туган-Бароновського, 7, 
моб. тел.: +380969615493, 
e-mail: olha.stolyaryk@lnu.edu.ua 
pedagogy.faculty@lnu.edu.ua 
science.dep.pedagogy@lnu.edu.ua

м. Львів, 
24-25 

лютого
2022 р.

115 Міністерство освіти і науки 
України.

2. Всеукраїнська студентська конференція 
“Ф ормула ідеальної револю ц ії у  другій 

поло ви н і X X  -  почат ку X X I  cm. ”

Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
історичний факультет, Наукове 
товариство.
Відповідальна особа:
Святослав Пих (ІСО-42с). 
Адреса: 79000, м. Львів, 
вул. Університетська 1, 
e-mail: vitalii.pykh@lnu.edu.ua

м. Львів, 
лютий
2022 р.

50 Міністерство освіти і науки 
України;

Київський університет імені 
Бориса Г рінченка.

mailto:olha.stolyaryk@lnu.edu.ua
mailto:pedagogy.faculty@lnu.edu.ua
mailto:science.dep.pedagogy@lnu.edu.ua
mailto:vitalii.pykh@lnu.edu.ua


3. „Ф інансова політ ика України в ум овах  
євроінт еграції 
Основні питання:

1. Фінансова політика: європейський 
досвід та стратегічні орієнтири для України.
2. Бізнес та його розвиток в умовах 
європейської інтеграції: проблеми, 
перспективи та правові виміри.
3. Цифрова економіка:тренди і перспективи.
4. Публічне управління і адміністрування в 
умовах євроінтеграційних процесів.
5. Облік, аналіз та фінансові розслідування: 
імплементація європейського досвіду в Україні.
6. Соціально-економічні проблеми розвитку 
України в умовах євроінтеграції.
7. Сталий розвиток та ревіталізація міст: досвід 
Європейського Союзу для України 
(проводиться в рамках проекту Модуль Жана 
Моне “Ревіталізація міст -  досвід ЄС для 
України” 620957-ЕРР-1-2020- UA- EPPJMO- 
MODULE).

Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
факультет управління фінансами 
та бізнесу.
Відповідальні особи:
проф. Ситник Н.С.,
проф. Ватаманюк-Зелінська У.З.
Адреса: 79005, м. Львів,
вул. Коперника, 3,
тел.: (032) 235-86-50,
e-mail: nataliya.sytnyk@lnu.edu.ua

м. Львів, 
25 березня

2022 р.

100 Міністерство освіти і науки 
України; Національний 
технічний університет 

України “Київський 
політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського” (м. Київ); 

Івано-франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу 
(м. Івано-Франківськ); 

Криворізький національний 
університет (м. Кривий ріг); 

Університет митної справи та 
фінансів (м. Дніпро); 

Львівський торговельно- 
економічний університет 

(м. Львів);
Міжнародний університет 

фінансів (м. Київ);
ВНЗ “Національна академія 

управління” (м. Київ).
4. Всеукраїнська науково-практична 

конференція молодих вчених, аспірантів та 
студентів “Хореографічна культ ура  -  

м ист ецькі вим іри
Основні питання:

1. Хореографічне мистецтво як феномен 
становлення хореології України та світу.
2. Становлення та розвиток хореографічних 
шкіл, осередків.
3. Провідні представники у сфері хореографічно 
мистецтва Україні та світі.
4. Сучасні проблеми та перспективи розвитку 
вітчизняної та зарубіжної хореографічної

Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
факультет культури і мистецтв, 
кафедра режисури та хореографії. 
Відповідальна особа: 
доц. Плахотнюк О.А.
Адреса: 79005, м. Львів, 
вул. Стефаника, 16а, 
моб. тел.: +380667389413, 
e-mail: vidlunnya@gmail.com 
oleksandr.plakhotnyuk@lnu.edu.ua

м. Львів, 
13 квітня
2022 р.

60 Міністерство освіти та науки 
України.

mailto:nataliya.sytnyk@lnu.edu.ua
mailto:vidlunnya@gmail.com
mailto:oleksandr.plakhotnyuk@lnu.edu.ua


культури.
5.Мистецькі, педагогічні та наукові школи 
хореографічної сфери.
Сучасні проблеми прикладної математики 

та комп'ютерних наук.
Основні питання:

1. Інформаційні технології і системи.
2. Математичне моделювання.
3. Обчислювальна математика.

Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
факультет прикладної 
математики та інформатики. 
Відповідальна особа: 
доц. Горлач В.М.
Адреса: 79000, м. Львів, 
вул. Університетська, 1, 
тел.: (032) 239-43-04, 
e-mail: sscamcs@gmail.com 
ami.faculty@lnu.edu.ua

м. Львів, 
28-29 квітня

2022 р.

100 Міністерство освіти і науки 
України.

6. IX Всеукраїнська науково-практична 
конференція “П роблем и  ф орм ування  

здорового способу ж ит т я м о ло д і”, 
Основні питання:

1. Історико-культурні, філософські та 
соціологічні основи фізичної культури та 
спорту.
2. Психолого-педагогічні та медико-біологічні 
аспекти здорового способу житія.
3. Теорія та методика спортивного тренування.
4. Фізична культура та рекреація в освітній 
сфері.

Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
факультет педагогічної освіти, 
кафедра фізичного виховання та 
спорту.
Відповідальна особа: 
зав. кафедри Сіренко Р.Р. 
Адреса: 79014, м. Львів, 
вул. Черемшини, 31, 
тел.: (032) 276-83-65, 
тел.: (032) 276-83-67, 
e-mail: kfv.lnu@gmail.com

м. Львів, 
12-13 травня

2022 р.

100 Міністерство освіти і науки 
України.

7. XVI Науково-практична конференція 
студентів та молодих вчених “П сихологічн і 

проблем и сучасност і”.

Теоретичні та прикладні проблеми загальної, 
соціальної організаційної, педагогічної, 
клінічної психології

Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
філософський факультет, 
кафедра психології.
Відповідальна особа: доц. Штепа О.С 
Адреса: 79005, м. Львів, 
вул. Коперника, 3, 
тел.: (032) 261-68-92

м. Львів, 
20 травня

2022 р.

70 Міністерство освіти і науки 
України;

Інститут соціогуманітарних 
проблем людини ЗНЦ НАН 

України і МОН України.

mailto:sscamcs@gmail.com
mailto:ami.faculty@lnu.edu.ua
mailto:kfv.lnu@gmail.com


8. Нові підходи до вирішення актуальних 
геологічних проблем України.

Основні питання:
1. Мінерали Українських Карпат.
2. Геохімічні процеси у породних комплексах 
Львівсько-Волинського кам’яновугільного 
басейну.
3. Поля палеонапружень і тектонічної 
тріщинуватості.

Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
геологічний факультет. 
Відповідальна особа: 
асп. Мороз Є.С.
Адреса: 79005, м. Львів,
вул. Грушевського 4,
тел.: (032) 239-47-00,
e-mail: yevhenii.moroz@lnu.edu.ш

м. Львів 
14-16 

червня
2022 р.

70 Міністерство освіти і науки 
України;

ДНУ “Інститут модернізації 
змісту освіти”.

9. VIII Науково-практичний семінар 
студентів, аспірантів і молодих учених 
“П рикладні аспект и елект рохім ічного  

аналізу”.

Електрохімічні методи аналізу: використання 
електрохімічних методів для аналізу об’єктів 
довкілля, біологічних субстратів, у 
фармацевтичній хімії тощо; конструювання та 
використання в аналізі хімічних та біохімічних 
сенсорів та детекторів.

Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
хімічний факультет, кафедра 
аналітичної хімії, кафедра 
фізичної та колоїдної хімії. 
Відповідальні особи: 
доц. Дубенська Л.О., 
проф. Решетняк О.В.
Адреса: 79005, м. Львів,
вул. Кирила і Мефодія, 6,
тел.: (032) 260-03-89,
тел.: (032) 260-03-97
e-mail: liliya.dubenska@lnu.edu.ua
oleksandr.reshetnyak@lnu.edu.ua

м. Львів, 
5-7 жовтня

2022 р.

50 Міністерство освіти і науки 
України.

10. “Р ом аніст ика:
ант р о п о ц ен т р и чн и й  і когн іт ивн ий  

аспект и дослідж ень. ”
(До 125-ліття кафедри французької 

філології).

Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
факультету іноземних мов, 
кафедра французької філології. 
Відповідальна особа: 
доц. Піскозуб З.Ф.
Адреса: 79000, м. Львів, 
вул. Університетська, 1, 
тел.: +380672664697 

e-mail:Zory ana.Piskozub@lnu.edu.ua

м. Львів, 
жовтень 

2022

80 Міністерство освіти і науки 
України; Київський 

національний університет 
імені Тараса Шевченка; 

Національний університет 
“Львівська політехніка”; 

Дрогобицький державний 
педагогічний університет.

mailto:liliya.dubenska@lnu.edu.ua
mailto:oleksandr.reshetnyak@lnu.edu.ua
mailto:ana.Piskozub@lnu.edu.ua


11. Четверта всеукраїнська студентська Львівський національний м. Львів, 60 Міністерство освіти і науки
наукова конференція “Регіональний університет імені Івана Франка, 24 листопада України; Львівська
со ціокул ь тури и й менеджмент: сучасні факультет культури і мистецтв, 2022 р. національна академія
виклики і тенденції розвитку” кафедра соціокультурного мистецтв; Тернопільський

Основні питання: менеджменту. національний педагогічний
1. Історичні аспекти становлення та розвитку Відповідальна особа: університет імені Володимира
регіонального соціокультурного менеджменту. доц. Сирота Л.Б. Гнатюка; Черкаський
2. Модуси та досвід культури в Адреса: 79008, м. Львів, національний університет
полікультурному просторі. вул. Валова, 18, кім. 13, імені Богдана Хмельницького;
3. Феномен місцевої культури. тел.: (032) 239-43-17, Сумський державний
4. Соціокультурні проекти у стратегії розвитку моб. тел .:+380981281664 університет; Кременчуцький
регіону. e-mail: liliya.syrota@lnu.edu.ua національний університет імені
5. Волонтерство в соціокультурній практиці. Михайла Остроградського;
6. PR-менеджмент у соціокультурній діяльності. Прикарпатський національний
7. Менеджмент та його інновації в музейній, університет імені Василя
бібліотечній, культурно-дозвіллєвій, Стефаника; Рівненський
театрально-концертній практиці. державний гуманітарний 

університет; Всеукраїнський 
молодіжний центр.

Проректор 
з наукової роботи Роман ГЛАДИШЕВСЬКИЙ

mailto:liliya.syrota@lnu.edu.ua

