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Вельмишановн___	

____________________________________________________	

	

Запрошуємо	Вас		

взяти		участь	у	роботі		всеукраїнської		науково‐практичної	конференції	

	“Ідея	університету	у	європейському	і	національному	вимірах:	

	традиції,	сьогодення,	перспективи”,	яка	відбудеться	на	базі	Львівського	

національного	університету	імені	Івана	Франка	

3‐4	листопада		2016	року			
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ОРГКОМІТЕТ	КОНФЕРЕНЦІЇ:	

	

																																																																				Співголови							
Ольга	 Сухомлинська,	 	 академік‐секретар	 відділення	 загальної	 педагогіки	 та	
філософії	 освіти	 НАПН	 України	 дійсний	 член	 Національної	 академії	 	 педагогічних	
наук	України,		доктор	педагогічних	наук,	професор		
Дмитро	Герцюк,		декан	факультету	педагогічної	освіти		Львівського	національного	
університету	імені	Івана	Франка,		кандидат		педагогічних	наук,	доцент				

																																																						
																																																								Програмний		комітет	
		
Лариса	Березівська,	 	директор	Державної	 науково‐педагогічної	 бібліотеки	 ім.	 В.О.	
Сухомлинського,	доктор	педагогічних	наук,		професор							
Анатолій	 Вихрущ,	 	 завідувач	 кафедри	 	 психологічних	 і	 педагогічних	 дисциплін	
Тернопільського	 національного	 економічного	 університету,	 доктор	 педагогічних	
наук,		професор				
Тетяна	 Кочубей,	 	 професор	 кафедри	 соціальної	 педагогіки,	 соціальної	 роботи	 та	
історії	 педагогіки	 Уманського	 державного	 педагогічного	 університету	 імені	 Павла	
Тичини,		доктор	педагогічних	наук,	професор	
Наталія	 Мачинська,	 	 	 	 	 завідувач	 кафедри	 початкової	 та	 дошкільної	 освіти	
факультету	 педагогічної	 освіти	 	 Львівського	 	 національного	 	 університету	 імені	
Івана	Франка,	доктор	педагогічних	наук,	професор		
Олександр	 Міхно,	 директор	 Педагогічного	 музею	 України	 (м.Київ),	 кандидат	
педагогічних	наук	
Казимєж	Рендзінські,		директор	Інституту	педагогіки	Академії	імені	Яна	Длугоша	у	
Ченстохові		(Польща),	доктор	габілітований,	професор;	
Тетяна	 Равчина,	 	 в.о.	 завідувача	 	 кафедри	 загальної	 та	 соціальної	 педагогіки	
Львівського	 національного	 університету	 імені	 І.	 Франка,	 кандидат	 педагогічних	
наук,	доцент	
Іван	Руснак,		професор	кафедри	педагогіки	та	психології	Хмельницької	гуманітарно‐
педагогічної	академії,	доктор	педагогічних	наук,	професор	
Петро	 Сікорський,	 	 професор	 	 кафедри	 педагогіки	 та	 соціального	 управління	
Національного	 університету	 «Львівська	 політехніка»,	 	 	 	 президент	 	 Львівського	
крайового	товариства	«Рідна	школа»;	доктор	педагогічних	наук,	професор		
Валентина	 Федяєва,	 професор	 кафедри	 педагогіки,	 психології	 	 й	 освітнього	
менеджменту	 	Херсонського	державного	університету,	доктор	педагогічних	наук,	
професор		

Відповідальний	секретар	–		
Калагурка	 Христина,	кандидат	 педагогічних	 наук,	 асистент	 кафедри	 загальної	 та	
соціальної	 педагогіки	 Львівського	 національного	 університету	 імені	 І.	 	 Франка,	
кандидат		педагогічних	наук.	
	
	
	
	



  
 

	
	

РОЗПОРЯДОК	РОБОТИ	КОНФЕРЕНЦІЇ	
		

3	листопада	2016	р.,	четвер	
(Дзеркальна	зала	університету,	вул.Університетська,	1)	

	
09.00	–	10.00	–	реєстрація	учасників	конференції	
10.00	–	10.15	–	урочисте	відкриття	конференції	
10.15	–	12.00	–	пленарне	засідання	
12.00	–	12.15	–	перерва	на	каву	
12.15	–	14.00	–	продовження	пленарного	засідання	
14.00	–	14.15	–	світлина	на	пам’ять	
14.15	–	15.15	–	обід	
15.15	–	16.00	–		відвідання	музею	Університету	
16.00	–	17.30	–		екскурсія	по	місту		на	«Чудо‐поїзді»						
18.00															–		дружня	вечеря	
	

4	листопада	2016	року,	п’ятниця	
(факультет	педагогічної	освіти,	вул.	Туган‐Барановського,	7)	

	
10.00	–	13.00	–	секційні	засідання	конференції		
13.00	–	14.00	–	підведення	підсумків	і	закриття	конференції	
	
Робочі	мови	конференції	–	українська,	польська.				
		

Регламент:	
Доповіді	на	пленарному	засідання		–	до	15	хв.	
Виступи	на	секційних	засіданнях			–			до	10	хв.	
Повідомлення																																				–		до		5	хв	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



  
 

3	листопада	2016	року,	четвер	
(Головний	корпус	Львівського	національного	університету	імені	Івана	Франка,	

вул.	Університетська,1)	
	
9.00	–	10.00																	Реєстрація	учасників	
	

ПЛЕНАРНЕ	ЗАСІДАННЯ	
	
Місце	засідання:										Дзеркальна		зала	Університету	
Початок	роботи:										10.00	год.		
	
	 Вітальне	 слово	ректора	 	Львівського	 національного	 університету	 імені	 Івана	
Франка,	доктора		філософських	наук,	професора	Мельника	Володимира	Петровича		

	
ДОПОВІДІ	

Як	дорослішають	в	Україні	і	світі:	загальні	тенденції	і	виклики	
Ольга	Сухомлинська,		академік‐секретар	відділення	загальної	
педагогіки	та	філософії	освіти	НАПН	України,		дійсний	член	НАПН	України,		доктор	
педагогічних	наук,	професор	

	
Ідея	університету		в	ситуації	постмодернізму	
Леонід	Ваховський,	директор	навчально‐наукового	інституту	
історії,	 міжнародних	 відносин	 і	 соціально‐політичних	 наук	 Луганського	
національного	 університету	 	 ім.	 Т.	 Шевченка	 (м.	 Старобельськ),	 	 доктор	
педагогічних	наук,	професор	

		
Формування	 нової	 ідентичності	 українського	 університету	 у	 контексті	 викликів	
інтернаціоналізації.	
Аліна	 Сбруєва,	 завідувач	 кафедри	 педагогіки	 Сумського	 державного	
педагогічного	 університету	 	 імені	 	 А.С.Макаренка,	 доктор	 педагогічних	 наук,	
професор		
	
Університетська	освіта	в	підручниках	і	навчальних	посібниках	з	історії	педагогіки	
незалежної	України	
Лариса	Березівська,	директор	Державної	науково‐педагогічної	бібліотеки	ім.	В.О.	
Сухомлинського,	доктор	педагогічних	наук,		професор	
	
Педагогічна	наука	в	класичних	університетах	України	
Валентина	 Федяєва,	 професор	 кафедри	 педагогіки,	 психології	 	 й	 освітнього	
менеджменту	 	Херсонського	державного	університету,	доктор	педагогічних	наук,	
професор		

Акмеологічні	засади	педагогічної	освіти	в	класичному	університеті	
Наталія	 Мачинська,	 	 завідувач	 кафедри	 	 початкової	 та	 дошкільної	 освіти	
Львівського	 	 національного	 університету	 імені	 	 Івана	Франка,	 доктор	педагогічних	
наук,		доцент	
	
Сучасний	 стан	 і	 перспективи	підготовки	магістрів	 наук	 про	 освіту	 у	 класичному	
університеті	
Ольга	 Цокур,	 завідувач	 кафедри	 педагогіки	 Одеського	 національного	
університету		ім.	І.	Мечникова,	доктор	педагогічних	наук,	професор	



  
 

	
Громадсько‐освітні	 ініціативи	 студентської	 молоді	 в	 недільних	 школах	 України	
(60‐і	рр.	ХІХ	ст.)		
Наталія	 Коляда,	 	 завідувач	 кафедри	 	 соціальної	 педагогіки	 та	 соціальної	 роботи		
Уманського	 державного	 педагогічного	 університету	 імені	 Павла	 Тичини,	 доктор	
педагогічних	наук,	професор	
	
Генеза	 	 діяльності	 вчених	 рад	 у	 зарубіжній	 і	 вітчизняній	 	 системах	
університетської	освіти	(ХІІ‐ХІХ	ст.)		
Людмила	Зеленська,	професор	кафедри	загальної	педагогіки	і	педагогіки	вищої	
школи	 Харківського	 національного	 педагогічного	 університету	 ім.	 Г.	 Сковороди,	
доктор	педагогічних	наук,	професор	
									
Традиції	 розвитку	 педагогічної	 освіти	 і	 науки	 у	 Львівському	 університеті	 (1812‐
1939	рр.)	
Теодор	Лещак,	доцент	кафедри	загальної	 	 та	 соціальної	педагогіки	Львівського	
національного	університету	імені	Івана	Франка,	кандидат	педагогічних	наук	

Стосунки	між	польськими	і	єврейськими	студентами	у	Львові	в	1918‐1939	рр.	
Казимєж	Рендзінські,	директор	Інституту	педагогіки	Академії	імені	Яна	Длугоша	в	
Ченстохові	(Польща),	доктор	габілітований,	професор			
	
Каталог‐путівник	 «Циркуляри	 по	 Київському	 навчальному	 округу	 у	 фондах	
Педагогічного	музею	України»	як	джерело	з		історії	Університету	Св.	Володимира	
Олександр	 Міхно,	 	 директор	 Педагогічного	 музею	 України	 (м.Київ),	 кандидат	
педагогічних	наук	
	
Народні	університети	в	розвитку	освіти	дорослих	
Лариса	 Корж‐Усенко,	 	 докторант	 кафедри	 педагогіки	 Сумського	 	 державного	
педагогічного	 університету	 імені	 А.	С.	Макаренка,	 кандидат	 педагогічних	 наук,	
доцент	
	
Університет	як	суб’єкт	педагогічної	освіти	регіону	(на	прикладі	Рівненського	
державного	гуманітарного	університету)	
	Оксана	 Петренко,	 	 завідувач	 кафедри	 теорії	 та	 методики	 виховання	
Рівненського	державного	гуманітарного	університету,	доктор	педагогічних	наук,	
професор	
	
Формування	 міжкультурних	 компетенцій	 	 в	 умовах	 	 	 освітнього	 середовища	
університету	
Зінаїда	 Левчук,	 	 кандидат	 педагогічних	 наук,	 доцент	 кафедри	 педагогіки	
Брестського	державного	університету	імені	О.С.	Пушкіна		(м.	Брест,	Білорусь)	
	
Принцип	 модеративної	 діяльності	 викладача	 університету	 у	 контексті	
застосування	креативних	технологій	навчання	
Інна	 Осадченко,	 професор	 кафедри	 педагогіки	 та	 освітнього	 менеджменту	
Уманського	 державного	 педагогічного	 університету	 імені	 Павла	 Тичини,	 доктор	
педагогічних	наук,	професор	
	
	



  
 

	Роль	історичних	постатей	у	становленні	і	розвитку	університетської	освіти	в	
Україні	другої	половини	ХІХ	століття		
	Ганна	Бєлан,		доцент	кафедри	педагогіки,	психології	й	освітнього	менеджменту		
	
Херсонського		державного	університету,	кандидат	педагогічних	наук,	доцент	
Розумове	 виховання	 студентів	 у	 контексті	 філософії	 дидактики	 Андрея	
Шептицького	
Анатолій	 	 Вихрущ,	 	 завідувач	 кафедри	 	 психологічних	 і	 педагогічних	 дисциплін	
Тернопільського	 національного	 економічного	 університету,	 доктор	 педагогічних	
наук,		професор	
	
	Реалізація	 культурно‐освітніх	 ідей	 Бориса	 Дмитровича	 Грінченка	 в	 умовах	
функціонування	багатопрофільного	університету	
Ганна	Іванюк,		завідувач	кафедри	педагогіки	та	психології		Київського	університету	
імені	Бориса	Грінченка,		доктор	педагогічних	наук,	професор	
	
Розвиток	 гуманістичних	 ідей	 Василя	 Сухомлинського	 –	 актуальний	 напрям	
діяльності	університету	
Надія	 Калініченко,	 завідувач	 кафедри	 біології	 та	 методики	 її	 викладання	
Кіровоградського	 державного	 педагогічного	 університету	 	 імені	 Володимира	
Винниченка,	доктор	педагогічних	наук,		професор,	Заслужений	вчитель	України	
	
Дещо	 про	 внесок	 В.М.	 Костарчука	 (1918‐2001	 рр.)	 у	 розвиток	 вищої	 педагогічної	
освіти	
Іван	 Зайченко,	 професор	 кафедри	 педагогіки	 Національного	 університету		
біоресурсів	і	природокористування	(м.	Київ),	доктор	педагогічних	наук,		професор							
	

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



  
 

СЕКЦІЙНІ	ЗАСІДАННЯ	КОНФЕРЕНЦІЇ	
4	листопада	2016	року		

	
10.00	–	13.00	

	
СЕКЦІЯ	1	

	
РОЗВИТОК	УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ	ОСВІТИ:	АКАДЕМІЧНІ	ТРАДИЦІЇ,	ГРОМАДСЬКО‐

ОСВІТНІ	ІНІЦІАТИВИ,	НАУКОВО‐ТЕОРЕТИЧНІ	ЗАСАДИ	
	
Місце	засідання:	Факультет	педагогічної	освіти,					
																															вул.	Туган‐Барановського,		7	(ауд.	32)	
	
Керівники:				професор		Петро	Сікорський		
																									доцент					Тетяна	Равчина			
Секретар:						асистент		Оксана	Ковалишин		
	

ВИСТУПИ:	
	
Основні		складові	якості	вищої	освіти	в	Україні		
Петро	 Сікорський,	 професор	 	 кафедри	 педагогіки	 та	 соціального	 управління	
Національного	 університету	 «Львівська	 політехніка,	 	 	 доктор	 педагогічних	 наук,	
професор	
	
Університетська	освіта	України:	тенденції	та	інновації		
Олександр	 Проніков,	 	 	 	 	 професор	 кафедри	 педагогіки,	 психології	 та	 методики	
фізичного	 виховання	 Чернігівського	 національного	 педагогічного	 університету	
імені	Т.Г.Шевченка,	доктор	педагогічних	наук,	професор	
	
Трансформація	 функцій	 університетської	 освіти	 в	 контексті	 осмислення	 підвалин	
суспільних	інноваційних	змін	
Олена	Козлова,			завідувач	кафедри	менеджменту	освіти	та	професійної	підготовки	
Сумського	 державного	 педагогічного	 університету	 імені	 А.	С.	Макаренка,	 кандидат	
педагогічних	наук,	професор,	
	
Дослідження	університетської	освіти:	міждисциплінарний	підхід	
Наталія	Терентьєва,		доцент	кафедри	педагогіки,	психології	та	методики	фізичного	
виховання	 Чернігівського	 національного	 педагогічного	 університету	 імені	
Т.Г.Шевченка,	доктор	педагогічних	наук		
	
Суб’єктивізація	 навчальної	 діяльності	 	 студента	 університету	 у	 контексті	 ідеї		
автономізації	вищої	освіти	
Віра	Вихрущ,	професор		кафедри	педагогіки	та	соціального	управління	Національного	
університету	«Львівська	політехніка,			доктор	педагогічних	наук,	професор	
	
Формування	 індивідуальних	 рис	 культурно‐освітнього	 простору	 	 педагогічних	
університетів	
Олеся	 Смолінська,	 	 завідувач	 кафедри	 філософії,	 педагогіки	 і	 права	 Львівського	
національного	 університету	 ветеринарної	 медицини	 та	 біотехнологій	 імені	
С.З.Гжицького,	доктор	педагогічних	наук,	доцент	
		



  
 

Виховання	громадянської	активності	молоді	в	діяльності	студентських	громадських	
	організацій	другої	половини	ХІХ	ст.	
Любов	 Прокоф’єва,	 доцент	 кафедри	 педагогіки	 Одеського	 національного	
університету	імені	І.І.	Мечникова,	кандидат	педагогічних	наук,	доцент		
	
Роль	 органів	 студентського	 самоврядування	 в	 розвитку	 сучасної	 університетської	
освіти	
Михайло	 Рябенко,	 	 доцент	 кафедри	 педагогіки	 Одеського	 національного	
університету	імені	І.І.	Мечникова,	кандидат	педагогічних	наук,	доцент	
	
Проблеми	університетських	студій	у	зарубіжних	наукових	дослідженнях	минулого	
Зіновія	Нагачевська,	 професор	кафедри	педагогіки	 імені	Богдана	Ступарика	ДВНЗ	
«Прикарпатський	 національний	 університет	 імені	 Василя	 Стефаника»	 (м.	 Івано‐
Франківськ),		доктор	педагогічних	наук,	професор	
	Юрій	 Гривнак,	 магістрант	 кафедри	 педагогіки	 	 імені	 Богдана	 Ступарика	 	 	 ДВНЗ	
«Прикарпатський	 національний	 університет	 імені	 Василя	 Стефаника»,	 м.	 Івано‐
Франківськ			

	
Віденський	університет	як	осередок	професійної	підготовки	української	молоді	
Оксана	 Джус,	 	 	 доцент	 кафедри	 педагогіки	 імені	 Богдана	 Ступарика	 ДВНЗ	
«Прикарпатський	 національний	 університет	 імені	 Василя	 Стефаника»	 (м.	 Івано‐
Франківськ),	кандидат	педагогічних	наук,	доцент,	докторант	
	
З	історії	управління	в	європейських	університетах	
	Ольга	 Радул,	 	 професор	 кафедри	 педагогіки	 дошкільної	 та	 початкової	 освіти	
Кіровоградського	 державного	 педагогічного	 університету	 імені	 Володимира	
Винниченка,		доктор	педагогічних	наук,	професор	

Інтернаціоналізація	як	тенденція	розвитку	сучасної	університетської	освіти	
	Марія	 Дебич,	 старший	 науковий	 співробітник	 відділу	 інтернаціоналізації	 вищої	
освіти	Інституту	вищої	освіти	НАПН	України,	кандидат	педагогічних	наук,	доцент	
	
Витоки	організації	університетської	освіти	в	Канаді	
Людмила	 Штефан,	 	 в.	 о.	 завідувача	 кафедри	 історії	 педагогіки	 і	 порівняльної	
педагогіки	 Харківського	 національного	 педагогічного	 університету	 імені	 Г.	 С.	
Сковороди,		доктор	педагогічних	наук,	професор	

	
Роль	університетів	Австралії	у	розбудові	українознавчих	студій	
Світлана	 Романюк,	 	 доцент	 кафедри	 педагогіки	 та	 методики	 початкової	 освіти		
Чернівецького	 національного	 університету	 імені	 Юрія	 Федьковича,	 доктор	
педагогічних	наук	
	
Партнерство	 університету	 та	 школи	 у	 вихованні	 учнівської	 молоді:	 аналіз	
американського	досвіду			
	Наталія	 Голубкова,	 	 старший	 викладач	 кафедри	 практики	 англійської	 мови	
Сумського	державного	педагогічного	університету	ім.	А.С.	Макаренка	
	
Організація	 академічно‐громадського	 навчання	 як	 складової	 змісту	 вищої	 освіти	 в	
університетах	США	
Ореста	 Клонцак,	 	 аспірантка	 	 кафедри	 загальної	 та	 соціальної	 педагогіки	
Львівського	національного	університету	імені	Івана	Франка	



  
 

	
Тенденції	 розвитку	 університетської	 освіти	 в	 Чехії	 і	 Словаччині	 на	 початку	 ХХІ	
століття		
Ганна	 Товканець,	 	 професор	 кафедри	 теорії	 та	 методики	 початкової	 освіти	
Мукачівського	державного	університету,	доктор	педагогічних	наук		
	
Особливості	Північної	(Скандинавської)	університетської	освіти	та	місце	Швеції	в	ній	
Оксана	 Цюк,	 аспірантка	 	 кафедри	 загальної	 та	 соціальної	 педагогіки	 Львівського	
національного	університету	імені	Івана	Франка		
	
До	питання	становлення	Львівського	університету	в	період	українського	бароко	
Тетяна	 Кочубей,	 	 	 професор	 кафедри	 	 соціальної	 педагогіки,	 соціальної	 роботи	 та	
історії	 педагогіки	 Уманського	 державного	 педагогічного	 університету	 імені	 Павла	
Тичини,		доктор	педагогічних	наук,	професор	
	
Історіографія	 становлення	 та	 розвитку	 педагогічної	 освіти	 і	 науки	 у	 Львівському	
університету	
Дмитро	 Герцюк,	 	 декан	 факультету	 педагогічної	 освіти	 Львівського	 національного	
університету	імені	Івана	Франка,	кандидат	педагогічних	наук,	доцент	

					
Організаційно‐педагогічні	 засади	 діяльності	 Українського	 таємного	 університету	 у	
Львові	(1921‐1925	рр.)	
Оксана	 Ковалишин,	 	 аспірантка	 кафедри	 загальної	 та	 соціальної	 педагогіки	
Львівського	національного	університету	імені				Івана	Франка		
	
Єврейські	учні	у	львівському	середньому	шкільництві	в	добу	автономії	(1864‐1917).			
Мірослав	Лапот,	доктор,	ад’юнкт		Інституту	педагогіки	Академії	імені	Яна	Длугоша	
в	Ченстохові	(Польща)	
	
Львівський	університет	у	системі	європейських	цінностей:	утворення	та	діяльність	
центру	україністики		
Лілія	 Гульовата,	 	 аспірантка	 кафедри	 новітньої	 історії	 України	 імені	 Михайла	
Грушевського	Львівського	національного	університету	імені	Івана	Франка			
	
Становлення	і	розвиток	сходознавства	у	Львівському	університеті	
Володимира	 Федина‐Дармохвал,	 	 	 доцент	 кафедри	 загальної	 та	 соціальної	
педагогіки	 Львівського	 національного	 університету	 імені	 Івана	 Франка,	 кандидат	
педагогічних	наук,	доцент		
	
Становлення	педагогічної	освіти	і	науки	у	Рішельєвському	ліцеї		
Неля	 Кузнєцова,	 	 доцент	 кафедри	 педагогіки	 Одеського	 	 національного	
університету	імені	І.	І.	Мечникова,		кандидат	педагогічних	наук,	доцент;	
Вячеслав	 Кузнєцов,	 доцент	 кафедри	 історії	 України	 Одеського	 	 національного	
університету	імені	І.	І.	Мечникова,		кандидат	історичних	наук,	доцент	
	
Особливості	розвитку	університетської	освіти	в	Україні	на	сучасному	рівні	
Валерія	 Павлова,	 	 	 доцент	 кафедри	 педагогіки	 	 Одеського	 	 національного	
університету	імені	І.	І.	Мечникова,	кандидат	педагогічних	наук,	доцент			

	
	
	



  
 

Система	вищої	освіти	України	в	контексті	сучасних	світових	та	європейських	
	освітніх	тенденцій	
Юлія	Заячук,		доцент	кафедри	загальної	та	соціальної	педагогіки	Львівського	
національного	університету	імені	Івана	Франка,		кандидат	педагогічних	наук,	доцент	

	
Умови	та	принципи	розвитку	університетської	освіти	
Ірина	 Дзюбенко,	 	 старший	 викладач	 Уманського	 державного	 педагогічного	
університету	імені	Павла	Тичини,	кандидат	педагогічних	наук			

	
Генезис	провідних	цілей	університетської	освіти	
Наталія	Осьмук,	доцент	кафедри	педагогіки	Сумського	державного	педагогічного	
	університету	імені	А.С.	Макаренка,	кандидат	педагогічних	наук,	доцент	
	

Підходи	до	формування	університетських	бізнес‐інноваційних	центрів	в	Україні	
Михайло	Яворський,	кандидат	технічних	наук,	віце‐президент	Львівського	
крайового	товариства	«Рідна	школа»				

	
Теорія	 і	 практика	 управління	 сучасними	 вищими	 навчальними	 закладами	 –	
пріоритетний	напрям	університетознавства	
Олена	Кірдан,	доцент	кафедри	педагогіки	та	освітнього	менеджменту	Уманського	
державного	педагогічного	університету	імені	Павла	Тичини,		кандидат	педагогічних	
наук,	доцент	
	
Науково‐педагогічні	засади	розвитку	університетської	освіти	у	європейському	вимірі	
Тетяна	Равчина,			в.о.	завідувача	кафедри	загальної	та	соціальної	педагогіки	
Львівського	національного	університету	імені	Івана	Франка,			кандидат	педагогічних	
наук,	доцент		
	
Реорганізація	змісту	освіти	в	медичному	університеті	в	контексті	євроінтеграції	
Ольга	Гуменюк,	доцент	кафедри	стоматології	дитячого	віку	Львівського	
національного	 медичного	 університету	 	 імені	 Данила	 Галицького,	 	 кандидат	
педагогічних	наук,	доцент	

	
Культурологічна	освіта	як	концептуальна	основа	формування	культури	студентів	
	класичного	університету	
Олексій	 Железняк,	 	 доцент	 кафедри	 педагогіки	 Одеського	 	 національного	
університету	імені	І.	І.	Мечникова,		кандидат	педагогічних	наук,	доцент	
	
Культурологічний	підхід	у	системі	університетської	освіти	бакалаврів	романської	
філології			
Людмила	Шуппе,	викладач	кафедри	іспанської	філології	Одеського	 	національного	
університету	імені	І.І.	Мечникова	
	
Перспективи	інноваційного	розвитку	університетських	регіональних	комплексів	щодо	
	освіти	національних	меншин	(1991‐2010‐ті	рр.)	
Світлана	Шевченко,		старший	науковий	співробітник	відділу	історії	педагогіки	
	Інституту	педагогіки	НАПН	України,		кандидат	педагогічних	наук	
	
Принципи	досягнення	інноваційного	характеру	університетської	освіти	
Ірина	Майборода,		старший	викладач	кафедри	теорії	та	методики	початкової	
освіти	Мукачівського		державного		університету	



  
 

	
Діалогічність	в	освітньому	просторі	класичного	університету:	педагогічні	засади	
Ольга	Біляковська,		доцент	кафедри	загальної	та	соціальної	педагогіки	Львівського	
національного		університету	імені	Івана	Франка,	кандидат	педагогічних	 наук,	
доцент		

	
Вплив	соціально	відповідального	середовища	університету	на	формування	студентів	
Муза	Вієвська,		доцент	кафедри	соціально‐гуманітарних	наук	Криворізького	
економічного	 	 інституту	 ДВНЗ	 «Київський	 національний	 економічний	 університет	
імені	Вадима	Гетьмана»,	кандидат	педагогічних	наук,	доцент	
	
Іноземні	студенти	у	соціокультурному	просторі	університету	
Василь	Гуменюк,		асистент	кафедри	медицини	катастроф	і	військової	медицини	
Львівського	 	 національного	 медичного	 університету	 	 імені	 Данила	 Галицького,	
кандидат	педагогічних	наук	
	
Методичні	засади	моделювання	культурно‐освітнього	середовища	університету	
Лариса	Ковальчук,	доцент	кафедри	загальної	та	соціальної	педагогіки	Львівського	
	національного	 університету	 імені	 Івана	 Франка,	 	 кандидат	 педагогічних	 наук,	
доцент;	
Марія	Коник,		доцент	кафедри	неорганічної	хімії	Львівського		національного	
	університету	імені	Івана	Франка,	кандидат	хімічних	наук,	доцент;			
Галина	Ничипорук,	завідувач	обчислювальної	лабораторії	кафедри	неорганічної	
	хімії	Львівського		національного	університету	імені	Івана	Франка,	кандидат	хімічних	
наук	
	
Сучасні	 підходи	 до	 організації	 проектної	 та	 науково‐дослідної	 роботи	 студентів	 у	
просторі	музею	
Олексій	 	 Караманов,	 	 доцент	 кафедри	 загальної	 та	 соціальної	 педагогіки		
Львівського	національного	університету	імені	Івана	Франка,	кандидат	педагогічних	
наук,	доцент	
	
Пішохідна	екскурсія	як	засіб	популяризації	історії	університету		(досвід	Педагогічного	
музею	України)	
Кіра	Степанович,	старший	науковий	співробітник	Педагогічного	музею		України,		
м.	Київ	
	
Ідея	університету	в	історії	філософсько‐педагогічної	думки	
Лариса	Ткачук,	доцент	кафедри	педагогіки	та	освітнього	менеджменту		Уманського	
	державного	 	 педагогічного	 університету	 імені	 Павла	 Тичини,	 	 кандидат	
педагогічних	наук,	доцент	

	
Ідея	університету	в	педагогічній	думці	видатних	мислителів	
Надія	Заячківська,	доцент	кафедри	загальної	та	соціальної	педагогіки	Львівського	
	національного	університету	імені	Івана	Франка,	кандидат	педагогічних	наук,	доцент	
	
Наукове	спрямування	діяльності	пролеткультівських	установ	(гурток,	студія,	
	робочий	клуб,	пролетарський	університет)	
Оксана	 Кравченко,	 декан	 факультету	 соціальної	 та	 психологічної	 освіти		
Уманського	державного	педагогічного	університету	 імені	Павла	Тичини,	 	кандидат	
педагогічних	наук,	доцент	



  
 

	
Роль	Київського	університету	св.	Володимира	у	формуванні	особистості	
В.П.Науменка	(1852‐1919)	
Ірина	Албул,	кандидат	педагогічних	наук,	доцент	кафедри	соціальної	педагогіки,	
соціальної	 роботи	 та	 історії	 педагогіки	 Уманського	 	 державного	 	 педагогічного	
університету	імені	Павла	Тичини	 	
	
Погляди	Льва	Петражицького	на	реформу	університетської	освіти	наприкінці	ХІХ	–	
	поч.		ХХ	ст.	
Аліна	Малород,		науковий	співробітник	Педагогічного	музею	України,	м.	Київ	
	
Діяльність	благодійних	організацій	в	Ченстохові	у	міжвоєнний	період			
Маріола	Міровска,	доктор,	ад’юнкт		Інституту	педагогіки	Академії	імені	Яна	
	Длугоша	в	Ченстохові	(Польща)		
	
Питання	 діяльності	 університетів	 у	 зарубіжних	 педологічних	 дослідженнях	 (кінець	
ХІХ	–	початок	ХХ	ст.)	
Тамара	Янченко,	доцент	кафедри	соціальної	педагогіки	Чернігівського	
національного	 педагогічного	 університету	 імені	 Т.	Г.	Шевченка,	 кандидат	
педагогічних	наук,	доцент		
	
До	питання	про	вищу	освіту	жінок	в	Україні	
Тетяна	 Кравченко,	 	 доцент	 кафедри	 педагогіки,	 психології	 й	 освітнього	
менеджменту	
	Херсонського	державного	університету	кандидат	педагогічних	наук,	докторант		
	
Становлення	іншомовної	освіти	України	в	умовах	демократичних	змін	(90‐ті	роки	ХХ		
століття)	
Віта	Безлюдна,			доцент	кафедри		іноземних	мов	Уманського		державного	
	педагогічного	 університету	 імені	 Павла	 Тичини,	 	 	 кандидат	 педагогічних	 наук,	
доцент	
	
Університет	третього	віку:	соціокультурне	й	освітнє	середовище	для	людей	похилого	
віку	
Наталія	 Чаграк,	 доцент	 кафедри	 іноземних	 мов	 і	 країнознавства	 	 ДВНЗ	
«Прикарпатський	 національний	 університет	 імені	 Василя	 Стефаника»	 (м.	 Івано‐
Франківськ),	кандидат	педагогічних	наук,	доцент	
	
Процес	розвитку	студентів‐вокалістів		в	контексті	виконавської	культури		
Ніна	 	 Ройтенко,	 	 старший	 викладач	 	 Південноукраїнського	 національного	
педагогічного	університету	імені	К.Д.	Ушинського			
	
Нормативно‐правові	засади	діяльності	недержавної	вищої	школи	України	в	кінці	ХІХ	
	–	на	початку	ХХ	ст.	
Олена	Сидоренко,	викладач	кафедри	практики	англійської	мови		Сумського	
	державного		педагогічного	університету	імені	А.	С.	Макаренка		
	
Передумови	формування	і	аналіз	розвитку	філософсько‐правових	підходів	до	
	відповідальності	людини	у	юридичній	думці	Західної	України	першої	половини	XX	ст.	
Вячеслав	Ясінський,		старший	викладач	Львівського	державного	університету	
	внутрішніх	справ																																																																	



  
 

	
СЕКЦІЯ	2	

ПЕДАГОГІЧНА	ОСВІТА	І	ПЕДАГОГІЧНА	НАУКА	В	УНІВЕРСИТЕТАХ	УКРАЇНИ:	
ІСТОРИЧНІ	НАДБАННЯ	І	ВИКЛИКИ	СЬОГОДЕННЯ	

	
Місце	засідання:	Факультет	педагогічної	освіти,					
																															вул.	Туган‐Барановського,		7	(ауд.	44)	
	
Керівники:			професор		Наталія	Мачинська		
																							доцент		Світлана	Цюра		
Секретар:					асистент			Марія	Василишин	
	

ВИСТУПИ:	
	

Витоки	професійно‐педагогічної	підготовки	у	класичному	університеті	
Ольга	Мисечко,	професор	кафедри	іноземних	мов	та	новітніх	технологій	навчання	
Житомирського	 державного	 університету	 імені	 Івана	Франка,	 доктор	 педагогічних	
наук,	професор	
	
Задоволеність	професійною	діяльністю	науково‐педагогічних	працівників	ВНЗ		 	
Ірина	 Аннєнкова,	 доцент	 кафедри	 педагогіки	 Одеського	 національного	
університету	
імені	І.	І.	Мечникова,	доктор	педагогічних	наук,	доцент	

	
Виховання	академічної	молоді	на	героїці	українського	студентства:	історія	та	
сучасність	
Зіновія	Нагачевська,			професор	кафедри	педагогіки	імені	Богдана	Ступарика		ДВНЗ	
	«Прикарпатський	 національний	 університет	 імені	 Василя	 Стефаника»,	 м.	 Івано‐
Франківськ,		доктор	педагогічних	наук,	професор	

	
Перший	педагогічний	факультет	у	класичному	університеті	України:	уроки	розвитку		
Іван	Руснак,	професор	кафедри	педагогіки	і	психології	Хмельницької	гуманітарно‐	
педагогічної	академії,		доктор	педагогічних	наук,	професор	
	
Організація	 роботи	 з	 батьками	 в	 системі	 громадсько‐педагогічної	 діяльності	
кафедри	 педагогіки	 Харківського	 державного	 педагогічного	 університету	
ім.	Г.	С.	Сковороди	(1940‐1960	рр.	ХХ	ст.)	
Світлана	Лупаренко,	 професор	 кафедри	 загальної	 педагогіки	 та	 педагогіки	 вищої	
школи	 	 Харківського	 національного	 педагогічного	 університету	 імені	
Г.	С.	Сковороди,		доктор	педагогічних	наук,	доцент	
	
Формування	 педагогічного	 досвіду	 студента	 як	 особистого	 і	 професійного	 в	 умовах	
університетської	освіти	
Світлана	 Цюра,	 	 	 доцент	 кафедри	 загальної	 та	 соціальної	 педагогіки	 Львівського	
національного	університету	імені	Івана	Франка,	кандидат	педагогічних	наук,	доцент	

		
Оновлення	 педагогічних	 технологій	 у	 просторі	 гуманітарно‐культуротворчої	
філософії	освіти	
Світлана	 Черепанова,	 професор	 кафедри	 	 початкової	 та	 дошкільної	 освіти	
Львівського	 національного	 університету	 імені	 Івана	Франка,	 	 доктор	філософських	
наук,	професор	



  
 

	
Реалізація	 системного	 підходу	 у	 процесі	 	 професійної	 підготовки	 майбутнього	
викладача	вищої	школи		
Дмитро	 Козлов,	 	 доцент	 кафедри	 менеджменту	 освіти	 та	 професійної	 підготовки		
Сумського	 державного	 педагогічного	 університету	 імені	 А.С.	 Макаренка,	 кандидат	
педагогічних	наук,	доцент	
		
Міжнародна	 наукова	 співпраця	 в	 педагогічній	 освіті	 (на	 прикладі	 Інституту	
Педагогіки	Вроцлавського	університету)	
Анна	 Гаратик,	 доктор,	 ад’юнкт	 Інституту	 	 педагогіки	 Вроцлавського	 університету	
(Польща)		
Мірослав	 Пивоварчик,	 	 доктор,	 ад’юнкт	 Інституту	 	 педагогіки	 Вроцлавського	
університету	(Польща)	
	
Синергетична	 світоглядна	 парадигма	 	 в	 системі	 вищої	 професійно‐педагогічної	
освіти		
Валентина	 Романець,	 кандидат	 педагогічних	 наук,	 доцент	 кафедри	 зарубіжної		
літератури		Одеського	національного	університету	імені	І.І.	Мечникова	
	
Особливості	модернізації	вищої	педагогічної	освіти	в	Україні	і	Європі	
Наталія	Лалак,	 	кандидат	 педагогічних	 наук,	 доцент	 кафедри	 	 теорії	 та	методики	
початкової	освіти	Мукачівського	державного	університету	
		
Проблема	оновлення	змісту	національної	педагогічної	освіти	
Любов	 Фенчак,	 кандидат	 педагогічних	 наук,	 доцент	 кафедри	 теорії	 та	 методики	
початкової	освіти	Мукачівського	державного	університету	
	
Кафедра	педагогіки	в	системі	педагогічної	освіти	України	в	період	1919‐1933рр.	
Ольга	 Башкір,	 кандидат	 педагогічних	 наук,	 доцент	 Харківського	 національного	
педагогічного	університету	імені		Г.	С.	Сковороди			
	
Інноваційні	підходи		до	педагогічної	освіти:	виклики	і	необхідність	сьогодення	
Світлана	 Жежерун,	 методист	 навчально‐методичного	 відділу	 Львівського	
національного	університету	імені	Івана	Франка	
	
Стандартизація	 університетської	 педагогічної	 освіти	 в	 контексті	 сучасних	
методологічних	підходів			
Валентина	 Мазепа,	 старший	 лаборант	 кафедри	 педагогіки	 	 Одеського		
національного	університету		імені	І.	І.	Мечникова	
	
Університетська	педагогічна	наука	у	методичному	забезпеченні	функціонування	шкіл	
інтернатів	(друга	половина	XX	ст.)	
Наталія	 Антонець,	 старший	 науковий	 співробітник	 відділу	 історії	 педагогіки	
Інституту	педагогіки	НАПН	України,	кандидат	педагогічних	наук	
	
Історія	 створення	 книгозбірні	 Державної	 науково‐педагогічної	 бібліотеки	 України	
імені	В.	О.	Сухомлинського	(1902‐ті	–	1990‐ті	рр.)	
Тетяна	 Філімонова,	 старший	 науковий	 співробітник,	 в.о.	 вченого	 секретаря		
Державної	 	 науково‐педагогічної	 	 бібліотеки	 України	 ім.	 В.	 О.	 Сухомлинського,	 м.	
Київ,	кандидат	педагогічних		наук	
	



  
 

Професійно‐педагогічна	освіта	в	гімназіях	ХІХ	ст.	
Валентина	 Кушнір,	 в.о.	 завідувача	 кафедри	 дошкільної	 освіти	 Уманського	
державного	педагогічного	університет	імені	Павла	Тичини,			кандидат	педагогічних	
наук,	доцент	
	
Ідея	 «нового	 виховання»	 у	 Другій	 Речі	 Посполитій	 (на	 прикладі	 початкового	
шкільництва	в	Ченстохові).			
Катажина	 Залас,	 магістр	 Інституту	 педагогіки	 	 Академії	 імені	 Яна	 Длугоша	 у	
Ченстохові	(Польща)		

		
Науково‐педагогічна	діяльність	Галини	Паперної	у	Львівському	університеті	
Христина	 Калагурка,	 асистент	 кафедри	 загальної	 та	 соціальної	 педагогіки	
Львівський	національного		університету	імені	Івана	Франка,	кандидат	педаігоігчних	
наук		
	
Педагогічна	 освіта	 і	 педагогічна	 наука	 в	 Науковому	 університеті	 імені	Етвеша	
Лоранда	(Угорщина):	історичні	надбання	
Софія	 Човрій,	 старший	 викладач	 кафедри	 теорії	 та	 методики	 початкової	 освіти	
Мукачівського	державного	університету			
	
Перспективи	 модернізації	 змісту	 педагогічної	 освіти	 у	 світлі	 сучасних	 соціально‐
культурних	і	професійних	викликів	
Ірина	 Мищишин,	 доцент	 кафедри	 загальної	 та	 соціальної	 педагогіки	 Львівського	
національного	університету	імені	Івана	Франка,		кандидат	педагогічних	наук,	доцент	
	
Щодо	ролі	особистості	викладача	у	формуванні	професійних	і		загальнокультурних	
компетентностей	студентів	класичного	університету	
Наталія	Нагорна,	доцент	кафедри		педагогіки	Одеського	національного	
університету	імені	І.І.	Мечникова,	кандидат	педагогічних	наук,	доцент				
	
Соціокультурна	 діяльність	 педагога	 у	 виховній	 системі	 навчального	 закладу:	
теоретико‐методологічний	аспект	
Інна	 Червінська,	 доцент	 кафедри	 педагогіки	 початкової	 освіти	 ДВНЗ	
«Прикарпатський	 національний	 університет	 імені	 Василя	 Стефаника»,	 	 кандидат	
педагогічних	наук,	доцент	

	
Особливості	 змін	 у	 підготовці	 наукових	 і	 науково‐педагогічних	 кадрів	 в	 Україні	 в	
умовах	університетської	освіти	
Наталія	Яремчук,	 	доцент	кафедри	загальної	та	соціальної	педагогіки	Львівського	
національного	університету	імені	Івана	Франка,		кандидат	педагогічних	наук,	доцент	

		
Модель	 формування	 культури	 професійного	 мислення	 студентів	 природничих	
факультетів	університету	
Лариса	Ковальчук,	доцент	кафедри	загальної	та	соціальної	педагогіки	Львівського	
національного	університету	імені	Івана	Франка,		кандидат	педагогічних	наук,	доцент			

	
Особливості	формування	вторинної	мовної	особистості	 	викладача	 іноземних	мов	в	
умовах	класичного	університету	
Наталія	 Moйсеєнко,	 доцент	 кафедри	 граматики	 англійської	 мови,	 Одеський	
національний	університет	ім.	І.І.Мечникова,			кандидат	педагогічних	наук,	доцент	

	



  
 

Трансформація	 простого	 речення	 як	 прийом	 формування	 прагматичного	 мовлення	
студентів	педагогічних	вишів	
Раїса	Дружененко,	доцент	кафедри		української	мови	Київського	університету	імені	
Бориса	Грінченка,	кандидат	педагогічних	наук,	доцент	

		
Концептуальна	основа	формування	науково‐дослідницької	культури	магістрів	 	
Ганна	 Сомбаманія,	 доцент	 кафедри	 педагогіки	 Одеського	 національного	
університету	імені	І.І.	Мечникова,		кандидат	педагогічних	наук,	доцент	
	
Особливості	підготовки	магістрів	освіти	дорослих		в	університетах	США	
Наталія	 Горук,	 доцент	 кафедри	 загальної	 та	 соціальної	 педагогіки	 Львівського	
національного	університету	імені	Івана	Франка,	кандидат	педагогічних	наук,	доцент	

	
Формування	іншомовної	компетентності	дорослих	в	університетській	освіті	
Інна	Фельцан,	аспірант	Мукачівського	державного	університету	
	
Формування	 готовності	 майбутніх	 спеціальних	 педагогів	 до	 реалізації	 інклюзії	
засобами	гуманізації		
Зоряна	 Фалинська,	 доцент	 кафедри	 корекційної	 педагогіки	 Львівського	
національного	університету	імені	Івана	Франка,	кандидат	педагогічних	наук,	доцент	

	
Особливості	підготовки	магістрів	філології	в	університетах	Європи	
Галина	П’ятакова,	 	доцент	кафедри	загальної	та	соціальної	педагогіки	Львівського	
національного	 університету	 імені	 Івана	 Франка,	 	 кандидат	 філологічних	 	 наук,	
доцент	
	
Досвід	 інтеграції	 академічної	 науки	 та	 освіти	 у	 процесі	 підготовки	 магістрів	 за	
спеціальністю	«Хімія»	
Людмила	Раскола,	доцент	кафедри	неорганічної	хімії	та	хімічної	екології	Одеського	
національного	університету	імені	І.І.Мечникова,	кандидат	хімічних	наук,	доцент,	
	
Роль	практики	у	процесі	підготовки	викладача	вищої	школи	США	
Наталія	 Долінська,	 аспірант	 кафедри	 загальної	 та	 соціальної	 педагогіки		
Львівського	національного	університету	імені	Івана	Франка	
	
Здоров’язбережувальні	освітні	технології	як	дидактична	основа	валеологічної	освіти	
студентів	класичного	університету			
Вадим	 Пєнов,	 старший	 викладач	 кафедри	 медичних	 знань	 та	 БЖД	 Одеського	
національного		університету	імені	І.І.	Мечникова	
	
	Особливості	фахової	 підготовки	 спеціалістів	 в	 галузі	фізичної	 культури	 і	 спорту	 в	
університетах	країн	Західної	Європи	
Сергій	 Гуменюк,	 	 доцент	 кафедри	 фізичного	 виховання	 Тернопільського	
національного	 педагогічного	 університету	 імені	 Володимира	 Гнатюка,	 	 	 кандидат	
педагогічних	наук,	доцент	
	
Підготовка	 викладачів	 позашкільних	 навчальних	 закладів	спортивного	 профілю	 у	
класичних	університетах	другої	половини	ХХ	століття	
Ганна	Дембровська,	директор	Херсонської	ДЮСШ	з	шахів	і	шашок	Херсонської	
міської	ради	
	



  
 

Становлення	та	розвиток	педагогічної	есперанто‐періодики	в	Україні	(20	–	30‐ті	рр.	
ХХ	ст.)	
Юлія	Клименко,	 старший	 викладач	 	 кафедри	 	 соціальної	 педагогіки	 та	 соціальної	
роботи	 Уманського	 державного	 педагогічного	 	 університету	 імені	 Павла	 Тичини			
кандидат	педагогічних	наук,	доцент	
		
До	 проблеми	 семантичного	 та	 автоматичного	 реферування:	 теоретичні	 та	
прикладні	аспекти	
Наталія	 Кропочева,	 науковий	 співробітник	 Державної	 	 науково‐педагогічної	
бібліотеки	імені	В.	О.	Сухомлинського,	м.	Київ	
	
Трансформації	 в	 організації	 та	 змісті	 підготовки	 вчителів	 початкових	 класів	 в	
Україні	в	період	відродження	національної	системи	освіти	(90‐ті	рр.	ХХ	ст.)	
Тетяна	 Гавриленко,	 доцент	 кафедри	 соціальної	 педагогіки	 Чернігівського	
національного	 педагогічного	 університету	 імені	 Т.	Г.	Шевченка,	 кандидат	
педагогічних	наук,	доцент	
	
Компетентнісний	 підхід	 в	 процесі	 підготовки	 майбутнього	 вчителя	 в	 контексті	
сучасних	освітніх	змін	
Любов	 Нос,	 доцент	 кафедри	 початкової	 та	 дошкільної	 освіти	 Львівський	
національного	університету	імені	Івана	Франка,			кандидат	педагогічних	наук		

	
Формування	 професійної	 компетентності	 вчителя	 початкових	 класів	 в	 умовах	
університетської	ступеневої	освіти	
Марія	 Стахів,	 доцент	 кафедри	 початкової	 та	 дошкільної	 освіти	 Львівського	
національного	університету	імені	Івана	Франка,	кандидат	педагогічних	наук,	доцент			

	
Підготовка	 фахівців	 дошкільної	 освіти	 в	 Україні:	 історико‐педагогічна	
ретроспектива	другої	половини	ХХ	століття	
Олена	Венгловська,	 	кандидат	 педагогічних	 наук,	 доцент	 кафедри	 педагогіки	
та	психології		Київського	університету	імені	Бориса	Грінченка	

	 	
Дошкільна	 освіта	 в	 Україні:	 підготовка	 педагогів	 дошкільної	 галузі	 в	 класичному	
університеті	
Світлана	 Лозинська,	 кандидат	 педагогічних	 наук,	 	 доцент	 кафедри	 початкової	 та	
дошкільної	освіти	Львівського	національного	університету	імені	Івана	Франка	
	
Сучасні	 стратегії	 підготовки	 вихователів	 дітей	 дошкільного	 віку	 в	 контексті	
діяльнісного	підходу		
Алла	 Січкар,	 старший	 викладач	 кафедри	 педагогіки	 та	 психології	 Київського	
університету	імені	Бориса	Грінченка		
	
Роль	 соціогуманітрних	 дисциплін	 	 у	 формуванні	 професійної	 культури	 майбутніх	
фахівців	у	технічних	ВНЗ		
Оксана	 Вознюк,	 кандидат	 педагогічних	 наук,	 	 	 	 доцент	 кафедри	 гуманітарної	 і		
соціально‐економічної	 підготовки	 	 Львівської	 філії	 Дніпропетровського	
національного	університету		залізничного	транспорту	ім.	акад.	В	Лазаря				
	
	
	
	



  
 

Психологічні	особливості	інтелектуальних	здібностей	студентів‐психологів	
Леся	 Сікорська,	 	 доцент	 кафедри	 корекційної	 педагогіки	 та	 інклюзії	 	 Львівського	
національного	 університету	 імені	 Івана	 Франка,	 кандидат	 психологічних	 наук,	
доцент	
		
Транзакційний	аналіз	–	історія	розвитку	і	застосування	наукової	теорії	Еріка	Берна.		
Кароль	 Мотиль,	 	 магістр	 Інституту	 педагогіки	 	 Академії	 імені	 Яна	 Длугоша	 в	
Ченстохові	(Польща)		

	
Формування	 міжкультурної	 компетенції	 майбутніх	 педагогів	 в	 контексті	
європейського	вибору	України	
Марта	 Максимець,	 асистент	 кафедри	 загальної	 та	 соціальної	 педагогіки		
Львівського	національного	університету	імені	Івана	Франка	
	
Професійний	ідеал	учителя	словесності		XIX	–	початку	XX	століття	
Людмила	Новаківська,	доцент	кафедри	української	літератури,	українознавства	та	
методики	 їх	 навчання	 	 Уманського	 державного	 педагогічного	 університету	 імені	
Павла	Тичини,	кандидат	педагогічних	наук,	доцент	

	
Особистість	учителя	в	історії	української	педагогічної	думки	(кінець	ХІХ	–	поч.ХХ	ст.)		
Романа	 Михайлишин,	 методист	 Педагогічного	 коледжу,	 	 асистент	 кафедри	
загальної	 та	 соціальної	 педагогіки	 Львівського	 національного	 	 університету	 імені	
Івана	Франка	
	
Соціальна	мобільність	педагога	–	вагомий		чинник	його	професійного	зростання	
Галина	 Бойко,	 асистент	 кафедри	 початкової	 та	 дошкільної	 освіти	 	 Львівського	
національного		університету	імені	Івана	Франка		

	
Традиції	та	інновації	в	дослідженні	проблеми	колективу:	погляд	сьогодні	
Олена	Сараєва,	 	 доцент	кафедри	педагогіки,	 психології	 й	 освітнього	менеджменту		
Херсонського	державного	університету,	кандидат	педагогічних	наук,	доцент	

	
Часопис	 «Университетские	 известия»	 (Київ,	 1861	 –	 1919)	 у	 фондах	 Педагогічного	
музею	України	
Вікторія	 Бондаренко,	 старший	 науковий	 співробітник	 	 Педагогічного	 музею	
України,				м.	Київ	
	
Залучення	 студентів	 до	 використання	 мережевих	 журналів	 як	 одного	 із	 засобів	
взаємодії	та	обміну	інформацією		
Олена	Лущинська,	асистент		кафедри	початкової	та	дошкільної		освіти	Львівського	
національного	університету	імені	Івана	Франка		

	
Проблема	 взаємодії	 закладів	 освіти	 та	 музеїв	 в	 Україні	 і	 Польщі	 в	 історико‐
педагогічній	ретроспективі	
Марія	 Василишин,	 асистент	 кафедри	 загальної	 та	 соціальної	 педагогіки	
Львівського	національного	університету	імені	Івана	Франка	

	
Особливості	 застосування	 інформаційно‐комунікаційних	 технологій	 під	 час	
викладання	дисципліни	"Основи	природознавства	з	методикою	навчання"			
Марія	Крива,	 кандидат	педагогічних	наук,	доцент	кафедри	загальної	та	 соціальної	
педагогіки	Львівського		національного	університету	імені	Івана	Франка	



  
 

		
Підготовка	 майбутнього	 вчителя	 в	 університетах	 Франції	 до	 взаємодії	 з	
обдарованими	учнями	
Юлія	 Тріщук,	 асистент	 	 кафедри	 загальної	 та	 соціальної	 педагогіки	 Львівського	
національного	університету	імені	Івана	Франка	
	
Наукові	основи	фахової	діяльності		сучасного	педагога		
Христина	Хміль,	 	 асистент	 	кафедри	початкової	 та	дошкільної	 	 освіти	Львівського	
національного	університету	імені	Івана	Франка	
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	Всеукраїнська		науково‐практична	конференція	
“Ідея	університету	у	європейському	і	національному	вимірах:	

традиції,	сьогодення,	перспективи”	
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Інформаційно‐наукове	видання		
	
	
	

Упорядники			
Дмитро	Герцюк	
Тетяна	Равчина	
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Наталія	Король	
Христина	Калагурка	
Оксана	Ковалишин		

	
	

		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	


