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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. 

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 

 

 

11 травня (вівторок) 

 

Початок роботи – 13.00 

Засідання конференції відбудеться на платформі Zoom за 

посиланням:  

 

 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/74676500975?pwd=bEdtL25JVFVyQzhsMXBOM

WlWM0dvdz09 

 

 

Meeting ID: 746 7650 0975 

Passcode: 2GXMvA 

 

 

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

 

 

Секретар: асист. Ковалишин О. І. 

                                     

  

https://us04web.zoom.us/j/74676500975?pwd=bEdtL25JVFVyQzhsMXBOMWlWM0dvdz09
https://us04web.zoom.us/j/74676500975?pwd=bEdtL25JVFVyQzhsMXBOMWlWM0dvdz09


 

ВИСТУПИ 

1. Історичні витоки формування іміджу педагога 

Засименко Софія, студ. І курсу магістратури факультету педагогічної 

освіти ЛНУ імені Івана Франка (наук. конс. – доц. Калагурка Х.І.) 

2. Розвиток педагогічної майстерності вчителя початкової школи 

Герляк Марія, студ. ІІІ курсу факультету педагогічної освіти ЛНУ імені 

Івана Франка (наук. конс. – доц. Крива М.В.) 

3. Масовізація вищої освіти: результати та ризики на прикладі 

України 

Ямелинець Мар‘яна, студ. І курсу магістратури факультету педагогічної 

освіти ЛНУ імені Івана Франка (наук. конс. – доц. Заячук Ю.Д.) 

4. Українські національні традиції сімейного виховання молоді 

Федько Віра, студ. І курсу факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана 

Франка (наук. конс. – асист. Михайлишин Р. Р.) 

5. Формування здорового способу життя учнівської та студентської 

молоді 

Вовк Софія,  Полякова Євгенія, студ. І курсу ВСП "Педагогічний фаховий 

коледж ЛНУ імені Івана Франка" (наук. конс. – асист. Михайлишин Р. Р.) 

6. Сучасні підходи до формування здорового способу життя в 

школярів  

Бас Тетяна, студ. ІІІ курсу факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана 

Франка (наук. конс. – доц. Крива М.В.) 

7. Формування культури здоров'я учнів у процесі вивчення хімії 

Тунська Марія-Божена, студ. ІV курсу хімічного факультету ЛНУ імені 

Івана Франка (наук. конс. – доц. Шпирка З.М., доц. Ковальчук Л.О.) 

8. Актуальність використання інноваційних технологій у викладанні 

музично-педагогічних дисциплін у ВНЗ 

Ключинська Марта, студ. І курсу магістратури факультету педагогічної 

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

9. Музика як засіб всебічного розвитку дитини  

Мацкевич Маріанна, студ. І курсу магістратури факультету педагогічної 

освіти ЛНУ імені Івана Франка (наук. конс. – проф. Квас О.В.) 

10. Інклюзивна освіта: переваги та недоліки 

Стечкевич Софія, студ. ІІІ курсу факультету педагогічної освіти ЛНУ імені 

Івана Франка (наук. конс. – доц. Ферт О.Г.) 

11. Особистісно-орієнтований підхід до організації освітнього процесу 

для учнів зі СДУГ 

Винокурова Анастасія, студ. І курсу магістратури факультету педагогічної 

освіти ЛНУ імені Івана Франка (наук. конс. – доц. Крива М.В.) 

12. Комунікативні якості у структурі особистості спеціального 

психолога 

Артем’єва Наталія, студ. ІІ курсу магістратури факультету психології, 

педагогіки та соціальної роботи ДДПУ імені Івана Франка (наук. конс. – доц. 

Подоляк Н.М.) 

13. Організація дистанційного навчання: психолого-педагогічні засади 



Марусова Валерія, студ. І курсу магістратури факультету педагогічної 

освіти ЛНУ імені Івана Франка (наук. конс. – доц. Яремчук Н.Я.) 

14. Моделі змішаного навчання в закладах загальної середньої освіти 

Калацинська Катерина, студ. І курсу магістратури факультету педагогічної 

освіти ЛНУ імені Івана Франка (наук. конс. – доц. Крива М.В.) 

15. Технологія вебінару у навчальному процесі 

Лавро Ольга, студ. І курсу магістратури факультету педагогічної освіти 

ЛНУ імені Івана Франка (наук. конс. – доц. Яремчук Н.Я.) 

16. Професійний розвиток вчителя засобами блогосфери та соціальних 

мереж 

Федів Наталя, студ. І курсу магістратури факультету педагогічної освіти 

ЛНУ імені Івана Франка (наук. конс. – доц. Лещак Т.В.) 

17. Youtube-простір для дітей дошкільного віку 

Мручок Мар'яна, студ. І курсу магістратури факультету педагогічної 

освіти ЛНУ імені Івана Франка (наук. конс. – доц. Заячківська Н.М.) 

18. Значущість гендерно-чутливого освітнього простору для 

гармонійного розвитку особистості 

Кеньо Ірина, студ. І курсу магістратури факультету педагогічної освіти 

ЛНУ імені Івана Франка (наук. конс. – доц. Горук Н.М.) 

19. Дидактичні ігри в організації освітнього простору (на прикладі 

викладання шкільного курсу історії) 

Корецька Марія, студ. І курсу магістратури факультету педагогічної освіти 

ЛНУ імені Івана Франка (наук. конс. – доц. Лещак Т.В.) 

20.  Особливості виховної роботи з педагогічно-занедбаними дітьми 

Красногурська Анастасія, студ. І курсу ВСП "Педагогічний фаховий 

коледж ЛНУ імені Івана Франка" (наук. конс. – асист. Михайлишин Р. Р.) 

21. Особливості управління закладами загальної середньої освіти 

Пшеницька Марія, студ. І курсу магістратури факультету педагогічної 

освіти ЛНУ імені Івана Франка (наук. конс. – доц. Федина В.С.) 

22. Професійні компетентності керівника закладу загальної середньої 

освіти 

Ониськів Мар‘яна, студ. І курсу магістратури факультету педагогічної 

освіти ЛНУ імені Івана Франка (наук. конс. – доц. Лещак Т.В.)  

23. Формування когнітивного досвіду учнів позашкільних навчальних 

закладах засобами музейної педагогіки 

Киричук Лідія, студ. І курсу магістратури факультету педагогічної освіти 

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

24. Особливості формування толерантності в учнів початкової школи 

у позаурочній діяльності 

Кашуба Наталія, студ. І курсу магістратури факультету педагогічної освіти 

ЛНУ імені Івана Франка (наук. конс. – доц. Заячківська Н.М.) 

25. Психологічні особливості страхів в молодшому шкільному віці 

Василик Леся, студ. ІІ курсу магістратури факультету психології, 

педагогіки та соціальної роботи ДДПУ імені Івана Франка (наук. конс. – доц. 

Борисенко З.Т.) 

26. Особливості діяльності приватних закладів дошкільної освіти в 

умовах сучасної України 



Марідко Софія, студ. І курсу магістратури факультету педагогічної освіти 

ЛНУ імені Івана Франка (наук. конс. – доц. Ковалишин О.І.) 

  


