
Міністерство освіти і науки України 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет педагогічної освіти 
Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Інформаційний лист 
 

ХІV міжфакультетська студентська наукова 
конференція  

 

 
«Актуальні проблеми освіти в Україні» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

17 грудня 2019 року 
 

м. Львів 
 

  



 
Шановні колеги! 

Запрошуємо студентів, магістрантів, молодих вчених взяти участь у роботі 
ХІV міжфакультетської студентської наукової конференції  

«Актуальні проблеми освіти в Україні», 
яка відбудеться 

17 грудня 2019 р. 
на кафедрі загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

(факультет педагогічної освіти)  
Львівського національного університету імені І. Франка 

 
Мета конференції: залучення студентів до обговорення актуальних 
питань реформування української освіти, проблем навчання і виховання 
учнівської та студентської молоді, підготовки педагогічних кадрів тощо. 

Тематичні напрямки конференції: 
• 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; 
• 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; 

• 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. 

 
Умови участі у роботі конференції: 

Для участі в конференції Вам необхідно надіслати зголошення на участь в 
конференції (форма додається) до 13 грудня 2019 року на електронну пошту 
конференції; тези доповіді у електронному (до 16 грудня) та друкованому 
вигляді з підписом автора (17 грудня під час реєстрації).  

Невчасно подані, неправильно оформлені тези розглядатися не будуть. 



Надані Вами тези доповідей будуть опубліковані на веб-сторінці: 
http://pedagogy.lnu.edu.ua/research/olimpiady-ta-konkursy/studentski-naukovi-
konferentsiji. 

 
Вимоги до оформлення тез: 

1. Обсяг 2-4 повні сторінки формату А4. Файл назвати за прізвищем автора 
тез. 

2. Текст повинен бути набраний в Word у форматі А4, шрифт Times New 
Roman, розмір 12, інтервал 1,5 (поля сторінок – 2 см.), абзацний відступ – 1,25 
см. 

3. Рисунки, діаграми, графіки, таблиці повинні бути з обтіканням тексту 
«Навколо рамки».  

4. Після тез подається список використаних джерел (2-3 основних 
джерела). 
 

Приклад 
Прізвище ім’я (назва факультету) 

Наук. консультант – доц. Прізвище І.Б. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗВИВАЮЧИХ ІГОР 

Текст доповіді без інтервалів. 

 
Список використаної літератури:  

1. Блінчук Н. В. Створення сприятливих умов для розвитку творчих здібностей 

учнів початкових класів / Н. В. Блінчук // Обдарована дитина. – 2012.  – № 9. – С. 6–12. 

2. Топол В. Де навчатись вчителям: добірка можливостей (Частина 2) 
[Електронний ресурс] : [веб-портал] – Режим доступу: http://nus.org.ua/articles/de-navchatys-
vchytelyam-chastyna-2/ . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ЗГОЛОШЕННЯ 
на участь у ХІV міжфакультетській студентській науковій конференції 

“Актуальні проблеми української освіти” 
17 грудня 2019 р. 

кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 
1. Прізвище _____________________________________________________ 
2. Ім’я, по-батькові_______________________________________________ 
3. Факультет______________________________________________________ 
4. Курс___________________________________________________________ 
5. Тема доповіді________________________________________________ 
__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
6. Науковий консультант____________________________________________ 
7. Контактні телефони______________________________________________ 
8. Електронна адреса _______________________________________________ 

 
 
 Підпис учасника _____________                 Дата заповнення ____________ 

 
Погоджено:  
Науковий  консультант  _______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
РОЗПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
17 грудня (вівторок) 

(кафедра педагогіки та педагогіки вищої школи,  
вул. Туган-Барановського, 7, ауд. 32) 

 
12.30 –  13.00 – реєстрація учасників конференції 
13.00 –  16.00 – секційне засідання конференції  
16.00 –  16.30 – підведення підсумків роботи конференції.  
 
 

Регламент: 
Доповіді-презентації на секційному засіданні  –  до 7 хв. 

 
 

Координатор конференції: 
 
Крива Марія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, ел. пошта: pedconf@ukr.net. 
 
 
 

 
 
 


