
 

ПЛАН 

роботи наукового семінару 

кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи   

Львівського національного університету 

імені Івана Франка на 2022-2023 н. р. 

Місце проведення: on-line платформи Teams / Zoom 

Час проведення: за узгодженням 

Дата Доповідачі 

13.09.2022 

 

Обговорення і затвердження плану роботи наукового семінару кафедри 

на 2022-2023 н.р.  

08.11.2022 «Сучасна динаміка світової вищої освіти»: Міжнародний науковий 

семінар задля налагодження міжкафедральної співпраці між кафедрою 

загальної педагогіки та педагогіки вищої школи факультету педагогічної 

освіти Львівського національного університету імені Івана Франка та 

українознавчими інституціями Манітобського університету, 

м. Вінніпег, Канада. 

29.11.2022 «Педагогічна спадщина Григорія Сковороди: до 300-ліття з дня 

народження». Доповідачі: Горовий А., Заячківська Н. 

13.12.2022 

 

 

1. Караманов О. Музейні фільми як сучасні засоби навчання.  

2. Біляковська О. Професійна підготовка майбутніх учителів у 

Республіці Польща: аспект якості.  

3. Калагурка Х. Професійна майстерність та особистість вчителя в 

педагогічних поглядах Ю. Львової.  

4. Лещак Т. Особливості спейс-менеджменту в самоосвіті.  

5. Обговорення і дискусія.  

28.02.2023 

 

 

1. Заячук Ю. Аналіз інституційного рівня інтернаціоналізації вищої 

освіти: приклад Львівського національного університету імені Івана 

Франка. 

2. Федина В. Аналіз особливостей вищої освіти в умовах глобалізації. 

3. Обговорення і дискусія. 

28.03.2023 

 

 

Семінар за участю аспірантів кафедри: 

1. Дмитрів Юлія. Основні аспекти розвитку альтернативної освіти в 

США.  

2. Ладанівська Ірина. Проблема підготовки вчителя іноземних мов до 

реалізації завдань змішаного навчання у світовій і вітчизняній 

педагогічній теорії та практиці.  

3. Ромашко Ольга. Проблеми формування іншомовних комунікативних 

компетентностей у студентів (курсантів) військових ЗВО.   

4. Яворська Христина. Мистецька освітня компетентність майбутніх 

учителів початкової школи як проблема дослідження.  

5. Рудакова Наталя. Особливості формування комунікативних 

компетентностей студентів-медиків з порушенням зору в Україні. 

Результати наукового дослідження в рамках Україно-Швейцарського 

проекту «Розвиток медичної освіти». 

6. Обговорення і дискусія.  

25.04.2023 

 

1. Мищишин І.  Сучасні аспекти домашньої освіти в Україні. 

2. Крива М. Цифрові інструменти для інфографіки та презентацій у 

вищій школі.  

3. Цюра С. Діяльність викладання: мислення в умовах нестабільності.  

4. Ковальчук Л. Моделювання у наукових дослідженнях якості 

продуктів науково-дослідної діяльності студентів.  

5. Обговорення і дискусія. 



 

23.05.2023 Семінар за участю аспірантів кафедри: 

1. Косюхно Діана. Інформаційно-комунікаційна компетентність як 

вимога до освітнього процесу для здобувачів базової середньої освіти. 

2. Жукова Анна. Виховання лідерської компетентності у контексті 

національно-патріотичного виховання у студентів коледжу.  

3. Сениця Назар. Особливості професійної підготовки політологів у 

ЗВО України.  

4. Лавро Ольга. Підготовка експертів з освіти в Україні: виклики 

сьогодення. 

5. Лепех Марія. Постать Івана Бартошевського у Львівському 

культурно-освітньому і академічному середовищі Австро-Угорської 

доби.   

6. Обговорення і дискусія.  

 

 

Голова наукового семінару                                                                  доц. Заячук Ю. Д. 

 

 

Секретар                                                                доц. Крива М. В. 


