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ЗАПРОШУЄМО ВІДВІДАТИ ЗАХОДИ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ НАУКИ – 2022 

 

Дата, час та місце 

проведення 

 

Назва заходу 

 

Факультет, кафедра, 

відповідальна особа, 

телефон 

04.05.2022 р. 

поч. 10
00 

(онлайн) 

ХV Студентська наукова 

конференція “Культурно-

мистецькі процеси в Україні у 

контексті європейського 

наукового простору” 

Факультет культури і 

мистецтв 

проф. Гарбузюк М.В., 

доц. Біловус Г.Г. 

тел. 0322394197 

04.05.2022 р. 

поч. 11
50 

(онлайн) 

Лекція “Соціальна система 

керування соціокультурного 

менеджменту стосунків з 

клієнтами” докторки економічних 

наук, професора Оксани 

Гнаткович 

Факультет культури і 

мистецтв,  

кафедра 

соціокультурного 

менеджменту 

проф. Гарбузюк М.В., 

доц. Белінська Л.С. 

тел. :0677005939 

04.05.2022 р. 

поч. 14
00

 

(онлайн) 

 

Науковий семінар “ЛНУ – УДПУ: 

актуальні питання 

міжінституційної співпраці” 

Факультет 

педагогічної освіти, 

кафедра загальної  

педагогіки та 

педагогіки вищої 

школи; науково-

навчальна лабораторія 

музейної педагогіки;  

Уманський державний 

педагогічний 

університет імені 

Павла Тичини  

проф. Караманов О.В. 

тел.: 0322394219 

05.05- 06.05.2019 р. 

поч. 10
00

 

вул. Університетьска, 1  

Дзеркальна зала; 

вул. Туган-

Барановського, 7 

ауд. 46 

IV Міжнародна  

науково-практична конференція 

“Актуальні проблеми педагогічної 

освіти: реалії, нові ідеї та 

перспективи” 

Факультет 

педагогічної освіти, 

кафедра початкової та 

дошкільної освіти 

проф. Мачинська Н.І. 

тел.: 0676758191 



05-06.05.2022 р. 

поч. 10
00 

(онлайн) 

VІ Міжнародна  

науково-практична студентська 

конференція “Актуальні питання 

історії, теорії та практики театру в 

дослідженнях студентів і молодих 

учених” 

Факультет культури і 

мистецтв,  

кафедра 

театрознавства та 

акторської 

майстерності 

проф. Гарбузюк М.В., 

асист. Лаврентій Р.Я. 

тел.: 0322394299 

06.05.2022 р. 

10
00

-13
00 

(онлайн) 

Науково-методичний семінар 

“Стратегічні напрями розвитку 

спеціальності 029 “Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа”: за 

матеріалами моніторингу освітніх 

програм галузі” 

Факультет культури і 

мистецтв,  

кафедра 

бібліотекознавства і 

бібліографії 

ст. викл. Білоусова 

Р.З., 

доц. Демчук Н.Р. 

тел.: 03223943978 

06.05.2022 р., 

13.05.2022 р. 

поч. 14
00

 

(онлайн) 

Міжнародна наукова 

“Конференція німецьких та 

українських германістів” 

 

Факультет іноземних 

мов, 

кафедра 

міжкультурної 

комунікації та 

перекладу 

проф. Паславська А.Й. 

тел.: 0322394680 

06.05.2022 р. 

поч. 15
00

 

вул. Січових Стрільців, 

14 

(онлайн) 

Науковий семінар аспірантів 

“Касаційне провадження в 

адміністративному судочинстві 

України” 

Юридичний 

факультет, 

кафедра 

адміністративного та 

фінансового права 

проф. Кобилецький 

М.М., 

доц. Шандра Р.С. 

тел.: 0322394124 



06.05.2022 р. 

15
00

-16
30 

(онлайн) 

Круглий стіл “Театр. Війна. Ми” 

за міжнародною участю (студенти 

Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

та Київського національного 

університету театру, кіно і 

телебачення ім. І.К. Карпенка-

Карого); Вроцлавського 

університету та Ягеллонського 

університету (Польща), Інституту 

театро-, фільмо- та медіазнавства 

Віденського університету 

(Австрія), Театрального 

факультету Празької академії 

перформативних мистецтв (Чехія) 

та ін. у рамках VІ Міжнародної 

науково-практичної студентської 

конференції “Актуальні питання 

історії, теорії та практики театру в 

дослідженнях студентів і молодих 

учених” 

Факультет культури і 

мистецтв, 

кафедра 

театрознавства та 

акторської 

майстерності 

проф. Гарбузюк М.В., 

асист. Лаврентій Р.Я. 

тел.: 0322394299 

06.05.2022 р., 

 

13.05.2022 р. 

20.05.2022 р. 

поч. 16
00

 

(онлайн)  

Цикл лекцій на тему: “Брехт 

інтермедіальний”: 

Брехт і образотворче мистецтво 

Брехт і музика 

Брехт і кіно 

 

Факультет іноземних 

мов, кафедра 

німецької філології, 

платформа 

інтермедіальних 

досліджень 

проф. Маценка С.П. 

тел.: 0322394767 

06.05.2022 р. 

16
00

-16
45 

(онлайн) 

Лекція “Творчість Лисенка – диво 

самозростаючого Логосу” доктора 

мистецтвознавства, професора 

Олександра Козаренка 

Факультет культури і 

мистецтв,  

кафедра 

соціокультурного 

менеджменту 

проф. Козаренко О.В., 

доц. Белінська Л.С. 

тел.: 0677005939 



06.05.2022 р. 

поч. 16
30

 

вул. Січових Стрільців, 

14 

(онлайн)  

Науковий міжкафедральний 

семінар аспірантів: 

“Адміністративний трибунал 

Австрії 1875-1918 рр.” 

Юридичний 

факультет, 

кафедра 

адміністративного та 

фінансового права 

проф. Кобилецький 

М.М. 

тел.: 0322394124; 

кафедра історії 

держави, права та 

політико-правових 

учень 

проф. Бойко І.Й. 

тел.: 0322394173 

09.05.2022 р. 

поч. 10
10

 

(онлайн) 

Лекція “Зародження українського 

професійного театру. Театральна 

діяльність Івана Котляревського 

та Григорія Квітки-Основ’яненка” 

кандидатки філологічних наук, 

доцента Мирослави Циганик 

Факультет культури і 

мистецтв,  

кафедра 

театрознавства та 

акторської 

майстерності 

проф. Козак Б.М., 

доц. Циганик М.І. 

тел.: 0322394299 

09.05.2022 р. 

поч. 11
00

 

(онлайн) 

 

VІIІ Міжнародна наукова 

конференція “Україна в умовах 

трансформації міжнародної 

системи безпеки” 

Факультет 

міжнародних 

відносин, 

Центр міжнародної 

безпеки та 

партнерства 

проф. Мальський М.З. 

тел.: 0322394463 

10.05.2022 р. 

поч. 10
10

 

(онлайн)
 

 

Відкрита лекція на тему 

“Психологія духовного 

становлення особистості 

управлінця” для студентів групи 

ФФУ-21с  ОПП “Державне 

управління та публічна служба”  

Філософський 

факультет, 

кафедра теорії та 

історії політичної 

науки 

проф. Жигайло Н.І. 

тел.: 0962816219 



10.05.2022 р. 

поч. 10
45

 

вул. Туган-

Барановського, 7  

ауд. 32 

(онлайн) 

ХIX Всеукраїнська студентська 

наукова конференція “Актуальні 

проблеми освіти в Україні” 

Факультет 

педагогічної освіти, 

кафедра загальної  

педагогіки та 

педагогіки вищої 

школи  

проф. Квас О.В., 

доц. Крива М.В. 

тел.: 0322394219 

10.05.2022 р. 

поч. 11
00

 

вул. Січових Стрільців, 

14 

(онлайн)  

Круглий стіл для науково-

педагогічних працівників, 

аспірантів та фахівців-практиків 

“Особливості реалізації прав у 

сфері праці та соціального захисту 

в умовах воєнного стану” 

Юридичний 

факультет, 

кафедра соціального 

права 

проф. Пилипенко П.Д. 

тел.: 0322394797 

10.05.2022 р. 

поч. 15
00

 

(онлайн) 

Лекція “Етномузикологія в 

Україні: історичний аспект” 

кандидатки мистецтвознавства, 

доцентки Ольги Коломиєць 

Факультет культури і 

мистецтв, 

кафедра 

музикознавства та 

хорового мистецтва 

доц. Дубровний Т.М., 

доц. Коломиєць О.І. 

тел.:0973711690 

10.05.2022 

поч. 15
00

 

(онлайн)  

Літературознавчий семінар 

“Простір літератури” кафедри 

світової літератури “Війна в часи 

Шекспіра” 

 

Факультет іноземних  

мов, кафедра світової 

літератури 

проф. Бандровська 

О.Т. 

тел.: 0677264440 

10.05.2022 р. 

поч. 15
30

 

вул. Туган-

Барановського, 7 

ауд. 46 

Науковий семінар “Методологія 

дослідження в галузі освіти” 

Факультет 

педагогічної 

освіти, 

кафедра початкової та 

дошкільної освіти 

проф. Мачинська Н.І. 

тел.: 0676758191 

Національна академія 

педагогічних наук 

України, академік  

Сисоєва С.О. 



11.05.2022 р. 

поч. 15
00

 

(онлайн) 

Лекція “Музично-риторичні 

паралелі: ладова мутація в 

українській сакральній монодії” 

докторки мистецтвознавства, 

професорки Наталії Сиротинської 

Факультет культури і 

мистецтв, 

кафедра 

музикознавства та 

хорового мистецтва 

доц. Дубровний Т.М., 

проф. Сиротинська 

Н.І. 

тел.: 0973711690 

11.05.2022 р. 

поч. 19
00 

 

(на базі Українського 

вільного університету) 

(онлайн) 

 

Участь у Науковій панельній 

дискусії “Russia’s War Against 

Ukraine: what’s next?” докторки 

історичних наук, доцента 

Людмили Белінської. Модератори: 

Александр Мотиль – професор 

Українського вільного 

університету та Університету 

Ратджерса, голова кафедри 

політичних наук УВУ; Раджан 

Менон – директор Великої 

стратегічної програми щодо 

пріоритетів оборони, старший 

науковий працівник Інституту 

війни Зальцмана та студій миру 

Колумбійського університету, 

позаштатний науковець Фонду 

міжнародного миру Карнеґі 

Факультет культури і 

мистецтв,  

кафедра 

соціокультурного 

менеджменту 

проф. Гарбузюк М.В., 

доц. Белінська Л.С. 

тел.: 0677005939 

 

12.05.2022 р. 

поч. 11
00

 

(онлайн) 

Лекція “Стратифікація 

мовностильового канону в Україні 

30-60-х років ХХ ст.” кандидата 

мистецтвознавства, доцента 

Тараса Дубровного 

Факультет культури і 

мистецтв,  

кафедра 

музикознавства та 

хорового мистецтва 

доц. Дубровний Т.М. 

тел.: 0973711690 

12-13.05.2022 р. 

поч. 11
00

 

вул. Черемшини, 31 

ІX Всеукраїнська науково-

практична конференція студентів, 

магістрантів та аспірантів 

“Проблеми формування здорового 

способу життя молоді” 

Факультет 

педагогічної освіти, 

кафедра фізичного 

виховання та спорту 

проф. Сіренко Р.Р. 

тел.: 0322768365 



16.05.2022 р.  

поч. 8
30

 

(онлайн)  

 

 

Круглий стіл на тему: 

“Модернізація публічного 

управління: зарубіжний та 

вітчизняний досвід” (за 

співорганізації студентського 

наукового гуртка “Управлінець”) 

Факультет управління 

фінансами та бізнесу, 

кафедра економіки та 

публічного управління 

доц. Капленко Г.В. 

тел.: 0676745460;  

доц. Зеленко В.А.  

тел.: 0673414688 

16.05.2022 р.  

поч. 13
30

 

(онлайн)  

Презентація навчального 

посібника доц. Рудик М.С. 

“Сучасна блогосфера: особливості 

контенту” 

 

Факультет 

журналістики, 

кафедра теорії і 

практики 

журналістики 

доц. Рудик М.С. 

тел.: 0322394116 

16.05.2022 р.  

поч. 15
00

 

(онлайн) 

 

Науковий семінар на тему: 

“Конкурентоспроможість 

вітчизняної робочої сили на 

світовому ринку праці” 

Факультет управління 

фінансами та бізнесу, 

кафедра економіки та 

публічного управління 

доц. Пікулик О.І. 

тел.: 0662357053 

16.05.2022 р. 

поч. 15
05

 

вул. Січових Стрільців, 

14 

(онлайн) 

Міжнародний науковий семінар з 

фінансового та податкового права 

Юридичний 

факультет, 

кафедра 

адміністративного та 

фінансового права 

проф. Кобилецький 

М.М., 

доц. Мостовий А.С. 

тел.: 0322394525 

17.05.2022 р. 

поч. 10
00 

(онлайн)  

Наукова інтернет-конференція 

студентів і аспірантів “Горизонти 

ґрунтознавства” 

Географічний 

факультет, 

кафедра 

ґрунтознавства і 

географії ґрунтів 

проф. Паньків З П. 

тел.: 0677618237 



17.05.2022 р. 

поч. 10
00

 

вул. Туган-

Барановського, 7  

ауд. 30  

(онлайн) 

 

Науково-практична інтернет-

конференція з міжнародною 

участю “Доступність і 

неперервність освіти впродовж 

життя:зарубіжний досвід та 

національна практика” 

 

Факультет 

педагогічної освіти, 

кафедра загальної  

педагогіки та 

педагогіки вищої 

школи  

проф. Квас О.В. 

тел.: 0322394219; 

Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника, 

кафедра педагогіки та 

освітнього 

менеджменту імені 

Богдана Ступарика 

проф. Самчук П.Б. 

тел.: 0677306573 

17.05.2022 р. 

поч. 12
00

 

(онлайн)  

 

 

Дискусійний клуб “Cпівпраця 

органів влади й місцевого 

самоврядування з інститутами 

громадянського суспільства та 

бізнесом” 

Факультет управління 

фінансами та бізнесу, 

кафедра публічного 

адміністрування та 

управління бізнесом 

доц. Комарницька Г.О. 

тел.: 0673693289; 

доц. Решота О.А.,  

доц. Герасименко О.В. 

17.05.2022 р. 

поч. 12
00

 

(онлайн)  

 

 

Відкрита лекція-зустріч на тему: 

“Забезпечення прав громадян”. 

Лектор – Ігор Микитин (директор 

Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги у Львівській області) 

Факультет управління 

фінансами та бізнесу,  

кафедра економіки та 

публічного управління 

доц. Капленко Г.В. 

тел.: 0676745460 

17.05.2022 р. 

поч. 14
00 

(онлайн) 

Лекція для Університету 

Білостоку, Польща “Financial 

analysis on the base of Python+R: 

useful practice” 

Факультет 

міжнародних відносин 

доц. Гурняк І.Л. 

тел.: 0322394602 

17.05.2022 р. 

поч. 15
00

 

(онлайн) 

 

Кафедральний науковий семінар 

на тему: “Публічне управління та 

адміністрування: досвід України 

та країн Європейського Союзу” 

Факультет управління 

фінансами та бізнесу, 

кафедра економіки та 

публічного управління 

доц. Зеленко В.А. 

тел.: 0673414688 



17.05.2022 р. 

поч. 15
15

 

(онлайн) 

 

 

Науково-практичний семінар 

гуртка “Податковий простір” на 

тему: “Реформування податкової 

системи України: стратегічний 

поступ чи ручне управління?” 

Факультет управління 

фінансами та бізнесу, 

кафедра фінансового 

менеджменту 

доц. Сич О.А. 

тел.: 0672845584 

17.05.2022 р. 

поч. 15
30

 

вул. Туган-

Барановського, 7 

 ауд. 46 

Науково-практичний семінар 

“Навчання в умовах війни” 

Факультет 

педагогічної освіти, 

кафедра початкової та 

дошкільної освіти 

доц. Проц М.О. 

тел.: 0673695478 

18.05.2022 р. 

поч. 13
30

 

(онлайн) 

“Фотожурналістика під час війни: 

нові виклики та перспективи 

професії”. 

Майстер-клас Анастасії Шибіко, 

директорки “Вільного радіо” 

 

Факультет 

журналістики, 

кафедра 

радіомовлення і 

телебачення 

асист. Табінський Я.І. 

тел.: 0322394034 

18.05.2022 р.  

поч. 15
00

 

(онлайн) 

 

Звітна конференція аспірантів 

кафедри публічного 

адміністрування та управління 

бізнесом 

Факультет управління 

фінансами та бізнесу, 

кафедра публічного 

адміністрування та 

управління бізнесом 

доц. Комарницька Г.О. 

тел.: 0673693289 

18.05.2022 р.  

поч. 15
15

 

(онлайн) 

 

Круглий стіл науково-

практичного гуртка ФІНАНСІВ І 

БІЗНЕСУ на тему: “Фінансові 

новації для ведення бізнесу в 

сучасних умовах” 

Факультет управління 

фінансами та бізнесу, 

кафедра фінансового 

менеджменту  

доц. Смолінська С.Д. 

тел.: 0672625221   

18.05.2022 р. 

поч. 16
00 

(онлайн) 

On-line Scientific Seminar 

“Ukraine’s European integration: 

scenarios and challenges” 

Факультет 

міжнародних відносин  

проф. Антонюк Н.В. 

тел.: 0322394656 



18-31.05.2022 р. 

вул. Драгоманова, 5 

Наукова бібліотека 

Серія віртуальних виставок: 

1) до 165-річчя від народження 

Андрія Чайковського (1857-1935), 

українського письменника, 

правника та громадського діяча; 

2) до 205-річчя від народження 

Миколи Костомарова (1817-1885), 

українського публіциста, історика, 

етнографа, фольклориста; 

3) до 100-річчя від народження 

Анатолія Дімарова (1922-2014), 

українського прозаїка, лауреата 

Національної премії України імені 

Тараса Шевченка (1982); 

4) до 180-річчя від народження 

Марії Конопницької (1842-1910), 

польської поетеси, новелістки 

(з 23.05); 

5) до Дня слов’янської 

писемности i культури (з 24.05) 

Наукова бібліотека 

зав. відділу Пшик Я.В. 

тел.: 0322394517 

19.05.2022 р. 

поч. 10
00 

(онлайн) 

Лекція докторки 

мистецтвознавства, професорки 

Бермес І.Л. “Хор у житті та 

творчості М. Леонтовича” (до 145-

річчя від Дня народження митця) 

 

Факультет культури і 

мистецтв, 

кафедра музичного 

мистецтва 

доц. Салдан С.О. 

тел.: 0973409734 

19.05.2022 р. 

поч. 10
00 

вул. Січових Стрільців, 

14 

(онлайн) 

Круглий стіл “Війна російської 

федерацї проти України (2014-

2022): історичні, юридичні та 

міжнародні аспекти” 

 

Юридичний 

факультет, 

кафедра історії 

держави, права та 

політико-правових 

учень 

проф. Бойко І.Й. 

тел.: 0322394173 

19.05.2022 р. 

поч. 10
00 

(онлайн) 

Лекція “рашизм – ракова пухлина 

для людства” 

 

Факультет 

журналістики, 

кафедра української 

преси 

доц. Романчук О.К. 

тел.: 0322394192 

19.05-20.05.2022 р. 

поч. 10
00 

(онлайн) 

ХХІІІ Всеукраїнська студентська 

наукова конференція “Реалії, 

проблеми та перспективи 

розвитку географії, екології, 

туризму та сфери гостинності в 

Україні” 

Географічний 

факультет  

доц. Тиханович Є.Є. 

тел.: 0978526584 

 



19.05.2022 р.  

поч. 15
00

 

вул. Університетська, 1 

Дзеркальна зала 

Університету 

Засідання 

Загальноуніверситетського 

семінару “Філософія науки”. Тема 

доповіді “Українська 

державотворча традиція: ґенеза і 

розвиток в Києво-Руській 

державі”; доповідачка – канд. 

істор. наук, доц. Ольга Щодра 

Ректор, 

член-кореспондент  

НАН України, 

проф. Мельник В.П.; 

Науково-дослідна 

частина 

Романишин Н.Г. 

тел.: 0322394447; 

Історичний факультет, 

кафедра давньої 

історії України та 

архівознавства 

19.05.2022 р. 

поч. 17
00

 

(онлайн) 

Круглий стіл на тему: 

“Перспективні напрямки обліку, 

аналізу і контролю: теорія і 

практика” 

Факультет управління 

фінансами та бізнесу, 

кафедра обліку, 

аналізу і контролю 

проф. Романів Є.М., 

доц. Гончарук С.М. 

тел.: 0671915237 

19.05.2022 р. 

поч. 17
00

 

(онлайн) 

 

Вебінар на тему: “Бізнес-

аналітика в умовах сучасних 

очікувань суспільства та 

тенденцій ринку ІТ” 

Факультет управління 

фінансами та бізнесу, 

кафедра цифрової 

економіки та бізнес-

аналітики 

проф. Шевчук І.Б., 

доц. Стадник Ю.А. 

тел.: 0973599544 

19.05.2022 р. 

поч. 18
00

 

(онлайн) 

 

Просвітницька лекція у рамках 

спільного проєкту з 

Департаментом освіти і науки 

ЛОДА “Історія українського 

державотворення: правда замість 

фейків”. Тема доповіді: “За крок 

до свободи: український 

національно-визвольний рух  

1985-1991 рр.”; доповідач – канд. 

істор. наук, доц. Ігор Підкова) 

Історичний факультет, 

 кафедра новітньої 

історії України імені 

Михайла 

Грушевського 

доц. Сіромський Р.Б. 

тел.: 0322394106 

20-21.05.2022 р. 

20.05.2022 р. 

поч. 10
00 

просп. Свободи, 18 

ауд. 217 

(онлайн) 

XXIX Міжнародна наукова 

конференція студентів, аспірантів 

та молодих учених “Актуальні 

проблеми функціонування 

господарської системи України” 

 

Економічний 

факультет 

доц. Михайлишин 

Р.В., 

доц. Буняк В.Б. 

тел.: 0322394168 



20-21.05.2022 р. 

вул. Університетська, 1 

поч.11
00 

Дзеркальна зала 

Міжнародна науково-практична 

конференція студентів, аспірантів 

та молодих вчених  

“Дні науки філософського 

факультету – 2022” 

Філософський 

факультет, 

Голова 

організаційного 

комітету 

Микола Спересенко, 

аспірант кафедри 

політології  

тел.: 0931449890 

20.05.2022 р. 

13
00

-14
30

 

(онлайн) 

Науково-методичний семінар 

“Деколонізація національної 

акторської школи: теоретичні та 

практичні аспекти” 

Факультет культури і 

мистецтв, 

кафедра 

театрознавства та 

акторської 

майстерності 

проф. Гарбузюк М.В., 

проф. Козак Б.М. 

тел.: 0322394299 

20.05.2022 р. 

14
30

-16
30

 

(онлайн) 

 

Міжнародний форум 

“Підприємницький імпульс у 

соціальній роботі для сталого 

розвитку” (Історії успіху 

випускників шведсько-української 

програми “Підприємництво та 

інновації”. 

Відкритий простір: презентація 

стартапів) 

Факультет 

педагогічної освіти, 

кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

доц. Лобода В.В. 

тел.: 0672551735 

20.05.2022 р. 

14
30

-17
00

 

(онлайн) 

Відкритий простір “Стартап: 

підготовка до злету” (проводиться 

у рамках спільної ініціативи 

“Інноваційна весна України” 

Львівського національного 

університету імені Івана Франка, 

Української системи 

дистанційного навчання (UDL 

System) та мережі бізнес-ангелів 

“Learn and do for Ukraine” 

(Швеція)) 

Факультет 

електроніки та 

комп’ютерних 

технологій 

доц. Катерняк І.Б. 

тел.: 0322394565 

20.05.2022 р. 

поч. 15
00

 

вул. Грушевського, 4 

ауд. 242 

Науковий семінар “Природні 

докембрійські ядерні геологічні 

реактори: фізичні, геохімічні, 

гідрогеологічні передумови, 

металогенічні та геоекологічні 

наслідки їхнього функціонування” 

Геологічний 

факультет, 

кафедра екологічної та 

інженерної геології і 

гідрогеології 

доц. Дяків В.О. 

тел. 0677503861 



20.05.2022 р. 

поч. 15
00

 

(заочна форма 

проведення) 

Студентська наукова конференція 

хімічного факультету 

Хімічний факультет  

доц. Дмитрів Г.С., 

студент Івах С.Р. 

тел.: 0322600391 

20.05.2022 р. 

поч. 15
00 

(онлайн) 

Засідання наукового товариства 

студентів, аспірантів, докторантів 

та молодих вчених фізичного 

факультету 

Фізичний факультет 

доц. Бовгира О.В., 

доц. Старушенко К.Д. 

тел.: 0973703235 

20.05. 2022 р.  

(онлайн) 

Студентський флешмоб “Як війна 

змінила наше життя” 

 

Факультет 

журналістики, 

кафедра теорії і 

практики 

журналістики 

доц. Рудик М.С. 

тел.: 0322394116 

21.05.2022 р. 

поч. 10
00

 

вул. Університетська, 1 

(онлайн) 

 

I Мультидисциплінарна 

студентська  

інтернет-конференція “Мозаїка 

наукової комунікації” 

 

Філологічний 

факультет 

доц. Крохмальний 

Р.О., 

доц. Гунчик І.В., 

в. о. голови 

Студентського уряду 

ЛНУ ім. Івана Франка 

Дика М.А. 

тел.: 0322394158 

21.05.2022 р. 

поч. 11
00 

(онлайн) 

Науково-пізнавальний захід для 

абітурієнтів 

Фізичний факультет 

доц. Бовгира О.В. 

тел.: 0973703235 

23.05.2022 р. 

поч. 12
00 

(онлайн) 

Аудіолекція українського 

театрознавця, театрального 

педагога, професора, члена-

кореспондента Національної 

академії мистецтв України, 

заслуженого діяча мистецтв 

України, завідувача відділу 

естетики Інституту проблем 

сучасного мистецтва Національної 

академії мистецтв України 

Олександра Клековкіна 

“Мистецтво як геополітичний 

проект” у рамках Всеукраїнського 

міждисциплінарного 

лекторію/практикуму “Мистецтво. 

Війна. Ми” 

Факультет культури і 

мистецтв, 

кафедра 

театрознавства та 

акторської 

майстерності 

проф. Гарбузюк М.В. 

тел.: 0322394299 



23.05.2022 р. 

поч. 15
00

 

вул. Грушевського, 4 

ауд. 242 

Науковий семінар “Найгостріші 

екологічні проблеми Львівської 

області, шляхи та динаміка їх 

вирішення” 

Геологічний 

факультет, 

кафедра екологічної та 

інженерної геології і 

гідрогеології 

доц. Дяків В.О. 

тел.: 0677503861 

23.05.2022 р. 

поч. 15
00

 

(онлайн) 

Міжнародний науково-

практичний семінар “Масові 

комунікації й колапс цивілізації” 

 

Факультет 

журналістики, 

кафедра теорії і 

практики 

журналістики 

доц. Васьківський 

Ю.П. 

тел.: 0677293973 

23.05.2022 р. 

поч. 15
00

  

(онлайн) 

 

Підсумковий круглий стіл у 

рамках спільного проєкту з 

Департаментом освіти і науки 

ЛОДА “Історія українського 

державотворення: правда замість 

фейків” 

Історичний факультет 

доц. Сіромський Р.Б. 

тел.: 0322394106 

23.05.2022 р. 

поч. 15
00

  

(онлайн)  

Лекція професора Григорія 

Жолткевича, декана факультету 

математики та інформатики 

Харківського національного 

університету  

ім. В. Каразіна “Універсальні 

коалгебри як інструмент 

семантичного моделювання 

дискретних систем” 

Факультет прикладної 

математики та 

інформатики 

проф. Дияк І.І. 

тел.: 0322394186 

24.05.2022 р. 

поч. 10
00

 

вул. Валова, 18 

(онлайн) 

Круглий стіл “Чому/про що/для 

кого ми пишемо книжки про 

театр?”( за участі авторів 

українських театрознавчих 

монографій 2017-2022 рр.) 

Факультет культури і 

мистецтв,  

кафедра 

театрознавства та 

акторської 

майстерності 

проф. Козак Б.М., 

проф. Гарбузюк М.В. 

тел.: 0322394299 



24.05.2012 р. 

поч. 11
00 

(онлайн) 

Підсумки конкурсу на 

вшанування пам’яті Віри Річ 

“Талант і відданість” у номінаціях 

“Художній переклад” і 

“Перекладознавчий аналіз” 

 

Факультет іноземних 

мов, 

кафедра 

перекладознавства 

проф. Дзера О.В., 

проф. Шмігер Т.В. 

тел.: 0676755005 

тел.: 0673381222 

24.05.2022 р. 

поч. 14
00 

(онлайн) 

Студентський круглий стіл на 

тему: “Економічний потенціал 

України в умовах сучасних 

глобалізаційних загроз” 

Факультет 

міжнародних відносин 

доц. Стручок Н.М. 

тел.: 0322616202 

24.05.2022 р. 

поч. 14
00 

(онлайн) 

Лекція для Університету 

Білостоку, Польща “Pricing 

Models (Black Scholes & 

Binomial)” 

Факультет 

міжнародних відносин 

доц. Максимук А.О. 

тел.: 0322394602 

24.05.2022 р. 

поч. 15
00 

вул. Драгоманова, 5 

Наукова бібліотека, 

Головний читальний 

зал 

Міждисциплінарний семінар 

Verbum et Scriptum. Лекція 

“Народження гуманізму: Данте і 

Петрарка” 

 

Наукова бібліотека 

доц. Ільків- 

Свидницький М.М. 

тел.: 0322613597 

24.05.2022 р. 

15
00

-17
00

 

(онлайн) 

 

Науково-практичний семінар 

“Метафоричні асоціативні карти в 

роботі соціального педагога” 

Факультет 

педагогічної освіти, 

кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

доц. Субашкевич І.Р. 

тел.: 0688418471 

25.05.2022 р. 

поч. 9
00

 

вул. Стефаника, 10 

(онлайн) 

Лекція-дискусія “Вплив 

тоталітарного 

режиму на хореографічне 

мистецтво, шляхи подолання” 

(модератор – кандидат 

мистецтвознавства, доцент 

кафедри режисури та хореографії 

Олександр Плахотнюк. 

Підведення підсумків 

Всеукраїнського 

міждисциплінарного 

лекторію/практикуму “Мистецтво. 

Війна. Ми” 

Факультет культури і 

мистецтв,  

кафедра режисури і 

хореографії 

проф. Гарбузюк М.В., 

доц. Плахотнюк О.А. 

тел.: 0667389413 



25.05.2022 р. 

поч. 10
00

 

вул. Грушевського, 4 

ауд. 220 

Науково-пізнавальна екскурсія 

“Декоративне каміння в 

архітектурі Львова” 

Геологічний 

факультет, 

кафедра загальної та 

історичної геології і 

палеонтології 

доц. Хом’як Л.М. 

тел.: 0962102544 

25.05.2022 р. 

поч. 12
00

  

(онлайн)
 

 

Доповідь-презентація 

“Журналістська діяльність як поле 

бою 

(про жертв війни у сфері 

журналістики)” 

Факультет 

журналістики, 

кафедра теорії і 

практики 

журналістики 

доц. Рудик М.С., 

доц. Скленар І.М. 

тел.: 0322394116 

26.05.2022 р. 

поч. 12
00 

(онлайн) 

Лекція “Звідки в рослин таке 

різноманіття кольорів?” 

 

Біологічний факультет 

доц. Мерлавский В.М., 

асп. Макар О.О. 

тел.: 0974474257 

25.05.2022 р. 

поч. 13
30

 

(онлайн) 

Науковий семінар на тему: 

“Свобода слова і стандарти 

журналістської творчості в умовах 

широкомасштабної російської 

війни проти України” 

 

Факультет 

журналістики, 

кафедра 

радіомовлення і 

телебачення 

проф. Лизанчук В.В. 

тел.: 0322394030 

25.05.2022 р. 

13
00

-15
00

  

(онлайн) 

Науково-практичний семінар 

“Субсидіарна модель надання 

послуг дітям та дорослим з 

інвалідністю”,“Психотерапевтичн

а допомога сім’ям, які виховують 

дітей із освітніми потребами” 

Факультет 

педагогічної освіти, 

кафедра спеціальної 

освіти 

проф. Островська 

К.О., 

доц. Сайко Х.Я. 

тел.: 0973793409 

25.05.2022 р. 

поч. 15
00

 

(онлайн) 

Лекція “Особливості роботи 

репортера в Україні під час 

російського вторгнення (на 

прикладі “ABCnews”)” 

 

Факультет 

журналістики, 

кафедра нових медій 

доц. Залізняк Ю.Б. 

тел.: 0505052045 

tel:+380322394030


26-27.05.2022 р. 

поч. 10
00

 

вул. Університетська, 1 

ауд. 327 

(онлайн) 

IV Міжнародний студентський 

лінгвістичний семінар “Обличчя 

мовознавства” 

 

Філологічний 

факультет, 

кафедра польської 

філології разом із 

Інститутом 

полоністики і 

логопедії Вармінсько-

Мазурського 

університету в м. 

Ольштині (Польща) 

доц. Лозинська О.Г. 

тел.: 0322394733 

26.05.2022 р. 

поч. 12
00

  

(онлайн} 

Презентація медіапроєкту 

“SoloWay”. 

Круглий стіл “Особливості 

реалізації медійної ініціативи в 

умовах війни” 

 

Факультет 

журналістики, 

кафедра 

радіомовлення і 

телебачення 

асист. Табінський Я.І. 

тел.: 0322394034 

26.05.2022 р. 

поч. 15
05 

вул. Січових Стрільців, 

14 

(онлайн) 

Міжкафедральний науковий 

семінар аспірантів 

Юридичний 

факультет, 

кафедра 

адміністративного та 

фінансового права 

доц. Шандра Р.С. 

тел.: 0322394124 

26.05.2022 р. 

поч. 18
00

 

вул. Університетська, 1 

Науково-методичний семінар 

“російська агресія 2022 р. проти 

України у світлі геноцидних 

студій” (доповідач – канд. істор. 

наук, доц. Андрій Козицький) 

Історичний факультет, 

кафедра новітньої 

історії України імені 

Михайла 

Грушевського 

доц. Сіромський Р.Б. 

тел.: 0322394106 

27.05.2022 р. 

поч. 12
00 

вул. Драгоманова, 5 

Наукова бібліотека, 

Головний читальний 

зал 

Лекція “Богословський містицизм 

і питання національної безпеки: 

бібліотечні ресурси як джерело 

вивчення духовно-інформаційних 

диверсій XVII–XX ст.” 

Наукова бібліотека 

доц. Кметь В.Ф. 

тел.: 0322394754 



27.05.2022 р. 

поч. 15
05 

вул. Січових Стрільців, 

14 

(онлайн) 

V Всеукраїнська науково- 

практична конференція з проблем 

економіки інтелектуальної 

власності “Цифрова 

трансформація та цифрова 

економіка: аспекти 

інтелектуальної власності” 

Юридичний 

факультет, 

кафедра 

інтелектуальної 

власності, 

інформаційного та 

корпоративного права 

доц. Тарасенко Л.Л. 

тел.: 0322394389 

27.05.2022 р. 

16
00

-18
00 

(онлайн) 

Круглий стіл “Підтримка 

науковця в умовах війни” 

Факультет 

електроніки та 

комп’ютерних 

технологій 

доц. Катерняк І.Б. 

тел.: 0322394565 

28.05.2022 р. 

поч. 10
00 

вул. Університетська, 1 

ауд. 220  

(онлайн) 

 

Всеукраїнський конкурс юних 

дослідників “Кристал” імені 

Євгена Гладишевського 

Хімічний факультет, 

кафедра неорганічної 

хімії 

ст. наук. співроб. 

Міліянчук Х.Ю., 

доц. Пукас С.Я. 

тел.: 0322600388 

30.05.2022 р. 

поч. 10
00

 

вул. Грушевського, 4 

ауд. 220 

 

Науково-пізнавальна екскурсія 

“Палеонтологічні мандрівки 

Львовом” 

Геологічний 

факультет, 

кафедра загальної та 

історичної геології і 

палеонтології 

доц. Іваніна А.В. 

тел.: 0664086114 

30.05.2022 р. 

поч. 11
00

 

вул. Університетська, 1 

ауд. 234 

(онлайн) 

Науково-методичний семінар 

кафедри української мови ім. 

проф. Івана Ковалика  

“Історія діалектологічних 

досліджень у Львівському 

університеті”; доповідачі –  

доц. Глібчук Н.М., доц. Костів 

О.М. 

Філологічний 

факультет, 

кафедра української 

мови ім. проф. Івана 

Ковалика 

доц. Кутня Г.В. 

тел.: 0322394717 

30.05.2022 р. 

11
00

-12
30

  

(онлайн) 

 

Науково-методичний семінар 

“Академічна мобільність 

викладача: презентація 

результатів спеціальної програми 

обміну для викладачів в 

Університеті ім. кардинала 

Стефана Вишинського (Польща) в 

рамках програми Erasmus+” 

Факультет 

педагогічної освіти, 

кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

доц. Корнят В.С. 

тел.: 0957711193 



30.05.2022 р. 
поч. 14

00 

(онлайн) 
 

Презентація освітньо-наукової 

програми подвійного диплому для 

магістрів “Нові медіа і 

комункаційні технології” (спільно 

з Університетом імені Адама 

Міцкевича, м. Познань, Польща) 

Факультет 

журналістики, 

заступник декана 

доц. Яценко А.М. 

тел.: 0679039279 

30.05.2022 р. 

поч. 18
00 

(онлайн) 

Перегляд і обговорення 

документального фільму 

“Простори Банаха”, присвяченого  

130-річчю від дня народження 

вченого  

 

Механіко-

математичний 

факультет 

проф.Зарічний М.М. 

тел.: 0322394174 

31.05.2022 р. 

поч. 10
00

 

вул. Грушевського, 4 

ауд. 231 

Науково-пізнавальні екскурсії у 

Музеї рудних формацій 

Геологічний 

факультет, 

Музей рудних 

формацій 

асист. Шваєвський 

О.В. 

тел.: 0672596656 

31.05.2022 р. 

поч. 15
00 

вул. Драгоманова, 5 

Наукова бібліотека, 

Головний читальний 

зал 

Міждисциплінарний семінар 

Verbum et Scriptum. 

Лекція “Петрарка від А до Я” 

Наукова бібліотека 

доц. Ільків-

Свидницький М.М. 

тел.: 0322613597 

31.05.2022 р. 

поч. 15
00 

(онлайн) 

Лекція “Штрихи до академічного 

портрету Кароліни 

Лянцкоронської – першої жінки-

габілітантки Львівського 

університету” 

Факультет 

журналістики, 

кафедра нових медій 

доц. Марушкіна І.І. 

тел.: 0505052045 
 


