
 

І семестр 2019-2020 навчальний рік 

 
Місце та час 

проведення 

З якої проблеми Прізвище, ім’я 

по батькові 

Тема виступу 

1 2 3 4 
Всеукраїнська (з 

міжнародною участю) 

науково-практична 

конференція 

24–25 вересня 2019 р. 

м.Хмельницький 

Актуальні проблеми 

виховання, розвитку 

та навчання дітей 

передшкільного віку 

крізь призму освіти 

для сталого розвитку. 

Михайлишин Р.Р. Сучасні підходи до змісту 

дошкільної освіти у 

контексті вимог Нової 

української школи. 

Всеукраїнська (з 

міжнародною участю) 

науково-практична 

конференція 

24–25 вересня 2019 р. 

м.Хмельницький 

Актуальні проблеми 

виховання, розвитку 

та навчання дітей 

передшкільного віку 

крізь призму освіти 

для сталого розвитку. 

Кос Л.В. Формування мовленнєвої 

компетентності у дітей 

дошкільного віку засобами 

поетичного слова. 

Всеукраїнська (з 

міжнародною участю) 

науково-практична 

конференція 

24–25 вересня 2019 р. 

м.Хмельницький. 

Актуальні проблеми 

виховання, розвитку 

та навчання дітей 

передшкільного віку 

крізь призму освіти 

для сталого розвитку. 

Нежура Т.В. Наступність та порівняння 

вимог Нової української 

школи і ЗДО в 

образотворчій діяльності. 

Всеукраїнська (з 

міжнародною участю) 

науково-практична 

конференція 

24–25 вересня 2019 р. 

м.Хмельницький 

Актуальні проблеми 

виховання, розвитку 

та навчання дітей 

передшкільного віку 

крізь призму освіти 

для сталого розвитку. 

Нестер М.В. Інноваційні підходи до 

формування 

компетентності за 

освітньою лінією «Дитина у 

природному довкіллі». 

Міжнародна науково-

практична 

конференція 

27-28 вересня 2019 р.  

Людина та соціум: 

сучасні проблеми 

взаємодії 

(психологічні та 

педагогічні аспекти). 

Биць Н.М. Особливості невербальної 

комунікації в англомовних 

країнах. 

V Всеукраїнський 

педагогічний конгрес 

01-02 жовтня 2019 р. 

м.Львів 

Якість освіти в 

Україні – основа і 

результат докорінних 

змін в освітній 

системі. 

Михайлишин Р. Р. Модель підготовки 

майбутнього фахівця 

початкової освіти в 

контексті концепції «Нова 

українська школа».  

Міжнародна наукова 

конференція 

24-25 жовтня 2019 р. 

м. Львів 

Теоретичні та 

практичні аспекти 

формування 

освітнього простору 

інституційного рівня: 

світовий і вітчизняний 

вимір. 

 

Михайлишин Р.Р. Педагогічні особливості 

інформаційно-

комунікативних технологій 

в освітньому процесі 

навчального закладу. 



Міжнародна наукова 

конференція 

24-25 жовтня 2019 р. 

м. Львів 

Теоретичні та 

практичні аспекти 

формування 

освітнього простору 

інституційного рівня: 

світовий і вітчизняний 

вимір. 

Караманов О.В. Роль музейної педагогіки у 

формуванні сучасного 

освітнього простору. 

ІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

31 жовтня –  

01 листопада 2019 року 

м.Кривий Ріг 

Теоретико-методичні 

основи підготовки 

конкурентоздатних 

фахівців у контексті 

сучасного ринку праці 

(з іноземною участю). 

Деміхова С.В. Розвиток мислення 

студентів у процесі 

оволодіння навичками 

культури писемного 

мовлення. 

Міжнародна наукова 

конференція  

15-17 листопада 2019 р. 

м. Київ 

Ірландія, Україна та 

імперії: залежність, 

конфлікт, пам’ять. 

Шукаловиич А.М. Що знали українці про 

ірландців поміркованих та 

радикальних? 

V Міжнародна 

конференція 

21-22 листопада 2019 р. 

м.Львів 

Культура як феномен 

людського духу 

(багатогранність і 

наукове осмислення) 

Соболевська О.Б. Мова як засіб формування 

культури особистості. 

V Міжнародна 

конференція 

21-22 листопада 2019 р. 

м.Львів 

Культура як феномен 

людського духу 

(багатогранність і 

наукове осмислення) 

Деміхова С.В. Мова й культура – головні 

індентифікатори нації. 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

28 листопада 2019 р. 

м. Київ 

Музейна педагогіка в 

науковій освіті. 

Сурмач О.І. 

Сулим О.І. 

Музейна педагогіка в 

системі вищої освіти: 

організація навчання на 

базі педагогічного коледжу 

Міжнародний 

науково-практичний 

семінар 

05 грудня 2019 р. 

м.Львів 

Українська мова як 

іноземна у 

професійній 

діяльності 

Соболевська О.Б. Новітні технології 

увикладанні української 

мови як іноземної. 

Міжнародний 

науково-практичний 

семінар 

05 грудня 2019 р. 

м.Львів 

Українська мова як 

іноземна у 

професійній 

діяльності 

Деміхова С.В. Українська мова – мова 

професійного спрямування 

у гуманітарній сфері. 

І Всеукраїнська 

науково-практична 

інтернет- конференція 

з міжнародною 

участю 

10 грудня 2019 р. 

м.Бердянськ 

 

Пріоритетні напрямки 

розвитку науки і 

освіти 

Шукалович А.М. Гетьман Іван Мазепа: 

покарання по-московськи. 



ХІ Міжнародна 

наукова конференція 

20 грудня 2019 р. 

м.Штутгарт 

(Німеччина) 

«Science progress in 

European countries: 

new concepts and 

modern solutions» 

Шукалович А.М. Феномен Магатма Ганді: 

візія українських 

громадсько-політичних 

діячів Східної Галичини 

1920 – на початку 1930-х 

рр. 

Студенти: 

 

Студентська мовна 

конференція 

08 листопада 2019 р. 

м.Львів 

Мовна політика та мовна 

ситуація в Україні 

Худяк Іоанна 

(керівник 

Соболевська О.Б.) 

Державна мова як засіб 

формування національної 

свідомості українського 

суспільства. 

Студентська мовна 

конференція 

08 листопада 2019 р. 

м.Львів 

Мовна політика та мовна 

ситуація в Україні 

Боднар Любов 

(керівник 

Деміхова С.В.) 

Молодіжний сленг. 

І Всеукраїнська 

науково-практична 

інтернет- конференція 

з міжнародною 

участю 

10 грудня 2019 р. 

м.Бердянськ 

Пріоритетні напрямки 

розвитку науки і освіти 

Хім’як  Гетьман Іван Мазепа: 

покарання по-московськи. 

ХIV міжфакультетська 

студентська наукова 

коференція 

17 грудня 2019 р. 

м.Львів 

Актуальні проблеми 

освіти в Україні. 

Паславська Ольга 

(керівник 

Михайлишин Р.Р.) 

Застосування 

інтерактивних методів 

навчання у початкових 

класах. 

ХIV міжфакультетська 

студентська наукова 

коференція 

17 грудня 2019 р. 

м.Львів 

Актуальні проблеми 

освіти в Україні. 

Брода Анастасія 

(керівник 

Михайлишин Р.Р.) 

Ігрова діяльність у 

навчальному процесі 

початкової школи. 

 

 

 

 

 


