Заходи XII Всеукраїнського фестивалю науки,
які будуть проводитись у Луцькому національному технічному університеті
16-18 травня 2018 р.
№
п/п
1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

Місце та час проведення
м. Луцьк,
вул. Потебні, 56,
ауд. 111,
13:00 год.
м. Луцьк,
вул. Львівська, 75
ауд. 402,
13.00 год.
м. Луцьк,
вул. Потебні, 56,
ауд. П.213,
10:00 год.
м. Луцьк, вул. С.
Ковалевської, 29,
ауд. 102,
13:00 год.
м. Луцьк,
вул. Львівська, 75
ауд. 265,
13:20 год.
м. Луцьк,
вул. Львівська, 75,
ауд. 267,
13:30 год.
м. Луцьк,

Захід
15 травня 2018 р.
ІІІ міжнародна науково-практична інтернетконференція молодих учених та студентів «Інновації
у будівництві»
Конкурс серед студентів на кращий проект «Розробка
конструкцій меблів з екологічно чистих матеріалів»

Контакти, відповідальні за проведення
Кафедра будівництва та цивільної інженерії, доц.
Ужегова О.А.
тел. (050)924-27-08
e-mail: Lntu_pcb@ukr.net
Кафедра інженерної та комп’ютерної графіки, доц.
Головачук І.П.
Тел.(0332)74-61-08
e-mail ikg.lntu@gmail.com

16 травня 2018 р.
Науковий семінар «Благоустрій університетських
територій (на прикладі ділянок Луцького НТУ)»

Кафедра будівництва та цивільної інженерії,, доц.
Мельник Ю.А.
тел. (0332) 260850,
e-mail: mbh@lntu.edu.ua
Науковий семінар
Кафедра обліку і аудиту, к.е.н., професор Садовська
«Зміни в нормативному забезпеченні бухгалтерського
І. Б., к.е.н., доцент Талах Т. А.
обліку: практичний погляд»
тел. (0332) 78-99-52
Показ фільму «Шацький національний природний
парк»

Кафедра екології, доц. Іванців В.В.
тел. (0332) 74-61-35
e-mail. e@lntu.edu.ua

Круглий стіл «Історіософські і соціально-правові
аспекти розвитку сучасного суспільства»

Кафедра гуманітарних наук та права, к.і.н., доц.
Мартинюк Я.М.
Тел. (0332) 74-61-40

Презентація студентської наукової розробки

Кафедра комп’ютерних технологій, к.пед.н, доц.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

вул. Потебні, 56,
ауд. П.219,
14.00 год.
м. Луцьк,
вул. Потебні, 56,
ауд. П.219,
14.30 год.
м. Луцьк,
вул. Львівська, 75,
ауд. 303,
15.00 год.
м. Луцьк,
вул. Потебні, 56,
ауд. П. 16,
15.00 год.
м. Луцьк,
вул. С.Ковалевської, 29
ауд. 204,
10:00 год.
м. Луцьк, Львівська 75,
ауд. 37,
13:00 год.
м. Луцьк, Львівська 75,
ауд. 363,
фойє корпусу Б,
12:00 год.
м. Луцьк,
вул. Потебні, 56,
ауд. П.111,
13:00 год.,
м. Луцьк,
вул. С. Ковалевської, 29,

«Інформаційно-довідкова система на платформі
Android «LutskTourist» для людей з вадами зору».

Кабак В.В.
тел. (0332) 26-26-93

Презентація студентської наукової розробки
«Система розпізнавання жестів для передачі
керуючих сигналів».

Кафедра комп’ютерних технологій, к.пед.н,
старший викладач Саварин П.В.
тел. (0332) 26-26-93

Круглий стіл
«Розробка програмного забезпечення на базі
сучасних комп’ютерно-інформаційних технологій»

Кафедра комп’ютерної інженерії, к.т.н., доц. Пех
П. А.
тел. (0332) 74-61-15

Науковий семінар «Особливості технології
прийняття рішень в умовах невизначеності»

Кафедра комп’ютерних технологій, д.т.н, проф.
Андрущак І.Є.
тел.: (0332) 26-26-93

Студентський дискусійний клуб «Трудова міграція
молоді та її вплив на вітчизняний ринок праці»

Кафедра економіки, доц. Шубала І.В., доц.
Гордійчук А.І.,
тел./факс (0332) 78-56-66,
(067) 597-76-16, (066) 164-11-60
е-mail: pcep@lntu.edu.ua

17 травня 2018 р.
Урочистості з нагоди відзначення XII
Всеукраїнського фестивалю науки

Проректор з науково-педагогічної рооти

Виставка магістерських робіт спеціальності 022
«Дизайн»

Кафедра дизайну, доц. Абрамюк І.Г.
тел.: (0332)74-61-38,
e-mail: d@lntu.edu.ua

Міжнародний семінар «Інноваційні технології у
будівництві»

Кафедра будівництва та цивільної інженерії, доц.
Ужегова О.А.,
тел. (050)924-27-08
e-mail: Lntu_pcb@ukr.net
Кафедра обліку і аудиту, к.е.н., професор Садовська
І. Б.,

Бухгалтерський бізнес-форум роботодавців «Наука і
практика: точки дотику»

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ауд. 102,
13:00 год.
м. Луцьк,
вул. Львівська, 75
ауд. 261,
13.20 год.
м. Луцьк,
вул. Львівська 75,
ауд. 38,
13:20 год.
м. Луцьк,
вул. Потебні, 56,
ауд. П.112,
14:00 год.
м. Луцьк,
вул. Львівська, 75,
ауд. 6,
15.00 год.
м. Луцьк,
вул. Потебні, 56,
ауд. П. 219,
15.00 год.
м. Луцьк,
вул. Львівська, 75,
ауд. 303,
15.00 год.

м. Луцьк,
вул. Львівська, 75
ауд. 243,
15:00 год.
12.
м.Луцьк,
вул. Потебні, 56,
Міжфакультетська проектно11.

Екскурсія студентів спеціальності «Цивільна
безпека» у музей технічного прогресу
Круглий стіл на тему «Мистецтвознавчі та
культурологічні аспекти дизайну»
День відкритих дверей науково-дослідної
будівельної лабораторії факультету будівництва та
дизайну
Презентація досліджень фізичних властивостей
напівпровідникових матеріалів на базі науководослідної лабораторії фізики твердого тіла
Круглий стіл «Інноваційно-комунікаційні прийоми в
освітньому процесі майбутніх фахівців»

к.е.н., доцент Нужна О. А.
тел. (0332) 78-99-52
Кафедра туризму та цивільної безпеки, доц.
Федорчук-Мороз В.І.
Тел. (0332) 74-61-14
email. opbzh@lntu.edu.ua
Кафедра дизайну, доц. Пасічник О.С.,
доц. Скляренко Н.В.
тел.: (0332)74-61-38,
e-mail: d@lntu.edu.ua
Науково-дослідна будівельна лабораторія, кафедра
будівництва та цивільної інженерії, Жежерун В.Д.,
Січиокно Є.А.
тел. (0332) 262460,
e-mail: pcb@lntu.edu.ua
Кафедра фундаментальних наук, к.ф.-м.н, доц.
Луньов С.В.,
м.н.с. Зімич А.І.
тел. (0332) 74-61-09
Кафедра комп’ютерних технологій, к.п.н, доц.
Сушик О.Г.
тел.: (0332) 26-26-93

Науковий семінар «Моделювання процесів та систем
навчально-прикладного спрямування на базі
мікроконтролерів і ПЛІС»

Кафедра комп’ютерної інженерії, к.т.н., доц.
Каганюк О.К.
Тел. (0332) 74-61-15

Науково-методичний семінар «Запровадження
змішаного навчання (blended learning): виклики та
перспективи»

Кафедра української та іноземної лінгвістики,
к.філол.н. Смаль О.В.
д.пед.н., доцент Ковальчук О.С.
тел. (0332) 74-61-39
Кафедра прикладної механіки, Сичук В.А.
Тел. (063) 678-23-70
svamator@gmail.com

Майстер-клас по виготовленню деталі на 4-осьовому
фрезерному верстаті з Числовим Програмним
Керуванням

конструкторська лабораторія
сучасних технологій
ауд. П119,
14:00 год.
13.
м. Луцьк,
вул. Львівська, 75
ауд. 29,
14.00 год.
14.
м. Луцьк,
вул. С. Ковалевської, 29
ауд. К 206,
13:30 год.

1.

м. Луцьк,
вул. Потебні, 56,
ауд. П.1,
11:20 год.

2.

м. Луцьк,
вул. Львівська, 75
ауд. 314,
11.30 год.

3.

м. Луцьк,
вул. Львівська, 75,
біля корпусу Б або ауд. 37,
13:00 год.
м. Луцьк,
вул. Львівська, 75
ауд. 305,
13.20 год.

4.

(від моделювання до виконання)

Круглий стіл на тему «Проблеми адаптації
випускника ЗВО на ринку праці»
V Всеукраїнська студентська науково-практична
інтернет-конференція «Економіка підприємства:
теорія та практика»

18 травня 2018 р.
Науковий семінар «Тенденції розвитку дорожньої
інфраструктури міста Луцька»

Круглий стіл «Науковий підхід щодо формування
фахових компетентностей» у студентів
спеціальності
141 «Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка»
Демонстрація безпілотних літальних апаратів, а
також систем їх запуску та супроводження
Науковий семінар «Наука і техніка на межі
тисячоліть»

Кафедра галузевого машинобудування, Пуць В.С.,
Назарчук Л.В.
тел. (0332) 74-61-13
e-mail: gm@lntu.edu.ua
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності
Відповідальний за проведення:
проф. Ковальська Л.Л.,
тел. (0332) 25-40-13
факс. (0332) 75-03-35
e-mail: ep@lntu.edu.ua
Кафедра будівництва та цивільної інженерії, доц.
Дробишинець С.Я.,
доц. Андрійчук О.В.
тел. (0332) 767396,
e-mail: ada@lntu.edu.ua
Кафедра електропостачання, доц. Грицюк Ю.В.
(0332)74-61-19,
email. elpos@lntu.edu.ua
Кафедра технічної механіки, доц.
Приходько О.С.
тел. (0332)746148,
e-mail: tm@lntu.edu.ua
Кафедра туризму та цивільної безпеки, доц.
Вісин О.О.(0332) 74-61-14
email. opbzh@lntu.edu.ua

5.

м. Луцьк,
вул. Потебні, 56,
ауд. П. 219,
14.00 год.

6.

м. Луцьк, вул. С.
Ковалевської, 29,
ауд. 202,
15:00 год.
м. Луцьк,
вул. Львівська, 75
ауд. 243
15:00 год.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

м. Луцьк,
вул. Потебні, 56,
ауд. П.16,
15:00 год.
м. Луцьк,
вул. Львівська, 75,
ауд. 303,
15:00 год.
м. Луцьк,
вул. Львівська, 75,
ауд. 320,
15:00 год.
м. Луцьк,
вул. Львівська, 75,
ауд. 410,
15:00 год.
м. Луцьк,
вул. С. Ковалевської, 29
ауд. К 225а,
15:00 год.

Круглий стіл
«Проблеми та перспективи створення електронних
дидактичних засобів у процесі підготовки фахівців
комп’ютерних спеціальностей технічного
університету»
Науковий семінар «Електронна система управління
ризиками при адміністрування ПДВ
Круглий стіл
«Сучасні виклики мовної освіти у технічних ВНЗ»

Презентація студентської наукової розробки
«Веб-орієнтована інформаційно-довідкова система
«Мнемонічні технології в освіті».

Кафедра комп’ютерних технологій, к.пед.н, доц.
Кабак В.В.
тел.: (0332) 26-26-93
кафедра фінансів, банківської справи та
страхування, доц. Вахновська Н.А.
тел. (0332) 785566,
e-mail: f@lntu.edu.ua
кафедра української та іноземної лінгвістики, канд.
філол. наук Смаль О.В., доктор пед. наук, доцент
Ковальчук О.С.
тел. (0332) 74-61-39
e-mail: foreignlang.lntu@gmail.com
Кафедра комп’ютерних технологій, к.т.н, доц.
Повстяна Ю.С.
тел. (0332) 26-26-93

Науковий семінар «Дослідження методів відстеження
вірусних атак на основі штучного інтелекту»

Кафедра комп’ютерної інженерії, к.т.н., доц.
Мельник К.В.
Тел. (0332) 74-61-15

Науковий семінар «Теоретичні та прикладні питання
вищої математики»

Кафедра фундаментальних наук, к.ф.-м.н, доц.
Губаль Г.М., к.ф.-м.н, доц. Гінайло П.І., ас.
Грінченко Л.Г.
тел. (0332) 74-61-09
Кафедра технічної механіки, проф.
Пастернак Я.М., доц. Мікуліч О.А.
тел. (0332)746148,
e-mail: tm@lntu.edu.ua
Кафедра міжнародних економічних відносин, доц.
Савош Л.В.,
тел. (0332) 78-99-49
факс. (0332) 75-03-35

Круглий стіл на тему «Нестаціонарні задачі механіки
деформівних тіл, виготовлених з ауксетиків та
інтелектуальних матеріалів»
VІІІ Міжнародний науково-практичний семінар
«Транскордонне співробітництво як форма розвитку
міжнародної інтеграції»

13.

м. Луцьк,
вул. С.Ковалевської, 29
ауд. К 203,
14:00 год

Круглий стіл «Підвищення ефективності соціального
діалогу на територіальному та локальному рівнях»

14.

м. Луцьк,
вул. С. Ковалевської, 29
ауд. К206,
10:00 год.
м. Луцьк,
вул. С. Ковалевської, 29
ауд. К109,
11:30 год.
м. Луцьк,
вул. С. Ковалевської, 29
ауд. К.102,
13:00 год.
м.Луцьк,
вул. Потебні, 56,
ауд. П120,
14:00 год.
м. Луцьк,
вул. Потебні, 56,
ауд. П40,
14:00 год.
м. Луцьк,
вул.Львівська, 75,
ауд. 335,
13:00 год.
м. Луцьк,
вул.Львівська, 75,
ауд. 161, 159, 367,
11:00год.

Круглий стіл «Маркетинг та інновації у системі
бізнесу»

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Круглий стіл для студентів «Проблеми підвищення
якості і безпечності продукції»
Бухгалтерський бізнес-форум «Актуальні питання
фінансового та управлінського обліку в умовах
соціально-економічної кризи»

e-mail: etme@lntu.edu.ua
Кафедра економіки, доц. Шубалий О.М., доц.
Гордійчук А.І., 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
Кафедра маркетингу, проф. Морохова В.О., доц.
Ковальчук О.В.,
Тел. (0332) 25-36-12
е-mail: mm@lntu.edu.ua
Кафедра товарознавства та експертизи в митній
справі, доц. Голодюк Г.І.,
тел. (0332) 78-99-51
е-mail: g.golodyuk@ lntu.ua
Кафедра обліку і аудиту, проф. Садовська І.Б.,
тел. / факс(0332) 78- 99- 52
e-mail: irina_sadovska@ukr.net

Круглий стіл:
«Інформаційна безпека»

Кафедра прикладної механіки, Сомов Д.О.
(093) 724-53-83
kpm@lntu.edu.ua

Круглий стіл: «Приладобудування: сучасні
проблеми, тенденції розвитку в Україні та світі»

Кафедра приладобудування, Марчук В.І.
(0332) 26-49-43
pb@lntu.edu.ua

Міжвузівський науково-технічний семінар
"Структура та властивості халькогенідів"

Кафедра матеріалознавства, Мельничук М.Д.,
Шемет В.Я., Гулай О.І., Гусачук Д.А.
(050)150-73-37
mpfkm@lntu.edu.ua
Кафедра матеріалознавства, Мельничук М.Д.,
Зайчук Н.П., Дмитріюк М.В.,
Гулай О.І., Фещук Ю.П.
(050)150-73-37

Науково-пізнавальне шоу «Modern Science - It's
Materials»
(для учнівської молоді та студентів)

mpfkm@lntu.edu.ua
21.

22.

23.

24.

25.

м. Луцьк,
вул.Львівська, 75
ауд. 307,
13:00 год.
м. Луцьк,
вул. Потебні, 56,
ауд. П216,
13:00 год.
м. Луцьк,
вул. Потебні, 56,
ауд. П33,
14:00 год.
м. Луцьк,
вул. Львівська, 75,
ауд. 341,
15.00 год.
м. Луцьк,
вул. Львівська, 75,
ауд. 256,
13.00 год.

Круглий стіл:
«Організація науково-дослідної роботи з
використанням досвіду закордонних вузів»
Круглий стіл:
«Перспективи участі студента у науково-дослідній
роботі»

Кафедра електроніки та телекомунікацій,
Заблоцький В.Ю.
(050) 575-73-09
et@lntu.edu.ua
Кафедра АКІТ, Решетило О.М.
(050) 913-40-78
auvp@lntu.edu.ua

Науковий діалог з роботодавцями Волині

Кафедра АКІТ, Гуменюк Л.О.
(0332) 26-14-09
auvp@lntu.edu.ua

Круглий стіл на тему “Безпека руху у Волинському
регіоні”

кафедра Автомобілів і транспортних технологій,
Мурований І.С., Грабовець В.В.
Тел. (0332) 74 – 61 – 45
avto@lntu.edu.ua
кафедра технології та обладнання переробних
виробництв, Голячук С.Є.
тел. (0332) 746136
e-mail: opv@lntu.edu.ua

Круглий стіл «Інноваційні напрямки розвитку
харчової галузі Волині»

