План проведення наукових і науково-технічних заходів у 2017 році
Луцький національний технічний університет
№
з/п

Назва НТЗ
(для міжнародних і англійською мовою)

1

2

1.

2.

Місце проведення

Термін
проведення

Телефон, факс,
e-mail,
сайт організації

3
4
5
Міжнародні науково-практичні конференції
Міжнародна науково-практична конференція Луцький національний 24 березня
Кафедри товарознавства та експертизи в
молодих учених та студентів «Якість та
технічний університет,
2017 р.
митній справі, обладнання переробних та
м. Луцьк,
харчових виробництв, машин легкої
безпечність товарів»
International scientific conference of young
вул. С. Ковалевської, 29
промисловості
scientists and students
Відповідальні за проведення:
«The quality and safety of goods»
к.т.н., доц. Ткачук В.В.
к.с.-.г.н., доц. Голячук С.Є.
Секції:
к.т.н., доц. Селезньов Е.Л.
1. Дослідження якості товарів.
2. Актуальні проблеми безпечності товарів.
тел. (0332) 78-99-51, (0332) 74-61-36
3. Проблеми технічного регулювання в
е-mail: kafedratem@mail.ru,
Україні та світі.
opv@lntu.edu.ua, mlp@lntu.edu.ua
4. Інфраструктурний розвиток торгівлі.
www.lutsk-ntu.com.ua
5. Харчові технології.
www.economosvita.lntu.edu.ua
6. Митне регулювання експортно-імпортних
операцій з товарами.
7. Легка промисловість.
ІV Міжнародна наукова конференція
Луцький національний 31 березня
Кафедра менеджменту та маркетингу
студентів, аспірантів та молодих вчених
технічний університет,
2017 р.
Відповідальні за проведення:
м. Луцьк,
к.е.н., проф. Морохова В.О.
«Актуальні проблеми менеджменту в
вул. Львівська, 75
к.е.н., проф. Войтович С.Я.
умовах інноваційного розвитку економіки»
IV International Scientific Conference of Students
and Young Scientists «Actual problems of
тел. (0332) 25-36-12
management in innovative economic
е-mail: mm@lntu.edu.ua
development»
www.lutsk-ntu.com.ua

Країниучасниці (для
міжнародних
НТЗ)
6
Польща,
Чехія,
Білорусь,
Литва,
Грузія

Польща,
Білорусь,
Португалія,
Литва,
Грузія

www.economosvita.lntu.edu.ua

3.

4.

Секції:
1. Теорія та практика менеджменту
підприємств.
2. Адміністративний менеджмент.
3. Менеджмент ЗЕД.
4. Менеджмент персоналу.
5. Фінансовий менеджмент.
6. Маркетингове управління підприємствами.
7. Логістичне управління підприємствами.
8. Управління виробничими системами.
9. Менеджмент у готельному бізнесі та
туризмі.
10. Інноваційно-інвестиційні засади розвитку
підприємств.
11. Інформаційні системи в менеджменті.
12. Управлінські аспекти облікового
забезпечення менеджменту.
Міжнародна науково-практична конференція
«Облік, аналіз і контроль в стратегії
розвитку економіки України»
International scientific and practical conference
young scientists, graduate students and
applicants «Accounting, analysis and control
strategy of economic development of Ukraine»
Міжнародна науково-практична конференція
молодих вчених та студентів «Інформаційне,
програмне та технічне забезпечення систем
управління організаційно-технологічними
комплексами»
An international science and practice conference
for young scientists and students «Information,
software and technical support for control
systems used in organized technology complexes
Секції:

Луцький національний
технічний університет,
м. Луцьк,
вул. Львівська, 75

Луцький національний
технічний університет,
м. Луцьк,
вул. Львівська, 75

15 квітня
2017 р.

28-29
квітня
2017 р.

Кафедра обліку та аудиту
Відповідальний за проведення:
к.е.н., проф. Садовська І.Б.
тел. (0332) 78-99-52;
e-mail: konferencia_lntu@ukr.net
www.lutsk-ntu.com.ua
Кафедра комп’ютерної інженерії
Відповідальний за проведення:
к.т.н., доц. Пех П.А.
тел. (03322) 74-61-15
е-mail: conference.lntu.ce@gmail.com
www.ki.lutsk-ntu.com.ua
www.lutsk-ntu.com.ua

Польща,
Болгарія,
Казахстан,
Таджикистан,
Білорусь
Білорусь,
Польща,
Латвія,
Великобританія,
Німеччина

5.

6.

7.

1. Цифрові та цифро-аналогові системи на
базі ПЛІС.
2. Комп’ютерні системи на базі
мікроконтролерів.
3. Розробка прикладного та системного
програмного забезпечення.
4. Управління проектами в галузі
інформаційних технологій.
5. Організація баз даних.
6. Захист інформації в комп’ютерних
системах та мережах.
7. Робототехніка та системи штучного
інтелекту.
ІІ Міжнародна науково-практична
Луцький національний
конференція «Проблеми та перспективи
технічний університет,
м. Луцьк - с. Світязь
розвитку туризму в Україні та світі»
ІІ International scientific-practical conference
«Prospects of development of tourism in Ukraine
and the world»
Міжнародна науково-практична конференція
з проблем вищої освіти і науки
«Інформаційні технології в освіті, науці і
виробництві (ІТОНВ-2017)»
VI International scientific-practical conference
on higher education and research "Information
technologies in education, science and
production (ITESP)"
Міжнародна науково-практична конференція
«Матеріали і покриття в екстремальних
умовах: теоретичні і експериментальні
дослідження, застосування, сучасні
технології виготовлення»
International Scientific Conference "Materials
and coatings under extreme conditions:

Луцький національний
технічний університет,
м. Луцьк,
вул. Потебні, 56

18-19
травня
2017 р.

Кафедра туризму та цивільної безпеки
Відповідальний за проведення:
д.е.н., проф. Матвійчук Л.Ю.

25-27
травня
2017 р.

тел. (0332) 74-61-14
е-mail: opbzh@lntu.edu.ua
www.lutsk-ntu.com.ua
Кафедра комп’ютерних технологій,
Відповідальний за проведення:
д.т.н, доц. Андрущак І.Є.
тел. (0332) 26-26-93
е-mail: kt@lntu.edu.ua
www.lutsk-ntu.com.ua

Луцький національний 30 травня –
технічний університет,
1 червня
м. Луцьк,
2017р.
вул. Потебні, 56

Кафедра комп’ютерного проектування
верстатів та технології машинобудування
Відповідальний за проведення:
д.т.н., проф. Рудь В.Д.
тел. (050) 998-48-01
е-mail: vikdmrud@rambler.ru

Польща,
Білорусь,
Словаччина,
Угорщина
Болгарія
Білорусь,
Польща,
Латвія,
Грузія,
Чехія,
Німеччина
Білорусь,
Польща,
Угорщина,
Болгарія,
Румунія

8.

9.

10.

11.

theoretical and experimental studies, the use of
modern manufacturing technology"
ІХ Міжнародна науково-практична
Луцький національний
конференція «Сучасні кризові явища в
технічний університет,
м. Луцьк,
економіці і проблеми облікового,
вул. Львівська, 75
контрольного і аналітичного забезпечення
управління підприємством»
VІІІ International scientific and practical
conference «Modern economic crisis and the
problems of accounting, control and analytical
support enterprise management»
ІV Міжнародна науково-практична
Луцький національний
конференція «Енергетична безпека
технічний університет
м. Луцьк, вул.
навколишнього середовища»
IV International scientific – practical conference
Львівська, 75
on «Energetic safety of environment»

www.lutsk-ntu.com.ua
24 червня
2017 р.

28-30
вересня
2017 р.

IV Міжнародна науково-практична
Луцький національний
конференція «Облік, аналіз і аудит: виклики технічний університет,
м. Луцьк,
інституціональної економіки»
IV International scientific conference
вул. Львівська, 75
«Accounting, analysis and audit: challenges of
institutional economics»

7 жовтня
2017 р.

Міжнародна науково-практична конференція Луцький національний
«Підприємництво та торгівля: сучасний стан технічний університет,
м. Луцьк,
та перспективи розвитку»
International scientific conference «Business and вул. С. Ковалевської, 29
trade: current state and prospects of development»

12-13
жовтня
2017 р.

Кафедри обліку та аудиту, економічної
теорії та міжнародної економіки
Відповідальні за проведення:
к.е.н., проф. Садовська І.Б.
к.е.н., доц. Савош Л.В.
тел. (0332) 78-99-52;
e-mail: konferencia_lntu@ukr.net
www.lutsk-ntu.com.ua
Кафедра екології
Відповідальний за проведення:
к.і.н., доц. Іванців В.В.
тел. (0332) 74-61-35
е-mail: e@lntu.edu.ua
www.lutsk-ntu.com.ua
Кафедра обліку та аудиту
Відповідальний за проведення:
к.е.н., проф. Садовська І.Б.
тел. (0332) 78-99-52;
e-mail: konferencia_lntu@ukr.net
www.lutsk-ntu.com.ua
Кафедри економіки та підприємництва,
товарознавства та експертизи в митній
справі
Відповідальні за проведення:
д.е.н., проф. Ковальська Л.Л.,
д.т.н., проф. Байдакова Л.І.
тел. (0332) 25-40-13,
e-mail: ldtuekonomika@yandex.ru
www.lutsk-ntu.com.ua

Польща,
Болгарія,
Казахстан,
Таджикистан,
Білорусь

Білорусь,
Словаччина,
Угорщина,
Польща,
Чехія
Польща,
Болгарія,
Казахстан,
Таджикистан,
Білорусь
Польща,
Литва,
Португалія,
Білорусь,
Чехія

12.

Міжнародна науково-практична конференція
молодих науковців, аспірантів, здобувачів і
студентів «Сучасні проблеми і перспективи
розвитку обліку, аналізу та контролю в
умовах глобалізації економіки»
International scientific-practical conference of
young researchers, postgraduate students and
«Modern problems and prospects of accounting,
analysis and control in a globalized economy»
Секції:
1. Удосконалення теорії бухгалтерського
обліку в умовах глобалізації економіки.
2. Теоретикометодичні передумови
гармонізації національної системи
фінансового обліку з міжнародними
стандартами.
3. Управлінський облік і контроль як
підсистеми сучасного менеджменту
підприємства.
4. Теорія і методологія аналітичного
забезпечення діяльності суб’єктів
господарювання.
5. Науково-практичне обґрунтування
впровадження інформаційних технологій в
систему обліку, аналізу та контролю.
6. Перспективи розвитку аудиту в період
економічної інтеграції.
7. Проблеми формування показників звітності
підприємств.
8. Проблеми обліку і аналізу трансакційних
витрат.
9. Регіональні і глобальні проблеми розвитку
економіки

Луцький національний
технічний університет,
м. Луцьк,
вул. Львівська, 75

2 грудня
2017 р.

www.economosvita.lntu.edu.ua
Кафедри економічної теорії та міжнародної Польща,
економіки, обліку та аудиту
Болгарія,
Відповідальні за проведення:
Казахстан,
к.е.н., доц. Савош Л.В.
Таджикистан,
к.е.н., проф. Садовська І.Б.
Білорусь
тел. (0332) 78-99-49, (0332) 78-99-52;
е-mail: etme@lntu.edu.ua
www.lutsk-ntu.com.ua
www.economosvita.lntu.edu.ua

1.

1.

Міжнародні семінари
VІІ Міжнародний науково-практичний семінар
Луцький
19 травня
національний
2017 р.
«Транскордонне співробітництво як форма
технічний
розвитку міжнародної інтеграції»
VІІ International scientific and practical seminar
університет,
"Cross-border cooperation as a form of
м. Луцьк,
international integration"
вул. С. Ковалевської, 29

Міжнародна науково-практична Інтернетконференція молодих вчених та студентів
«Фінансово-кредитні механізми розвитку
національної економіки»
International scientific-practical
Internet-conference of young
researchers and students
«Financial and credit mechanisms development of
national economy»
Секції:
1. Міжнародні фінанси: проблеми та напрямки
розвитку.
2. Фінансово-кредитне стимулювання розвитку
економіки: проблеми та напрямки
вдосконалення.
3. Роль банківської сфери у стимулюванні
розвитку трансформаційної економіки.
4. Ринок страхування у системі фінансового
стимулювання розвитку територіальних систем.
5. Фінансові інструменти стимулювання сталого
розвитку регіонів.
6. Механізми нарощення фінансового потенціалу

Міжнародні Інтернет-конференції
Луцький національний 14 квітня
технічний університет,
2017 р.
м. Луцьк,
вул. Львівська, 75

Кафедра економічної теорії та міжнародної
економіки
Відповідальний за проведення:
к.е.н., доц. Савош Л.В.

Польща,
Литва,
Білорусь,
Грузія,
Португалія

тел. (0332) 78-99-49
факс. (0332) 75-03-35
e-mail: etme@lntu.edu.ua
www.lutsk-ntu.com.ua
www.economosvita.lntu.edu.ua
Кафедра фінансів
Відповідальний за проведення:
д.е.н., проф. Вахович І.М.
тел.: (0332) 78-55-66;
e-mail: natalka2302@yahoo.com
www.lutsk-ntu.com.ua

Польща,
Словацька,
Чехія,
Португалія,
Білорусь,
Литва,
Молдова

2.

3.

місцевих бюджетів.
7. Фінансові інструменти стимулювання
розвитку підприємств регіону
Міжнародна науково-практична інтернетконференція «Міждисциплінарні зв’язки
економічних наук в контексті мовної
світової практики»
International Scientific and Practical Internet
Conference
"Interdisciplinary connections of economics in
the context of international practice language"
Міжнародна науково-практична Інтернетконференція молодих учених та студентів
«Актуальні проблеми автоматизації та
управління»
International scientific and practical Internet
conference of young scientists and students
"Actual problems of automation and control"
Секції:
1. Автоматизоване управління та
інформаційні системи у сфері освіти, науки та
виробництва.
2. Моделювання та оптимізація систем
управління.
3. Підготовка фахівців в галузі автоматизації
та приладобудування, а також у транспортній
галузі.
4. Автоматизація та сучасні технології на
транспорті.
5. Логістичне управління у транспортних
системах.
6. Стратегії та перспективи розвитку

Луцький національний
технічний університет,
м. Луцьк,
вул. С. Ковалевської,
29

Луцький національний
технічний університет,
м. Луцьк,
вул. Потебні, 56

28 червня
2017 р.

30
листопада
2017 р.

Кафедра економічної теорії та міжнародної
економіки
Відповідальний за проведення:
к.е.н., доц. Савош Л.В.
тел. (0332) 78-99-49
факс. (0332) 75-03-35
e-mail: etme@lntu.edu.ua
www.lutsk-ntu.com.ua
www.economosvita.lntu.edu.ua
Кафедра автоматизованого управління
виробничими процесами
Відповідальний за проведення:
к.т.н., доц. Гуменюк Л.О.
тел. (0332) 26-14-09
е-mail: auvp@lntu.edu.ua
www.lutsk-ntu.com.ua

Польща,
Португалія,
Білорусь,
Литва,
Грузія

Польща,
Німеччина,
Білорусь,
Грузія,
Чехія.

4.

1.

2.

1.

інтелектуальних транспортних систем.
Міжнародна науково-практична інтернетконференція «Актуальні проблеми
управління соціально-економічними
системами»
International Scientific and Practical Internet
Conference «Actual management problems of
socio-economical systems»

Луцький національний
технічний університет
м. Луцьк,
вул. С. Ковалевської,
29

7 грудня
2017р.

Кафедра прикладної статистики та
економіки праці
Відповідальні за проведення:
д.е.н., доц. Шубалий О.М.,
д.е.н., проф. Рудь Н.Т.

тел./факс (0332) 78-56-66,
(067) 597-76-16, (066) 164-11-60.
е-mail: pcep@lntu.edu.ua
www.lutsk-ntu.com.ua
www.economosvita.lntu.edu.ua
Всеукраїнські науково-практичні конференції
Всеукраїнська науково-практична
Луцький
ТравеньКафедра інженерного та комп’ютерного
конференція «Інноваційні технології в
національний
червень
забезпечення АПК
технічний
2017 р.
Відповідальний за проведення:
агропромисловому комплексі»
університет,
д.т.н., проф. Дідух В.Ф.
м. Луцьк,
вул. Львівська, 75
тел. (0332) 74-61-32
е-mail lab-amb@ukr.net
www.lutsk-ntu.com.ua
ІV Всеукраїнська науково-технічна
Луцький
16-17
Кафедра обладнання лісового комплексу
конференція «Актуальні проблеми
національний
листопада
та теорії механізмів машин
технічний
2017 р.
Відповідальний за проведення:
конструювання, експлуатації та ремонту
університет,
к.т.н., доц. Мартинюк В.Л.
обладнання лісового комплексу»
м. Луцьк,
вул. Львівська, 75
тел. (0332) 74-61-13
e-mail: olktmm@lntu.edu.ua
www.lutsk-ntu.com.ua
Всеукраїнські семінари
V Всеукраїнський науковий семінар
Луцький
01-03
Кафедра електропостачання
національний
червня
Відповідальний за проведення:
«Проблеми і перспективи
технічний
2017 р.
к.т.н., доц. Бандура І.О.
енергозбереження в комунальному
університет,
господарстві та на промислових
м. Луцьк,
тел. (096) 543-89-89
підприємствах»

Польща,
Білорусь,
Сербія,
Болгарія,
Литва

-

-

–

вул. Львівська, 75

1.

2.

3.

Всеукраїнська науково-практична Інтернетконференція «Сучасні методи, інформаційне
та програмне забезпечення систем
управління організаційно-технологічними
комплексами»

е-mail: bandura1975@i.ua
www.lutsk-ntu.com.ua

Всеукраїнські Інтернет-конференції
Луцький
11 травня
національний
2017 р.
технічний
університет,
м. Луцьк,
вул. Львівська, 75

ІV Всеукраїнська студентська науковоЛуцький національний
практична інтернет-конференція «Економіка технічний університет,
м. Луцьк,
підприємства: теорія та практика»
вул. С.Ковалевської,
29
Секції:
1. Розвиток підприємництва в сучасних умовах.
1. Конкурентоспроможність продукції,
послуг та підприємства.
2. Напрями ефективного використання
ресурсів підприємства.
3. Інвестиційно-інноваційна діяльність
підприємства.
4. Фінансово-економічні результати діяльності
підприємства.
5. Розвиток підприємств: сучасні моделі,
трансформація та реструктуризація.
6. Економічна безпека та антикризова
діяльність підприємства.
7. Економіка торгівлі: сучасний стан та
перспективи розвитку.
8. Підприємництво та торговельна
логістика.
II Всеукраїнська науково-практична Інтернет- Луцький національний
конференція «Проблеми та шляхи
технічний університет,

17 травня
2017 р.

Кафедра комп’ютерної інженерії
Відповідальний за проведення:
к.т.н., доц. Пех П.А.
тел. (03322) 74-61-15
е-mail: cit@lntu.edu.ua
ki.lutsk-ntu.com.ua
www.lutsk-ntu.com.ua
Кафедра економіки та підприємництва
Відповідальний за проведення:
д.е.н., проф. Ковальська Л.Л.

-

-

тел. (0332) 25-40-13
факс. (0332) 75-03-35
e-mail: ldtuekonomika@yandex.ru
www.lutsk-ntu.com.ua
www.economosvita.lntu.edu.ua

29 вересня
2017 р.

Кафедра менеджменту та маркетингу
Відповідальний за проведення:

-

досягнення соціо-еколого-економічної
безпеки на мікро-, мезо- та макрорівні»

4.

5.

Всеукраїнська науково-практична інтернетконференція молодих учених та студентів
«Традиції та новації у дизайні»
Секції:
1. Історико-мистецтвознавче підґрунтя
сучасного дизайну.
2. Мистецтвознавчі аспекти дизайну.
3. Нові тенденції розвитку дизайну.
4. Теорія і практика матеріальної художньопроектної культури.
Всеукраїнська науково-практична інтернетконференція молодих учених та студентів
«Сучасні проблеми містобудування.
Перспективи та пріоритети розвитку»
Секції
1. Теорія і практика містобудування.
2. Інноваційні аспекти розвитку міського
будівництва.
3. Перспективні напрямки вдосконалення
підготовки фахівців за спеціальністю МБГ.
4. Проектування і проведення реконструкції
житла.
5. Дослідження матеріалів, конструкцій,
інженерних систем і ефективних технологій у
міському будівництві та господарстві.

м. Луцьк,
вул. С.Ковалевської,
29

Луцький національний
технічний університет,
м. Луцьк,
вул. Львівська, 75,
корпус В, ауд. 363

к.е.н., проф. Морохова В.О.
к.е.н., доц. Тендюк А.О.

15
листопада
2017 р.

Луцький національний
17
технічний університет, листопада
м.Луцьк,
2017р.
вул. Потебні, 56, каб. 21

тел. (0332) 25-36-12
факс. (0332) 75-03-35
e-mail: mm@lntu.edu.ua
www.lutsk-ntu.com.ua
www.economosvita.lntu.edu.ua
Кафедра дизайну
Відповідальний за проведення:
к.арх., доц. Пасічник О.С.
тел. (0332) 74-61-38
e-mail: d@lntu.edu.ua
www.lutsk-ntu.com.ua

Кафедра міського будівництва та
господарства
Відповідальний за проведення:
к.т.н., доц. Боярчук Б.А.
тел. (0332) 76-08-50
е-mail: lntu_mbg@ukr.net
www.lutsk-ntu.com.ua

6. Енергозбереження у міському будівництві
та господарстві.
1.

2.

3.

4.

5.

Інші заходи
Круглий стіл «Екологічні проблеми Волині» Луцький національний
24-25
технічний університет,
березня
м. Луцьк,
2017 р.
вул. Львівська, 75

Науковий семінар «Перспективні напрямки
розвитку харчових та переробних
підприємств Волинської області»

Луцький національний
технічний університет,
м. Луцьк,
вул. Львівська, 75

Круглий стіл «Дослідження
Луцький національний
тензорезистивних ефектів у монокристалах технічний університет,
м. Луцьк,
кремнію та германію»
вул. Львівська, 75

Круглий стіл «Графічна підготовка
дизайнера»

Круглий стіл «Забезпечення
енергоефективності будівель та споруд»

Луцький національний
технічний університет,
м. Луцьк,
вул. Львівська, 75

Луцький національний
технічний університет,

19 квітня
2017

20 квітня
2017 р.

20 квітня
2017 р.

3 травня
2017 р.

Кафедра екології
Відповідальний за проведення:
к.і.н., доц. Іванців В.В.
тел. (0332)74-61-35
е-mail: e@lntu.edu.ua
www.lutsk-ntu.com.ua
Кафедра обладнання переробних
виробництв
Відповідальний за проведення:
к.с.-г.н., доц. Голячук С.Є.
тел. (0332) 74-61-36
e-mail: opv@lntu.edu.ua
www.lutsk-ntu.com.ua
Кафедра фізики та електротехніки
Відповідальний за проведення:
к.ф.-м.н., доц. Луньов С.В.
тел. (0332) 74-61-09
e-mail: fe@lntu.edu.ua
www.lutsk-ntu.com.ua
Кафедра інженерної та комп’ютерної
графіки
Відповідальний за проведення:
к.т.н., доц. Головачук І.П.
тел. (0332) 74-61-08
e-mail ikg.lntu@gmail.com
www.lutsk-ntu.com.ua
Кафедра промислового та цивільного
будівництва

–

-

–

м. Луцьк,
вул. Потебні, 56

6.

7.

8.

Круглий стіл «Проблеми підвищення якості Луцький національний
технічний університет,
і безпечності продукції»
м. Луцьк,
вул. С.Ковалевської, 29

Круглий стіл: «Розрахунок на міцність
Луцький національний
пружних тіл з концентраторами напружень технічний університет,
м. Луцьк, вул.
за динамічних навантажень»
Львівська, 75

Круглий стіл «Сучасні технології
управління персоналом»

Луцький національний
технічний університет,
м. Луцьк,
вул. С.Ковалевської, 29

Відповідальний за проведення:
к.т.н., доц. Ужегова О.А.

16 травня
2017 р.

17 травня
2017 р.

17 травня
2017 р.

тел.: (0332) 26-24-60
е-mail: Lntu_pcb@ukr.net
www.lutsk-ntu.com.ua
Кафедра товарознавства та експертизи в
митній справі
Відповідальний за проведення:
к.т.н., доц. Голодюк Г.І.

-

тел. (0332) 78-99-51
е-mail: kafedratem@mail.ru
www.lutsk-ntu.com.ua
www.economosvita.lntu.edu.ua
Кафедра технічної механіки
Відповідальні за проведення:
д.т.н., проф. Шваб’юк В.І.,
к.т.н., доц. Мікуліч О.А.,
тел. (0332) 74-61-48
е-mail: tm@lntu.edu.ua
www.lutsk-ntu.com.ua
Кафедра прикладної статистики та
економіки праці
Відповідальні за проведення:
д.е.н., доц. Шубалий О.М.,
к.е.н., доц. Гордійчук А.І.,
к.е.н., ст. викл. Середа О.В.,
тел./факс (0332) 78-56-66,
(067) 597-76-16, (066) 164-11-60.
е-mail: pcep@lntu.edu.ua
www.lutsk-ntu.com.ua
www.economosvita.lntu.edu.ua

-

9.

10.

11.

12.

Круглий стіл «Проблеми та перспективи
інвестування в українську економіку»

Круглий стіл «Ресурсозберігаючі технології
у машинобудуванні»

Круглий стіл «Обговорення проблем
дорожньої інфраструктури м. Луцька та
області»

Круглий стіл «Сучасні тенденції розвитку
менеджменту та маркетингу підприємств:
вітчизняний та зарубіжний досвід»

Луцький національний
технічний університет,
м. Луцьк,
вул.
С.Ковалевської, 29

Луцький національний
технічний університет,
Луцьк,
вул. Потебні, 56

Луцький національний
технічний університет,
м. Луцьк,
вул. Потебні, 56,

Луцький національний
технічний університет,
м. Луцьк,
вул.С. Ковалевської, 29

18 травня
2017 р.

18-19
травня
2017 р.

18-19
травня
2017 р.

19 травня
2017 р.

Кафедра менеджменту та маркетингу
Відповідальні за проведення:
к.е.н., проф. Морохова В.О.
к.е.н., доц. Загоруйко В.Л.

-

тел. (0332) 25-36-12
факс. (0332) 75-03-35
e-mail: mm@lntu.edu.ua
www.lutsk-ntu.com.ua
www.economosvita.lntu.edu.ua
Кафедра комп’ютерного проектування
верстатів та технології машинобудування
Відповідальний за проведення:
д.т.н., проф. Рудь В.Д.
тел. (050) 998-48-01
е-mail: vikdmrud@rambler.ru
www.lutsk-ntu.com.ua
Кафедра автомобільних доріг та
аеродромів
Відповідальний за проведення:
к.т.н., доц. Дробишинець С.Я.
тел. (0332) 76-73-96,
е-mail: ada@lntu.edu.ua
www.lutsk-ntu.com.ua
Кафедра менеджменту та маркетингу
Відповідальні за проведення:
к.е.н., проф. Морохова В.О.
к.е.н., доц. Ковальчук О.В.
тел. (0332) 25-36-12
факс. (0332) 75-03-35
e-mail: mm@lntu.edu.ua
www.lutsk-ntu.com.ua

-

13.

14.

15.

16.

17.

Круглий стіл «Використання
відновлюваних енергетичних ресурсів у
лісовому комплексі»

Круглий стіл «Сучасний стан легкої
промисловості України»

Міжвузівський науково-технічний семінар
«Структура та властивості халькогенідів»

Круглий стіл «Сучасні тенденції
автомобілебудування в Україні»

Луцький національний
технічний університет,
м. Луцьк,
вул. Львівська, 75,
ауд. 253

Луцький національний
технічний університет,
м. Луцьк, вул.
Львівська, 75
Луцький національний
технічний університет,
Луцьк,
вул. Потебні, 56

Луцький національний
технічний університет,
м. Луцьк,
вул. Львівська, 75

Круглий стіл «Сучасне пакованя в Україні» Луцький національний

19 травня
2017 р.

19 травня
2017р.

19 травня
2017 р.

20 травня
2017 р.

20 травня

www.economosvita.lntu.edu.ua
Кафедри обладнання лісового комплексу
та теорії механізмів машин
Відповідальний за проведення:
к.т.н., доц. Вржещ М.В.

-

тел. (0332) 74-61-13
e-mail: olktmm@lntu.edu.ua
www.lutsk-ntu.com.ua
Кафедра машин легкої промисловості
Відповідальний за проведення:
к.т.н., доц. Назарчук Л.В.
тел. (0332) 74-60-01
е-mail: mlp@lntu.edu.ua к.т.н. доц.
Кафедра матеріалознавства та пластичного
формування конструкцій
машинобудування
Відповідальний за проведення:
к.т.н., доц. Мельничук М.Д.
тел. (0332)74-61-37
е-mail: mpfkm@lntu.edu.ua
www.lutsk-ntu.com.ua
Кафедра автомобілів і транспортних
технологій
Відповідальний за проведення:
зав. каф. к.т.н., доц. Мурований І.С.
к.т.н., доц. Грабовець В.В.
тел. (0332)74-61-45
Факс (0332)74–61–31
е-mail: avto@lntu.edu.ua
www.lutsk-ntu.com.ua
Кафедра пакування та автоматизації

–

технічний університет,
Луцьк,
вул. Потебні, 56

18.

19.

20.

21.

Міжвузівський круглий стіл «Соціосфера в
сучасному світі: актуальні проблеми і
аспекти гуманітарного знання»

Луцький національний
технічний університет,
м. Луцьк,
вул. Львівська, 75

ІV Інтернет-конференція студентів, аспірантів і Луцький національний
молодих науковців «Культура, цивілізація, технічний університет,
м. Луцьк,
суспільство: парадигми досліджень і
вул. Львівська, 75,
тенденції розвитку»

Круглий стіл «Розробка універсальних
технологій побудови математичних
моделей компонент електромеханічних
пристроїв та систем»

Луцький національний
технічний університет,
м. Луцьк,
вул. Львівська, 75

2017 р.

виробничих процесів
Відповідальний за проведення:
к.т.н., доц. Валецький Б.П.

25–26
травня
2017 р.

тел. (0332) 76-73-95
е-mail: pavp@lntu.edu.ua
www.lutsk-ntu.com.ua
Кафедра філософії, політології та права
Відповідальний за проведення:
к.політ.н. доц. Ситник О.І.

26–27
травня
2017 р.

тел. (0332)74-6139
e-mail: filos.lnty@mail.ru
www.lutsk-ntu.com.ua
Кафедра філософії, політології та права
Відповідальний за проведення:
к.політ.н. доц. Ситник О.І.

19 жовтня
2017 р.

Круглий стіл «Наука і виробництво. Спільні Луцький національний 2 листопада
технічний університет,
2017 р.
риси»
Луцьк,
вул. Потебні, 56

тел. (0332)74-61-39
e-mail:filos.lnty@mail.ru
www.lutsk-ntu.com.ua
Кафедра фізики та електротехніки
Відповідальний за проведення:
к.т.н., доц. Лишук .В.В.
тел. (0332) 74-61-09
е-mail: fe@lntu.edu.ua
www.lutsk-ntu.com.ua
Кафедра приладобудування
Відповідальний за проведення:
к.т.н., доц. Лапченко Ю.С.
тел. (0332) 26-49-43
е-mail: pb@lntu.edu.ua
www.lutsk-ntu.com.ua

-

-

–

22.

23.

24.

ІV Інтернет-конференція студентів, аспірантів і Луцький національний 1–2 грудня
молодих науковців «Суспільство, культура, технічний університет,
2017 р.
м. Луцьк
особистість у сучасному світі»
вул. Львівська, 75,

Науковий семінар «Проблеми і перспективи Луцький національний
технічний університет,
інноваційного розвитку»
м. Луцьк,
вул. С. Ковалевської, 29

Круглий стіл «Актуальні проблеми
економіки та логістики»

Луцький національний
технічний університет,
м. Луцьк,
вул. С. Ковалевської, 29

5 грудня
2017 р.

8 грудня
2017 р.

Кафедра філософії, політології та права
Відповідальний за проведення:
к.політ.н. доц. Ситник О.І.
тел.: (0332)74-61-39
e-mail: filos.lnty@mail.ru
www.lutsk-ntu.com.ua
Кафедра прикладної статистики та
економіки праці
Відповідальний за проведення:
д.е.н., проф. Рудь Н.Т.
тел./факс (0332) 78-56-66,
(067) 597-76-16, (066) 164-11-60.
е-mail: pcep@lntu.edu.ua
www.lutsk-ntu.com.ua
www.economosvita.lntu.edu.ua
Кафедра економіки та підприємництва
Відповідальний за проведення:
к.е.н., доц. Фесіна Ю.Г.
тел. (0332) 25-40-13
факс. (0332) 75-03-35
e-mail: konflntu@gmail.com
www.lutsk-ntu.com.ua
www.economosvita.lntu.edu.ua

-

-

-

