
Узагальнений план 
проведення наукових і науково-технічних заходів у 2021 році

Факультет  цифрових, освітніх та соціальних технологій

№ з/п
Назва НТЗ

(для міжнародних і англійською
мовою)

Місце проведення
Термін

проведення

Телефон, факс,
e-mail,

сайт організації

Країни-учасниці
(для міжнародних

НТЗ)

Орієнтовна
кількість
учасників

Посвід-
чення

(так, ні)
1 2 3 4 5 6 7 8

Міжнародні науково-практичні конференції

Кафедра іноземної та української філології

1. 

VI Міжнародна науково-практична
конференція «Сучасні проблеми

германського та романського
мовознавства»

Кафедра практики
англійської мови,

РДГУ,
вул. Пластова, 31,

Рівне, Україна, 33000
e-mail:

svitozara.rv@gmail.com
(Бігунова Світозара

Анатоліївна) (Луцький
НТУ співорганізатор)

21 лютого
2021 р.

Мартинюк А.П.
к.пед., доцент

 (0332)74-61-39,
foreignlang.lntu

@gmail.com
http://lutsk-

ntu.com.ua/uk

100
Серти-
фікат

Кафедра цифрових освітніх технологій
2. VIІІ Міжнародна науково-

практична конференція
«Інформаційні технології в освіті,

науці і виробництві (ІТОНВ-2021)»

Луцький
національний

технічний
університет,

кафедра професійної
освіти та

комп’ютерних
технологій

м. Луцьк. вул.
Потебні, 56,

м. Луцьк,
21-22

травня
2021 р.

Кабак В.В., 
к.пед.н, доц. 

тел.: 
(0332) 26-26-93

моб.: 
(097) 7750315
pokt  @  lutsk  -
ntu  .  com  .  ua

Міністерство 
освіти і науки 
України,
Волинська 
обласна рада,
Луцька міська 
рада,
Національний 
технічний 
університет 

100

mailto:pokt@lutsk-ntu.com.ua
mailto:pokt@lutsk-ntu.com.ua
http://lutsk-ntu.com.ua/uk
http://lutsk-ntu.com.ua/uk
mailto:foreignlang.lntu@gmail.com
mailto:foreignlang.lntu@gmail.com


тел.: (0332) 26-26-93
моб.: (097) 7750315

pokt@lutsk-ntu.com.ua

України 
«Київський 
політехнічний 
інститут імені 
Ігоря 
Сікорського», 
Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка»,
Тернопільський 
національний 
педагогічний 
університет 
імені В. Гнатюка,
Вінницький 
державний 
педагогічний 
університет імені 
Михайла 
Коцюбинського,
Рівненський 
державний 
гуманітарний 
університет,
Українська 
інженерно-
педагогічна 
академія 
(м. Харків),
Національний 
університет 
водного 
господарства та 
природокористува



ння (м. Рівне), 
Люблінська 
політехніка 
(Польща), 
Вітебський 
державний 
університет імені 
П.М. Машерова 
(Білорусія),
Гронінгенський 
університет 
(Нідерланди),
Гліндворський 
університет 
(Великобританія),
Політехнічний 
університет 
Браганси 
(Португалія)

Всеукраїнські науково-практичні конференції

Кафедра соціогуманітарних технологій

1.

ІІ Всеукраїнська науково-
практична конференція «Соціальна

допомога і соціальна робота:
виклики сучасності»

ЛНТУ, кафедра
соціального

забезпечення та
гуманітарних наук,
вул. Львівська, 75,

 м. Луцьк 
-

20-21 травня
2021 р.

Жук О.М.
к.іст.н., доцент

(0332) 74-61-40
kgn  @lntu.edu.ua

http://lutsk-
ntu.com.ua/uk

50 так

http://lutsk-ntu.com.ua/uk
http://lutsk-ntu.com.ua/uk
mailto:kgn@lntu.edu.ua


Всеукраїнські Інтернет-конференції

Кафедра соціогуманітарних технологій

1.

IV Всеукраїнська  науково-
практична  Інтернет-конференція
«Життєдіяльність  людини  в
ситуації  глобальних  викликів
сучасності»

Луцький НТУ, кафедра
соціального

забезпечення та
гуманітарних наук,
вул. Львівська, 75,

 м. Луцьк 

23 квітня
2021 р.

Сільвестрова
О.Ю. к.ф..н.,

доцент
(0332) 74-61-40
kgn  @lntu.edu.ua

http://lutsk-
ntu.com.ua/uk

50 ні

Кафедра іноземної та української філології

2.

ІV  Всеукраїнська  науково-
методична  Інтернет  конференція
«Актуальні
проблеми  іншомовної  комунікації:
лінгвістичні,  методичні  та
соціально-
психологічні аспекти»

Луцький НТУ, кафедра
української та

іноземної лінгвістики,
вул. Львівська, 75,
 м. Луцьк, 43005

14 квітня
2021 р.

Мартинюк А.П.
к.пед., доцент

(0332)74-61-39,
foreignlang.lntu

@gmail.com

http://lutsk-
ntu.com.ua/uk

100 так

Круглі столи

Кафедра фізичної культури, спорту та здоров'я

1. 

Сучасні  проблеми  та  теоретико-
методичні  аспекти   реалізації
фізичного  виховання
студентської молоді.

Луцький НТУ, кафедра
фізичної культури,

спорту та здоров'я, вул.
Львівська, 75

28 травня
2021 р. 

Кафедра цивільної безпеки
1. Особливості  гігієни  та  безпеки

праці  працівників  в  умовах
пандемії

Луцький НТУ, кафедра
цивільної безпеки, вул.

Львівська, 75,

Квітень
2021 р.

-

http://lutsk-ntu.com.ua/uk
http://lutsk-ntu.com.ua/uk
mailto:foreignlang.lntu@gmail.com
mailto:foreignlang.lntu@gmail.com
http://lutsk-ntu.com.ua/uk
http://lutsk-ntu.com.ua/uk
mailto:kgn@lntu.edu.ua


 м. Луцьк 
Кафедра іноземної та української філології

1.

Круглий  стіл  «Організація
наукового  тексту  для  написання
статей,  включених  до
наукометричних баз даних»

Луцький НТУ, кафедра
української та

іноземної лінгвістики,
вул. Львівська, 75,
 м. Луцьк, 43005

Травень
2021 р.

Мартинюк А.П.
к.пед., доцент

 (0332)74-61-39,
foreignlang.lntu

@gmail.com
http://lutsk-

ntu.com.ua/uk

20-25 -

http://lutsk-ntu.com.ua/uk
http://lutsk-ntu.com.ua/uk
mailto:foreignlang.lntu@gmail.com
mailto:foreignlang.lntu@gmail.com

