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План проведення наукових конференцій у 

Львівському національному університеті імені Івана Франка 

 

 
Назва заходу Тема конференції (семінару). 

Основні питання, що 

пропонуються для 

обговорення 

Вищий навчальний заклад 

(установа), 

відповідальний за 

проведення, адреса, 

телефон, e-mail 

Термін 

проведення 

 

Кількість  

учасників 

від  

України 

Зарубіжні 

країни та 

кількість 

учасників 

від кожної 

Міністерства, відомства 

або установи, які є 

співорганізаторами 

конференції,семінару 

від України та 

зарубіжних країн 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Міжнародні конференції 
1 2 3 4 5 6 7 

Міжнародна  

науково-методична 

конференція 

 

Теорія і практика 

навчання української мови 

як іноземної 

 

Методичні засади вивчення 

української мови як 

іноземної; 

Лінгвокраїнознавство в курсі 

української мови як 

іноземної; 

Фонетика, лексика, 

граматика у викладанні 

української мови як 

іноземної; 

Українська мова в 

іншомовній аудиторії. 

Львівський національний 

університет  

імені Івана Франка,  

кафедра українського 

прикладного мовознавства; 

відповідальна: 

проф. Кочан І.М.; 

адреса: 

79000, м. Львів, 

вул. Університетська, 1,  

тел.:(032) 2394355 

е-mail: 

ukrinos@franko.lviv.ua 

 

м. Львів, 

14-15 квітня 

2016 року 

 

100 Польща (5) 

Росія (2) 

Німеччина 

(2) 

Болгарія (1) 

Угорщина 

(3) 

Чехія (2) 

 

Міністерство освіти і 

науки України; 

ЛОГО “Центр 

україністики” 

 

mailto:ukrinos@hu.franko.lviv.ua
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1 2 3 4 5 6 7 

ІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

 

“Гео-туризм: практика і 

досвід” 

 

Досвід розвитку геотуризму; 

Геотуристичні об`єкти і 

шляхи України; 

Геотуризм та освіта; 

Геотуризм і сталий розвиток 

регіонів; 

Гео-консервація та розбудова 

геопарків. 

Львівський національний 

університет  

імені Івана Франка, 

геологічний факультет, 

кафедра мінералогії; 

відповідальний:  

доц. Скакун Л.З.;  

адреса: 

79005, м. Львів, 

вул. Грушевського, 4, 

тел.: (032) 2394700 

e-mail: 

geoattractions@gmail.com 

м. Львів, 

5-7 травня 

2016 року 

250 Білорусь (10) 

Польща (15) 

Словаччина 

(5) 

Чехія (10) 

Угорщина 

(5)  

 

Гірничо-металургійний 

університет  в Кракові 

(Польща); 

Державна вища 

професійна школа  

ім. Станіслава Пігонія  

в Кросно (Польща) 

ІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

“Актуальні проблеми 

початкової освіти та 

інклюзивного навчання 

у світлі євроінтеграції” 

 

Сучасний стан та 

перспективи розвитку 

початкової освіти в  Україні 

та Європі; 

Проблеми інклюзивного та 

інтегрованого навчання в 

системі початкової освіти; 

Теоретико-методологічні 

засади професійного 

розвитку майбутніх фахівців 

початкової та дошкільної 

освіти в контексті 

Львівський національний 

університет  

імені Івана Франка, 

факультет педагогічної 

освіти; 

відповідальний: 

доц. Ленів З.П.; 

адреса: 

79006, м. Львів,  

вул. Туган-Барановського, 7, 

тел.: (032) 2394230 

e-mail: 

pedosv.fakultet@ukr.net 

 

м. Львів, 

12-13 травня 

2016 року 

130 Польща (5)  

Словаччина 

(2)  

Угорщина 

(2) 

Чехія (3) 

Болгарія (3) 

Міністерство освіти і 

науки України; 

Жешувський 

університет  

(м. Жешув, Польща); 

Університет 

Коменського 

(м. Братислава, 

Словаччина);  

Карловий університет  

(м. Прага, Чехія); 

Шуменський 

університет  

(м. Варна, Болгарія); 

Університет ELTE 

(м. Будапешт, 

Угорщина) 
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наступності; 

Інноваційні технології в 

початковій освіті. 

Міжнародний 

колоквіум 

 

ХХІV Міжнародний 

славістичний колоквіум 

ім. Кирила і Мефодія 

 

Актуальні питання розвитку 

слов’янських мов та 

літератур; 

Україна та українці у 

загальнослов’янському та 

європейському контексті; 

Історіографія та методологія 

славістики. 

Львівський національний 

університет 

імені Івана Франка,  

Інститут славістики; 

відповідальний: 

проф. Татаренко А.Л.; 

адреса: 

79000, м. Львів, 

вул. Університетська, 1,  

тел.:(032) 2394770 

е-mail: instslav@franko.lviv.ua 

м. Львів, 

травень 

2016 року 

100 Польща (5) 

Словаччина 

(3) 

Хорватія (4) 

Сербія (3) 

Словенія (2) 

Чехія (3) 

 

Міністерство освіти і 

науки України 

 

ІV Міжнародний 

науково-

практичний 

семінар 

 

“Страховий ринок: сучасні 

виклики в умовах 

глобалізації” 

 

Світовий досвід активізації 

страхової діяльності; 

Маркетингові дослідження 

та стратегії розвитку 

страхового ринку; 

Актуальні проблеми 

управління фінансами 

страхових компаній; 

Перспективи ринку 

перестрахування в сучасних 

умовах; 

Регулювання та стандарти у 

страховій  діяльності; 

Особливості функціонування 

Львівський національний 

університет 

імені Івана Франка,  

факультет управління 

фінансами та бізнесу; 

відповідальні:  

проф. Васьківська К.В.,  

доц. Сич О.А., 

ст. викл. Мищишин І.Р.; 

адреса: 

79038, м. Львів,  

вул. Медової Печери, 53;  

тел.:(032 )2512383, 

моб.: 067 9282515 

e-mail: kafedra_fsg@i.ua 

 

м. Львів, 

травень 

2016 року 

120 Білорусь (5) 

Грузія (5) 

Литва (15)  

Польща (20)  

Росія (10) 

 Словаччина 

(5) 

 

Міністерство освіти і 

науки України; 

Київський 

національний 

торговельно-

економічний 

університет; 

Каунаська колегія 

(Литва); 

Державна вища 

технічно-економічна 

школа у Ярославі 

(Польща); 

Страхова компанія 

“PZU Україна”; 

Страхова компанія 

“Страхова група ТАС”; 

Журнал “Страхова 

mailto:instslav@franko.lviv.ua
mailto:kafedra_fsg@i.ua


4 

 

компаній страхування життя  

на ринку фінансових 

посередників. 
 

справа”;  

Ліга страхових 

організацій; Українська 

федерація убезпечення; 

ТОВ “Інститут 

післядипломної освіти 

та бізнесу”; 

Національна комісія, 

що здійснює державне 

регулювання у сфері 

фінансових послуг 

Міжнародна 

конференція 

Міжнародна конференція 

з комплексного аналізу та 

суміжних питань 

 

Комплексний аналіз однієї та 

багатьох змінних. Його 

застосування. 

Львівський національний 

університет  

імені Івана Франка, 

механіко-математичний 

факультет; 

кафедра теорії функцій та 

теорії ймовірностей; 

відповідальний:  

проф. Чижиков І.А.; 

адреса: 

79000, м. Львів, 

вул. Університетська, 1, 

тел.: (032) 2394157 

e-mail: 

chyzhykov@yahoo.com 

м. Львів, 

30 травня- 

4 червня 

2016 року 

100 Бельгія (1) 

Індія (2) 

Італія (1) 

Ізраїль (4) 

США (2) 

Німеччина 

(2) 

Норвегія (1) 

ОАЕ (1) 

Польща (10) 

Росія (2) 

Румунія (2) 

Словаччина 

(2) 

Туреччина 

(4) 

Фінляндія 

(3) 

 

mailto:chyzhykov@yahoo.com
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XV 

Українсько-

Польський 

Симпозіум 

 

XV 

Українсько-Польський 

Симпозіум 

 

Теоретичні і 

експериментальні 

дослідження міжфазних 

явищ та їх технологічні 

застосування. 

Львівський національний 

університет 

імені Івана Франка, 

хімічний факультет; 

відповідальний: 

проф. Каличак Я.М.; 

адреса: 

79005 м. Львів,  

вул. Кирила і Мефодія, 6, 

тел.: (032) 2600389 

e-mail: kalychak@lnu.edu.ua 

м. Львів, 

4-17 вересня 

2016 року 

75 Польща (35) 

Словаччина 

(3) 

Німеччина 

(3) 

Литва (2) 

Греція (2) 

 

Установи НАН України 

(відділення НАН 

України;  

Інститут колоїдної хімії 

та хімії води 

ім. А. Думанського, 

Інститут хімії поверхні  

ім. О. Чуйка; 

Інститут проблем 

сорбції та 

ендоекології); 

Польська академія 

наук;  

Люблінський 

університет  

ім. Марії Кюрі-

Склодовської; 

Львівська комерційна 

академія 

Міжнародна 

конференція 
Міжнародна конференція з 

диференціальних рівнянь, 

присвячена  

110-річниці від дня 

народження  

Я.Б. Лопатинського 

 

Загальна теорія 

диференціальних рівнянь; 

Алгебраїчні методи в теорії 

диференціальних рівнянь; 

Застосування теорії 

Львівський національний 

університет  

імені Івана Франка,  

механіко-математичний 

факультет, кафедра 

дифереціальних рівнянь; 

відповідальний:  

проф. Іванчов М.І.; 

адреса: 

79000, м. Львів, 

вул. Університетська, 1, 

тел.: (032) 2394593 

м. Львів, 

20-24 

вересня  

2016 року 

110 Білорусь (2) 

Великобри-

танія (3) 

Індія (1) 

Італія (4) 

Молдова (2) 

Німеччина 

(3) 

Польша (5) 

Росія (3) 

Румунія (1) 

Франція (3) 

Інститут прикладних 

проблем механіки і 

математики НАН 

України; 

Національний 

університет “Львівська 

Політехніка”; 

Інститут прикладної 

математики і механіки 

НАН України 

mailto:kalychak@lnu.edu.ua
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диференціальних рівнянь. e-mail: 

ivanchov@franko.lviv.ua 

Туреччина 

(4) 

Міжнародний 

науковий конгрес 

 

До 160-річчя від дня 

народження та 100-річчя 

від дня смерті Івана 

Франка 

 

Іван Франко – речник 

національної ідеї; 

Європеїзм Івана Франка; 

Історіософська концепція 

Івана Франка; 

Іван Франко: особистість, 

творчий шлях, доля; 

Іван Франко: тексти і 

контексти; 

Іван Франко: контакти, 

рецепції, паралелі; 

Інтерпретація Франкового 

тексту; 

Іван Франко як історик і 

літературний критик; 

Іван Франко і проблеми 

теорії літератури; 

Іван Франко у 

міжкультурному діалозі; 

Іван Франко-фольклорист; 

Іван Франко і проблеми 

мовознавства; 

Світова франкіана; 

Іван Франко – перекладач і 

перекладознавець; 

Публіцистика Івана Франка; 

Львівський національний 

університет 

імені Івана Франка,  

філологічний факультет, 

Інститут франкознавства; 

відповідальний: 

доц. Пилипчук С.М. 

адреса: 

79000, м. Львів, 

вул. Університетська, 1,  

тел.: (032) 2394398 

е-mail: s.pylypchuk@online.ua 

 

м. Львів, 

22-24 

вересня  

2016 року 

300 США (5) 

Канада (5) 

Польща ( 5) 

Німеччина 

(5) 

Австрія (5) 

Італія (5) 

Румунія (5) 

Болгарія (5) 

Чехія (5) 

Білорусь (5) 

Грузія (5) 

Росія (2) 

 

Міністерство освіти і 

науки України; 

Прикарпатський 

національний 

університет  

ім. Василя Стефаника; 

Національна академія 

наук України; 

Інститут Івана Франка 

НАН України; 

Інститут літератури  

ім. Т. Шевченка  

НАН України 

mailto:ivanchov@franko.lviv.ua
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Суспільно-політичні погляди 

Івана Франка; 

Громадсько-політична 

діяльність Івана Франка; 

Іван Франко як педагог; 

Іван Франко та проблеми 

держави і права; 

Франкознавство: стан і 

перспективи. 

Міжнародна 

конференція  
XIІI 

Міжнародна конференція 

з кристалохімії 

інтерметалічних сполук 

 

Інтерметалічні та споріднені 

сполуки: 

Діаграми стану; 

Кристалічні структури; 

Фізичні властивості; 

Кристалохімічні 

закономірності; 

Бази даних і 

кристалографічні програми. 

 

Львівський національний 

університет 

імені Івана Франка, 

хімічний факультет,  

кафедра неорганічної хімії; 

відповідальний: 

член-кореспондент НАН 

України,  

проф. Гладишевський Р.Є. 

адреса: 

79005, м. Львів,  

вул. Кирила і Мефодія, 6, 

тел.: (032) 2600388 

e-mail: imc@lnu.edu.ua 

 

 

м. Львів, 

25-29 

вересня  

2016 року 

150 Австрія (5),  

Бельгія (3),  

Іспанія (3),  

Італія (5),  

Канада (3),  

Китай (3),  

Німеччина 

(15),  

Норвегія (5),  

Польща (15),  

Португалія 

(3),  

Словенія (5),  

США (5),  

Туніс (2),  

Франція (10),  

Чехія (10),  

Швейцарія 

(5),  

Японія (3) 

Національна академія 

наук України; 

Комітет 

кристалографів 

України; 

Міжнародний центр 

дифракційних даних 

(ICDD, США) 

 

mailto:imc@lnu.edu.ua
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Міжнародна 

конференція  

 

Х Міжнародна конференція  

“Географія, економіка та 

туризм: національний та 

міжнародний досвід” 

 

Геопросторові аспекти 

туристичної діяльності; 

Суспільно-економічні 

проблеми у туризмі; 

Особливості розвитку 

подієвого туризму; 

Краєзнавчі дослідження у 

туризмі. 

Львівський національний 

університет  

імені Івана Франка,  

географічний факультет, 

кафедра туризму; 

відповідальний:  

доц. Каднічанський Д.А. 

адреса: 

79000, м. Львів, 

вул. П. Дорошенка, 41, 

тел.: (0322) 2394306 

e-mail: 

tour_konf2016@ukr.net 

e-mail: dimakad@ukr.net 

м. Львів, 

1-2 жовтня 

2016 

100 Білорусь (4) 

Грузія (2) 

Італія (1) 

Молдова (3) 

Польща (15) 

Словаччина 

(3) 

Угорщина (2) 

Львівська обласна 

організація 

Національної спілки 

краєзнавців України 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

Міжнародна науково-

практична конференція 

Асоціації українських 

германістів 

“Переклад і  

міжкультурна 

комунікація” 

 

Лексикологія, фразеологія, 

граматика та історія 

німецької мови; 

Літературознавство; 

лінгвокраїнознавство; 

міжкультурна комунікація. 

Львівський національний 

університет  

імені Івана Франка,  

факультет іноземних мов, 

кафедра німецької філології,  

кафедра міжкультурної 

комунікації та перекладу; 

відповідальні:  

проф. Паславська А.Й., 

проф. Максимчук Б.В.; 

адреса: 

79000, м. Львів, 

вул. Університетська, 1, 

тел.: (032) 2394680 

e-mail: 

translation.lnu@gmail.com 

м. Львів, 

5-6 жовтня 

2016 

120 Австрія (10)  

Німеччина 

(10) 

Польща (5)  

Румунія (2) 

Швейцарія (5)  

Угорщина(2) 

Швейцарія(5)  
 

Міністерство освіти і 

науки України; 

Фонд Ганнса Зайделя; 

Німецька служба 

академічних обмінів; 

Австрійська служба 

академічних обмінів 

(Представництво 

OeAD у Львові); 

Ґете-Інститут в 

Україні 
 

 

mailto:tour_konf2016@ukr.net
mailto:dimakad@ukr.net
mailto:translation.lnu@gmail.com
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Міжнародна  

наукова 

конференція 

 

“Економіка України: 

реформи, результати, 

перспективи” 

(до 50-річчя економічного 

факультету  

ЛНУ ім. Івана Франка) 

 

Ринкова трансформація 

командних економічних 

систем в умовах глобалізації 

та євроінтеграції: теорія і 

практика; 

Стан та стратегічні 

пріоритети розвитку 

національної економіки 

України; 

Обліково-аналітичні системи 

суб’єктів господарської 

діяльності України; 

Проблеми удосконалення 

менеджменту та розвитку 

підприємництва у контексті 

входження України в 

світовий економічний 

простір; 

Фінансово-кредитні аспекти 

реформування економіки 

України; 

Економіко-математичне 

моделювання та 

інформаційне забезпечення 

трансформаційних змін в 

економіці України. 

Львівський національний 

університет  

імені Івана Франка, 

економічний факультет; 

відповідальний: 

доц. Буняк В.Б.; 

адреса: 

79008, м. Львів, 

проспект Свободи, 4, 

тел.: (032) 2964168, 

(032) 2357081 

e-mail: 

ectheory@franko.lviv.ua 

 

м. Львів, 

12-13 

жовтня 

2016 року 

100 Білорусь (2) 

Німеччина (2)  

Польща (15)  

Румунія (2)  

Словаччина 

(3)  

США (2) 

Міністерство освіти і 

науки України 

mailto:ectheory@franko.lviv.ua
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Міжнародна 

конференція 

 

“Досягнення та 

перспективи розвитку 

мікробіології” 

 

Мікроорганізми у довкіллі; 

Генетика мікроорганізмів; 

Фізіологія і біохімія 

мікроорганізмів; 

Мікроорганізми в 

біотехнологіях; 

Медична мікробіологія. 

Львівський національний 

університет  

імені Івана Франка, 

біологічний факультет,  

кафедра мікробіології; 

відповідальна:  

проф. Гнатуш С. О.; 

адреса: 

79005, м. Львів, 

вул. Грушевського, 4, 

тел.: (032) 2394357  

e-mail: microb2016@ukr.net 

м. Львів, 

12-14 

жовтня 

2016 року 

120 Білорусь (3) 

Великобрита-

нія (3) 

Грузія (3) 

Польща (10) 

Словенія (1) 

Франція (2) 

Чехія (1) 

Молдова (2) 

Міністерство освіти і 

науки України; 

Інститут мікробіології 

і вірусології 

ім. Д.К. Заболотного  

НАН України; 

Інститут біології 

клітини НАН 

України; 

Товариство 

мікробіологів України 

ім. 

С.М. Виноградського 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

 

“Журналістська освіта в 

Україні і світі: пошуки 

оптимальної моделі” 
 

Теорія і практика 

журналістики: діалектика 

взаємодії; 

Історія журналістської освіти 

в Україні і світі; 

Сучасний зарубіжний досвід 

підготовки журналістів; 

Журналістська практика: 

форми організації та 

проведення; 

Методика викладання 

журналістикознавчих 

дисциплін. 

Львівський національний 

університет  

імені Івана Франка, 

факультет журналістики; 

відповідальні:  

доц. Присяжний М.П.,  

доц. Тихолоз Б.С.; 

адреса: 

79044, м. Львів, 

вул. Генерала Чупринки, 49, 

тел.: (032) 2394751,  

(032) 2394039 

e-mail: journft@franko.lviv.ua 

e-mail: tycholoz@gmail.com 

м. Львів, 

20-21 

жовтня 

2016 року 

100 Білорусь (3) 

Молдова (2) 

Німеччина (5) 

Польща (5) 

Росія (2) 

Міністерство освіти і 

науки України; 

Національна спілка 

журналістів України; 

Український Вільний 

Університет  

(Мюнхен, Німеччина); 

Університет Бамберга 

mailto:microb2016@ukr.net
mailto:journft@franko.lviv.ua
mailto:tycholoz@gmail.com


11 

 

 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

 

“Формування нової 

парадигми управління 

фінансами та бізнесом в 

умовах посилення  

євро- інтеграційних 

процесів в Україні” 

 

Бюджетно-податкова 

політика в активізації 

розвитку підприємництва; 

Менеджмент в умовах 

структурних трансформацій 

економіки; 

Обліково-аналітичні системи 

в управлінні фінансами і 

бізнесом; 

Управління фінансами 

суб'єктів господарювання в 

контексті нової 

адмінреформи; 

Математичні методи та 

інформаційні технології в 

практиці сучасного 

управління фінансами та 

бізнесом. 

Львівський національний 

університет 

імені Івана Франка,  

факультет управління 

фінансами та бізнесу; 

відповідальні: 

доц. Стасишин А.В., 

доц. Дубик В.Я; 

адреса: 

м. Львів, 79005, 

вул. Коперника, 3, 

тел.: (032) 2358650 

e-mail: FYFTBMOV@ukr.net 

 

м. Львів, 

20-21 

жовтня 

2016 року 

100 Польща (5), 

Литва (5), 

Білорусь (5), 

США (2) 

Росія (5). 

Міністерство освіти і 

науки України, 

Жешувський 

університет (Польща),  

Політехніка Лодзька 

(Польща),  

Лодзький університет 

(Польща); 

Державна вища 

технічно-економічна 

школа ім. Броніслава 

Маркевича в Ярославі 

(Польща); 

Державний освітній 

заклад вищої 

професійної освіти; 

Каунаська колегія 

(Литва); 

Шауляйський 

університет (Литва); 

Заклад освіти 

Федерації профспілок 

Білорусі; 

“Міжнародний 

університет “МІТСО” 

(Білорусь) 

mailto:FYFTBMOV@ukr.net
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Міжнародний 

семінар 

 

XV Міжнародний 

сорабістичний семінар 

 

Актуальні питання розвитку 

сербо-лужицьких мов та 

літератур; 

Українсько-лужицькі 

культурні зв’язки; 

Історія сорабістичного 

наукового напряму у 

Львівському національному 

університеті. 

Львівський національний 

університет  

імені Івана Франка, 

філологічний факультет; 

відповідальні: 

проф. Татаренко А.Л., 

доц. Лобур Н.В.; 

адреса: 

79000, м. Львів, 

вул. Університетська, 1,  

тел.: (032) 2394770 

е-mail: kafslov@gmail.com 

м. Львів, 

жовтень 

2016 

 

100 Німеччина (9) 

Польща (6) 

Чехія  (2) 

Білорусь (2) 

Словаччина 

(2) 

 

Міністерство освіти і 

науки України; 

Сербський інститут у 

Будишині 

(Німеччина) 

 

Міжнародна 

конференція 

 

“Актуальні питання 

сучасної біохімії” 

(до 100-річчя професора 

Б.Ф. Сухомлинова) 

 

Структура, властивості та 

функції біологічних 

макромолекул і 

надмолекулярних 

комплексів; Регуляція 

метаболічних процесів та 

клітинних функцій;  

Медична біохімія;  

Біохімія 

сільськогосподарських 

тварин і рослин; 

Харчова біохімія. 

Львівський національний 

університет 

 імені Івана Франка, 

біологічний факультет,  

кафедра біохімії; 

відповідальна:  

проф. Сибірна Н.О.; 

адреса: 

79005, м. Львів, 

вул. Грушевського, 4, 

тел.: (032) 2394788 

e-mail: 

sybirna_natalia@yahoo.com 

м. Львів, 

16-18 

листопада 

2016 року 
 

125 Польща (12) 

Білорусь (4) 

Ізраїль (4) 

Німеччина(2) 

Австрія (2) 

Франція (1) 

США(1) 

Канада(1) 

Міністерство освіти і 

науки України; 

Інститут біохімії  

ім. О.В. Палладіна 

НАН України; 

Інститут 

молекулярної біології 

та генетики НАН 

України; 

Інститут біології 

клітини НАН 

України; 

Одеська національна 

академія харчових 

технологій; 

Українське 

товариство клітинної 

біології 

mailto:kafslov@gmail.com
mailto:sybirna_natalia@yahoo.com
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Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

 

“Синергетична природа 

культури: творчість, 

наукова рефлексія та 

промоція” 

 

Різні аспекти синергетичної 

концепції культури у єдності 

всії можливих її складових. 

Львівський національний 

університет  

імені Івана Франка, 

факультет культури і 

мистецтв; 

відповідальні: 

проф. Козаренко О.В., 

проф. Медведик Ю.Є., 

проф. Яциняк В.І.; 

адреса: 

79008 , вул. Валова, 18, 

тел.: (032) 2394317, 

моб.: 0988851823 

e-mail: 

jurij_medvedyk@ukr.net 

м. Львів, 

листопад 

2016 року 

100 Білорусь (2) 

Польща (25) 

Словаччина (5) 

Німеччина(5) 

США (5) 

Міністерство 

культури України 

 

mailto:jurij_medvedyk@ukr.net
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II. Всеукраїнські конференції  

 
Назва 

конференції, 

семінару 

Тема конференції 

(семінару). 

Основні питання, що 

пропонуються для 

обговорення 

Вищий навчальний заклад 

(установа), відповідальний 

за проведення заходу 

(адреса, телефон, e-mail) 

Термін 

проведення  

Кількість учасників Міністерства, 

відомства або 

установи, які є 

співорганізаторами 

конференції, семінару 

    Всього у т.ч. іного-

родніх 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Школа-семінар Дослідження зимових 

станів ландшафтів 
 
Ландшафтно-геофізичні 

дослідження; 

Ландшафтно-геохімічні 

дослідження; 

Ландшафтно-екологічні 

дослідження. 

Львівський національний 

університет 

імені Івана Франка,  

географічний факультет, 

кафедра фізичної географії; 

відповідальний:  

проф. Мельник А.В.; 

адреса: 

79000, м. Львів, 

вул. П. Дорошенка, 41, 

тел.: (0322) 2394744 

e-mail: 
fizgeografia@yahoo.com 

смт. Ворохта, 

Чорногірський 

географічний 

стаціонар, 

 

лютий,  

2016 року 

50 20 Інститут екології 

Карпат НАН України; 

Карпатський 

національний 

природний парк 

mailto:fizgeografia@yahoo.com
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Науково-практична 

конференція  
 

Шоста  

науково-практична 

конференція  

“FOSS Lviv 2016” 

 

Вільне програмне 

забезпечення та його 

використання в освіті, 

науці та бізнесі. 
 

Львівський національний 

університет  

імені Івана Франка, 

факультет електроніки, 

кафедра радіофізики та 

комп’ютерних технологій; 

відповідальний:  

доц. Злобін  Г.Г. 

адреса: 

79005, м. Львів,  

вул. Драгоманова, 50, 

тел.: (032) 239329,  

моб.: 0669993320, 

e-mail: 

krf@electronics.lnu.edu.ua 

e-mail: zlobingg@gmail.com 

м. Львів, 

19-22 квітня 

2016 року 

110 80 Міністерство освіти і 

науки України; 

Національний 

педагогічний 

університет  

ім. М.П.Драгоманова; 

Українська академія 

друкарства; 

Львівська група 

користувачів Linux; 

Брестський 

державний технічний 

університет 
 

Всеукраїнський 

соціолінгвістичний 

семінар 
 

ХІІІ Всеукраїнський 

соціолінгвістичний 

семінар 

“Мова, політика, 

ідентичність, 

пропаганда, 

національна безпека” 

 

Зв’язок соціолінгвістики 

з іншими науками; 

Категорійний апарат; 

методи аналізу; 

Мовна політика, мовна 

ситуація; 

Соціальні аспекти 

комунікації; 

Мова міста, села. 

Львівський національний 

університет  

імені Івана Франка,  

кафедра загального 

мовознавства; 

відповідальна: 

проф. Мацюк Г.П.; 

адреса: 

79000, м. Львів, 

вул. Університетська, 1,  

тел.: (032) 2964756 

e-mail: 

h_matsyuk@yahoo.com 

м. Львів, 

квітень  

2016 
 

100 50 Університети України 
 

mailto:krf@electronics.lnu.edu.ua
mailto:zlobingg@gmail.com
mailto:h_matsyuk@yahoo.com
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Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 
 

“Проблеми реалізації 

та вдосконалення 

кримінального та 

кримінально-

процесуального 

законодавства України 

в сучасних умовах” 

Львівський національний 

університет  

імені Івана Франка, 

юридичний факультет, 

відповідальний:  

проф. Нор В.Т.; 

адреса: 

79000, м. Львів, 

вул. Січових Стрільців, 14 

тел.: (032) 2394477 

e-mail: 

lawfaculty.lnu@gmail.com 

м. Львів, 

12-13 травня 

2016 року 

100 30  

Всеукраїнська 

наукова конференція 

(з міжнародною 

участю) 

 
 

“Наукова бібліотека у 

системі інтеграційних і 

комунікативних 

процесів” 

 

Практична діяльність 

бібліотек у сучасних 

умовіах; 

Стратегія розвитку 

комунікативного 

партнерства бібліотек. 

Корпоративна 

взаємодія:проекти та 

реалізація; 

Роль читання в 

інтеграційних та 

комунікативних 

процесах. 

Львівський національний 

університет 

імені Івана Франка, 

Наукова бібліотека; 

відповідальний:  

доц. Кметь В. Ф.; 

адреса: 

79005, м. Львів, 

вул. Драгоманова, 5, 

тел.: (032) 2394754,  

(032) 2394359, 

(032) 2394-241 

e-mail: info@nb.lviv.ua 

м. Львів, 

19-20 травня 

2016 року 

120 80 Міністерство освіти і 

науки  України; 

Наукова бібліотека 

 ім. М. Максимовича 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка 
 

mailto:lawfaculty.lnu@gmail.com
mailto:info@nb.lviv.ua
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Науково-практична 

конференція 

(з міжнародною 

участю) 
 

“Актуальні проблеми 

модернізації та 

реалізації конституцій 

в сучасній державі” 

 

Проблеми модернізації 

та реалізації конституцій 

в сучасній державі. 
 

Львівський національний 

університет  

імені Івана Франка, 

юридичний факультет, 

відповідальний: 

проф. Гураль П.Ф.; 

адреса: 

79000, м. Львів, 

вул. Січових Стрільців, 14, 

тел.: (032) 2394477 

e-mail: 

lawfaculty.lnu@gmail.com 

м. Львів, 

28-29 травня 

2016 року 

20 Польща (15) Польсько-український 

Клуб 

Конституціоналістів; 

Вища школа Права і 

Адміністрації 

(Жешув, Польща) 

Міждисциплінарна 

науково-практична 

конференція 

( з міжнародною 

участю)  
 

“Права осіб з 

обмеженими 

можливостями” 

 

Теоретичні і прикладні 

проблеми прав та 

організації соціального 

прийняття осіб з 

особливими  потребами 

та обмеженими 

можливостями. 

Львівський національний 

університет 

імені Івана Франка, 

філософський факультет, 

кафедра психології; 

відповідальна:  

проф. Островська К.О.; 

адреса: 

79000, м. Львів, 

вул. Дорошенка, 41 

тел.:. (032) 2394785  

e-mail: 

psychology_lviv@ukr.net 

м. Львів, 

9 червня,  

2016 року 

50 Білорусь (2) 

Німеччина 

(2) 

Австрія(2) 

Польща (4) 

Інститут 

соціогуманітарних 

проблем людини ЗНЦ 

НАН України; 

Громадська 

організація “Справа 

Кольпінга” 

mailto:lawfaculty.lnu@gmail.com
mailto:psychology_lviv@ukr.net
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Школа-семінар 

з клітинної 

біоенергетики 

(з міжнародною 

участю) 

Школа-семінар  

з клітинної 

біоенергетики 

 

Біоенергетичні основи 

фізіологічних процесів; 

Дихання клітин та 

мітохондрій;  

Синтез та гідроліз АТФ; 

Методи досліджень 

енергетичних процесів у 

клітині. 

Львівський національний 

університет  

імені Івана Франка, 

біологічний факультет, 

кафедра фізіології тварин;  

відповідальні:  

проф. Манько В.В., 

проф. Бабський  А.М. 

адреса: 

79005, м. Львів, 

вул. Грушевського, 4, 

тел.: (032) 2394786  

e-mail: andriy10@yahoo.com   

e-mail: vvmanko@gmail.com  

м. Львів, 

4-8 липня 

2016 року 

40 Польща (5) 

США(3) 

Чехія (1) 

Канада (1) 

Франція (1) 

Міністерство освіти і 

науки України; 

Пенсильванський 

університет 

(Філадельфія, США) 

 

mailto:andriy10@yahoo.com
mailto:vvmanko@gmail.com
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Українсько-польська  

науково-практична 

конференція 

 

VII  

Українсько-польська 

науково-практична 

конференція 

“Електроніка та 

інформаційні 

технології” (ЕлІТ-2016) 

 

Методи і засоби обробки 

сигналів і зображень; 

Прикладні інформаційні 

технології і системи;  

Геоінформаційні 

технології та системи; 

Веб-технології; 

Високопродуктивні 

обчислювальні системи; 

Мікропроцесорні 

інформаційні системи; 

Моніторинг та 

діагностика параметрів 

середовищ та матеріалів; 

Матеріали електронної 

техніки; 

Напівпровідникова 

електроніка та 

оптоелектроніка; 

Наноплазмоніка; 

Електронні прилади та 

системи; 

Моделювання явищ, 

процесів і систем в 

електроніці. 

Львівський національний 

університет  

імені Івана Франка, 

факультет електроніки, 

кафедра радіофізики та  

комп’ютерних технологій; 

відповідальний:  

проф. Болеста І.М.; 

адреса: 

79005, м. Львів, 

вул. Драгоманова, 50, 

тел.: (032) 2394329 

e-mail: 

bolesta@electronics.lnu.edu.ua 

 

смт. Чинадієво, 

Закарпатська 

обл., 

 

27–30 

серпня  

2016 року 

 

100 40 Фізико-механічний 

інститут імені  

Г.В. Карпенка  

НАН України;  

Західний науковий 

центр НАН України і 

МОН України;  

Польська Академія 

Наук; Науковий центр 

у Києві (Польща); 

Люблінська 

Політехніка (Польща); 

Лодзька Політехніка 

(Польща;) 

Інститут агрофізики 

ім. Богдана 

Добжанського; 

Польська Академія 

Наук (Польща); 

Мукачівський 

державний 

університет (Україна) 

mailto:bolesta@electronics.lnu.edu.ua
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Школа-семінар Дослідження літніх 

станів ландшафтів 
 

Ландшафтно-геофізичні 

дослідження; 

Ландшафтно-геохімічні 

дослідження; 

Ландшафтно-екологічні 

дослідження. 

Львівський національний 

університет  

імені Івана Франка,  

географічний факультет, 

кафедра фізичної географії; 

відповідальний:  

проф. Мельник А.В.; 

адреса: 

79000, м. Львів, 

вул. П. Дорошенка, 41, 

тел.: (0322) 2394744 

e-mail: 
fizgeografia@yahoo.com 

смт. Ворохта, 

Чорногірський 

географічний 

стаціонар, 

 

серпень 

2016 року 

100 30 Інститут екології 

Карпат НАН України; 

Карпатський 

національний 

природний парк 

Шостий семінар 

(з міжнародною 

участю) 
 

Проблеми 

геоморфології і 

палеогеографії 

Українських Карпат 

 

Проблеми геоморфології 

і палеогеографії 

Українських Карпат та 

їхнє вирішення 

 
 

Львівський національний 

університет 

імені Івана Франка,  

географічний факультет, 

кафедра геоморфології і 

палеогеографії; 

відповідальний:  

проф. Кравчук Я.С.; 

адреса: 

79000, м. Львів, 

вул. П. Дорошенка, 41, 

тел.: (0322) 2394598 

e-mail: 

oks.shevchuk@gmail.com 

смт. Ворохта, 

Чорногірський 

географічний 

стаціонар, 

 

8-11 вересня 

2016 року 

35 Білорусь (3) 

Польща (7) 

Словаччина 

(3) 

Міністерство освіти і 

науки України 

mailto:fizgeografia@yahoo.com
mailto:oks.shevchuk@gmail.com
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Всеукраїнська 

наукова конференція 
 

“Стан і біорізноманіття 

екосистем Шацького 

національного 

природного парку та 

інших 

природоохоронних 

територій” 
 

Зміни структурно-

функціональної 

організації наземних та 

водних екосистем в 

умовах змін клімату; 

Популяційна парадигма 

як основа збереження та 

експлуатації біотичних 

ресурсів; 

Ключові види – маркери 

зміни екосистеми під 

впливом ендо- та 

екзогенних чинників. 

Львівський національний 

університет 

імені Івана Франка, 

біологічний факультет;  

відповідальний:  

доц. Дикий І.В.; 

адреса: 

79005, м. Львів, 

вул. Грушевського, 4, 

тел.: (032) 2394285, 

e-mail: 

Shack.Konf@gmail.com 
 

смт. Шацьк, 

Волинська 

обл., 

Шацький 

біолого-

географічний 

стаціонар ЛНУ  

імені Івана 

Франка, 

 

8-11 вересня 

2016 року 

100 50 Міністерство освіти і 

науки України; 

Шацький 

національний 

природний парк; 

Інститут екології 

Карпат НАН України; 

FPP Enviro (Польща) 

mailto:Shack.Konf@gmail.com
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Міждисциплінарна 

науково-практична 

конференція 

(з міжнародною 

участю)  

 

“Форум університетів 

Третього віку” 

 

Теоретичні і прикладні 

проблеми соціальної 

адаптації осіб похилого 

віку;  

Дослідження 

психологічних 

особливостей літніх 

людей, що ведуть 

активний спосіб життя. 

Львівський національний 

університет  

імені Івана Франка, 

філософський факультет, 

кафедра психології; 

відповідальна:  

проф. Островська К.О.; 

адреса: 

79000, м. Львів, 

вул. Дорошенка, 41, 

тел.: (032) 2394785  

e-mail: 

psychology_lviv@ukr.net 

м. Львів, 

15 вересня 

2016 року 

60 Білорусь (5) 

Німеччина 

(5) 

Австрія (3) 

Польща (5) 

Інститут 

соціогуманітарних 

проблем людини ЗНЦ 

НАН України; 

Центр неперервної 

освіти ІПО ЛНУ 

імені Івана Франка;  

Громадська 

організація “Справа 

Кольпінга” 

Наукова 

конференція 
IX наукові читання 

імені академіка Євгена 

Лазаренка 

 

Регіональна мінералогія ; 

Генетична мінералогія ; 

Мінералогія родовищ 

корисних копалин ; 

Мінералогія – складова 

геологічної освіти ; 

Історія мінералогії. 
 

Львівський національний 

університет  

імені Івана Франка, 

геологічний факультет, 

кафедра мінералогії; 

відповідальний:  

доц. Скакун Л.З.; 

адреса: 

79005, м. Львів, 

вул. Грушевського, 4, 

тел.: (032) 2394700  

e-mail: mineral@franko.lviv.ua 

м. Львів, 

15-17 вересня 

2016 року 

100 30 Українське 

мінералогічне 

товариство 

mailto:psychology_lviv@ukr.net
mailto:mineral@franko.lviv.ua
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Наукова конференція  

 
VII  

Наукова конференція  

“Фізичні методи в 

екології, біології та 

медицині” 

 

Екологія навколишнього 

середовища; 

Радіоекологія та 

екологічні наслідки 

Чорнобильської 

катастрофи; 

екологічні проблеми 

клімату; 

Фізичні методи і 

апаратура для 

екологічних та 

біомедичних досліджень; 

Інформаційні технології 

в екології, біології та 

медицині; 

Сенсори для екології, 

біології та медицини; 

Біомедична електроніка. 

Львівський національний 

університет 

імені Івана Франка,  

факультет електроніки; 

відповідальний:  

проф. Половинко І.І.; 

адреса: 

79005, м. Львів, 

вул. Драгоманова, 50, 

тел.: (032) 2394112 

e-mail: electronics@lnu.edu.ua 

 

 

 

смт. Ворохта, 

Івано-

Франківська 

обл., 

Чорногірський 

географічний 

стаціонар ЛНУ 

ім. Івана 

Франка, 

 

вересень 

2016 року 

 

60 30 Фізико-механічний 

інститут імені 

Г.В.Карпенка НАН 

України 

 

mailto:electronics@lnu.edu.ua
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Всеукраїнська 

наукова конференція  
 

XХII Всеукраїнська 

наукова конференція  

“Сучасні проблеми 

прикладної 

математики та 

інформатики” 

 

Математичне 

моделювання;  

Обчислювальна 

математика; 

Прикладна та теоретична 

інформатика. 

Львівський національний 

університет  

імені Івана Франка,  

факультет прикладної 

математики та інформатики; 

відповідальний: 

доц. Ярошко С.А.; 

адреса:  

79000, м.Львів, 

вул. Університетська, 1, 

тел.: (032) 2394757, 

факс.: (032) 2978903 

e-mail: kprog@lnu.edu.ua 

м. Львів, 

5-7 жовтня 

2016 

150 70 Міністерство освіти i 

науки України 

Всеукраїнська 

конференція 

 

“Соціокультурні, 

політико-правові та 

економічні аспекти 

розвитку міжнародного 

середовища” 

 

Сучасні тенденції 

міжнародних відносин: 

політика, економіка, 

право. 

Львівський національний 

університет  

імені Івана Франка, 

факультет міжнародних 

відносин; 

відповідальний: 

проф. Микиєвич М.М., 

адреса: 

79000, вул. Січових 

Стрільців, 19, 

тел.: (032) 2727973 

e-mail: ird@lnu.edu.ua 

м. Львів, 

6-8 жовтня 

2016 року 

100 50  

mailto:kprog@lnu.edu.ua
mailto:ird@lnu.edu.ua
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Наукова 

конференція 
VII Наукова геологічна 

конференція 

“Проблеми геології 

фанерозою України” 
 

Нове у вивченні 

палеобіоти; 

Методи комплексних 

стратиграфічних 

досліджень фанерозою 

України; 

Стратифіковані рудні і 

нерудні формації 

твердих корисних 

копалин України. 

Львівський національний 

університет  

імені Івана Франка, 

геологічний факультет; 

кафедра мінералогії: 

відповідальний:  

проф. Лещух Р.Й.; 

адреса: 

79005, м. Львів, 

вул. Грушевського, 4, 

тел.: (032) 2394383  

e-mail: 

paleontolzbirnyk@ukr.net 

м. Львів, 

6-8 жовтня 

2016 року 

100  Міністерство освіти і 

науки України; 

Інститут геології і 

геохімії горючих 

копалин НАН 

України: 

Державне 

підприємство 

“Західукргеологія”; 

НАК “Нафтогаз 

України” 

 

Міждисциплінарна 

науково-практична 

конференція 

(з міжнародною 

участю) 

“Індивідуальний 

супровід дітей  з 

обмеженими 

можливостями” 

 

Теоретичні і прикладні 

проблеми 

психологічного 

супроводу дітей з вадами 

розвитку у різних 

соціальних ситуаціях. 

Львівський національний 

університет 

імені Івана Франка, 

філософський факультет, 

кафедра психології; 

відповідальна:  

проф. Островська К.О.; 

адреса: 

79000, м. Львів, 

вул. Дорошенка, 41, 

тел.: (032) 2394785  

e-mail: 

psychology_lviv@ukr.net 

м. Львів, 

13-14 жовтня 

2016 року 

60 Білорусь (5) 

Німеччина 

(5) 

Польща (10) 

Інститут 

соціогуманітарних 

проблем людини ЗНЦ 

НАН України, 

Громадська 

організація “Справа 

Кольпінга” 

mailto:paleontolzbirnyk@ukr.net
mailto:psychology_lviv@ukr.net
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Наукова   

конференція 

III Наукова геологічна 

конференція 

“Геофізичні 

дослідження та 

моделювання фізичних 

полів Землі” 

 

Нове у вивченні 

фізичних полів; 

Методи комплексних 

геофізичних досліджень  

в Україні; 

Геофізикаі освіта. 

Львівський національний 

університет  

імені Івана Франка, 

геологічний факультет, 

кафедра мінералогії; 

відповідальний:  

доц. Фурман В.В. 

адреса: 

79005, м. Львів, 

вул. Грушевського, 4, 

тел.: (032) 2394143  

e-mail: 

phis_geo@franko.lviv.ua 

м. Львів, 

13-15 жовтня 

2016 року 

100 25 Карпатське відділення 

Інституту  геофізики 

ім. С.І.Субботіна  

НАН України 

 

mailto:phis_geo@franko.lviv.ua
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Всеукраїнська 

наукова конференція  

(з міжнародною 

участю) 
 

“Ідея Університету  у 

системі  української 

національної освіти” 

 

Університетська справа в 

Україні у світлі  

сучасних історико-

педагогічних 

досліджень; 

Університетські проекти 

в Україні (ХУІІІ - 

початок ХХ ст.);  

Львівський університет  і 

європейські академічні 

традиції (до 355-річчя з 

часу заснування 

Львівського 

університету); 

Громадсько-освітні 

ініціативи в розвитку 
університетської  освіти 

в Україні; 

Педагогічна освіта і 

педагогічна наука  в  

класичних університетах 

України: історичні 

надбання і проблеми 

сьогодення. 

Львівський національний 

університет  

імені Івана Франка,  

факультет педагогічної 

освіти, 

кафедра загальної та 

соціальної педагогіки; 

відповідальний:  

доц. Герцюк Д.Д.; 

адреса: 

79006, м. Львів, 

вул. Туган-Барановського, 7, 

тел.: (032) 2394765,  

(032) 2394219 

e-mail: 

dmytro_hertsyuk@ukr.net 

e-mail: 

kfpedag@franko.lviv.ua 
 

м. Львів, 

20-21 жовтня 

2016 року 

100 Польща (5) 

Словаччина 

(3) 

Білорусія (2) 

Литва (2) 

Національна Академія 

педагогічних наук 

України  

(Відділення загальної 

педагогіки та 

філософії освіти) 
 

mailto:dmytro_hertsyuk@ukr.net
mailto:kfpedag@franko.lviv.ua
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Науково-практична  

конференція 

 

“Стратегічні напрямки 

національної політики 

України щодо 

українських трудових 

мігрантів” 

 

Львівський національний 

університет  

імені Івана Франка, 

філософський факультет, 

кафедра психології; 

відповідальна:  

проф. Островська К.О.; 

адреса: 

79000, м. Львів, 

вул. Дорошенка, 41, 

тел.: (032) 2394785  

e-mail: 

psychology_lviv@ukr.net 

м. Львів, 

17-18 

листопада 

2016 року 

50 20 Інститут 

соціогуманітарних 

проблем людини ЗНЦ 

НАН України, 

Громадська 

організація “Справа 

Кольпінга” 

 

mailto:psychology_lviv@ukr.net

