
 

№ 

п/п 

Прізвище та 

ініціали автора 

Назва наукової праці Назва видання, рік видання 

1 2 3 4 

1. Собчук-Ліва А.А. Підготовка майбутнього вчителя 

до професійної діяльності в 

умовах інклюзивного освітнього 

середовища 

Матеріали звітних наукових 

конференцій факультету педагогічної 

освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. – Вип.3. – С.59-62. 

 

2.  Лозинська С.В. Метод проектів з дітьми 

дошкільного віку 

Матеріали звітних наукових 

конференцій факультету педагогічної 

освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. – Вип.3. – С.63–66. 

3.  Кос Л.В. Підготовка вихователя до 

використання інтерактивних 

методів у формуванні мовленнєвої 

компетенції старших дошкільників 

Матеріали звітних наукових 

конференцій факультету педагогічної 

освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. – Вип.3. – С.74– 78. 

 

4.  Корнят В.С. Застосування  змішаного навчання 

в освітньому процесі вищого 

навчального закладу 

Матеріали звітних наукових 

конференцій факультету педагогічної 

освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. – Вип.3. – С.144 – 146. 

 

5.  Сидорович О.І. Особливості рефлективності та 

емпатії у студентів – майбутніх 

спеціальних педагогів 

Матеріали звітних наукових 

конференцій факультету педагогічної 

освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. – Вип.3. – С.160– 162. 

 

6.  Верхоляк М.Р. Особливості роботи домашніх 

вихователів-гувернерів в умовах 

сім’ї 

Матеріали звітних наукових 

конференцій факультету педагогічної 

освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. – Вип.3. – С.162 – 166. 

7.  Михайлишин Р.Р. Дискусійний метод як форма 

співпраці викладача і студента на 

семінарському занятті 

Матеріали звітних наукових 

конференцій факультету педагогічної 

освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. – Вип.3. – С.2 – 5. 

8.  Каспрук І.М. Нетрадиційне використання 

музики у формуванні особистості 

сучасного дошкільника 

Забезпечення якісної підготовки 

майбутніх фахівців дошкільної освіти 

в процесі використання сучасних 

технологій: збірник наукових праць/ 

за заг. редакцією 1 А.В. Зданевич, 

1іта.. А.С.Пісоцької, Н.М.Миськової. 

– Хмельницький: ХГПА, 2018. – 

С.120 – 126. 

9.  Лозинська С.В. Синдром професійного вигорання Забезпечення якісної підготовки 



педагогічних працівників закладів 

дошкільної освіти 

майбутніх фахівців дошкільної освіти 

в процесі використання сучасних 

технологій: збірник наукових праць/ 

за заг. редакцією А.В.Зданевич, 2 

А.С.Пісоцької, Н.М.Миськової. – 

Хмельницький: ХГПА, 2018. – С.175-

179. 

10.  Михайлишин 

Р.Р. 
Народна педагогіка – складова 

дошкільного виховання: 

історичний аспект 

Забезпечення якісної підготовки 

майбутніх фахівців дошкільної освіти 

в процесі використання сучасних 

технологій: збірник наукових праць/ 

за заг. редакцією А.В. Зданевич, 2 

А.С.Пісоцької, Н.М.Миськової. – 

Хмельницький: ХГПА, 2018. – С.206 

– 215. 

11.  Нежура Т.В. Здоров’я – основна умова 

реалізації фізичних,  психічних 

можливостей та здібностей 

особистості 

Забезпечення якісної підготовки 

майбутніх фахівців дошкільної освіти 

в процесі використання сучасних 

технологій: збірник наукових праць/ 

за заг. редакцією А.В. Зданевич, 2 

А.С.Пісоцької, Н.М.Миськової. – 

Хмельницький: ХГПА, 2018. – С. 

223–229. 

12.  Табака О.М. Інтеграційні аспекти мовленнєвого 

розвитку дошкільника 

Забезпечення якісної підготовки 

майбутніх фахівців дошкільної освіти 

в процесі використання сучасних 

технологій: збірник наукових праць/ 

за заг. редакцією 2 А.В. Зданевич, 2 

А.С.Пісоцької, Н.М.Миськової. – 

Хмельницький: ХГПА, 2018. – С.335-

340. 

13.  Кос Л.В. Освітній потенціал дидактичної 

гри в ознайомленні дошкільників з 

природою 

Забезпечення якісної підготовки 

майбутніх фахівців дошкільної освіти 

в процесі використання сучасних 

технологій: збірник наукових праць/ 

за заг. редакцією 2 А.В. Зданевич, 2 

А.С.Пісоцької, Н.М.Миськової. – 

Хмельницький: ХГПА, 2018. – С.146-

153. 

14.  Колобич О.П. Підготовка майбутніх вихователів 

до виявлення та розвитку творчих 

здібностей дітей дошкільного віку 

Забезпечення якісної підготовки 

майбутніх фахівців дошкільної освіти 

в процесі використання сучасних 

технологій: збірник наукових праць/ 

за заг. редакцією 2 А.В. Зданевич, 2 

А.С.Пісоцької, Н.М.Миськової. – 

Хмельницький: ХГПА, 2018. – С.132-

140. 

15.  Михайлишин Р.Р. Національно-патріотичне Проблеми освіти: збірник наукових 



виховання української молоді у 

спадщині галицького педагога 

Івана Ющишина 

праць/ ДНУ «Інститут модернізації 

змісту освіти» МОН України – 

Вінннця : ТОВ «Нілан–ЛТД», 2018. – 

Ви.88 (частина 2). – С.55-64. 

16.  Думич О.М. 

Артимишин 

Ірина  

Дозування фізичних навантажень 

та інтервали відпочинку на уроках 

фізичної культури у початкових 

класах 

Теоретико – методичні основи 

організації фізичного виховання 

молоді: Матеріали ХІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції, 

присвяченої 70-річчю кафедри 

фізичного виховання та спорту / за 

заг.ред. Суренко Р.Р. – Львів:ЛНУ 

імені Івана Франка. 2018. – С.37-39. 

 

 

17.  Думич О.М.  

Бурда Марія 

Стасюк 

Христина 

Форми і методи організації 

самоконтролю за виконанням 

самостійних фізичних вправ учнів 

молодшого шкільного віку 

Теоретико – методичні основи 

організації фізичного виховання 

молоді: Матеріали ХІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції, 

присвяченої 70-річчю кафедри 

фізичного виховання та спорту / за 

заг.ред. Суренко Р.Р. – Львів:ЛНУ 

імені Івана Франка. 2018. – С. 50-52. 

 

18.  Банковський К.Й 

. 

Профілактичні фізичні вправи для 

молоді при роботі за комп’ютером 

Теоретико – методичні основи 

організації фізичного виховання 

молоді: Матеріали ХІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції, 

присвяченої 70-річчю кафедри 

фізичного виховання та спорту / за 

заг. 3іта. Суренко Р.Р. – Львів:ЛНУ 

імені Івана Франка. 2018. – С.95-98. 

 

19.  Корнят В.С. Наставництво як новітня форма 

опіки над дітьми різних категорій 

Підготовка педагогічних кадрів до 

роботи з різними категоріями дітей: 

виклики та можливості: матеріали 

міжвузівської науково-практичної 

конференції. – Хмельницький: ПП 

«А.В.Царк», 2018. – С.77-80. 

 

20.  Лозинська С.В. Інтеграція в умовах дошкільної 

освіти 

Актуальні проблеми початкової 

освіти та інклюзивного навчання: 

Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції. – Львів:ЛНУ 

імені Івана Франка, 2018. – С.44-45. 

 



21.  Михайлишин 

Р.Р. 

Етична компетентність сучасного 

вчителя початкових класів як 

компонент педагогічної діяльності 

Актуальні проблеми початкової 

освіти та інклюзивного навчання: 

Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції. – Львів:ЛНУ 

імені Івана Франка, 2018. – С.52-53. 

22.  Нежура Т.В. Виховання національної 

свідомості учнів початкових 

класів на уроках трудового 

навчання 

Актуальні проблеми початкової освіти 

та інклюзивного навчання: Збірник тез 

ІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції. – Львів:ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. – С.64–65. 

23.  Сидорович О.І. Динаміка професійної 

самосвідомості студентів 

спеціальності «Соціальна освіта»  

на рівні ціннісної зорієнтованості 

Актуальні проблеми початкової освіти 

та інклюзивного навчання: Збірник тез 

ІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції. – Львів:ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. – С.90-92. 

24.  Табака О.М. Мовленнєвий розвиток 

дошкільника у контексті 

підготовки до школи 

Актуальні проблеми початкової 

освіти та інклюзивного навчання: 

Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції. – Львів:ЛНУ 

імені Івана Франка, 2018. – С.98–100. 

 

25.  Кос Л.В. Сучасні підходи до мовленнєвого 

розвитку старших дошкільників 

Актуальні проблеми початкової 

освіти та інклюзивного навчання: 

Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції. – Львів:ЛНУ 

імені Івана Франка, 2018. – С.105 –

107. 

 

26.  Банковський 

К.Й. 

Rekreacyjno-uzdrowiskowe zaplecze 

balneologocznych kurortow Galicji 

wschodniej 

Проблеми активізації рекреаційно-

оздоровчої діяльності населення: 

матеріали ХІ Міжнародної науково-

практичної конференції 

(10-11 травня 2018 року, м. Львів). – 

Львів: ЛДУФК, 2018. – С.280-283. 

 


