
 

2018-2019 навчальний рік 

 
Місце та час 

проведення 

З якої проблеми Прізвище, ім’я 

по батькові 

Тема виступу 

1 2 3 4 
ХІІІ Міжнародна 

науково-педагогічна 

конференція   

20 – 22 вересня 2018р. 

м. Ченстохова 

(Польща) 

Між свободою і 

конформізмом – 100 

ліття польської 

педагогіки у 

відродженій державі 

Михайлишин Р.Р. Гуманістичне виховання 

студентів у навчальному 

процесів на засадах ідей 

педагогіки співробітництва. 

Всеукраїнський 

науково-практичний 

семінар 

21 вересня 2018 року 

м.Хмельницький 

Микола Дмитрович 

Ярмаченко і сучасна 

інклюзивна освіта» (до 

90 – річчя віддня 

народження вченого) 

Михайлишин Р.Р. Вровадження ідей 

М.Ярмаченка у роботу 

закладів дошкільної освіти 

в умовах інклюзивного 

навчання 

Всеукраїнський 

науково-практичний 

семінар 

21 вересня 2018 року 

м.Хмельницький 

Микола Дмитрович 

Ярмаченко і сучасна 

інклюзивна освіта» (до 

90 – річчя віддня 

народження вченого) 

Кос Л.В. Системний підхід у 

підготовці майбутніх 

вихователів до роботи з 

дітьми в умовах інклюзії. 

Тринадцяті 

педагогічні читання 

пам’яті 

М.М.Дарманського 

04 жовтня 2018 р. 

м.Хмельницький 

Професійна підготовка 

майбутніх педагогів на 

засадах освітніх 

інновацій 

 

 

Михайлишин Р.Р. Основні педагогічні ідеї 

М.Дарманського у 

методичній роботі закладу 

вищої освіти. 

 

Тринадцяті 

педагогічні читання 

пам’яті 

М.М.Дарманського 

04 жовтня 2018 р. 

м.Хмельницький 

Професійна підготовка 

майбутніх педагогів на 

засадах освітніх 

інновацій 

 

 

Кос Л.В. Проблема виховання 

всебічного розвитку дитини 

у наукових працях  

М.М. Дарманського. 

 

 

Регіональна 

науково-практична 

конференція 

18 жовтня 2018р. 

м. Львів 

В.О. Сухомлинський – 

видатний український 

педагог 

Михайлишин Р.Р. Етнонародознавчі аспекти 

педагогіки Василя 

Сухомлинського. 

Регіональна 

науково-практична 

конференція 

18 жовтня 2018р. 

м. Львів 

В.О. Сухомлинський – 

видатний український 

педагог 

Кос Л.В. Слово педагога – 

інструмент впливу на душу 

вихованця. 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

18-19 жовтня 2018р. 

Дитинство і 

література:поетика, 

методика, дидактика 

Михайлишин Р.Р. Дитячий фольклор як 

джерело української 

етнопедагогіки. 



м. Львів  

 

V Міжнародна 

науково-практична 

конференція  

06 грудня 2018 р. 

м.Суми 

Освітні інновації: 

філософія, психологія, 

педагогіка  

 

Кос Л.В. Формування 

комунікативних навичок у 

майбутніх вихователів 

засобами «панельної 

дискусії». 

V Міжнародна 

науково-практична 

конференція  

06 грудня 2018 р. 

м.Суми 

Освітні інновації: 

філософія, психологія, 

педагогіка  

 

Михайлишин Р.Р. Формування інноваційної 

компетентності майбутніх 

педагогів у контексті 

синергетичного підходу. 

 

Студенти: 

 

ХІІІ 

міжфакультетська 

студентська наукова 

конференція 

11 грудня 2018 р.  

Актуальні проблеми 

української освіти 

Луньо Вероніка 

(наук. керівник 

Михайлишин Р.Р.) 

Дидактичні особливості 

інтегрованих уроків у 

початкових класах. 

 


