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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. 
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Бойко Марія, студ. ІV курсу факультету педагогічної освіти Львівського 

національного університету імені І. Франка, (наук. конс. – доц. Фірман В.М.) 

46. Культура взаємодії педагога з учнями на уроках фізичного виховання 

Рогатинка Соломія, студ. ІV курсу факультету педагогічної освіти 

Львівського національного університету імені І. Франка, (наук. конс. – ст. проф. 

Шукатка О.В.)  

47. Використання інноваційних технологій на уроках фізичної культури 

в школі 

Павлович Ірина, студ. І курсу магістратури Інституту права,  психології та 

інноваційної освіти Національного університету "Львівська політехніка", (наук. 

конс. – д.пед.н., доц. Ієвлєв О. М.)  

48. Компетентісний підхід в умовах сучасності 

Оприск Олена, студ. ІV курсу факультету педагогічної освіти Львівського 

національного університету імені І. Франка, (наук. конс. – доц. Галюка О.С.) 

49. Дидактичні особливості інтегрованого уроку у Новій українській 

школі 

Кульчицька Марія, студ. ІV курсу факультету педагогічної освіти 

Львівського національного університету імені І. Франка, (наук. конс. – доц. Проц 

М.О.)  

50. Інтегроване навчання у змісті міжпредметних уроків в початковій 

школі 

Сороката Яніна, студ. І курсу магістратури Інституту права,  психології та 

інноваційної освіти Національного університету "Львівська політехніка", (наук. 

конс. – д.пед.н., доц. Ієвлєв О. М.)  

51. Використання ігрових технологій на уроках літературного читання 

як засобу формування літературознавчої пропедевтики у здобувачів початкової 

освіти 

Труш Софія, студ. ІІ курсу факультету педагогічної освіти Львівського 

національного університету імені І. Франка, (наук. конс. – доц. Подановська Г.В.)  

52. Ранкова зустріч, як засіб взаємодії вчителя та учнів  

Червінська Роксоляна, студ. ІІІ курсу факультету педагогічної освіти 

Львівського національного університету імені І. Франка, (наук. конс. – доц. 

Сірант Н.П.) 

53. Ігрофікація дескрипторів та конкретних освітніх результатів для 

формування компетентностей учнів початкової освіти 

Бургер Марія, студ. І курсу магістратури факультету педагогічної освіти 

Львівського національного університету імені І. Франка, (наук. конс. – асист. 

Бущак І. М.)  

54. Використання цифрових продуктів (ігор, комп’ютерних ігор) в 

індивідуальній роботі із дітьми ООП 

Сметана Ганна, студ. ІІ курсу факультету педагогічної освіти Львівського 

національного університету імені І. Франка, (наук. конс. – асист. Бущак І.М.)  

55. Використання цифрових продуктів (ігор, комп’ютерних ігор) в 

індивідуальній роботі із дітьми ООП 



Винярська Мар’яна, студ. ІІ курсу факультету педагогічної освіти 

Львівського національного університету імені І. Франка, (наук. конс. – асист. 

Бущак І.М.)  

56. Інтернет, як інтерактивний засіб навчання учнів початкової школи 

Сороката Яніна, студ. І курсу магістратури Інституту права,  психології та 

інноваційної освіти Національного університету "Львівська політехніка", (наук. 

конс. – доц. Носкова М.В.)  

57. Особливості застосування інтерактивних технологій на уроках 

математики у початковій школі 

Пешкова Ольга, студ. ІІ курсу факультету педагогічної освіти Львівського 

національного університету імені І. Франка, (наук. конс. – доц. Сірант Н.П.)  

58. Особливості втілення проєктної технології в початковій школі   

Синичич Ірина, студ. IV курсу факультету педагогічної освіти Львівського 

національного університету імені І. Франка, (наук. конс. – доц. Проц М. О.)  

59. Ментальна карта: інноваційна технологія організації уроків у 

початковій школі за принципом діяльнісного підходу 

Кривейко Христина, студ. ІV курсу факультету педагогічної освіти 

Львівського національного університету імені І. Франка (наук. конс. – асист. 

Галюка О.С.) 

60. Вплив навчального середовища на розвиток мовленнєвої комунікації 

дітей молодшого шкільного віку 

Грешко Валерія, студ. ІІІ курсу факультету педагогічної освіти Львівського 

національного університету імені І. Франка, (наук. конс. – доц. Породько М. І.) 

61. Мотивування безпечної поведінки за методом інтегрованих занять 

Винарчик Наталія, студ. ІV курсу факультету педагогічної освіти 

Львівського національного університету імені І. Франка, (наук. конс. – доц. 

Писаревська С. В.) 

62. Психологічна підтримка дітей під час війни та небезпеки   

Янкевич Ангеліна, студ. І курсу факультету педагогічної освіти Львівського 

національного університету імені І. Франка, (наук. конс. – асист. Бущак І.М.)  

63. Особисте портфоліо фахівця дошкільної освіти як інструмент його 

педагогічного зростання  

Бешлей Галина, студ. ІІ курсу факультету педагогічної освіти Львівського 

національного університету імені І. Франка, (наук. конс. – асист. Бущак І.М.)  

64. Взаємодія педагогів закладу дошкільної освіти з сім'ями вихованців з 

питань безпечної поведінки в соціумі 

Калагурка Надія, студ. ІV курсу факультету педагогічної освіти Львівського 

національного університету імені І. Франка, (наук. конс. – проф. Яремко З.М.)  

65. Толерантність як одна із умов уникнення конфліктних ситуацій та 

інших небезпек у закладі дошкільної освіти 

Федюра Анна, студ. ІV курсу факультету педагогічної освіти Львівського 

національного університету імені І. Франка, (наук. конс. – ст. викл.) Бардін О.І.)  

66. Охорона праці у закладах дошкільної освіти в процесі розвитку 

дітей засобами байки 

Якимів Василина, студ. ІV курсу факультету педагогічної освіти 

Львівського національного університету імені І. Франка, (наук. конс. – доц. 

Тимощук)  



67. Використання техніки гейміфікації, як прикладу формувального 

оцінювання у закладі дошкільної освіти 

Чупило Марія, студ. ІІ курсу факультету педагогічної освіти Львівського 

національного університету імені І. Франка, (наук. конс. – асист. Бущак І.М.)  

68. Розвиток мовлення дітей дошкільного віку засобами 

медіатехнологій 

Байцар Марта, студ. І курсу магістратури факультету педагогічної освіти 

Львівського національного університету імені І. Франка, (наук. конс. – доц. 

Кость С.П.)  

69. Український фольклор – як засіб національно-патріотичного 

виховання дітей дошкільного віку  

Ходновська Анастасія, студ. ІV курсу факультету педагогічної освіти 

Львівського національного університету імені І. Франка, (наук. конс. – ст. викл. 

Бардін О.І.)  

70. Сучасні принципи експозиційної діяльності музеїв 

Мацюк Діана, студ. ІІ курсу спеціальності «Музеєзнавство, 

пам’яткознавство» ВСП «Педагогічний фаховий коледж Львівського 

національного університету імені І. Франка, (наук. конс. – проф. Караманов О.В.) 

71. Музей у системі бізнес-технологій 

Москалик Микола, Анікєєва Анастасія, студ. ІV курсу спеціальності 

«Музеєзнавство, пам’яткознавство» ВСП «Педагогічний фаховий коледж 

Львівського національного університету імені І. Франка, (наук. конс. – проф. 

Караманов О.В.) 

72. Сучасні технології «оживлення» музейних предметів 

Ціж Мар’яна, Войтович Сніжана, студ. ІV курсу спеціальності 

«Музеєзнавство, пам’яткознавство» ВСП «Педагогічний фаховий коледж 

Львівського національного університету імені І. Франка, (наук. конс. – проф. 

Караманов О.В.) 

73. Сутність поняття «цькування» в інформаційному суспільстві 

Стечкевич Софія, студ. І курсу магістратури Інституту права,  психології та 

інноваційної освіти Національного університету "Львівська політехніка", (наук. 

конс. – д.пед.н., доц. Ієвлєв О. М.)  

 

 

 

 


