
  
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з науково-педагогічної 

роботи_______________С.П. Шимчук 

«___» _______________ 2019 р. 

 

Узагальнений план проведення наукових і науково-технічних заходів у 2020 році 

 

№ 

з/п 

Назва НТЗ 

(для міжнародних і англійською мовою) 
Місце проведення 

Термін 

проведення 

Кафедра, відповідальні за 

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 

1. VІІ Міжнародна науково-практична конференція 
молодих вчених та студентів 

«Актуальні проблеми маркетингового 
менеджменту в умовах інноваційного розвитку 

економіки» 
 

VIІ International Scientific and Practical Conference of 
Young Scientists and Students  

«Actual Problems of Marketing Management in 
Conditions of Innovative Economic Development» 

Луцький НТУ, 
м. Луцьк, 

вул. Львівська, 75 

27 березня 
2020 року 

Кафедра маркетингу 
професор Морохова В.О. 
професор Войтович С.Я. 

 
тел. +38 (0332) 25-36-12 
е-mail: mm@lntu.edu.ua 
www.lutsk-ntu.com.ua, 

www.economosvita.lntu.edu.ua 

Польща, 
Білорусь, 

Португалія, 
Литва, 

Болгарія 

100 так 

2. Міжнародна науково-практична конференція 

молодих учених  та  студентів 

«Якість та безпечність товарів» 

 

International scientific conference of young scientists 

and students 

«The quality and safety of goods» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк, 

вул. С.Ковалевської, 29 

3 квітня 

 2020 року 
Кафедра товарознавства та 

експертизи в митній справі 
доцент Ткачук В.В. 

 
тел. +38 (0332) 78-99-51 
е-mail: tems@lntu.edu.ua, 

v.tkachuk@lntu.edu.ua 
www.lutsk-ntu.com.ua 

www.economosvita.lntu.edu.ua 

Польща, 

Чехія, 

Білорусь, 

Литва, 

Молдова 

100 ні 

3. VІ Міжнародна науково-практична конференція 

молодих учених, аспірантів, здобувачів і студентів  

«Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку 

економіки України» 

 

VІ International scientific-practical conference of Young 

Scientists, Postgraduates, Applicants and Students  

«Accounting, analysis and control strategy of economic 

development in Ukraine» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк, 

вул. С. Ковалевської, 29 

25 квітня 

2020 року 
Кафедра обліку і аудиту 

доцент Чудовець В.В. 

 

тел.  +38 (0332) 78-99-52, 

e-mail: konf_oia_lntu@ukr.net 

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

Польща, 

Португалія, 

Таджикистан, 

Білорусія, 

Болгарія 

200 ні 

4. VІ Міжнародна  науково-технічна конференція 

«Науково-прикладні аспекти автомобільної і 

Волинська область,  

Шацький район,  

26-29 травня 

2020 року 
Кафедра автомобілів і 

транспортних технологій 

Білорусь, 

 Польща, 

100 ні 

http://www.economosvita.lntu.edu.ua/
mailto:tems@lntu.edu.ua
http://www.economosvita.lntu.edu.ua/


  
транспортно-дорожньої галузей» 

 

VІ International  scientific and technical conference 

«Scientifically applied aspects of transport and road 

industries» 

с. Світязь,  

пансіонат «Шацькі 

озера». 

к.т.н., доцент Мурований І.С. 

к.т.н., доцент Грабовець В.В. 

 

тел. +38 (0332) 74-61-45 

факс  +38 (0332) 74-61-31 

e-mail: avto@lntu.edu.ua 

Чехія, 

 Литва, 

Словаччина, 

Грузія 

5. VІ Міжнародна науково-технічна конференція з 

проблем вищої освіти і науки ТК-2020 

«Прогресивні напрямки розвитку технологічних 

комплексів» 

 

VI International Scientific and Technical Conference 

on Higher Education and Science TС2020  

«Progressive Directions of Technological Complexes 

Development» 

Луцький НТУ, 

м.Луцьк, 

вул. Львівська, 75 

 

(Волинська область, 

Шацький район,  

с. Світязь,  

пансіонат «Шацькі 

озера») 

2-4 червня 

2020 року 
Кафедра прикладної механіки 

доцент Сомов Д.О. 

 

тел. +38 (0332) 26-25-19 

е-mail: kpm@lntu.edu.ua 

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

 

Cпіворганізатори: 

Кафедра приладобудування 

к.т.н., доцент Лапченко Ю.С. 

тел. +38 (0332) 26-49-43 

Кафедра електроніки та 

телекомунікацій 

к.т.н., доцент Заблоцький В.Ю. 

Кафедра галузевого 

машинобудування та лісового 

господарства 

к.т.н., доцент Пуць В.С. 

тел. +38 (0332) 74-61-01 

Білорусь, 

Польща, 

Болгарія, 

Німеччина, 

Туреччина, 

Португалія 

100-150 ні 

6. VІІІ Міжнародна науково-технічна конференція 

«Підвищення рівня ефективності 

енергоспоживання в електротехнічних 

пристроях і системах» 

 

VIІІ International scientific conference 

«Raising energy efficiency in electrical devices and 

systems» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк, 

вул. Львівська, 75 

25-27 червня 

2020 року 
Кафедра електропостачання 

доцент Грицюк Ю.В. 

 

тел. +38 (0332)74-61-19, 

+38 (095) 889-37-92 

e-mail: elpos@lntu.edu.ua 

http://lutsk-ntu.com.ua 

Польща,  

Білорусь, 

Молдова, 

Чехія, 

Бельгія 

105 так 

7. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція  

«Сучасні кризові явища в економіці та проблеми 

облікового, контрольного та аналітичного 

забезпечення управління підприємством» 

 

XІІ International Scientific and Practical Conference  

«Modern economic crisis and the problems of 

accounting, control and analytical support enterprise 

management» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк, 

вул. С. Ковалевської, 29 

26-27 червня 

2020 року 
Кафедра обліку і аудиту  

доцент Чудовець В.В. 

 

тел.  +38 (0332) 78-99-52 

e-mail: konf_oia_lntu@ukr.net 

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

Польща, 

Португалія, 

Таджикистан, 

Білорусія, 

Болгарія 

200 так 

8. VІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк, 

3 жовтня 

2020 року 
Кафедра обліку і аудиту 

доцент Чудовець В.В. 

Польща, 

Португалія, 

200 ні 

mailto:avto@lntu.edu.ua
mailto:kpm@lntu.edu.ua
https://lutsk-ntu.com.ua/uk
mailto:elpos@lntu.edu.ua


  
економіки» 

 

VІІ International Scientific and Practical Conference  

«Accounting, Analysis and Audit: Challenges of 

institutional economics» 

вул. С. Ковалевської, 29  

тел.  +38 (0332) 78-99-52 

e-mail: konf_oia_lntu@ukr.net 

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

Таджикистан, 

Білорусія, 

Болгарія 

9. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція 

молодих учених, аспірантів, здобувачів і студентів  

«Сучасні проблеми і перспективи розвитку 

обліку, аналізу і контролю в умовах глобалізації 

економіки» 

 

XІІ International scientific-practical conference of Young 

Scientists, Postgraduates, Applicants and Students 

«Modern problems and prospects of accounting, analysis 

and control in a globalized economy» 

 

 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк, 

вул. Львівська, 75 

5 грудня 

2020 року 
Кафедра обліку і аудиту 

Кафедра міжнародних 

економічних відносин 
доцент Чудовець В.В. 

доцент Савош Л.В. 

 

тел.  +38 (0332) 78-99-52 

e-mail: konf_oia_lntu@ukr.net 

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

Польща, 

Португалія, 

Таджикистан, 

Білорусія, 

Болгарія 

200 так 

Всеукраїнські науково-практичні конференції 

1. I Всеукраїнська науково-практична конференція  

«Державотворчі процеси в Україні: реалії 

сьогодення» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк, 

вул. Львівська, 75 

24-25 квітня 

2020 року 
Кафедра права 

професор Ленгер Я.І. 

 

тел. +38 (050) 549-42-13 

e-mail: pravo@lutsk-ntu.com.ua 

 

 150 так 

2. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція  

«Цивільна безпека як складова розвитку 

виробничої та невиробничої сфер суспільства» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк, 

вул. Львівська, 75 

28-29 квітня 

2020 року 
Кафедра цивільної безпеки 

доцент Андрощук І.В. 

 

тел.  +38 (0332) 74-61-14, 

+38 (050) 438-19-07 

e-mail: opbzh@lntu.edu.ua 

http://lutsk-ntu.com.ua 

 100 ні 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Соціальна допомога і соціальна робота: виклики 

сучасності» 

Луцький НТУ,  

м. Луцьк 

вул. Львівська, 75 

 

22-23 травня 

2020 року 
Кафедра соціального 

забезпечення та гуманітарних 

наук 

к.іст.н., доцент Жук О.М. 

 

тел. +38 (0332) 74-61-40 

e-mail: kgn@lntu.edu.ua 

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

 100  

4. VI Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих вчених та студентів  

«Фізика і хімія твердого  тіла. Стан, досягнення і 

перспективи» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк, 

вул. Львівська, 75 

16-17 жовтня 

2020 року 
Кафедра фундаментальних 

наук  

доцент Коваль Ю.В. 

 

 100 так 

mailto:konf_oia_lntu@ukr.net
mailto:konf_oia_lntu@ukr.net
mailto:opbzh@lntu.edu.ua
mailto:kgn@lntu.edu.ua
http://lutsk-ntu.com.ua/uk


  
тел. +38 (0332) 74-61-03, 

тел. +38 (0332) 74-61-09 

e-mail: rector@lutsk-ntu.com.ua 

5. IV Всеукраїнська науково-практична конференція з 

проблем вищої освіти і науки 

«Приладобудування та метрологія: сучасні 

проблеми, тенденції розвитку» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк, 

вул. Львівська, 75 

22-23 жовтня 

2020 року 
Кафедра приладобудування 

доцент Лапченко Ю.С. 

 

тел. +38 (0332) 26-49-43 

е-mail: pb@lntu.edu.ua 

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

 100 ні 

Міжнародні семінари 

1. Міжнародний науково-практичний семінар 

«Інноваційні технології у будівництві» 

 

International scientific and practical seminar 

«Innovative technologies in Construction» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк, 

вул. Потебні, 56, 

ауд. 111 

15 травня 

2020 року 
Кафедра будівництва та 

цивільної інженерії 

к.т.н., доцент Ужегова О.А. 

 

тел. +38 (050) 924-27-08 

e-mail: Lntu_pcb@ukr.net 

http://lutsk-ntu.com.ua 

Білорусь 50 ні 

2. Х Міжнародний науково-практичний семінар  
«Транскордонне співробітництво як форма 

розвитку міжнародної інтеграції» 
 

X International scientific and practical seminar 

«Cross-border cooperation as a form of development of 

international integration» 

Луцький  НТУ, 
м. Луцьк, 

вул. С. Ковалевської, 29 

15 травня 
2020 року 

Кафедра міжнародних 
економічних відносин 

доцент Савош Л.В. 
 

тел. +38 (0332) 78-99-49 
факс. +38 (0332) 75-03-35 
e-mail: etme@lntu.edu.ua 

http://lutsk-ntu.com.ua 
www.economosvita.lntu.edu.ua 

Польща 
Литва 

Білорусь 
Грузія 

Португалія 

30 ні 

3. Науково-технічний семінар 

«Сучасні тенденції в галузі розвитку 

електромобільності» 

 

Seminarium naukowo-techniczne 

«Współczesne trendy w zakresie rozwoju 

elektromobilności» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк, 

вул. Львівська, 75 

4 жовтня 

2019 року 
Кафедра електроніки та 

телекомунікацій 
доцент Заблоцький В.Ю. 

 

тел. +38 (0332) 74-61-03 

e-mail: rector@lutsk-ntu.com.ua, 

rector@lntu.edu.ua 

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

Польща 60 ні 

Всеукраїнські семінари 

1. Всеукраїнський науковий семінар 

«Особливості проектування автомбільних доріг» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк, 

вул. Потебні, 56, 

ауд. 111 

20 лютого 

2020 року 
Кафедра будівництва та 

цивільної інженерії 

к.т.н. Процюк В.О.  

 

тел. +38 (066) 229-31-50, 

e-mail: ada@lntu.edu.ua 

http://lutsk-ntu.com.ua 

 50 ні 

2. Всеукраїнський науковий семінар 

«Актуальні питання планування та благоустрою 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк, 

27 березня 

2020 року 
Кафедра будівництва та 

цивільної інженерії 

 50 ні 

mailto:rector@lutsk-ntu.com.ua
mailto:pb@lntu.edu.ua
https://lutsk-ntu.com.ua/uk
http://www.economosvita.lntu.edu.ua/
mailto:rector@lutsk-ntu.com.ua
mailto:rector@lntu.edu.ua
https://lutsk-ntu.com.ua/uk


  
території м. Луцька» вул. Потебні, 56, 

ауд. 1 

асистент Верешко О.В. 

 

тел.: +38 (050) 721-66-51 

e-mail: mbh@lntu.edu.ua 

http://lutsk-ntu.com.ua 

3. Всеукраїнський науковий семінар 

«Стан автомобільних доріг міста Луцька. 

Основні проблеми та перспективи вирішення» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк, 

вул. Потебні, 56, 

ауд. 111 

24 квітня 

2020 року 
Кафедра будівництва та 

цивільної інженерії 

к.т.н., доцент Дробишинець С.Я. 

 

тел.: +38 (095) 427-34-41, 

e-mail: ada@lntu.edu.ua 

http://lutsk-ntu.com.ua 

 50 ні 

4. Всеукраїнський науковий семінар 

«Продукція компанії NOPHADRAIN – нове 

покоління матеріалів та технологій для 

конструкції «сад на даху» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк, 

вул. Львівська, 75, 

ауд. 403 

15 травня 

2020 року 
Кафедра архітектури та 

містобудування 
к.т.н., доцент Боярчук Б.А. 

 

тел. +38 (050) 378-31-68, 

e-mail: katm@lutsk-ntu.com.ua 

http://lutsk-ntu.com.ua 

 40 ні 

5. Науково-технічний семінар  

«Структура та властивості халькогенідів» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк, 

вул. Львівська, 75 

19-20 травня 

2020 року 
Кафедра матеріалознавства 

доцент доцент Мельничук М.Д. 

 

тел. +38 (0332) 74-61-03 

e-mail: rector@lutsk-ntu.com.ua, 

rector@lntu.edu.ua,  

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

 50 ні 

6. Міжгалузевий семінар за участі науково-

педагогічних працівників Луцького НТУ та 

фахівців Наукової Ради при Волинському 

обласному управлінні лісового та мисливського 

господарства 

 

Волинське обласне 

управління лісового та 

мисливського 

господарства 

м. Луцьк, 

проспект Волі, 30 

15 вересня 

2020 року 
Кафедра галузевого 

машинобудування та лісового 

господарства 
к.т.н., доцент Пуць В.С. 

к.с-г.н., доцент Ковальчук Н.П. 

 

тел. +38 (0332) 24-00-70, 

факс +38 (0332) 24-00-69 

е-mail: priyomna@voulg.org.ua  

 20-30 ні 

7. Всеукраїнський науковий семінар 

«Архітектура мансарди та концепція 

комфортного житла» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк, 

вул. Потебні, 56, 

ауд. 111 

 

 

 

 

25 вересня 

2020 року 
Кафедра будівництва та 

цивільної інженерії 

к.т.н., доцент Пахолюк О.А. 

 

тел. +38 (050) 924-27-08 

e-mail: Lntu_pcb@ukr.net 

http://lutsk-ntu.com.ua 

 50 ні 

mailto:rector@lutsk-ntu.com.ua
mailto:rector@lntu.edu.ua
https://lutsk-ntu.com.ua/uk
mailto:priyomna@voulg.org.ua


  
8. Всеукраїнський науковий семінар 

 «KINGSPAN – нове  покоління 

теплоізоляційних матеріалів для сендвіч-

панелей» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк, 

вул. Потебні, 56, 

ауд. 111 

9 жовтня 

2020 року 
Кафедра будівництва та 

цивільної інженерії 
к.т.н., доцент Пасічник Р.В. 

 

тел. +38 (050) 924-27-08 

e-mail: Lntu_pcb@ukr.net 

http://lutsk-ntu.com.ua 

 50 ні 

9. Всеукраїнський науковий семінар 

 «Інноваційні технології в дорожньому 

будівництві» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк, 

вул. Потебні, 56, 

ауд. 111 

30 жовтня 

2020 року 
Кафедра будівництва та 

цивільної інженерії 
к.т.н., доцент Дробишинець С.Я. 

к.т.н. Процюк В.О.  

 

тел.: +38 (095) 427-34-41, 

 +38 (066) 229-31-50, 

e-mail: ada@lntu.edu.ua 

http://lutsk-ntu.com.ua 

 50 ні 

Міжнародні Інтернет-конференції 

1. Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція 

«Механізми фінансового менеджменту» 

 

International scientific and practical 

Internet-conference 

«Mechanisms of financial management» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк, 

вул. Львівська, 75 

10 квітня   

2020 року 

 

Кафедра менеджменту 

Кафедра фінансів, банківської 

справи та страхування 

д.е.н., професор Вавдіюк Н. С. 

к.е.н., доцент Дорош В.Ю. 

 

тел./ факс +38 (0332) 78-99-53 

e-mail: dm@lntu.edu.ua 

тел./ факс +38 (0332) 78-55-66 

e-mail: f@lntu.edu.ua 

Польща, 

Молдова, 

Білорусь, 

Литва,  

Латвія 

 

100 ні 

2. V міжнародна науково-практична інтернет-

конференція молодих учених та студентів  

«Інновації у будівництві» 
 

V International Scientific-Practical Exhibition 

Conference of Young Scientists and Students 

«Innovation in Construction» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк, 

вул. Потебні, 56, 

ауд. 111 

14 травня 

2020 року 
Кафедра будівництва та 

цивільної інженерії 
к.т.н., доцент Ужегова О.А. 

 

тел. +38 (050) 924-27-08,  

e-mail: Lntu_pcb@ukr.net, 

http://lutsk-ntu.com.ua 

Україна,  

Білорусь,  

Молдова,  

Польща,  

Лівія 

150 ні 

3. Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція здобувачів вищої освіти та молодих 

учених 

«Актуальні проблеми автоматизації та 

управління» 

 

International scientific and practical Internet 

conference for higher education applicants and young 

scientists  

«Actual Problems of Automation and Control» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк, 

вул. Потебні, 56 

30 листопада 

2020 року 
Кафедра автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих 

технологій 

доцент Гуменюк Л.О. 

 

тел. +38 (0332) 26-14-09 

e-mail: auvp@lntu.edu.ua 

http://av.lntu.edu.ua 

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

Польща, 

Бразилія, 

Португалія, 

Казахстан 

100 ні 

mailto:dm@lntu.edu.ua
mailto:f@lntu.edu.ua
mailto:auvp@lntu.edu.ua
http://av.lntu.edu.ua/
https://lutsk-ntu.com.ua/uk


  
4. Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція  

«Актуальні проблеми управління соціально-

економічними системами» 

 

International Internet Conference 

«Actual management problems of socio-economical 

systems» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк, 

вул. С. Ковалевської, 29 

4 грудня  

2020 року 
Кафедра економіки 

професор Шубалий О.М. 

доцент Дзямулич М.І. 

 

тел./факс +38 (0332) 78-56-66, 

+38 (067) 597-76-16 

е-mail: pcep@lntu.edu.ua 

http://lutsk-ntu.com.ua 

www.economosvita.lntu.edu.ua 

Білорусія, 

Сербія, 

Литва, 

Болгарія, 

Польща 

100 Так 

Всеукраїнські Інтернет-конференції 

1. ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-

конференція  

«Життєдіяльність людини в ситуації глобальних 

викликів сучасності» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк 

вул. Львівська, 75 

25 березня 

2020 року 
Кафедра соціального 

забезпечення та гуманітарних 

наук 

к.іст.н., доцент Жук О.М. 

 

тел. +38 (0332) 74-61-40 

е-mail: kgn@lntu.edu.ua 

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

 100 ні 

2. ІІІ Всеукраїнська науково-методична Інтернет 

конференція  

«Актуальні проблеми іншомовної комунікації: 

лінгвістичні, методичні та соціально-

психологічні аспекти» 

Луцький НТУ,  

м. Луцьк 

вул. Львівська, 75 

26 березня  

2020 року 
Кафедра української та 

іноземної лінгвістики  
к.філ.н., доцент Смаль О.В. 

 

тел. +38 (0332)74-61-39, 

е-mail: foreignlang.lntu@gmail.com 

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

 100 так 

3. V Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція молодих учених та студентів  

«Традиції та новації у дизайні» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк, 

вул. Львівська, 75, 

ауд. 309 

17 квітня  

2020 року 

Кафедра дизайну, 

к. мист., доцент Скляренко Н.В. 

 

тел. +38 (097) 542-26-02 

e-mail: d@lntu.edu.ua 

http://lutsk-ntu.com.ua 

 100 ні 

4. ІХ Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція здобувачів вищої освіти та молодих 

учених 

«Економіка підприємства: теорія та практика» 

Луцький НТУ, 
м. Луцьк, 

вул. С. Ковалевської, 29 

23-24 квітня 

2020 року 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності 

професор Ковальська Л.Л. 

 

тел. +38 (0332) 25-40-13 

e-mail: ep@lntu.edu.ua 

www.lutsk-ntu.com.ua, 
www.economosvita.lntu.edu.ua 

 100 так 

5. IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція молодих учених та студентів  

«Інноваційні процеси в галузі дорожнього 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк, 

вул. Потебні, 56, 

29 жовтня  

2020 року 
Кафедра будівництва та 

цивільної інженерії 

к.т.н., доцент Дробишинець С.Я. 

 150 ні 

mailto:pcep@lntu.edu.ua
http://www.economosvita.lntu.edu.ua/
mailto:kgn@lntu.edu.ua
mailto:ep@lntu.edu.ua
http://www.economosvita.lntu.edu.ua/


  
будівництва» ауд. 111 к.т.н. Процюк В.О.  

 

тел. +38 (095) 427-34-41, 

тел. +38 (066) 229-31-50 

e-mail: ada@lntu.edu.ua 

http://lutsk-ntu.com.ua 

6. ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція 

«Маркетинг в умовах розвитку цифрових 

технологій» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк, 

вул. С. Ковалевської, 29 

30 жовтня 

2020 року 

Кафедра маркетингу 

професор Морохова В.О. 

 

тел. +38 (0332) 25-36-12 

е-mail: mm@lntu.edu.ua 

www.lutsk-ntu.com.ua, 

www.economosvita.lntu.edu.ua 

 100 ні 

Інші заходи 

1. Еvent  

«Цифрові технології в легкій промисловості» 

Луцький НТУ,  

м. Луцьк,  

вул. Львівська, 75, 

ауд. 29 

23 січня  

2020 року 
Кафедра галузевого 

машинобудування та лісового 

господарства  
к.т.н., доцент Пуць В.С. 

к.т.н. Єфімчук Г.В. 

 

тел. +38 (0332) 74-61-01 

е-mail: gm@lntu.edu.ua 

Lutsk-ntu.com.ua 

 20-30 ні 

2. Міжнародний проект  

«Зимова школа урбаністики» 

 

International project  

«Winter School of Urban Studies» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк, 

вул. Львівська, 75 

27 січня – 

2 лютого 

2020 року 

Кафедра будівництва та 

цивільної інженерії 

асистент Верешко О.В. 

 

тел +38 (050) 721-66-51 

e-mail: mbh@lntu.edu.ua 

http://lutsk-ntu.com.ua 

Німеччина,  

Італія 

30 ні 

3. Круглий стіл 

«Педагогічні і соціальні аспекти інформатизації 

молоді в умовах українських реалій» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк, 

вул. Потебні, 56 

26 лютого 

2020 року 
Кафедра професійної освіти та 

комп’ютерних технологій 

к.пед.н., доцент Полухтович Т.Г. 

 

тел. +38 (0332) 26-26-93 

e-mail: pokt@lutsk-ntu.com.ua 

 15 ні 

4. Science&business forum’2019 «Обговорення 

напрямків удосконалення освітньої програми 

галузевого машинобудування з зовнішніми та 

внутрішніми стейкхолдерами» 

Луцький НТУ  

м. Луцьк,  

вул. Львівська, 75, 

ауд. 29 

17 березня  

2020 року 

 

 

 

 

 

Кафедра галузевого 

машинобудування та лісового 

господарства  
к.т.н., доцент Пуць В.С. 

к.т.н., доцент Герасимчук О.П. 

 

тел. +38 (0332) 74-61-01 

 20-30 ні 

http://www.economosvita.lntu.edu.ua/
mailto:gm@lntu.edu.ua


  
 

 

 

е-mail: gm@lntu.edu.ua 

Lutsk-ntu.com.ua  

5. Круглий стіл 

«Стратегія  розвитку системи підготовки  

фахівців з IT галузі у взаємодії з IT 

підприємствами» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк,  

вул. Львівська, 75 

28 березня  

2020 року 
Кафедра комп’ютерних наук 

д.пед.н., професор Тулашвілі Ю.Й. 

 

тел. +38 (050) 857-60-34 

e-mail: kt@lntu.edu.ua 

 30 ні 

6. Круглий стіл   

«Екологічні проблеми Волині» 

 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк,  

вул. Львівська, 75 

9-11 квітня  

2020 року 
Кафедра екології та агрономії 

доцент. Іванців В.В. 

 

тел. +38 (0332) 74-61-35, 

+38 (050) 581-55-56 

email: e@lntu.edu.ua 

http://lutsk-ntu.com.ua 

 100 так 

7. Науковий семінар 

«Психолого-педагогічний супровід фахової 

підготовки та підвищення кваліфікації 

особистості в умовах трансформації освіти» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк, 

вул. Потебні, 56 

16 квітня  

2020 року 
Кафедра професійної освіти та 

комп’ютерних технологій 

к.пед.н, доцент Сушик О.Г. 

 

тел. +38 (0332) 26-26-93 

e-mail: pokt@lutsk-ntu.com.ua 

 20 ні 

8. Круглий стіл  

«Досвід і перспективи розвитку соціальної 

відповідальності влади, бізнесу та 

громадськості» 

Луцький  НТУ, 

м. Луцьк, 

вул. Львівська, 75 

24 квітня  

2020 року 
Кафедра економіки 

Кафедра соціального 

забезпечення та гуманітарних 

наук 

професор Шубалий О.М. 

доцент Жук О.М. 

 

тел./факс  +38 (0332) 78-56-66,  

+38 (066) 164-11-60 

е-mail: pcep@lntu.edu.ua 

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

www.economosvita.lntu.edu.ua 

 30 ні 

9. Круглий стіл 

«Управління якістю підготовки студентів 

спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк,  

вул. Львівська, 75 

24 квітня  

2020 року 
Кафедра комп’ютерних наук 

д.пед.н., професор Чернящук Н.Л. 

 

тел. +38 (095) 878-70-95 

e-mail: kt@lntu.edu.ua 

 30 ні 

10. Студентський дискусійний клуб 

«Працевлаштування молоді за кордоном: за і 

проти» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк, 

вул. С. Ковалевської, 29 

12 травня  

2020 року 
Кафедра економіки 

доцент Шубала І.В. 

 

тел./факс +38 (0332) 78-56-66 

е-mail: pcep@lntu.edu.ua 

 30 ні 

mailto:gm@lntu.edu.ua
mailto:e@lntu.edu.ua
mailto:pcep@lntu.edu.ua
http://www.economosvita.lntu.edu.ua/
mailto:pcep@lntu.edu.ua


  
http://lutsk-ntu.com.ua 

www.economosvita.lntu.edu.ua 

11. Міжнародний науково-практичний семінар молодих 

вчених та студентів 

«Програмовані логічні інтегральні схеми та 

мікропроцесорна техніка в освіті і виробництві» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк,  

вул. Львівська, 75 

12-13 травня  

2020 року 
Кафедра комп’ютерної 

інженерії та кібербезпеки 

к.т.н. Костючко С.М. 

 

e-mail: ki@lntu.edu.ua 

 30 ні 

12. Круглий стіл  

«Сучасні тренди туризму та готельно-

ресторанної справи» 

 

 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк,  

вул. Львівська, 75 

13 травня  

2020 року 
Кафедра туризму та готельно-

ресторанної справи 

доцент Лепкий М.І. 

 

тел. +38 (096) 315-72-44, 

+38 (0332) 74-61-39 

email: tgrs@lntu.edu.ua 

http://lutsk-ntu.com.ua 

 25 ні 

13. Круглий стіл  

«Псевдоголографічні зображення в освіті, науці, 

рекламі» 

Луцький НТУ,  

м. Луцьк,  

вул. Львівська, 75, 

ауд. 400 

15 травня  

2020 року 
Кафедра інженерної та 

комп’ютерної графіки 

к.т.н., доцент Головачук І.П. 

к.т.н., доцент Бурчак І.Н. 

 

тел. +38 (0332) 74-61-08 

e-mail: ikg.lntu@gmail.com 

 25 ні 

14. Круглий стіл на тему  

«Стратегія розвитку автомобільного транспорту 

Волинського регіону»  

Луцький НТУ, 

м. Луцьк,  

вул. Львівська, 75, 

ауд. 349 

15 травня 

2020 року 
Кафедра автомобілів і 

транспортних технологій 

к.т.н., доцент Мурований І.С. 

к.т.н., доцент Грабовець В.В. 

 

тел. +38 (0332) 74-61-45 

факс +38 (0332) 74-61-31 

e-mail: avto@lntu.edu.ua 

 25 ні 

15. Круглий стіл  

«Сучасні тренди в економіці та управлінні 

персоналом» 

Луцький  НТУ, 

м. Луцьк, 

вул. С. Ковалевської, 29 

15 травня  

2020 року 
Кафедра економіки 

професор Шубалий О.М. 

доцент Гордійчук А.І. 

доцент Потьомкіна О.В. 

 

тел./факс  +38 (0332) 78-56-66,  

+38 (066) 164-11-60 

е-mail: pcep@lntu.edu.ua 

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

www.economosvita.lntu.edu.ua 

 30 ні 

16. Круглий стіл  

«Проблеми адаптації освітніх програм до 

сучасних потреб ринку праці» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк,  

вул. Потебні, 56 

19 травня  

2020 року 
Кафедра приладобудування 

доцент Лапченко Ю.С. 

 

 30 ні 

http://www.economosvita.lntu.edu.ua/
mailto:tgrs@lntu.edu.ua
mailto:ikg.lntu@gmail.com
mailto:avto@lntu.edu.ua
mailto:pcep@lntu.edu.ua
http://www.economosvita.lntu.edu.ua/


  
тел. +38 (0332) 26-49-43 

e-mail: pb@lntu.edu.ua 

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

17. Круглий стіл  

«Ліси Волині: стан, проблеми, перспективи» 

Луцький НТУ  

м. Луцьк,  

вул. Львівська, 75, 

ауд. 29 

20 травня  

2020 року 
Кафедра галузевого 

машинобудування та лісового 

господарства  
к.т.н., доцент Пуць В.С. 

к.т.н., доцент Толстушко Н.О. 

 

тел. +38 (0332)74-61-01 

е-mail: gm@lntu.edu.ua 

Lutsk-ntu.com.ua  

 20-30 ні 

18. Круглий стіл  

«Тенденції розвитку кондитерського ринку 

України » за участю працівників Компанії 

«Chocoboom». 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк,  

вул. Львівська, 75 

 ауд. 149 

20 травня  

2020 року 
Кафедра технологій і 

обладнання переробних 

виробництв 

к.с-г.н., доцент Голячук С.Є. 

к.т.н., доцент Тараймович І.В. 

 

тел. +38 (0332) 74-61-36 

e-mail: opv@lntu.edu.ua  

 12 ні 

19. Круглий стіл  

«Перспективи розвитку АПК в регіоні» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк,  

вул. Львівська, 75,  

ауд. 361 

20 травня  

2020 року 
Кафедра аграрної інженерії 

д.т.н., професор Дідух В.Ф. 

к.т.н., доцент Юхимчук С.Ф. 

 

тел.: +38 (0332) 74-61-32. 

e-mail: lab-amb@ukr.net 

 25 ні 

20. Круглий стіл  

«Актуальні проблеми фундаментальних наук» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк,  

вул. Львівська, 75 

20 травня  

2020 року 
Кафедра фундаментальних 

наук 

доцент Коваль Ю.В. 

 

тел. +38 (0332) 74-61-03 

e-mail: rector@lutsk-ntu.com.ua 

 15 ні 

21. Круглий стіл 

«Проблеми та перспективи використання 

технологій M-learning процесі підготовки 

майбутніх фахівців комп’ютерних 

спеціальностей» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк, 

вул. Потебні, 56 

20 травня  

2020 року 

 

Кафедра професійної освіти та 

комп’ютерних технологій 

к.пед.н, доцент Кабак В.В. 

 

тел. +38 (0332) 26-26-93 

e-mail: pokt@lutsk-ntu.com.ua 

 20 ні 

22. Науковий семінар  

«Перспективні напрямки розвитку 

хлібопекарської галузі (за участю працівників 

ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»)» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк,  

вул. Львівська, 75,  

ауд. 149 

21 травня  

2020 року 
Кафедра технологій і 

обладнання переробних 

виробництв 

к.с-г.н., доцент Голячук С.Є. 

 к.т.н., доцент Федорусь Ю.В. 

 15 ні 

mailto:pb@lntu.edu.ua
https://lutsk-ntu.com.ua/uk
mailto:gm@lntu.edu.ua
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/9/53.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/9/53.pdf
mailto:opv@lntu.edu.ua
mailto:lab–amb@ukr.net
mailto:rector@lutsk-ntu.com.ua


  
 

тел. +38 (0332) 74-61-36 

e-mail: opv@lntu.edu.ua  

23. Круглий стіл 

«Маркетинг та інновації у системі бізнесу» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк, 

вул. С. Ковалевської, 29 

22 травня 

2020 року 

Кафедра маркетингу 

професор Морохова В.О. 

доцент Ковальчук О.В. 

 

тел. +38 (0332) 25-36-12 

е-mail: mm@lntu.edu.ua 

www.lutsk-ntu.com.ua, 

www.economosvita.lntu.edu.ua 

 50 ні 

24. Науковий семінар 

«Проблеми стандартизації програмної інженерії 

та управління якістю програмного продукту» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк, 

вул. Потебні, 56 

22 травня  

2020 року 
Кафедра інженерії програмного 

забезпечення 

к.т.н., доцент Ліщина Н.М. 

 

тел. +38 (0332) 26-26-93 

e-mail: ipz@lutsk-ntu.com.ua 

 25 ні 

25. Круглий стіл  

«Проблеми реконструкції, модернізації, 

реновації та збереження історичної забудови 

міста (на прикладі міст Волині)» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк, 

вул. Львівська, 75, 

ауд. 403 

травень  

2020 року 
Кафедра архітектури та 

містобудування 

канд арх., доцент Пасічник О.С. 

 

тел. +38 (050) 438-10-03 

e-mail: katm@lutsk-ntu.com.ua 

http://lutsk-ntu.com.ua 

 40 ні 

26. Круглий стіл  

«Мистецтвознавчі та культурологічні аспекти 

дизайну» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк, 

вул. Львівська, 75, 

ауд. 309 

травень   

2020 року 

 

(до Фестивалю 

науки) 

Кафедра дизайну 
к. мист., доцент Скляренко Н.В. 

 

тел. +38 (097) 542-26-02 

e-mail: d@lntu.edu.ua 

http://lutsk-ntu.com.ua 

 40 ні 

27. Круглий стіл «Термомагнітоелектропружність 

анізотропних тіл із тонкими нитковими 

деформівними включенням» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк, 

вул. Львівська, 75 

травень  

2020 року 

 

(до Фестивалю 

науки) 

Кафедра прикладної 

математики та механіки 

д.ф.-м.н., професор Пастернак Я.М. 

 

тел. +38 (0332) 74-61-48 

e-mail: tm@lntu.edu.ua 

http://lutsk-ntu.com.ua 

 30 ні 

28. Круглий стіл для студентів  
«Проблеми підвищення якості і безпечності 

продукції» 

Луцький  НТУ, 
м. Луцьк, 

вул. С.Ковалевської, 29 

травень  
2020 року 

 
(до Фестивалю 

науки) 

Кафедра товарознавства та 

експертизи в митній справі 

доцент Голодюк Г.І. 

 

тел. +38 (0332) 78-99-51 

е-mail: g.golodyuk@ lntu.ua 

 30-40 ні 

http://www.economosvita.lntu.edu.ua/


  
http://lutsk-ntu.com.ua 

www.economosvita.lntu.edu.ua 

29. Заходи до Днів науки Луцький НТУ,  

м. Луцьк, 

вул. Львівська, 75 

травень 

2020 року 

 

(до Фестивалю 

науки) 

Кафедра української та 

іноземної лінгвістики  
к.філ.н., доцент Смаль О.В. 

 

тел. +38 (0332) 74-61-39 

e-mail: foreignlang.lntu@gmail.com 

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

 25 ні 

30. Круглий стіл 

«До проблем подолання мовного бар’єру в 

англійській мові фахівців з інженерії 

програмного забезпечення» 

Луцький національний 

технічний університет, 

м. Луцьк, 

вул. Потебні, 56 

15 жовтня 

2020 року 

 

Кафедра інженерії програмного 

забезпечення 

к.т.н., доцент Сіваковська О.М. 

 

тел. +38 (0332) 26-26-93 

e-mail: ipz@lutsk-ntu.com.ua 

 25 ні 

31. Круглий стіл на тему  

«Проблеми використання багатоланкових 

автопоїздів в Україні» 

Луцький НТУ,  

м. Луцьк,  

вул. Львівська, 75, 

ауд. 349 

27 жовтня  

2020 року 
Кафедра автомобілів і 

транспортних технологій 

к.т.н., доцент Мурований І.С. 

к.т.н., доцент Грабовець В.В. 

 

тел. +38 (0332) 74-61-45 

факс +38 (0332) 74-61-31 

e-mail: avto@lntu.edu.ua 

 25 ні 

32. Презентація філії кафедри в Поліській дослідній 

станції Національного наукового центру 

«Інституту ґрунтознавства та агрохімії імені 

О.Н. Соколовського» 

м. Луцьк,  

вул. Шевченка, 35;  

Волинська область,  

Поліська дослідна 

станція ННЦ ІГА 

20 листопада  

2020 року 
Кафедра аграрної інженерії 

д.т.н., професор Дідух В.Ф. 

 к.т.н., доцент Юхимчук С.Ф. 

 

тел. +38 (0332) 74-61-32 

e-mail: lab-amb@ukr.net 

 25 ні 

33. Круглий стіл  

«Team Teaching Results» 

Луцький НТУ, 

м. Луцьк,  

вул. Львівська, 75 

21 листопада  

2020 року 
Кафедра української та 

іноземної лінгвістики  
к.філ.н., доцент Смаль О.В. 

 

тел. +38 (0332) 74-61-39, 

e-mail: foreignlang.lntu@gmail.com 

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

 20 ні 

34. Круглий стіл  

«Актуальні проблеми економіки та логістики» 

Луцький НТУ, 
м. Луцьк, 

вул. С. Ковалевської, 29 
 

27 листопада 

2020 року 

Кафедра підприємництва, торгівлі 
та біржової діяльності 

к.е.н., доцент Фесіна Ю.Г. 
 

тел. +38 (0332) 25-40-13 
e-mail: ep@lntu.edu.ua 
www.lutsk-ntu.com.ua, 

www.economosvita.lntu.edu.ua 

 50 ні 

http://www.economosvita.lntu.edu.ua/
mailto:avto@lntu.edu.ua
mailto:lab–amb@ukr.net
mailto:ep@lntu.edu.ua
http://www.lutsk-ntu.com.ua/
http://www.economosvita.lntu.edu.ua/


  
35. День якості молодих учених та студентів Луцький  НТУ, 

м. Луцьк, 
вул. С. Ковалевської, 29 

листопад  
2020 року 

Кафедра товарознавства та 

експертизи в митній справі 

доцент Ярошевич Т.С. 

 

тел. +38 (0332) 78-99-51 

e-mail: tems@lntu.edu.ua 

http://lutsk-ntu.com.ua, 
www.economosvita.lntu.edu.ua 

 20-30 ні 

36. Студентський науковий семінар «Проблеми і 

перспективи інноваційного розвитку» 

Луцький  НТУ, 

м. Луцьк,  

вул. С. Ковалевської, 29 

2 грудня  

2020 року 
Кафедра економіки 

професор Рудь Н.Т. 

 

тел./факс  +38 (0332) 78-56-66 

е-mail: pcep@lntu.edu.ua 

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

www.economosvita.lntu.edu.ua 

 20 ні 

 

mailto:tems@lntu.edu.ua
http://www.economosvita.lntu.edu.ua/
mailto:pcep@lntu.edu.ua
http://www.economosvita.lntu.edu.ua/

