
 
Міністерство освіти і науки України 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
у партнерстві з 

Молдавським державним університетом (Молдова) 

Університетом Яна Кохановського в Кельцах (Польща) 

Університетом імені Штефана чел Мари (Румунія) 

Жешівським університетом (Польща) 

Університетом Святих Кирила і Мефодія (Болгарія) 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Запрошуємо взяти участь у роботі  

ІV-ої  Міжнародної науково-практичної конференції 
  

Актуальні проблеми педагогічної освіти:  

реалії, нові ідеї та перспективи 

 

Дата проведення:  5-6 травня 2022 р. 

ОРГАНІЗАТОР КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Кафедра початкової та дошкільної освіти 

факультету педагогічної освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

вул. Туган-Барановського, 7, м. Львів 
 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ: 

1. Актуальні питання розвитку вищої педагогічної освіти: український та 

зарубіжний досвід.  

2. Пріоритетні напрями професійної підготовки фахівців дошкільної, 

початкової та інклюзивної освіти. 

3. Сучасний стан та перспективи розвитку початкової освіти в умовах Нової 

української школи.  

4. Реалізація ідеї наступності дошкільної та початкової освіти в умовах освітніх 

змін. 

5. Проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі. 

6. Впровадження  систем оцінювання якості педагогічної освіти. 
 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: Українська, англійська, польська. 

ВАЖЛИВІ ДАТИ: 

До 10.04.2022 р. – реєстрація для участі у конференції та 

підтвердження оргкомітетом конференції рекомендації тез до друку;  

реєстраційна форма тут або за покликанням QR-коду  

до 15. 04.2022р. – оплата оргвнеску на розрахунковий рахунок, 

надсилання тез конференції та копії про сплату на адресу 

konf.lnu2022@gmail.com 
до 01. 05.2022 р. – програма конференції (розміщення на сайті 

факультету (рубрика: Конференції) – http://pedagogy.lnu.edu.ua/research/conferences ) 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDiduCmwJil5zm-hzdU-QC5RUsc9yfJp5wi0htg_TsTHTU-g/viewform
mailto:konf.lnu2022@gmail.com
http://pedagogy.lnu.edu.ua/research/conferences


ФІНАНСОВІ УМОВИ 

Організаційний внесок: 

Вартість участі становить 350 грн. – покриває видання програми конференції, електронний 

сертифікат та друк тез. Надсилання матеріалів конференції здійснюється за рахунок 

отримувача. Кошти необхідно переказувати на картку Монобанку 5375 4141 3570 3626 

(Новосельська Надія Тадеївна – власниця картки, тел. +380975679479). Копії про сплату 

(фото або скан-копію) просимо надсилати на електронну адресу конференції 

konf.lnu2022@gmail.com 
Доповіді конференції будуть рекомендовані до друку у фаховому виданні категорії Б 

«Вісник Львівського університету. Серія Педагогічна».  
Вимоги до друку та вартість публікації за покликанням:  

https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/Vymohy-do-druku.docx 

Обсяг тез: 2–4 сторінки формату А4 українською, англійською та польською мовами за 

зразком, що подано нижче.  Шрифт Times New Roman; розмір шрифту – 14; міжрядковий 

інтервал – 1,5; верхнє, нижнє і праве поля – 2 см, ліве поле – 2,5 см; абзац – 1 см.  

Назва файлу: Тези_Прізвище. 

Структура тез: 

Автор;  

Назва;  

Ключові слова;  

Сутність проблеми, стан її дослідження;  

Методологія, методи та дослідницькі інструменти, використані автором;  

Висновки та  результати дослідження.  

Список використаних джерел (не більше 5 позицій). 

Організаційний комітет залишає за собою право рекомендувати тези доповіді до друку, 

відхиляти тези у разі, якщо вони не відповідають вимогам академічної доброчесності, 

тематиці конференції та/або вимогам до оформлення. Про прийняття тез до друку авторові 

буде повідомлено. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Дмитро ГЕРЦЮК –  кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету педагогічної 

освіти ЛНУ імені Івана Франка; 

2. Отилія ДАНДАРА – доктор наук, проректор з педагогічної діяльності Державного 

університету Молдови, м. Кишинів, Молдова; 

3. Наталія МАЧИНСЬКА – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

початкової та дошкільної освіти ЛНУ імені Івана Франка; 

4. Іванка МІНЧЕВА – доктор філософії, доцент кафедри алгебри та геометрії Велико-

Тирновського університету «Св. Кирила і Мефодія», м. Велико Тирново, Болгарія. 

5. Любов НОС – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана факультету 

педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка; 

6. Олена ГАЛЯН – доктор педагогічних наук, професор кафедри початкової та дошкільної 

освіти ЛНУ імені Івана Франка; 

7. Марія СТАХІВ – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової та дошкільної 

освіти ЛНУ імені Івана Франка. 

8. Малгожата СТАВЯК-ОСОСІНСЬКА – доктор наук, професор кафедри педагогіки та 

психології Університету імені Яна Кохановського, м. Кельци, Польща. 

         Адреса оргкомітету конференції 

Кафедра початкової та дошкільної освіти 

вул. Туган-Барановського, 7 м. Львів 79005 

konf.lnu2022@gmail.com 

http://pedagogy.lnu.edu.ua/research/conferences   

Контактні особи: 

Галина Крохмальна – 097 92 16 035 

Наталія Мачинська – 067 67 58 191 
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