
Перелік проведення
наукових конференцій здобувачів вищої освіти та молодих учених 

Міністерства освіти і науки України на 2023 рік

Львівського національного університет імені Івана Франка 

1. МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ
№
з/п

Тема конференції. 
Основні питання, що 

пропонуються для 
обговорення

Заклад вищої освіти 
(установа),

відповідальна особа за 
проведення, адреса, телефон, 

e-mail

Місто та 
термін 

проведення

Кількість
учасників

від
України

Зарубіжні 
країни та 
кількість 

учасників від 
кожної

Міністерства, відомства або 
установи, які є 

співорганізаторами заходу 
від України та зарубіжних 

країн
1 2 3 4 5 5а 6

1. II Міжнародна науково- 
практична конференція
“ Музичне мистецтво та 
виховання: міжкультурні 
зв'язки України та країн 
Євросоюзу”.
Основні питання:
-регіональна етномузикологія 
та її педагогічний потенціал; 
-музичне мистецтво та 
виховання в контексті 
міжнаціональних зв’язків 
України та Польщі.

Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка, факультет культури і 
мистецтв, кафедра музичного 
мистецтва факультету 
культури і мистецтв.

Відповідальна особа: 
доц. Салдан С.О.
Адреса: м. Львів, 79000, 
вул. Валова, 18, 
тел.: (032)239 43 17 
тел.: (097) 340 97 34 
e-mail:
svitlana.saldan@gmail.com

м. Львів, 
30 березня 
2023 року

100
осіб

Польща - 25 
Чехія - 15 
Словаччина - 10

Міністерство освіти і науки 
України;
ДНУ “Інститут модернізації 
змісту освіти”;
Instytut Muzyki Kolegium 
Nauk Humanistycznych 
Uniwersytetu 
Rzeszowskiego;
Akademie muzickych umeni 
v Praze (Чехія).

2. “Державне й муніципальне 
управління у  XXI столітті: 
організаційно-економічні, 
правові та інформаційні 
аспекти

Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка, факультет управління 
фінансами та бізнесу.

м. Львів, 
30 березня 
2023 року

100
осіб

Міністерство освіти і науки 
України;
ДНУ “Інститут модернізації 
змісту освіти”; 
Національний університет
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1. Проблеми та перспективи 
формування механізмів 
державного управління 
соціально-економічним 
розвитком.
2. Політика ЄС щодо України: 
сучасні виклики та реалії.
3. Міжнародна співпраця 
України у воєнний та 
повоєнний час.
4. Відбудова фінансово- 
економічної системи України 
у післявоєнний період.
5. Публічне управління та 
адміністрування: виклики в 
умовах воєнного стану, та 
очікування після завершення 
війни в Україні.
6. Стратегія розвитку 
місцевого самоврядування в 
умовах глобальної інтеграції.
7. Правове забезпечення 
публічного управління.
8. Правове регулювання 
відносин у громадянському 
суспільстві.

Відповідальна особа: 
доц. Капленко Г.В.
Адреса: м. Львів, 79005, 
вул. Коперника, З, 
тел.: (032) 235 64 50 
тел.: (067) 674 54 60 
e-mail:
halyna.kaplenko@lnu.edu.ua

Національний університет 
“Чернігівська політехніка”. 
Відповідальна особа: 
доц. Руденко О.М.
Адреса: м. Чернігів, 14000, 
вул. Шевченка, 95, 
тел.: (046) 266 51 03 
тел.: (067) 408 20 28 
e-mail: rudenkolgam@gmail.

“Чернігівська політехніка”; 
Хмельницький університет 
управління та права імені 
Леоніда Юзькова; 
Центральноукраїнський 
національний технічний 
університет;
Міжнародний європейський 
університет;
Чернігівський інститут 
інформації, бізнесу і права 
Закладу вищої освіти 
“Міжнародний науково- 
технічний університет імені 
академіка Юрія Бугая”; 
Навчально-наукова 
лабораторія дослідження 
проблем публічного 
адміністру вання та 
децентралізації влади НДІ 
державного будівництва та 
місцевого самоврядування 
Національної академії 
правових наук України;
DTI University, Dubnica nad 
Vahom (Slovakia);
Batumi Navigation Teaching 
University -  Research Center 
(Georgia);
Ivan Paul li Catholic 
University of Lublin 
(Poland);
Institute of Mathematics, 
Informatics and Landscape
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Architecture (Poland); 
Bronislav Markevich State 
Higher Technical and 
Economic School (Yaroslavl, 
Poland).

3. XIX М іжнародна наукова 
конференція студентів і 
аспірантів “ Молод поступ 

б і о л о г і ї ”, присвячена 90-річчю 
від дня народження академіка 
НАН України, професора 
ІІІеляга-Сосонка Юрія 
Романовича. 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.

Відповідальні особи: 
доц. Гончаренко В.І., 
асист. Андрейчук Р.Р.
Адреса: м. Львів, 79005, 
вул. Грушевського, 4, 
тел.: (032)239 41 37 
e-mail:
vitaliy.honcharenko@lnu.edu.ua

м. Львів, 
26-28 
квітня 

2023 року

300
осіб

Польща - 45 
Словаччина - 5 
Чехія - 5 
Литва - 5 
Молдова - 5

Міністерство освіти і науки 
України;
ДНУ “Інститут модернізації 
змісту освіти”;
Національна академія наук 
України;
Інститут ботаніки
ім. М.Г. Холодного НАН
України;
Міністерство науки і вищої 
освіти Польщі;
Поморська академія; 
Університет імені Марії 
Кюрі-Склодовської в 
Любліні;
Ойцовський національний 
парк.

4. VII М іжнародна студентська 
науково-практична 
конференція “ А 
питання історії, теорії та 
практики театру в 
дослідженнях студентів і 
молодих учених”.
Основні питання:
- питання теорії і практики 
театру;

Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка, факультет культури і 
мистецтв, кафедра 
театрознавства та акторської 
майстерності.

Відповідальна особа: 
доц. Лаврентій Р.Я.
Адреса: м. Л ьвів, 79000,

м. Львів, 
27-28 
квітня 

2023 року

100
осіб

Польща - 14 
Чехія - 5 
Австрія - 2 
Велика 
Британія - 2 
США - 2

Міністерство освіти і науки 
України;
ДНУ “Інститут модернізації 
змісту освіти”;
Відділ посольства Австрії в 
Україні;
Представництво 
Австрійської служби 
обмінів у Львові; 
Ягеллонський університет
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- бачення історії театру 
студентами -  молодими 
науковцями;
- актуальні питання, пов’язані 
з історією театру.

вул. Валова, 18, 
тел.: (032) 239 42 99 
тел.: (099) 007 17 04 
e-mail:
tsam.dep.cultart@lnu.edu.ua
roman.lavrentii@lnu.edu.ua

(Краків, Польща);
Празька театральна 
академія (Прага, Чехія); 
Бірмінгемський університет 
(Великобританія); 
Стетсонський університет 
(США).

5. XXI Міжнародна 
студентсько-аспірантська 
наукова конференція
“ Актуальні проблеми прав 
людини, держави та 
правової системи
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: 
Шандра Р.С.,
Адреса: м. Львів, 79000, 
вул. Університетська, 1, 
тел.: (067) 737 05 83 
e-mail:
roman.shandra@lnu.edu.ua

м. Львів, 
квітень 

2023 року

100
осіб

10-15
осіб

Міністерство освіти і науки 
України;
ДНУ “Інститут модернізації 
змісту освіти”.
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6. Міжнародна
мультидисципл інарна
студентська інтернет-
конференція
“Мозаїка наукової 
комунікації
Напрями роботи:
1. Філологія.
2. Історія.
3. Етнологія.
4. Культура і мистецтво.
5. Педагогіка.
6. Філософія.
7. Психологія.

Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка, філологічний 
факультет.

Відповідальна особа: 
доц. Крохмальний Р.О.
Адреса: м. Львів, 79000, 
вул. Університетська, 1, 
тел.: (032)239 41 58 
тел.: (032) 239 41 88 
e-mail:
roman.krokhmalnyy@lnu.edu.ua 
filol ogyl nu@gmai 1. com

м. Львів, 
4 травня 

2023 року

100
осіб

20
осіб

Міністерство освіти і науки 
України;
ДНУ “Інститут модернізації 
змісту освіти”;
Варшавський університет 
(Польща);
Загребський університет 
(Хорватія);
Софійський університет 
(Болгарія).

7. XXX М іжнародна наукова 
конференція студентів, 
аспірантів та молодих 
учених “Актуальні проблеми 
функціонування 
господарської системи 
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;

Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка, економічний 
факультет.

Відповідальна особа: 
доц. Буняк В.Б.
Адреса: м. Львів, 79000, 
просп. Свободи 18, 
тел.: (032) 239-41-68 
e-mail: vasyl.bunyak@lnu.edu.ua

м. Львів, 
19-20 

травня 
2023 року

150
осіб

Болгарія - 2 
Литва - 2 
Німеччина - 2 
Польща - 5

Міністерство освіти і науки 
України;
ДНУ “Інститут модернізації 
змісту освіти”;
Університет ім. Кардинала 
Стефана Вишинського (м. 
Варшава, Польща); 
Лодзький університет 
(Польща);
Вроцлавський університет 
(Польща);
ПІауляйський університет 
(Литва).
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Менеджменту; 
Інформаційних систем у 
менеджменті;

- Обліку та аудиту; 
Економічної статистики та 
бізнес-аналітики;

- Фінансів і кредиту; 
Управління та експертизи 
товарів.

8. XVI Науково-практична 
конференція студентів та 
молодих вчених 
“ Психологічні проблеми 
сучасності
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: м. Львів, 79000, 
вул. Коперника, 3, 
тел.: (032) 261 68 92 
e-mail: olena.shtepa@lnu.edu.ua

19-20 
травня 

2023 року

70
осіб

25
осіб

Міністерство освіти і науки 
України;
ДНУ “Інститут модернізації 
змісту освіти”;
Інститут соціогуманітарних 
проблем людини ЗНЦ НАН 
і МОН України.

9. X X X  М іжнародний  
славістичний колоквіум,
присвячений пам 'яті 
слов янських
перш опросвіт ників свят их  
К ирила і М ефодія.
Колоквіум спрямований на 
вивчення історії, мови, 
літератури західних та 
південних слов’ян, їх взаємин 
з Україною та українцями, а 
також історії славістики:
- кирило-мефодіївська 
традиція в суспільному 
розвитку слов'ян;

Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка, Інститут славістики.

Відповідальні особи: 
проф. Татаренко А.Л., 
доц. Шпик І.Є.
Адреса: м. Львів, 79000, 
вул. Університетська, 1, 
тел.: (032) 239 42 78 
e-mail:
kolokviumlviv@gmail.com

м. Львів, 
25-26 

травня 
2023 року

85
осіб

Сербія - 5 
Словенія - 5 
Болгарія - 1 
Польща - 6 
Хорватія - 1 
Білорусь - 1

Міністерство освіти і науки 
України;
ДНУ “Інститут модернізації 
змісту освіти”.
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- історія, мова, література та 
культура слов’янських 
народів; концептуальні 
питання;
- Україна й українці у 
загальнослов’янському та 
європейському контексті;
- історіографія та методологія 
славістики.

10. “ Географічна освіта і наука: 
виклики і поступ , до 140- 
річчя географії у Львівському 
Університеті.

Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка, географічний 
факультет.

Відповідальні особи:
Біланюк В.І., Тиханович Є.Є. 
Адреса: м. Львів, 79000, 
вул. Дорошенка, 41/37(36), 
тел.: (067) 768 00 00 
тел.: (097) 852 65 84 
e-mail:
volodymyr.bilanyuk@lnu.edu.ua
yevhen.tykhanovych@lnu.edu.ua

м. Львів, 
травень 

2023 року

150
осіб

Польща - 7 
Швеція - 3 
Франція - 1 
Грузія - 5 
Німеччина - 3

Міністерство освіти і науки 
України;
ДНУ “Інститут модернізації 
змісту освіти”;
Львівська обласна 
державна адміністрація.

11. “Ґрунтознавство 
століття: сучасні виклики 
та стратегія р”,
присвячена 30-річчю кафедри 
грунтознавства і географії 
грунтів Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка.

Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка, географічний 
факультет, кафедра 
ґрунтознавства і географії 
грунтів.

Адреса: м. Львів, 79000, 
вул. Дорошенка, 41, 
тел. : (032) 239 43 27 
e-mail: kfgeogrunt@lnu.edu.ua

м. Львів, 
27-28 

вересень 
2023 року

100
осіб

Міністерство освіти і науки 
України;
ДНУ “Інститут модернізації 
змісту освіти”;
Ягелонський університет 
(м. Краків, Польща); 
Молдавський державний 
університет (м. Кишинів, 
Молдова);
Університет Сельчук 
(м. Конья, Туреччина); 
Західний університет

mailto:volodymyr.bilanyuk@lnu.edu.ua
mailto:yevhen.tykhanovych@lnu.edu.ua
mailto:kfgeogrunt@lnu.edu.ua


“Василе Голдіші” (м. Арад, 
Румунія);
Грайфсвальдський 
університет Інститут 
географії і геології 
(м. Г’райфсвальд, земля 
Мекленбург-ГІередня 
Померанія, Німеччина); 
Литовський науково- 
дослідний центр сільського 
та лісового господарства 
(Литва).

12. XXX Ю вілейна конференція 
Асоціації українських 
германістів “Германістика в 
траискультурному вимірі
Питання, які 
обговорюватимуться: 
германістика і сучасні 
виклики,
міждисциплінарність, 
транскультурна комунікація, 
німецька мова як іноземна у 
закладах вищої та середньої 
освіти; німецька література в 
українських перекладах.

Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка, факультет іноземних 
мов.

Відповідальна особа:
проф. Паславська А.Й. 
Адреса: м. Львів, 79000, 
вул. Університетська, 1, 
тел.: (067) 933 06 42 
e-mail: alla@mail.lviv.ua

м. Львів, 
29-30 

вересня 
2023 року 
(змішаний 
формат)

130
осіб

Німеччина - 15 
Австрія - 10 
Польща - 10 
Туреччина - 2 
Італія - 1 
Угорщина - 1 
Боснія і
Герцеговина - 1

Міністерство освіти і науки 
України;
ДНУ “Інститут модернізації 
змісту освіти”;
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 Г’анса Зайделя (ФРН) 
в Україні.

13. XVII Міжнародна наукова 
конференція “ Г
економіка та т уриш : 
національний та 
міжнародний д

Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка, географічний 
факультет, кафедра туризму.

Відповідальна особа:

м. Львів, 
6-8 жовтня 
2023 року

70
осіб

Польща - 20 
Чехія - 10 
Словаччина - 10 
Угорщина - 10 
Болгарія - 3

Міністерство освіти і науки 
України;
ДНУ “Інститут модернізації 
змісту освіти”;
Львівська обласна

mailto:alla@mail.lviv.ua


Питання: геопросторові 
аспекти туристичної 
діяльності, суспільно- 
економічні проблеми у 
туризмі, інноваційні форми 
туризму та ін.

доц. Каднічанський Д.А., 
Адреса: м. Львів, 79000, 
вул. Дорошенка, 41, 
тел.: (032) 239 46 03 
тел.: (067)494 16 75 
e-mail: dimakad@ukr.net

Греція - 3 
CILIA - 2

державна адміністрація.

14. М іжнародна наукова 
конференція студентів і 
молодих науковців  
з теоретичної та 
експериментальної фізики 
“ЕВРИКА -2023 
Конференція має на меті обмін 
досвідом та досягненнями між 
молодими науковцями, що 
працюють у галузі 
теоретичної, прикладної, 
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.

Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка, фізичний факультет, 
факультет електроніки та 
комп’ютерних технологій.

Відповідальна особа: 
проф. Стадник В.Й.;
Адреса: м. Львів, 79005, 
вул. Драгоманова, 19, 
тел.: (032) 239 44 29 
тел.: (067) 137 9491 
e-mail:
vasylstadnyk@ukr.net
vasyl.stadnyk@lnu.edu.ua

м. Львів 
17-19 

жовтня 
2023 року

100
осіб

Польща - 20 
Литва - 5 
Словацька 
Республіка - 5 
Чеська
Республіка - 5 
Німеччина - 5 
Австрія - 5 
Велика 
Британія - 5 
Казахстан - 5 
Нідерланди - 2

Міністерство освіти і науки 
України;
ДНУ “Інститут модернізації 
змісту освіти”; 
Фізико-механічний 
інститут імені Г .В.
Карпенка НАН України 
(Україна);
Західний науковий центр 
LIAH України і МОН 
України (Україна);
Академія ім. Яна Длугоша в 
Ченстохові (Польща); 
Кошалінський 
політехнічний університет 
(Польща);
Університет Зєльоної Ґури 
(Польща);
Львівський IT кластер 
(Україна).

15. XI Міжнародна науково- 
практична конференція- 
форум молодих економістів- 
кібернетиків “ М
економіки: проблеми, 
тенденції, досвід
Секції конференції:

Моделювання економіко-

Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка, економічний 
факультет.

Відповідальна особа: 
доц. Артим-Дрогомирецька З.Б. 
Адреса: м. Львів, 79000, 
гіросп. Свободи 18,

м. Львів, 
26-27 

жовтня 
2023 року

120
осіб

Болгарія - 1 
Литва - 1 
Німеччина - 2 
Польща - 6

Міністерство освіти і науки 
України;
ДНУ “Інститут модернізації 
змісту освіти”;
Університет ім. Кардинала 
Стефана Вишинського 
(м. Варшава, Польща); 
Лодзький університет

mailto:dimakad@ukr.net
mailto:vasylstadnyk@ukr.net
mailto:vasyl.stadnyk@lnu.edu.ua


виробничих систем;
- Економетричні моделі та 

методи прогнозування;
- Актуальні проблеми 

теоретичної та прикладної 
економіки;

- Функціонування 
економічних систем в 
кризових умовах.

тел.: (032) 239-47-62 
e-mail: zoriana.artym- 
drohomyretska@lnu.edu.ua

(Польща);
Вроцлавський університет 
(Польща);
ІІІауляйський університет 
(Литва);
Жешувський університет 
(Польща).

16. М іжнародна науково- Львівський національний м. Львів 100 Польща - 5 Національни й ун і верс итет
практична конференція університет імені Івана ЗО жовтня осіб Фінляндія - 5 “Острозька академія";
“ Scientificstydies 2023”. Франка, Наукове товариство 2023 року Чернівецький
Учасники конференції студентів, аспірантів, наці о на л ь ний у н і верс и тет
обговорять розвиток та докторантів і молодих вчених. імені Юрія Федьковича;
перспективи наукових К иївс ьки й у ні верс и тет
досліджень в сфері науки та Відповідальна особа: імені Бориса Грінченка;
техніки. Напрямки роботи Них С.О. ДНУ “Інститут
конференції: людино-машинна Адреса: м. Львів, 79000, модернізації змісту
взаємодія, технології вул. Драгоманова, 5, освіти”.
e-leaming, нейронні мережі і тел.: (098) 350 40 20
нейромережеві технології, e-mail:
гуманітарні, математичні та sviatoslav.pykh@lnu.edu.ua
соціокультурні студії.

mailto:zoriana.artym-drohomyretska@lnu.edu.ua
mailto:zoriana.artym-drohomyretska@lnu.edu.ua
mailto:sviatoslav.pykh@lnu.edu.ua


2. ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ

№
з/п

Тема конференції. 
Основні питання, що 

пропонуються для 
обговорення

Заклад вищої освіти 
(установа),

відповідальна особа за 
проведення, адреса, телефон, 

e-mail

Місце та 
термін 

проведення
Кількість учасників

Міністерства, відомства або 
установи, які є 

співорганізаторами заходу
Всього у т.ч. іного

родніх
1 2 3 4 5 5а 6

1. “ Законодавство повоєнної 
України: погляд у  майбутнє”.
Питання (секції):
Загальна теорія та філософія 
прав людини;
Історія держави і права; 
Конституційне право та 
процес;
Цивільне право та процес. 
Інтелектуальна власність; 
Ржологічне, земельне та 
соціальне право; 
Адміністративне, фінансове та 
інформаційне право. 
Кримінальне право та 
кримінологія;
Кримінальний процес та 
криміналістика.

Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка, Наукове товариство 
студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих вчених 
юридичного факультету.

Відповідальні особи:
Бельська С.
Адреса: м. Львів, 79000, 
вул. Університетська, 1, 
тел.: (096) 285 42 79 
e-mail:
solomiia.belska@lnu.edu.ua

м. Львів 
23-24 
лютий 

2023 року

100
осіб

Міністерство освіти і науки 
України;
ДНУ “Інститут 
модернізації змісту 
освіти”.

2. Ill Всеукраїнська науково- 
практична конференція 
‘ ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА У 
СВІТЛІ РЕФОРМ І 
ВИКЛИКІВ”.
Тематичні напрями 
конференції:
Секція 1. Організація

Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка,
Наукове товариство студентів, 
аспірантів, докторантів і 
молодих вчених факультету 
педагогічної освіти.

м. Львів, 
16-17

березня 
2023 року

100
осіб

Міністерство освіти і науки 
України;
ДНУ “Інститут 
модернізації змісту 
освіти".

mailto:solomiia.belska@lnu.edu.ua


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

Відповідальна особа: 
голова НТ факультету, 
Столярик О.Ю.
Адреса: м. Львів, 79000, вул. 
Туган-Бароновського, 7, 
тел.: (096) 961 54 93 
e-mail:
pedagogy.faculty@lnu.edu.ua
science.dep.pedagogy@lnu.edu.ua
olha.stolyaryk@lnu.edu.ua

3. Всеукраїнська науково- 
практична конференція
“Наука в Україні: досвід та 
інновації
Учасники конференції 
обговорять розвиток та 
перспективи наукових 
досліджень в сфері науки та 
техніки в Україні. Напрямки 
роботи конференції: людино- 
машинна взаємодія, технології 
e-learning, нейронні мережі і 
нейромережеві технології, 
гуманітарні, математичні та 
соціо-культурні студії.

Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка, Наукове товариство 
студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих вчених.

Відповідальна особа:
Них С.О.
Адреса: м. Львів, 79000, 
вул. Драгоманова, 5, 
тел.: (098) 350 40 20 
e-mail:
sviatoslav.pykh@lnu.edu.ua

м. Львів 
31 березня 
2023 року

80
осіб

ЗО
осіб

Міністерство освіти і науки 
України;
ДНУ “Інститут 
модернізації змісту 
освіти'';
11 ац і он ал ьн и й у н іверситет 
“Острозька академія”; 
Чернівецький 
н ац і о н ал ьн и й у н і верс и тет 
імені Юрія Федьковича;
Київський університет 
імені Бориса Грінченка.

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


4. XXI Всеукраїнська наукова 
конференція молодих 
філологів “VIVAT 
ACADEMIA ”
Основні питання:
-  українська література: 
історія та сучасний 
літературний процес;
-  теорія літератури та 
літературна компаративістика;
-  історія, теорія та поетика 
фольклору, фольклоризм: 
традиційне у нових дискурсах;
-  українська мова 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.

Відповідальні особи: 
доц. Гунчик І.В.
Адреса: м. Львів, 79000, 
вул. Університетська, 1, 
тел.: (032)239 41 58 
тел.: (032)239 41 88; 
e-mail:
ihor.hunchyk@lnu.edu.ua
filologylnu@gmail.com

м. Львів, 
5 квітня 

2023 року

60
осіб

10
осіб

Міністерство освіти і 
науки України;
ДНУ "Інститут 
модернізації змісту 
освіти”.

5. XVI Всеукраїнська науково- Львівський національний м. Львів, 60 Міністерство освіти і науки
практична конференція університет імені Івана 13 квітня осіб України;
молодих вчених, аспірантів Франка, факультет культури і 2023 року ДНУ ‘Інститут
та студентів “ Хо мистецтв, кафедра режисури модернізації змісту
культура -  мистецькі та хореографії. освіти”.
виміри
Основні питання: Відповідальна особа:
-  хореографічне мистецтво як доц. Плахотнюк О.А.
феномен становлення хорео- Адреса: м. Львів, 79000,
логії України та світу; вул. Стефаника, 10,

Тел.:(066) 738 94 13

mailto:ihor.hunchyk@lnu.edu.ua
mailto:filologylnu@gmail.com


-  становлення та розвиток 
хореографічних шкіл, 
осередків;
-  провідні представники у 
сфері хореографічного 
мистецтва Україні та світі;
-  сучасні проблеми та 
перспективи розвитку 
вітчизняної та зарубіжної 
хореографічної культури;
-  мистецькі, педагогічні та 
наукові школи хореографічної 
сфери.

e-mail: vidlunnya@gmail.com
oleksandr.plakhotnyuk@lnu.edu
.ua

6. XXI Всеукраїнська науково- Львівський національний м. Черкаси, 60 20 Міністерство освіти і науки
практична конференція
“Фінансово-кредитна 
система України в умовах 
інтеграційних і 

глобалізаціиних процесів

університет імені Івана 
Франка,
Т ериторіально-відокремлений 
структурний підрозділ 
“Черкаське навчально- 
наукове відділення 
Львівського національного 
університету імені Івана 
Франка”.

Відповідальні особи: 
проф. Хуторна М.Е., 
доц. Третяк Н.М.
Адреса: м. Черкаси, 18000, 
вул. Чорновола, 164 
e-mail:
myroslava.khutoma@lnu.edu.ua
eherkasy_nauka@lnu.edu.ua

27 квітня 
2023 року

осіб осіб України;
ДНУ “Інститут 
модернізації змісту 
освіти”;
Київський національний 
економічний університет 
імені Вадима Гетьмана; 
Національний університет 
“Полтавська політехніка 
імені Юрія Кондратюка”; 
Хмельницький 
національний університет.

7. IX Ш кола-семінар молодих Львівський національний м. Львів 100 ЗО Міністерство освіти і науки
науковців “ Програ 
забезпечення для

університет імені Івана 
Франка, кафедра неорганічної

27-28
квітня

осіб осіб України;
ДНУ "Інститут

mailto:vidlunnya@gmail.com
mailto:oleksandr.plakhotnyuk@lnu.edu
mailto:myroslava.khutoma@lnu.edu.ua
mailto:eherkasy_nauka@lnu.edu.ua


структурного а
Теоретичні основи 
рентген і вської дифракції, 
нейтронографії, 
електронографії та методів 
визначення кристалічної 
структури, вдосконалення 
експериментальних навиків 
структурного аналізу з 
використанням сучасного 
фахового програмного 
забезпечення.

хімії.

Відповідальні особи; 
академік НАН України, 
проф. Гладишевський Р.Є. 
Адреса: м. Львів, 79005, 
вул. Кирила і Мефодія, 6, 
тел.: (032) 260 03 88 
e-mail:
difiraction.lviv@gmail.com

2023 року модернізації змісту 
освіти”;
Національна академія наук 
України;
Комітет кристалографів 
України;
Львівська міська рада; 
Міжнародний центр 
дифракційних даних 
(СІНА).

8. “Су часи і проблем и Львівський національний м. Львів 100 ЗО Міністерство освіти і науки
прикладної математики 
коми ’ютерних
Основні питання:
- інформаційні технології і 
системи;
- математичне моделювання;
- обчислювальна математика.

університет імені Івана 
Франка, факультет прикладної 
математики та інформатики.

Відповідальна особа: 
доц. Горлач В.М.
Адреса: м. Львів, 79000, 
вул. Університетська, 1, 
тел.: (032) 239 43 04 
e-mail: sscames@gmail.com 
ami.faculty@lnu.edu.ua

4-5 травня 
2023 року

осіб осіб України;
ДНУ "Інститут 
модернізації змісту 
освіти”.

9. “ Візуальна компетентність 
в медіа, як чинник 
консолідації демократії”
(Всеукраїнська конференція з 
міжнародною участю).

Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка, факультет 
журналістики.

Відповідальна особа: 
доц. ІІІайда Н.К.
Адреса: м. Львів, 79000, 
вул. Чупринки, 49, 
тел.: (067) 373 75 94 
e-mail:

м. Львів, 
23 травня 
2023 року

70
осіб

Молдова - 10 Міністерство освіти і науки 
України;
ДНУ "Інститут 
модернізації змісту 
освіти”;
Європейський університет 
Молдови.

mailto:difiraction.lviv@gmail.com
mailto:sscames@gmail.com
mailto:ami.faculty@lnu.edu.ua


nataliia.shaida@lnu.edu.ua
10. VIII Наукова студентська 

інтернет-конференція 
“ І н ф о р м а ц і я .Наука.  
Бібліотека. Весна”
Основні питання: 
пріоритетні напрями розвитку 
наукових досліджень системи 
соціальних комунікацій XXI 
ст.

Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка, факультет культури і 
мистецтв, кафедра 
бібліотекознавства і 
бібліографії.

Відповідальні особи: 
Білоусова Р. 3., 
доц. Демчук Н.Р.
Адреса: м. Львів, 79000, 
вул. Валова, 18, 
тел.: (032) 239 43 78 
тел.: (097) 462 25 71 
тел.: (050)371 29 74 
e-mail: bilosova@ukr.net 
lsb.dep.cultart@lnu.edu.ua 
ndemch@ukr.net

м, Львів, 
25 травня 
2023 року

100
осіб

Польща - 15 Міністерство освіти і 
науки України;
ДНУ “Інститут 
модернізації змісту 
освіти”;
Інститут бібліотекознавства 
та інформації наукової 
Вроцлавського 
університету;
Харківська державна 
академія культури; 
Київський університет 
імені Бориса Грінченка.

11. XXIV Всеукраїнська 
студентсько-аспірантська 
нау кова конференція
“ Реалії проблеми та 
перспективи розвитку 
географії, екології, туризму 
та сфери гостинності в 
У к р а ї н і ”.

Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка, географічний 
факультет.

Відповідальна особа: 
доц. Тиханович Є.Є.
Адреса: м. Львів, 79000, 
вул. Дорошенка, 41, 
тел.: (097) 852 65 82 
e-mail:
yevhen.tykhanovych@lnu.edu.ua

м. Львів, 
травень 

2023 року

50
осіб

Міністерство освіти і 
науки України;
ДНУ “Інститут 
модернізації змісту 
освіти”.

12. “Значення геологічної 
науки у освіті молодих 
вчених”.
Основні питання:

Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка, геологічний

м. Львів 
26-27 

вересня 
2023 року

70
осіб

10
осіб

Міністерство освіти і 
науки України;
ДНУ “Інститут модернізації 
змісту освіти”.

mailto:nataliia.shaida@lnu.edu.ua
mailto:bilosova@ukr.net
mailto:lsb.dep.cultart@lnu.edu.ua
mailto:ndemch@ukr.net
mailto:yevhen.tykhanovych@lnu.edu.ua


- мінерали Українських 
Карпат;
- геохімічні процеси у 
породних комплексах 
Львівсько-Волинського 
кам'яновугільного басейну
- поля палеонапружень і 
тектонічної тріщинуватості

факультет.

Відповідальна особа: 
доц. Борняк У,1.
Адреса: м. Львів, 79000, 
вул. Грушевського, 4, 
тел.: (032)239 41 44 
e-mail:
ulyana.bomyak@lnu.edu.ua

13. XVII Всеукраїнська науково- 
практична конференція 
молодих вчених, аспірантів та 
студентів “ Хореогра 
культура -  мистецькі 
виміри
Основні питання:
-  хореографічне мистецтво як 
феномен становлення 
хореології України та світу;
-  становлення та розвиток 
хореографічних шкіл, 
осередків;
-  провідні представники у сфері 
хореографічного мистецтва 
Україні та світі;
-сучасні проблеми та 
перспективи розвитку 
вітчизняної та зарубіжної 
хореографічної культури;
-  мистецькі, педагогічні та 
наукові школи хореографічної 
сфери.

Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка, факультет культури і 
мистецтв, кафедра режисури 
та хореографії.

Відповідальна особа: 
доц. ГІлахотнюк О.А.
Адреса: м. Львів, 79000, 
вул. Стефаника, 10, 
тел. (066) 738 94 13 
e-mail: vidlunnya@gmail.com 
oleksandr.pl akhotnyuk@ 
lnu.edu.ua

м. Львів 
16

листопада 
2023 року

60
осіб

Міністерство освіти і науки 
У країни;
ДНУ “Інститут 
модернізації змісту 
освіти”.

14. V Всеукраїнська наукова Львівський національний м. Львів, 60 ЗО Міністерство освіти і науки
конференція студентів та 
молодих вчених

університет імені Івана 
Франка, факультет культури і

листопад осіб осіб України;
ДНУ "Інститут

mailto:ulyana.bomyak@lnu.edu.ua
mailto:vidlunnya@gmail.com


“Регіональний 
соціокультурний 
менеджмент: сучасні 
виклики і тенденції 
розвит ку”
Основні питання:
- історичні аспекти 
становлення і розвитку 
регіонального 
соціокультурного 
менеджменту;
- модуси і культурні практики 
в багатокультурному просторі;
- феномен локальної культури;
- соціокультурні проекти в 
стратегії розвитку краю;
- волонтерство у 
соціокультурній діяльності;
- PR-менеджмент у 
соціокультурній сфері;
- менеджмент та його 
інновації в музейній, 
бібліотечній, культурно- 
дозвіллєвій, театрально- 
концертній сферах.

мистецтв, кафедра
соціокультурного
менеджменту.

Відповідальна особа: 
доц. Сирота Л. Б.
Адреса: м. Львів, 79000,
вул. Валова, 18,
тел.: (032) 239 43 17
тел.: (098) 128 16 64
e-mail: liljasyrota@yahoo.com
liliya.syrota@lnu.edu.ua

2023 року модернізації змісту 
освіти".
Рівненський державний 
гуманітарний університет, 
кафедра культурології та 
музеєзнавства;
Львівська національна 
академія мистецтв, 
кафедра менеджменту 
мистецтва;
Міський Палац культури 
імені Гната Хоткевича 
(Львів);
Всеукраїнський 
молодіжний центр (Київ).

15. “ Україна сьогодні і шатра: 
правові трансформації на
шляху до ЄС”. 
Питання (секції):
Загальна теорія та філософія 
прав людини;
Історія держави і права; 
Конституційне право та 
процес;

Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка, ГО “Об’єднання 
студентів-гіравників”,
Наукове товариство студентів, 
аспірантів, докторантів і 
молодих вчених юридичного 
факультету.

м. Львів 
листопад 
2023 року

100
осіб

Міністерство освіти і науки 
України;
ДНУ “Інститут 
модернізації змісту 
освіти".

mailto:liljasyrota@yahoo.com
mailto:liliya.syrota@lnu.edu.ua


Цивільне право та процес. 
Інтелектуальна власність; 
Екологічне, земельне та 
соціальне право; 
Адміністративне, фінансове та 
інформаційне право; 
Кримінальне право;
Крим і н альний процес.______

Відповідальні особи: 
Оприсько 3.
Адреса: м. Львів, 79000, 
вул. Університетська, 1, 
тел.: (067)270 38 63 
e-mail:
zakhariі .ортуsko@lnu. edu. ua

3. ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ

№
з/п

Тема конференції. 
Основні питання, що 

пропонуються для 
обговорення

Заклад вищої освіти 
(установа),

відповідальна особа за 
проведення, адреса, телефон, 

e-mail

Місце та 
термін 

проведення

Кількість учасників Міністерства, відомства або 
установи,які є 

співорганізаторами заходуВсього у т.ч. іного
родніх

1 2 3 4 5 5а 6
1. 13-й науково-практичний 

семінар “Проблеми 
геоморфології і 
палеогеографії Українських 
Карпат і прилеглих 
територій ” .

Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка, географічний 
факультет, кафедра 
геоморфології і 
палеогеографії..

Відповідальна особа: 
проф. Дубіс Л. Ф.
Адреса: м. Львів, 79000, 
вул. Дорошенка, 41, 
тел.: (066) 444 11 54 
e-mail:
lidiya.dubis@lnu.edu.ua

м. Львів 
лютий- 

березень 
2023 року

50
осіб

mailto:lidiya.dubis@lnu.edu.ua


2. “Горизонти
грунтознавства

Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка, географічний 
факультет, кафедра 
грунтознавства і географії 
ґрунтів.

Відповідальна особа: 
доц. Телегуз О.Г.,
Адреса: м. Львів, 79000, 
вул. Дорошенка, 41, 
тел.: (096) 521 16 05, 
e-mail:
oleksiy.telehuz@lnu.edu.ua

м. Львів, 
травень 

2023 року

40
осіб

3. “ Польовий семінар кафедри 
геоморфологи і 
палеогеографії

Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка, географічний 
факультет, кафедра 
геоморфології і 
палеогеографії..

Відповідальна особа: 
проф. Дубіс Л. Ф.. 
Адреса: м. Львів, 79000, 
вул. Дорошенка, 41, 
тел.: (066) 444 11 54 
e-mail:
lidiya.dubis@lnu.edu.ua

м. Львів 
вересень 

2023 року

20
осіб

Проректор 
з наукової роботи Роман ГЛАДИШЕВСЬКИЙ

mailto:oleksiy.telehuz@lnu.edu.ua
mailto:lidiya.dubis@lnu.edu.ua

