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№ 

п/п 

Прізвище та 

ініціали автора 

Назва наукової праці Назва видання, рік видання 

1 2 3 4 

1.  Михайлишин Р.Р. Гуманно-особистісна 

педагогіка Василя 

Сухомлинського. 

«Випереджаючи час…» (до 100 – 

річчя від дня народження 

В.О.Сухомлинського) : збірник 

матеріалів / упоряд. Р.Михайлишин. 

– Львів, 2018. – С.92 - 97. 

2. . Лозинська С.В. Теоретично-меитодичні засади 

практичної підготовки 

студентів в процесі ступеневої 

освіти здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня 

спеціальності 012 «Дошкільна 

освіта». 

Матеріали звітних наукових 

конференцій факультету педагогічної 

освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2019. – Вип. 4. – С.41-44. 

3. . Корнят В.С. Підготовка соціальних 

педагогів до організації 

статевого виховання дітей та 

молоді. 

Матеріали звітних наукових 

конференцій факультету педагогічної 

освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2019. – Вип. 4. – С.125-128. 

4.  Субашкевич І.Р. Медіапсихологічні чинники 

формування внутрішнього 

ціннісного конфлікту 

особистості між «бажаним» і 

«доступним». 

Матеріали звітних наукових 

конференцій факультету педагогічної 

освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2019. – Вип. 4. – С.128-132. 

5.  Верхоляк М.Р. Особливості професійно-

етичної культури майбутнього 

соціального педагога-

гувернера. 

Матеріали звітних наукових 

конференцій факультету педагогічної 

освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2019. – Вип. 4. – С.135-138. 

6.  Михайлишин Р.Р. Педагогічне партнерство у 

процесі професійної 

підготовки майбутніх фахівців 

освітньої галузі. 

Матеріали звітних наукових 

конференцій факультету педагогічної 

освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2019. – Вип. 4. – С.174-176. 

7.  Субашкевич І.Р. Вплив ЗМІ на уявлення 

студентської молоді про сім’ю 

та шлюб. 

Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія 

«Психологічні науки». – 2019. – №2. 

– С. 151–156. 

8.  Михайлишин Р.Р. Індивідуально-творчий 

потенціал педагога  у 

професійній діяльності . 

Проблеми освіти: збірник наукових 

праць. ДНУ « Інститут модернізації 

змісту освіти»Вінниця : ТОВ 

«ТВОРИ», 2019. – Вип. 92. – С.68-71. 

9.  Михайлишин Р.Р. Толерантність до осіб з 

особливими освітніми 

потребами. 

 

Освіта дітей дошкільного 

віку:збірник науково-методичних 

праць / за заг.редакцією 

Л.В.Зданевич, Н.М.Миськової, 



Л.С.Пісоцьої, О.Д.Рейпольської. 

Хмельницький : ХГПА, 2019. У 2-х ч. 

Ч.ІІ.С.27-30. 

 

10.  Верхоляк М. Р.,  

 

Забезпечення комплексним 

супроводом дітей з 

особливими освітніми 

потребами для формування 

готовності до навчання в 

школі. 

Психолого-педагогічний супровід 

осіб з особливими потребами у 

спеціальній та інклюзивній освіті: 

матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції, 11-12 квітня 

2019 року. – Львів: Друкарня 

«Справи Кольпінга в Україні», 2019. 

- С. 66-70. 

11.  Корнят В.С. 

Субашкевич І.Р. 

Професійна орієнтація дітей 

та молоді з особливостями 

психофізичного розвитку як 

соціальна та педагогічна 

проблема. 

Modernization of the educational 

system: world trends and national 

peculiarities: II International scientific 

conference, February 22th, 2019 / − 

Kaunas, Lithuania, 2019. − P. 172 – 

176. 

12.  Корнят В.С. 

Субашкевич І.Р. 

Професійна підготовка 

соціальних працівників, 

соціальних педагогів: сучасні 

виклики та перспективи. 

Сучасні технології соціально-

педагогічного супроводу особистості 

в освітньому просторі : Збірник 

матеріалів Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції (м. 

Мелітополь, 18 − 19 квітня 2019 р.) 

[Голова ред.колегії: Т. Житнік]. 

Мелітополь : МДПУ імені Богдана 

Хмельницького, 2019. – С.20 – 23. 

 

13.  Корнят В.С. Професійна зайнятість осіб з 

аутизмом у захищеній 

майстерні. 

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Інноваційні 

підходи до освіти та соціалізації 

дітей зі спектром аутистичних 

порушень», 3 квітня 2019 р. – Львів, 

2019. – С. 35 – 37. 

 

14.  Корнят В.С. 

Субашкевич І.Р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Необхідність підготовки 

соціального працівника до 

роботи в інклюзивній освіті. 

Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції з 

міжнародною участю «Психолого-

педагогічний супровід осіб з 

особливими потребами в інклюзивній 

та спеціальній освіті». – Львів, 2019. 

– С. 39 – 42.  

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

 

Субашкевич І. Формування медіаосвіченості студентської молоді: монографія/ 

І.Субашкевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 249с. 


