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Львів – 2018  



 
Мета конференції: залучити студентів до обговорення актуальних питань 

реформування української освіти, проблем навчання і виховання учнівської та 
студентської молоді, підготовки педагогічних кадрів тощо. 

Учасники конференції: студенти університету, які у І семестрі 2018/2019 
навчального року слухають педагогічні курси і спецкурси, проходять педагогічну 
практику, а також всі, інші, хто цікавиться проблемами освіти. 

Тематичні напрямки конференції: 
• українська освіта у контексті Болонського процесу; 
• зарубіжний досвід реформування середньої і вищої школи: актуальність, 

перспективи застосування в Україні; 
• актуальність ідей видатних зарубіжних та вітчизняних педагогів для сучасної 

теорії і практики навчання, освіти і виховання; 
• Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю; 
• сучасні технології, моделі організації навчання й виховання учнів та 

студентів; 
• досвід, проблеми та перспективи розвитку студентського самоврядування, 

формування демократичного навчального середовища; 
• ціннісні орієнтації сучасної учнівської та студентської молоді, дослідження, 

аналіз шляхів формування; 
• учні (студенти) з особливими потребами: особливості навчання й виховання; 

стан і перспективи розвитку інклюзивної освіти за кордоном і в Україні; 
• розвиток шкільного та студентського колективу як спільноти навчання; 
• культура взаємодії педагога з учнями (студентами) в середніх і вищих 

навчальних закладах; 
• специфіка педагогічної діяльності, педагогічна майстерність (учителя) 

викладача; 
• проблема професійної підготовки сучасних фахівців у системі вищої 

професійної освіти; 
• особливості адаптації студентів до навчально-виховного процесу у вищій 

школі; 
• виховання особистості молодої людини в сім’ї та родині: проблеми, 

особливості, форми, методи. 
• формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді. 

 
 
 
 



 
 

РОЗПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
 

11 грудня (вівторок) 
(кафедра загальної та соціальної педагогіки,  

вул. Туган-Барановського, 7, ауд. 32) 
 
 

13.30 – 14.00 – реєстрація учасників конференції 
14.00 – 17.00 – секційне засідання конференції  
17.00 – 17.30 – підведення підсумків роботи конференції.  
 
 

Регламент: 
 

Доповіді-презентації на секційному засіданні – до 7 хв. 
 
 

 
 
 

 
ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
 

11 грудня (вівторок) 
 

Початок роботи – 14.00 
Місце засідання – ауд. 32 (вул. Туган-Барановського, 7) 

 
 

Керівники: проф. Квас О.В., доц. Караманов О.В., доц. Крива М.В., доц. Яремчук 
Н.Я. 

 
 
Секретар:       асист. Ковалишин О. І. 
                                     



 
ВИСТУПИ 

 
 

1. Педагогіка толерантності у працях В.О. Сухомлинського 
Винник Ольга, студ. IV курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – доц. 
Федина В.С.) 

2. Впровадження інклюзивного підходу як елемент трансформації системи освіти в 
Україні 

Собко Ірина, студ. V курсу історичного факультету (наук. конс. – доц. Ровенчак О. 
А.) 

3. Багатодітна сім’я: міфи та реальність 
Сало Вероніка, студ. IV курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – доц. 
Федина В.С.) 

4. Використання ідей синергетики в освіті 
Рябінець Христина, студ. V курсу факультету культури і мистецтв (наук. конс. – 
доц. П’ятакова Г.П.) 

5. Самооцінка як основний чинник становлення особистості студента  
Здоров Тетяна, студ. VI курсу хімічного факультету (наук. конс. – доц. Ковальчук Л. 
О.) 

6. Особливості психомоторної активності студентів у процесі адаптації до навчання 
Петришин Наталія, студ. VI курсу хімічного факультету (наук. конс. – доц. 
Ковальчук Л. О.) 

7. Особливості підготовки театрознавців у вищих навчальних закладах України 
Гугнин Денис, студ. V курсу факультету культури і мистецтв (наук. конс. – доц. 
П’ятакова Г.П.) 

8. Особливості діяльності педагога в позашкільному закладі 
Журавська Христина, студ. ІV курсу факультету іноземних мов (наук. конс. – доц. 
Заячківська Н.М.) 

9. Особливості виховання дітей у Народному художньому колективі Школі-студії 
сучасного танцю “Акверіас” 

Мосєсова Ксенія, студ. V курсу факультету культури і мистецтв (наук. конс. – доц. 
П’ятакова Г.П.) 

10. Методи словесного впливу на особистість учня, особливості їхнього застосування 
Ромашина Єлизавета, студ. IV курсу факультету іноземних мов (наук. конс. – асист. 
Михайлишин Р. Р.) 

11. Виховна година класного керівника в сучасній українській школі 
Когут Наталія, студ. ІV курсу факультету іноземних мов (наук. конс. – доц. 
Заячківська Н.М.) 

12. Конфлікти в педагогічній діяльності 
Кривіцька Анна, студ. IV курсу факультету іноземних мов (наук. конс. – асист. 
Михайлишин Р. Р.) 

13. Причини виникнення та прояви булінгу в старшокласників  
Климчук Стефанія, студ. V курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – доц. 
Лещак Т.В.) 

14. Булінг у закладах дошкільної освіти  
Шахова Дар’я, студ. V курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – доц. 
Лещак Т.В.) 



15. Реалізація STEM–освіти з допомогою проекту RoboClass 
Куліковець Анна, студ. VI курсу хімічного факультету (наук. конс. – доц. Ковальчук 
Л. О.) 

16. Інтерактивне навчання: модний тренд чи сучасна необхідність? 
Антоник Анна, студ. ІІІ курсу філологічного факультету (наук. конс. – доц. 
Біляковська О. О.)  

17. Роль інтерактивних методів навчання на уроках географії  
Цюмра Христина, студ. ІІІ курсу географічного факультету (наук. конс. – асист. 
Ковалишин О. І.) 

18. До питання підбору та візуалізації історичного матеріалу в освітньому процесі  
Степанян Кирило, студ. V курсу історичного факультету (наук. конс. – доц. 
Калагурка Х.І.) 

19. Групова форма навчання на уроці  
Хома Уляна, студ. IV курсу факультету іноземних мов (наук. конс. – асист. 
Михайлишин Р. Р.) 

20. Дидактичні особливості інтегрованих уроків у початкових класах  
Луньо Вероніка, студ. ІІ курсу Педагогічного коледжу Львівського національного 
університету імені Івана Франка (наук. конс. – доц. Михайлишин Р.Р.) 

21. Формування критичного мислення учнів початкових класів у відповідності до 
Концепції “Нова українська школа” 

Марко Надія, студ. VІ курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – доц. 
Яремчук Н. Я.) 

22. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи на засадах 
компетентнісного підходу 

Рикун Софія, студ. V курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – доц. 
Яремчук Н. Я.) 

23. Дидактичні методи розвитку творчих математичних здібностей учнів початкової 
школи 

Литвин Оксана, студ. VI курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – доц. 
Мищишин І. Я.) 

24. Формування компетентностей молодших школярів на групі продовженого дня 
Калітовська Олена, студ. V курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – доц. 
Яремчук Н. Я.) 

25. Особливості впровадження розвиваючих ігор Б. Нікітіна у освітній процес 
початкової школи 

Дрись Мар’яна, студ. VІІ курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – доц. 
Крива М.В.)  

26. Інноваційна освітня діяльність сучасного вчителя початкової школи  
Телішевська Галина, студ. VІ курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – 
доц. Яремчук Н. Я.) 

27. Особливості формування комунікативної компетентності у майбутніх вчителів 
початкових класів 

Стефаниця Наталія, студ. V курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – доц. 
Яремчук Н. Я.)  

28. Структурно-змістове визначення готовності вчителя початкової школи до роботи 
в інклюзивному класі  

Собко Ірина, студ. VI курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – доц. 
Мищишин І. Я.) 
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