
 

ІІ семестр 2018-2019 навчальний рік 

 
Місце та час 

проведення 

З якої проблеми Прізвище, ім’я 

по батькові 

Тема виступу 

1 2 3 4 
IV Звітна наукова 

конференція 

факультету 

педагогічної освіти 

05.02.2019 р. 

м. Львів 

 Корнят В.С. Підготовка соціальних 

педагогів до організації 

статевого виховання дітей 

та молоді. 

IV Звітна наукова 

конференція 

факультету 

педагогічної освіти 

05.02.2019 р. 

м. Львів 

 Субашкевич І.Р. Медіапсихологічні чинники 

формування внутрішнього 

ціннісного конфлікту 

особистості між «бажаним» 

і «доступним». 

IV Звітна наукова 

конференція 

факультету 

педагогічної освіти 

05.02.2019 р. 

м. Львів 

 Верхоляк М.Р. Особливості професійно-

етичної культури 

майбутнього соціального 

педагога-гувернера. 

IV Звітна наукова 

конференція 

факультету 

педагогічної освіти 

05.02.2019 р. 

м. Львів 

 Михайлишин Р.Р. Педагогічне партнерство у 

процесі професійної 

підготовки майбутніх 

фахівців освітньої галузі. 

Міжнародна науково-

практична 

конференція  

06-07.02.2019 р. 

Республіка 

Словаччина 

Розвиток педагогічної 

освіти в історичній 

ретроспективі. 

Сурмач О.І., 

Сулим О.І. 

Педагогічний коледж ЛНУ 

імені Івана Франка в 

системі 

загальноєвропейської 

педагогічної освіти. 

 

 

Всеукраїнська 

науково-практичної 

конференція 

14. 02. 2019 року 

м. Хмельницький  

Національно-

патріотичне виховання 

дітей та молоді: 

історичний та 

психолого-

педагогічний аспекти. 

 

Михайлишин Р.Р. Писанкарство та його роль 

в національно-духовній 

культурі українського 

народу. 

 

Всеукраїнська 

науково-практичної 

конференція 

14.02.2019 року 

Національно-

патріотичне виховання 

дітей та молоді: 

історичний та 

Кос Л.В. Рідне слово як чинник 

формування особистості 

майбутнього педагога. 

 



м. Хмельницький  

 

психолого-

педагогічний аспекти. 

ІІ Міжнародна 

наукова конференція  

22 .02. 2019 року            

м. Каунас ( Литва) 

Modernization of the 

educational system: 

world trends and national 

peculiarities. 

Корнят В.С. Професійна орієнтація 

дітей та молоді з 

особливостями 

психофізичного розвитку як 

соціальна та педагогічна 

проблема. 

ІІІ Міжнароднa 

науково-практичнa 

конференція   

03 – 04. 04.2019 р. 

м.Київ 

Інноваційні підходи до 

освіти та соціалізації 

дітей зі спектром 

аутистичних порушень. 

Корнят В.С. Професійна зайнятість осіб 

з аутизмом у захищеній 

майстерні. 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

11.04.2019 року 

м.Хмельницький 

Освіта  

дітей дошкільного віку  

у соціокультурному 

просторі. 

 

Кос Л.В. Інноваційні підходи у 

формуванні навичок 

мовленнєвої взаємодії 

старших дошкільників. 

 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

11. 04. 2019 року 

м.Хмельницький 

Освіта  

дітей дошкільного віку  

у соціокультурному 

просторі. 

 

Михайлишин Р.Р. Толерантність до осіб з 

особливими освітніми 

потребами. 

 

Міжнародна науково-

практична 

конференція з 

міжнародною участю 

11 – 12.04.2019 року  

м.Львів 

Психолого-

педагогічний супровід 

осіб з особливими 

потребами в 

інклюзивній та 

спеціальній освіті 

Корнят В.С. Необхідність підготовки 

соціального працівника до 

роботи в інклюзивній 

освіті. 

Міжнародна науково-

практична 

конференція з 

міжнародною участю 

11-12.04. 2019 року 

м.Львів 

 

Психолого-

педагогічний супровід 

осіб з особливими 

потребами в 

інклюзивній та 

спеціальній освіті». 

Верхоляк М.Р. Забезпечення комплексним 

супроводом дітей з 

особливими потребами для 

формування готовності до 

навчання в школі 

ХХ Міжнародна 

науково-практична 

конференція  

15-17. 04 2019 року 

м.Бар 

Актуальні проблеми в 

системі вищої освіти: 

теоретико-

методологічні і 

прикладні аспекти. 

 

Михайлишин Р.Р. Індивідуально-творчий 

потенціал педагога в 

професійній діяльності. 

ХХ Міжнародна 

науково-практична 

конференція  

15-17 .04.2019 року 

м.Бар 

Актуальні проблеми в 

системі вищої освіти: 

теоретико-

методологічні і 

прикладні аспекти. 

Кос Л.В. Інтерактивні технології як 

засіб формування 

пізнавальної активності 

дітей дошкільного віку. 

Міжнародна науково- Сучасні технології Корнят В.С. Професійна підготовка 



практична інтернет-

конференція 

18 – 19.04.2019 року  

м.Мелітополь 

 

соціально-

педагогічного 

супроводу особистості 

в освітньому просторі. 

соціальних працівників, 

соціальних педагогів: 

сучасні виклики та 

перспективи. 

ІV Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція  

19.04.2019 року  

м.Івано-Франківськ 

Теоретичні, методичні 

та практичні проблеми 

соціальної роботи. 

Корнят В.С. Діти з особливими 

освітніми потребами як 

об’єкт соціально-

педагогічної діяльності. 

ІV Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція  

19.04.2019 року  

м.Івано-Франківськ 

 

Теоретичні, методичні 

та практичні проблеми 

соціальної роботи. 

Михайлишин Р.Р. Соціально-педагогічна 

профілактика девіантної 

поведінки дівчат. 

 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція  

24.04. 2019 року 

м.Київ 

 

Освітологія – 2019. 

Забезпечення якості 

вищої освіти в 

університеті: рух 

України до 

Європейського Союзу 

 

Корнят В.С. Забезпечення якості освіти 

майбутніх соціальних 

педагогів / соціальних 

працівників у вищому 

навчальному закладі: 

виклики сьогодення. 

ІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

15-17.05. 2019 року  

м.Вінниця 

Актуальні проблеми 

формування успішної 

особистості в 

сучасному освітньому 

просторі   

 

Михайлишин Р.Р. Виховання толерантності у 

майбутніх педагогів як 

ціннісна основа 

професійної діяльності. 

ІХ Міжнародна 

наукова конференція 

16-17. 05. 2019 року 

м.Закопане (Польща) 

Освітній вимір місця і 

простору 

Михайлишин Р.Р. Місце і роль сім’ї та родини  

у вихованні дітей: 

етнонародознавчий аспект. 

 

 

Студенти: 

 

ХІІІ 

міжфакультетська 

студентська наукова 

конференція 

11 грудня 2018 р.  

Актуальні проблеми 

української освіти 

Луньо Вероніка 

(керівник 

Михайлишин Р.Р.) 

Дидактичні особливості 

інтегрованих уроків у 

початкових класах. 

Студентська науково-

пошукова 

конференція 

20 лютого 2019 р.  

  

Економічна теорія та 

економічна політика: 

сьогодення та 

перспективи розвитку 

Байцар Марта 

(керівник 

Сенич Г.Б.) 

Актуальні питання  

працевлаштування 

молоді у сучасному 

суспільстві України» 

Студентська науково-

пошукова 

Економічна теорія та 

економічна політика: 

Кузьмич Ольга 

(керівник 

Проблеми економічної 

політики: теоретичні 



конференція 

20 лютого 2019 р 

сьогодення та 

перспективи розвитку 

Сенич Г.Б.) засади та 

український контекст 

 Круглий стіл  

02.2019 р. 

 м.Львів 

 

Молодіжний 

мовленнєвий простір: 

сучасний стан, 

проблеми, перспективи 

розвитку» 

Байцар Марта 

(керівник 

Соболевська О.Б.) 

Популяризація 

української мови серед 

молоді. 

 


