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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 2020/2021 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;  
• 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. 

 
 
 
 
 

 
 

 



Регламент: 
 

Доповіді-презентації на секційному засіданні  –  до 7 хв. 
 
 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
 

8 грудня (вівторок) 
 

Початок роботи – 13.00 
Засідання конференції відбудеться на платформі Zoom за 

посиланням: 
https://us04web.zoom.us/j/72390635961?pwd=RHA3S2FOWTRSWndIcXJN

VUd0UWIwZz09 
 

Time: Dec 8, 2020 01:00 PM Kiev 
 

Meeting ID: 723 9063 5961 
Passcode: 1bdCXV 

 
 
 

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

  



 
ВИСТУПИ 

1. Якою має бути освіта сьогодні? 
Стронська Мар'яна, студ. ІV курсу факультету іноземних мов (наук. конс. – 
асист. Михайлишин Р. Р.) 
2. Управління державною вищою освітою: громадська відповідальність чи 
академічна незалежність? 
Слупіцька Анна, Юрченко Тарас, Кеда Василь, студ. V курсу факультету 
іноземних мов, (наук. конс. – Заячук Ю. Д.) 
3. Діяльність Державної служби якості освіти України в умовах 
сьогодення 
Ілечко Тарас, студ. V курсу факультету педагогічної освіти, (наук. конс. – Цюра 
С.Б.) 
4. Особливості адаптації студентів до освітнього процесу у вищій школі 
Врублевська Роксоляна, студ. ІІІ курсу філологічного факультету (наук. конс. – 
доц. Заячківська Н. М.) 
5. Складові педагогічного іміджу сучасного педагога 
Засименко Софія, студ. V курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – 
доц. Калагурка Х.І.) 
6. Педагогічна взаємодія як чинник розвитку педагогічної культури вчителя  
Галів Андрій, студ. IV курсу факультету прикладної математики та 
інформатики (наук. конс. – доц. Біляковська О. О.) 
7. Культура мовлення сучасного педагога. Або як подолати мовленнєвий та 
віковий бар’єр у комунікації з учнями? 
Войчук Анастасія, студ. ІІІ курсу філологічного факультету, (наук. конс. – доц. 
Заячківська Н. М.) 
8. Формування педагогічної майстерності сучасного вчителя початкової 
школи   
Сороката Яніна, студ. ІІІ курсу факультету педагогічної освіти, (наук. конс. – 
асист. Собчук А.А.) 
9. Професійний розвиток вчителя засобами блогосфери та соціальних 
мереж 
Федів Наталя, студ. V курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – доц. 
Лещак Т.В. 
10. Особливості виховання молодої людини в сім’ї: історичний екскурс 
Драган Василь, Гавран Андрій, студ. ІІІ курсу історичного факультету (наук. 
конс. – доц. Федина В.С.) 
11. Професійні компетенції керівника закладу загальної середньої освіти 
Ониськів Мар'яна, студ. V курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – 
доц. Лещак Т. В.) 
12. Соціально-психологічні чинники насильства: теоретичний аспект 
Сеньків Христина, студ. V курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – 
доц. Субашкевич І. Р.) 
13. Дидактичні ігри в організації освітнього простору (на прикладі 
викладання шкільного курсу історії)  
Корецька Марія, студ. V курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – 
Лещак Т. В.) 



14. Вплив реформи "Knowledge promotion" на модернізацію початкової 
освіти Нідерландів  
Цар Наталія, студ. VІ курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – доц. 
П'ятакова Г.П.) 
15. Ігрові технології в освітньому просторі початкової школи (на прикладі 
позаурочної діяльності вчителя) 
Кашуба Наталія, студ. V курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – 
доц. Заячківська Н. М.) 
16. Модель змішаного навчання: переваги та недоліки 
Калацинська Катерина, студ. V курсу факультету педагогічної освіти (наук. 
конс. – доц. Крива М.В.) 
17. Педагогічні умови формування когнітивного досвіду у позашкільних 
навчальних закладах музейною педагогікою 
Киричук Лідія, студ. V курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. –доц. 
Караманов О. В.) 
18. Особливості адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу 
Вахула Марія, студ. V курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – 
проф. Квас О. В.) 
19. Особливості освітнього простору дистанційної професійної підготовки 
вчителів початкової школи 
Лавро Ольга, студ. V курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – доц. 
Яремчук Н. Я.) 
20. Дослідження впливу програм міжнародних обмінів на професійну кар’єру 
випускників університетів: порівняльний аналіз  
Дорош Марко, студ. V курсу факультету іноземних мов (наук. конс. – доц. 
Заячук Ю. Д.) 
21. Мотивація студента до навчання: трансформація мотивів протягом 
навчальної діяльності 
Божко Соломія, студ. V курсу філософського факультету (наук. конс. – доц. 
Заячук Ю. Д.)  
22. Нові інструменти організації процесу навчання у закладах вищої освіти в 
сучасній світовій реальності COVID-19: досвід систем освіти різних країн 
Нога Юрій, Осмачко Наталя, Шевців Василина студ. V курсу факультету 
іноземних мов (наук. конс. – доц. Заячук Ю. Д.) 
23. Педагогічні погляди Януша Корчака (на прикладі твору «Як любити 
дітей») 
Якуц Юлія Миколаївна, студ. ІІІ курсу географічного факультету (наук. конс. – 
доц. Калагурка Х. І.) 
24. Місія університету як наукової, та соціальної інституції: історичний 
вимір і сучасний світ 
Ковальська Олена, студ. V курсу філософського факультету (наук. конс. – доц. 
Заячук Ю. Д.) 
25. Важковиховуваність як актуальна соціально-педагогічна проблема. 
Костів Марія, студ. ІІ курсу Педагогічного фахового коледжу ЛНУ імені Івана 
Франка (наук. конс. – асист. Михайлишин Р.Р.) 
26. Соціально-педагогічні проблеми інтернет-залежності 



Шпак Олег, студ. ІІ курсу Педагогічного фахового коледжу ЛНУ імені Івана 
Франка (наук. конс. – асист. Михайлишин Р.Р.) 
27. Інтерактивні уроки в початковій школі 
Худяк Іоанна, студ. ІІ курсу Педагогічного фахового коледжу ЛНУ імені Івана 
Франка (наук. конс. – асист. Михайлишин Р.Р.) 
28. Інтерактивні методи навчання у початковій школі 
Хім'як Христина, студ. ІІ курсу Педагогічного фахового коледжу ЛНУ імені 
Івана Франка (наук. конс. – асист. Михайлишин Р.Р.) 
29. Метод проектів у початковій школі 
Строцяк Вікторія, студ. ІІ курсу Педагогічного фахового коледжу ЛНУ імені 
Івана Франка (наук. конс. – асист. Михайлишин Р.Р.) 
30. Дистанційне навчання в умовах освітнього простору закладів вищої 
освіти: виклики сьогодення  
Марусова В., студ. V курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – доц. 
Яремчук Н.Я.) 
31. Особливості організації дистанційного навчання в сучасному освітньому 
просторі  
Чуба Ольга, студ. ІІІ курсу механіко-математичного факультету (наук. конс. – 
доц. Яремчук Н.Я.) 
32. Переваги та недоліки використання ІКТ на заняттях у закладах 
дошкільної освіти  
Макарій Юлія, студ. ІІІ курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – 
Бущак І. М.) 
33. Особливості використання дидактичного матеріалу з формування 
елементарних математичних уявлень в системі Марії Монтессорі  
Бургер Марія, студ. ІІІ курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – 
Бущак І. М) 
34. Казка як засіб психолого-педагогічного впливу на пізнавальну сферу дітей 
дошкільного віку 
Біль Анна, студ. V курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – проф. 
Квас О. В.) 
35. Взаємодія ЗДО і сім‘ї щодо формування педагогічної культури батьків 
Драган Ірина, студ. V курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – проф. 
Квас О.В.) 
36. Шляхи врахування вікових особливостей дітей дошкільного віку у процесі 
вивчення іноземної мови 
Сколоздра Василина, студ. V курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. 
– Мищишин І. Я.) 
37. Особливості використання інноваційних технологій у закладах 
дошкільної освіти 
Мручок Мар'яна, студ. V курсу факультету педагогічної освіти (наук. конс. – 
доц. Заячківська Н. М.) 
38. Психолого-педагогічні особливості учнів зі СДУГ 
Винокурова Анастасія, студ. V курсу факультету педагогічної освіти (наук. 
конс. – доц. Крива М.В.) 
39. Методика викладання гуцульських народних танців.  



Костур Іванна, факультет культури і мистецтв, студ. VI курсу (наук. конс. – 
доц. Яремчук Н. Я., асист. Маркевич С. Л.) 
 
 


