
   День науки : наукові здобутки  факультету педагогічної освіти 2019-2020  
Кадровий потенціал  –  96  викладачів. З них: докторів наук – 7,  кандидатів наук  -  52  

Наукові дослідження  виконувалися по 2-х держбюджетних і 5-ти темах  в межах робочого часу 

викладачів.  

Захищено – 8 кандидатських дисертацій.  Працюють над виконанням  кандидатських дисертацій  - 15     викладачів,    

докторських дисертацій  – 8   викладачів. 

Опубліковано  3 монографії, 5 навчальних посібників, 5 випусків  збірників наукових праць, 1 вісник;    

надруковано статей:    у виданнях з імпакт-фактором – 10;  у виданнях, які включені  до інших наукометричних  баз 

даних – 57;  в інших  закордонних виданнях –  10;    42 – у фахових виданнях України;  18 – в інших виданнях  України, 78 тез 
доповідей на міжнародних конференціях   

Наукові стажування і  участь у  міжнародних  стипендійних програмах :   
доц. Айзенбарт М.М., доц. Лозинська С.В.  (Державна вища професійна школа  (м. Лєгніца, Польща); доц. Крохмальна Г.І., доц. 
Субашкевич  І.Р., доц. Бойко, асист. Ростикус Н.П.  ( Жещівський університет, Республіка Польща); доц. Ферт О.Г.¬ Університет  
Масарика, м. Брно, Чехія), асист. Призванська Р.А.  (м.Антверпен, Бельгія); ; доц.Біляковська О.О., доц. Горук Н.М.  (Вроцлавський 
університет , Республіка Польща); Асист. Саламон О.Л.  (Люблінський  Католицький  Університет, м. Люблін (Польща);  проф. 
Островська К.О., асист. Дробіт Л.Т., асист. Саламон О.Л.  ( Інститут Інтегративної терапії (КІМ) в м. Вольфсбург (Німечинна) ; асист. 
Породько М.І., асист. Призванська Р.А.  ( Афіни, Греція);  проф.Мачинська Н.І. (Університет  Штефана чел Маре  (м. Сучава, Румунія) .  

Міжнародна співпраця  
 участь у завершальному етапі виконання колективного ґранту в рамках Проекту Еразмус+ «Вдосконалення 

практично-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання», ініційованого Університетом Констанци 
(Німеччина) –   доц. Герцюк Д. Д., доц. Горук Н. М., доц. Равчина Т. В.;  

 участь у написанні та виконанні колективного гранту, отриманого Українською асоціацією дослідників освіти 
«Європейська якість освітніх досліджень для розширення можливостей освітян в Україні» – доц. Горук Н. М.; 

 співпраця з Університетом прикладних наук м. Гайдельберг (Німеччина) у рамках програми академічних обмінів Еразмус + 
(стажування викладачів Університету Н. Султаніан і Ф.Фоббе, як гостьових професорів на кафедрах факультету; семестрове 
навчання студентів факультету в Університеті м. Гайдельберг (О. Скібчик, С. Сидорець);   



 участь  у  Проєкті «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» (виконується Радою міжнародних наукових досліджень та 
обмінів (IREX) за підтримки посольств Великої Британії та США, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією 
Української преси) (виконавці: Корнят В.С., проф. Островська К.О., доц. Корнят В.С., доц. Субашкевич І.Р. ) 

 

Міжнародні і всеукраїнські наукові конференції  
 Всеукраїнська  науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Психолого-педагогічний супровід осіб з особливими 

освітніми потребами в інклюзивній та спеціальній освіті» – кафедра  спеціальної освіти та соціальної роботи – 11-12 квітня 2019 р., 

м. Львів. 100 учасників, 10 закордонних учасників   з Німеччини та Польщі.  

 V  Всеукраїнський  педагогічний конгрес «Якість освіти в Україні – основа і результат докорінних змін в освітній системі» (1-2  

жовтня  2019 р.)  

 Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: 

світовий та вітчизняний вимір» – кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи –24-25 жовтня 2019 р.,  150 учасників.   

Студентська наукова робота  
Всеукраїнський конкурс  студентських наукових робіт  

 Софія Рикун  -  диплом ІІ ступеня (квітень 2019,  «Спеціальність «Початкова освіта»); 

 Юлія Дмитрів – диплом ІІ ступеня (квітень 2020,  спеціальність «Освітні, педагогічні науки»); 

 Руслана Фарима  – диплом ІІІ ступеня (квітень 2020, спеціальність «Дошкільна освіта»)  
Всеукраїнська студентська олімпіада  

 Христина Налепа – диплом ІІІ ступеня (травень 2019,  спеціальність «Початкова освіта»)  

 



   
 

 

 
 

 

 

 

 

   

 


