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Львів – 2019  



 

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 факультету педагогічної освіти, студенти 

університету, які у І семестрі 2019/2020 навчального року слухають педагогічні 
курси і спецкурси, проходять педагогічну практику, а також всі, інші, хто 
цікавиться проблемами освіти. 

Тематичні напрямки конференції: 

• зарубіжний досвід реформування середньої і вищої школи: актуальність, 

перспективи застосування в Україні; 

• організація сучасного освітнього простору; 

• 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 

 

 

17 грудня (вівторок) 

(кафедра педагогіки та педагогіки вищої школи,  

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

 

 

12.30 –  13.00 – реєстрація учасників конференції 

13.00 –  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 

 

 

17 грудня (вівторок) 

 

Початок роботи – 13.00 

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

 

 

Керівники: проф. Квас О.В., доц.. Калагурка Х.І., доц. Крива М.В.      

 

 

Секретар: асист. Ковалишин О. І. 

                                     



 

 

ВИСТУПИ 

 

1. Місія університету як соціальної інституції: історичний вимір і сучасний 

глобалізований світ 

Фіняк Богдан, студ. V курсу факультету іноземних мов (наук. конс. – доц. 

Заячук Ю.Д.) 

2. Оптимальне поєднання традицій і новаторства у сфері вищої освіти: як 

це зробити і чи є в цьому потреба? 

Качак Христина, Волянська Марта, Мохун Олена, Присяжнюк Дар’я, Фот 

Марта, студ. V курсу факультету іноземних мов (наук. конс. – доц. Заячук Ю.Д.) 

3. Смарт-освіта як новий виклик для освітньої системи 

Галів Андрій, студ. ІІІ курсу факультету прикладної математики (наук. конс. – 

доц. Біляковська О.О.) 

4. Віртуальний освітній простір ЗВО: виклик сьогодення 

Назар Сениця, студ. V курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – доц. 

Яремчук Н.Я.) 

5. Самостійна робота студента як основна складова навчального процесу у 

вищій школі (на прикладі нідерландської освітньої системи) 

Дорош Марко, студ. IV курсу факультету іноземних мов (наук. конс. – доц. 

Федина- Дармохвал В.С) 

6. Проблеми законодавчого регулювання моніторингу якості результатів 

навчання студентів у закладах вищої освіти 

Кравчук Тетяна, студ. VІ курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – 

доц. Ковальчук Л.О.) 

7. Формування управлінської культури магістрів освітніх педагогічних наук 

Литвин Олена, студ. VІ курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – 

доц. Ковальчук Л.О.) 

8. Мотивація студента при вивченні класичних мов 

Гернович Оксана, студ. IV курсу факультету іноземних мов (наук. конс. – доц. 

Федина-Дармохвал В.С). 

9. Вивчення класичних мов як живих: практичний аспект 

Малишняк Ярина, студ. IV курсу факультету іноземних мов (наук. конс. – доц. 

Федина- Дармохвал В.С) 

10. Особливості особистісної готовності випускників закладів загальної 

середньої освіти до професійного самовизначення 

Дмитрів Юлія, студ. V курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – доц. 

Мищишин І.Я.) 

11. Булінг в освітньому середовищі 

Бабенко Аліна,  Космина Олена, студ. ІІІ курсу географічного факультету 

(наук. конс. – доц. Калагурка Х.І.) 

12. Булінг в діахронічному та синхронічному аспекті: спроба компаративного 

аналізу 

Галицька Тетяна, студ. IV курсу факультету іноземних мов (наук. конс. – доц. 

Федина- Дармохвал В.С) 

13. Шляхи вирішення проблеми булінгу у сучасній школі  



Канюк Ірина, студ. IV курсу факультету іноземних мов (наук. конс. – доц. 

Горук Н.М.) 

14. Експерт в галузі освіти: проект кодексу професійної етики 

Костик Тетяна, Рясна Лілія, студ. V курсу факультету педагогічної освіти (наук. 

конс. – доц. Заячук Ю.Д.) 

15. Поняття освітнього простору в педагогічних джерелах 

Терзалова Анастасія, студ. VI курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. 

– доц. Цюра С.Б.) 

16. Модернізація матеріально-технічної бази освітніх закладів для 

удосконалення навчального процесу 

Свйонтек Юлія, студ. IV курсу факультету іноземних мов (наук. конс. – доц. 

Горук Н.М.) 

17. Організація освітнього простору в таборах відпочинку: історія та 

сучасніть 

Крижик Андрій, студ. V курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – 

доц. Яремчук Н.Я.) 

18. Культура мовлення сучасного педагога, як засіб подолання бар’єрів у 

комунікації з учнями 

Жищинська Анна, студ. ІІІ курсу філологічного факультету (наук. конс. – доц. 

Заячківська Н.М.) 

19. Роль сучасної школи в адаптації нечуючих дітей у суспільстві 

Баглай Оксана, студ. ІІІ курсу філологічного факультету (наук. конс. – доц. 

Заячківська Н.М.) 

20. Екологічне виховання як запорука екологічної культури дітей і молоді 

Сіранчук Анастасія, студ. IV курсу факультету іноземних мов (наук. конс. – 

доц. Горук Н.М.) 

21. Особливості навчально-виховного процесу в середній школі Японії 

Андрейко Марія, студ. V курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – 

доц. Заячківська Н.М.) 

22. Шкільна освіта польської меншини в Україні 

Вишивана Діана, студ. ІІІ курсу історичного факультету (наук. конс. – доц. 

Цюра С.Б.) 

23. Шляхи вдосконалення роботи вчителя в інклюзивному класі 

Сабара Ольга, студ. IV курсу факультету іноземних мов (наук. конс. – доц. 

Горук Н.М.) 

24. Особливості організації навчання обдарованих учнів 

Гнатушок Ірина, студ. VI курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – 

доц. Крива М.В.) 

25. Історія про музейний предмет (на прикладі експозиції Музею зброї 

"Арсенал") 

Войтович Сніжана, Москалик Микола, студ. I курсу Педагогічного коледжу 

ЛНУ імені І. Франка (наук. конс. – доц. Караманов О.В.) 

26. Три постаті в історії: спроба музейно-педагогічного осмислення 

Анікєєва Анастасія, Сав'як Вікторія, студ. I курсу Педагогічного коледжу ЛНУ 

імені І. Франка (наук. конс. – доц. Караманов О.В.) 

27. Застосування інтерактивних методів навчання у початкових класах 



Паславська Ольга, студ. IІ курсу Педагогічного коледжу ЛНУ імені І. Франка 

(наук. конс. – доц. Михайлишин Р.І.) 

28. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи 

Брода Анасатасія, студ. IІ курсу Педагогічного коледжу ЛНУ імені І. Франка 

(наук. конс. – доц. Михайлишин Р.І.) 

29. Компаративний аналіз функціонування початкової школи в українській та 

італійській системах освіти 

Тоніццо Юлія, студ. IV курсу факультету іноземних мов (наук. конс. – доц. 

Федина- Дармохвал В.С) 

30. Освітнє середовище як визначальний чинник розвитку, формування та 

виховання дитини в початковій школі 

Купчишин Ірина, студ. VІ курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – 

доц. Матковський М.Й.) 

31. Особливості використання ігор для розвитку інтелекту у дітей 

дошкільного віку  

Зубач Марія, студ. VІ курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – доц. 

Лещак Т.В.) 

32. До питання якості дошкільної освіти 

Нагурська Христина, студ. VI курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. 

– доц. Біляковська О.О.) 

33. Здоров’язбережувальні технології як засіб формування здорового способу 

життя у старших дошкільників 

Винник Ольга, студ. V курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – доц. 

Ковальчук Л.О.)  

34. Виховання дітей дошкільного віку за методикою Марії Монтессорі  

Сало Вероніка, студ. VІ курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – 

доц. Калагурка Х.І.) 

35. Організація освітнього простору у контексті педагогічної концепції Марії 

Монтессорі  

Кушей Наталія, студ. VI курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – 

доц. Крива М.В.) 

36. Використання формувального оцінювання проектної діяльності 

результатів польової практики студентів спеціальності "Початкова освіта" 

Фарима Руслана, студ. IV курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – 

доц. Стахів М. О., асист. Бущак І. М.) 

37. Педагогічна взаємодія між викладачем та виконавцем в роботі над 

створенням хореографічного образу  

Галета Анна, студ. V факультету культури і мистецтв (наук. конс. – доц. 

Плахотнюк О. А.) 

38. Методика формування хореографічного образу у танці модерн 

Горохівська Уляна, студ. V курсу факультету культури і мистецтв (наук. конс. – 

доц. Плахотнюк О. А.) 

39. Методичні особливості вивчення грузинських народних танців 

Андрушко Віра, студ. V курсу факультету культури і мистецтв (наук. конс. – 

доц. Плахотнюк О. А.) 
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Макетування  

Крива Марія 

 

 


