
 

 

4 - 8 квітня 2022 року 

у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника 

відбудеться звітна наукова веб-конференція викладачів, докторантів, аспірантів 

та студентів університету за 2021 рік 

 

 

04.04.2022 о 1400 – дистанційне пленарне засідання за допомогою системи Webex Cisco            

(https://bit.ly/36dHgJo) 

 

Вступне слово 
Ректор, доктор політичних наук, професор І.Є. ЦЕПЕНДА  

 
Обговорення доповідей: 

1. Мовно-культурний код - ключ до осягнення ментальності нації (на прикладі ненормативної лексики). 

Доктор філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов і перекладу  

М.Р. Ткачівська  

 

2. Щастя як складова самоорганізації особистості. 

Доктор філософських наук, доктор психологічних наук, професор кафедри філософії, соціології та 

релігієзнавства І.М. Гоян 

 

З програмою конференції можна ознайомитись на сайті університету 

https://bit.ly/36dHgJo


 

05-06.04.2022 –  дистанційні пленарні засідання секцій та засідання підсекцій у навчальних 

підрозділах  

 

5 

квітня 

10.00 – 12.00 Економічний факультет 

https://bit.ly/3KR4CTW 

6 

квітня 

10.00 – 12.00 Фізико-технічний факультет 

https://bit.ly/3ikAaWe 

10.00 – 12.00 Педагогічний факультет 

https://bit.ly/3InxWQr 

10.00 – 12.00 Факультет історії, політології і 

міжнародних відносин 

https://bit.ly/3qh5dGI 

10.00 – 12.00 Факультет іноземних мов 

https://bit.ly/3Jzxuja 

10.00 – 12.00 Факультет природничих наук 

https://bit.ly/3winO9e 

10.00 – 12.00 Факультет математики та 

інформатики  

https://bit.ly/3qiMr1M 

10.00 – 12.00 Факультет фізичного виховання і спорту 

https://bit.ly/3KQU9ba 

13.00 – 15.00 Інститут післядипломної освіти та 

довузівської підготовки 

https://bit.ly/3wk5blc 

13.00 – 15.00 Філософський факультет 

https://bit.ly/3wnHGI9 

13.00 – 15.00 Коломийський навчально-науковий 

Інститут 

https://bit.ly/36qR4zC 

13.00 – 15.00 Факультет філології 

https://bit.ly/3JrGmYg 

13.00 – 15.00 Навчально-науковий Інститут мистецтв 

https://bit.ly/34SuRdr 

13.00 – 15.00 Факультет туризму 

https://bit.ly/3ii8zoE 

13.00 – 15.00 Навчально-науковий Юридичний інститут 

https://bit.ly/36sMYam 

  

 

 

07.04.2022 –  дистанційні секційні засідання за участі студентів 

https://econ.pnu.edu.ua/
https://bit.ly/3KR4CTW
https://ftf.pnu.edu.ua/
https://bit.ly/3ikAaWe
https://pedagogical.pnu.edu.ua/
https://bit.ly/3InxWQr
https://ipmv.pnu.edu.ua/
https://ipmv.pnu.edu.ua/
https://bit.ly/3qh5dGI
https://fim.pnu.edu.ua/
https://bit.ly/3Jzxuja
https://fpn.pnu.edu.ua/
https://bit.ly/3winO9e
https://mif.pnu.edu.ua/
https://mif.pnu.edu.ua/
https://bit.ly/3qiMr1M
https://ffvs.pnu.edu.ua/
https://bit.ly/3KQU9ba
https://ipodp.pnu.edu.ua/
https://ipodp.pnu.edu.ua/
https://bit.ly/3wk5blc
https://philosophical.pnu.edu.ua/
https://bit.ly/3wnHGI9
https://knni.pnu.edu.ua/
https://knni.pnu.edu.ua/
https://bit.ly/36qR4zC
https://philology.pnu.edu.ua/
https://bit.ly/3JrGmYg
https://art.pnu.edu.ua/
https://bit.ly/34SuRdr
https://ft.pnu.edu.ua/
https://bit.ly/3ii8zoE
https://law.pnu.edu.ua/
https://bit.ly/36sMYam


 

7 

квітня 

10.00 – 12.00 Економічний факультет 

https://bit.ly/3KR4CTW 

7 

квітня 

10.00 – 12.00 Фізико-технічний факультет 

https://bit.ly/3ikAaWe 

10.00 – 12.00 Педагогічний факультет 

https://bit.ly/3InxWQr 

10.00 – 12.00 Факультет історії, політології і 

міжнародних відносин 

https://bit.ly/3qh5dGI 

10.00 – 12.00 Факультет іноземних мов 

https://bit.ly/3Jzxuja 

10.00 – 12.00 Факультет природничих наук 

https://bit.ly/3winO9e 

10.00 – 12.00 Факультет математики та 

інформатики  

https://bit.ly/3qiMr1M 

10.00 – 12.00 Факультет фізичного виховання і спорту 

https://bit.ly/3KQU9ba 

13.00 – 15.00 Інститут післядипломної освіти та 

довузівської підготовки 

https://bit.ly/3wk5blc 

13.00 – 15.00 Філософський факультет 

https://bit.ly/3wnHGI9 

13.00 – 15.00 Коломийський навчально-науковий 

Інститут 

https://bit.ly/36qR4zC 

13.00 – 15.00 Факультет філології 

https://bit.ly/3JrGmYg 

13.00 – 15.00 Навчально-науковий Інститут мистецтв 

https://bit.ly/34SuRdr 

13.00 – 15.00 Факультет туризму 

https://bit.ly/3ii8zoE 

13.00 – 15.00 Навчально-науковий Юридичний інститут 

https://bit.ly/36sMYam 

 

08.04.2022 о 1400 –  підсумкове засідання керівників секцій.     

https://bit.ly/3JpjoB9 

 

Усі покликання будуть активні за 15 хвилин до початку події.          Ректорат 
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