Місце та час
проведення

З якої проблеми

1

2

Звітна наукова
конференція
факультету
педагогічної освіти
22 лютого 2018р.
м. Львів
Звітна наукова
конференція
факультету
педагогічної освіти
22 лютого 2018р.
м. Львів
Звітна наукова
конференція
факультету
педагогічної освіти
22 лютого 2018р.
м. Львів
Звітна наукова
конференція
факультету
педагогічної освіти
22 лютого 2018р.
м. Львів
Звітна наукова
конференція
факультету
педагогічної освіти
22 лютого 2018р.
м. Львів
Звітна наукова
конференція
факультету
педагогічної освіти
22 лютого 2018р.
м. Львів
Звітна наукова
конференція
факультету
педагогічної освіти
22 лютого 2018р.
м. Львів
ІІ Міжнародна
науково-практична
інтернет-конференця
22 лютого 2018р.
м. Глухів

Прізвище, 1ім’я
по батькові

3

Тема виступу

4

Собчук-Ліва А.А.

Підготовка майбутнього
вчителя до професійної
діяльності в умовах
інклюзивного освітнього
середовища

Лозинська С.В.

Метод проектів з дітьми
дошкільного віку

Кос Л.В.

Корнят В.С.

Верхоляк М.Р.

Підготовка вихователя до
використання
інтерактивних методів у
формуванні мовленнєвої
компетенції старших
дошкільників
Застосування змішаного
навчання в освітньому
процесі вищого
навчального закладу
Особливості роботи
домашніх вихователівгувернерів в умовах сім’ї

Михайлишин Р.Р. Дискусійний метод як
форма співпраці
викладача і студента на
семінарському занятті

Використання медіатехнологій у підготовці
вчителів: європейський
та вітчизняний досвід

Сидорович О.І.

Особливості
рефлективності та емпатії
у студентів – майбутніх
спеціальних педагогів

Михайлишин Р.Р.

Методичний супровід
формування медіакультури викладачів
коледжу

ІІ Міжнародна
науково-практична
інтернет-конференця
22 лютого 2018р.
м. Глухів

Використання медіатехнологій у підготовці
вчителів: європейський
та вітчизняний досвід

Кос Л.В.

Формування
інформаційнокомунікативного досвіду
майбутніх педагогів через
використання інтернетмережі

Міжвузівська (заочна)
науково-практична
конференція
28 лютого 2018р.
м.Хмельницький

Підготовка педагогічних
кадрів до роботи з
різними категоріями
дітей: виклики та
можливості

Михайлишин Р.Р.

Конкурентноздатність
вчителя крізь призму
розвитку і соціалізації

Міжвузівська (заочна)
науково-практична
конференція
28 лютого 2018р.
м.Хмельницький

Підготовка педагогічних
кадрів до роботи з
різними категоріями
дітей: виклики та
можливості

Кос Л.В.

Використання прийому
«2ітагенного
одухотворення» об’єктів
неживої природи у роботі
з дошкільниками

Міжвузівська (заочна)
науково-практична
конференція
28 лютого 2018р.
м.Хмельницький

Підготовка педагогічних
кадрів до роботи з
різними категоріями
дітей: виклики та
можливості

Корнят В.С.

Наставництво як новітня
форма опіки над дітьми
різних категорій

Міжвузівська (заочна)
науково-практична
конференція
28 лютого 2018р.
м.Хмельницький

Підготовка педагогічних
кадрів до роботи з
різними категоріями
дітей: виклики та
можливості

Сурмач О.І.

Підготовка педагогічних
працівників до роботи в
інклюзивному середовищі
в умовах педагогічного
коледжу

ІІ Міжнародної
науково-практичної
конференції
15-16 березня 2018 р.
м. Суми
ІІ Міжнародної
науково-практичної
конференції
15-16 березня 2018 р.
м. Суми

Творча спадщина
А. С. Макаренка
в контексті
інноваційного розвитку
освіти ХХІ століття
Творча спадщина
А. С. Макаренка
в контексті
інноваційного розвитку
освіти ХХІ століття

Михайлишин Р.Р.

Трудове виховання як
чинник успішної
соціалізації особистості за
ідеями А. С. Макаренка

Кос Л.В.

Соціопедагогічні чинники
формування колективу у
студентських групах у
контексті ідей
А. С. Макаренка

Семінар
31березня 2018р.

Нові підходи щодо
укладання підручників в

Сірант Н.П.

Нові підходи у викладанні
математики у НУШ

м. Львів
ІІІ Всеукраїнська
науково-практична
конференція
19 квітня 2018р.
м. Івано-Франківськ
ІІІ Всеукраїнська
науково-практична
конференція
19 квітня 2018р.
м. Івано-Франківськ
ІІІ Всеукраїнська
науково-практична
конференція
19 квітня 2018р.
м. Івано-Франківськ
ХІ Всеукраїнська
науково-практична
конференція
20-21 квітня 2018р.
м. Львів
ХУІІІ Міжнародна
науково-практична
конференція
23-25 квітня 2018р.
м. Бар
ХУІІІ Міжнародна
науково-практична
конференція
23-25 квітня 2018р.
м. Бар
ІІІ Міжнародна
науково-практична
конференція
03-04 травня 2018 р.
м. Львів
ІІІ Міжнародна
науково-практична
конференція
03-04 травня 2018 р.
м. Львів
ІІІ Міжнародна
науково-практична
конференція

рамках реалізації
Концепції НУШ
Теоретичні, методичні та
практичні проблеми
соціальної роботи

Верхоляк М.Р.

Використання виховної
системи Яна-Амоса
Коменського у діяльності
гувернера

Теоретичні, методичні та
практичні проблеми
соціальної роботи

Михайлишин Р.Р.

Подолання неуспішності
учнів як засіб
профілактики
правопорушень

Теоретичні, методичні та
практичні проблеми
соціальної роботи

Корнят В.С.

Професійна орієнтація
дітей з особливостями
психофізичного розвитку
як складова діяльності
соціального педагога

Теоретико – методичні
основи організації
фізичного виховання
молоді

Думич О.М.

Дозування фізичних
навантажень та інтервали
відпочинку на уроках
фізичної культури у
початкових класах

Морально-патріотичне
виховання студентської
молоді в системі вищої
освіти

Михайлишин Р.Р.

Національно-патріотичне
виховання української
молоді в спадщині
галицького педагога Івана
Ющишина

Морально-патріотичне
виховання студентської
молоді в системі вищої
освіти

Кос Л.В.

Морально-патріотичні
цінності як основа
становлення особистості
майбутнього вихователя
дітей дошкільного віку_

Актуальні проблеми
початкової освіти та
інклюзивного навчання

Корнят В.С.

Виявлення інтересів і
потреб учнів початкової
школи як чинник
ефективної професійної
орієнтації

Актуальні проблеми
початкової освіти та
інклюзивного навчання

Михайлишин Р.Р.

Актуальні проблеми
початкової освіти та
інклюзивного навчання

Сидорович О.І.

Етична компетентність
сучасного вчителя
початкових класів як
компонент педагогічної
діяльності
Динаміка професійної
самосвідомості студентів
спеціальності «Соціальна

03-04 травня 2018 р.
м. Львів
ІІІ Міжнародна
науково-практична
конференція
03-04 травня 2018 р.
м. Львів
ІІІ Міжнародна
науково-практична
конференція
03-04 травня 2018 р.
м. Львів
ІІІ Міжнародна
науково-практична
конференція
03-04 травня 2018 р.
м. Львів
ІІІ Міжнародна
науково-практична
конференція
03-04 травня 2018 р.
м. Львів
ІІІ Міжнародна
науково-практична
конференція
03-04 травня 2018 р.
м. Львів
ХІ Міжнародна
науково-практична
конференція
10-11 травня 2018 р.
м. Львів
Всеукраїнська
науково-практична
конференція
17-18 травня 2018року
м. Львів
Круглий стіл
15 травня 2018 року
м. Львів

Вебінар
24 травня 2018року

освіта» на рівні ціннісної
зорієнтованості
Мовленнєвий розвиток
дошкільника у контексті
підготовки до школи

Актуальні проблеми
початкової освіти та
інклюзивного навчання

Табака О. М.

Актуальні проблеми
початкової освіти та
інклюзивного навчання

Кірсанова О.В.

Педагогічна етика та її вплив
на формування особистості

Актуальні проблеми
початкової освіти та
інклюзивного навчання

Лозинська С.В.

Інтеграція в умовах
дошкільної освіти

Актуальні проблеми
початкової освіти та
інклюзивного навчання

Кос Л.В.

Сучасні
підходи
до
мовленнєвого
розвитку
старших дошкільників

Актуальні проблеми
початкової освіти та
інклюзивного навчання

Нежура Т.В.

Проблеми активізації
рекреаційно-оздоровчої
діяльності населення

Банковський К.Й.

Виховання національної
свідомості учнів
початкових класів на
уроках трудового
навчання
Rekreacyjno-uzdrowiskowe
zaplecze balneologocznych
kurortow Galicji wschodniej

Інноваційні підходи в
освіті дітей із
особливими освітніми
потребами

Корнят В.С.

Професійна орієнтація та
працевлаштування осіб з
інвалідністю.

Проблема характеру на
тлі освітніх реформ в
Україні

Михайлишин Р.Р.

Інформаційнокомп’ютерні системи у
процесі управління

Сірант Н.П.

Використання
педагогічної спадщини
Григорія Ващенка в
підготовці фахівців
освітньої галузі.
Інформаційнокомп’ютерні системи на
уроках математики НУШ

ІУ Міжнародна
науково-практична
конференція
24-25 травня 2018року
м. Львів
V cемінар у рамках
міжнародного проекту
Erasmys +
28-31травня 2018 року
м. Івано-Франківськ
V cемінар у рамках
міжнародного проекту
Erasmys +
28-31травня 2018 року
м. Івано-Франківськ
VI cемінар у рамках
міжнародного проекту
Erasmys +
12-13 червня 2018 року
м. Львів
VI cемінар у рамках
міжнародного проекту
Erasmys +
12-13 червня 2018 року
м. Львів
ІІ Міжнародний
іспанно-український
конгрес
14-15 червня 2018 року
м. Кадіс, (Іспанія)

НУШ можливості
мережі
Соціальна робота:
становлення,
перспективи, розвиток

Вдосконалення
педагогічної освіти для
прикладного навчання у
сфері професійнотехнічної освіти
Вдосконалення
педагогічної освіти для
прикладного навчання у
сфері професійнотехнічної освіти
Удосконалення
практико-орієнтованої
підготовки викладачів
професійної освіти і
навчання
Удосконалення
практико-орієнтованої
підготовки викладачів
професійної освіти і
навчання
Іспано-українське
співробітництво через
комунікацію, освіту,
науку і культуру у
міждисциплінарному
вимірі

Корнят В.С.

Використання змішаного
навчання у процесі
професійної підготовки
фахівців соціальної сфери

Корнят В.С.

Практична складова у
професійній підготовці
фахівців.

Михайлишин Р.Р.

Підвищення кваліфікації
викладачів педагогічних
спеціальностей.

Корнят В.С.

Моделі профорієнтаційної
роботи з дітьми з різним
рівнем функціональних
обмежень в Україні

Михайлишин Р.Р.

Профорієнтаційна робота
складова педагогічної
діяльності викладача

Сулим О.І.

Нова концепція
викладання германських
та романських мов в ЛНУ
імені Івана Франка з
урахування їх
національно-культурної
специфіки та плюрі
центричного характеру

Студенти:
ХІ міжфакультетська
студентська наукова
конференція
12 грудня 2017 р.
м. Львів
Міжнародна науковопрактична

Актуальні проблеми
освіти в Україні

Андрей Шептицький –
це Україна – будівничий,

Покиданець
Анастасія,
Свирид Світлана
(наук. керівник
Михайлишин Р.Р.)
Кашуба Наталія
(наук. керівник

Інтерактивні технології як
засіб активації навчальнопізнавальної діяльності
учнів початкових класів
Внесок Андрея
Шептицького у розвиток

конференція
20-21 квітня 2018 р.
м. Львів
Міжнародна науковопрактична
конференція
20-21 квітня 2018 р.
м. Львів
ХІ студентська
науково-пошукова
конференція з хімії
біології і екології
28 березня 2018р.
м. Львів

князь, лідер

Івах О.С.)

сімейного виховання

Андрей Шептицький –
це Україна – будівничий,
князь, лідер

Білозір Діана
(наук. керівник
Івах О.С.)

Андрей Шептицький –
патріот та відданий
служитель своєму
народові

Світ навколо нас

Білозір Діана
(наук. керівник
Подановська Г.В.)

Формування екологічної
культури молодших
школярів»

