
Місце та час 

проведення 

З якої проблеми Прізвище, ім’я 

по батькові 

Тема виступу 

1 2 3 4 
Міжнародна наукова 

конференція  

26-30 вересня 2020 р. 

м. Львів  

 

Шептицький 155 

(присвячена 155-літтю 

від народження 

митрополита Андрея 

Шептицького). 

Сурмач О.І. Роль соціальної опіки 

Церкви в діяльності 

митрополита Андрея 

Шептицького 

VIII науково-

практична 

конференція 

01- 02 жовтня 2020 р. 

м. Київ 

Музейна педагогіка – 

проблеми, 

сьогодення, 

перспективи. 

Караманов О.В. Музейна дидактика у 

системі організації 

комунікації з відвідувачами 

Теоретико-

методичний семінар  

15 жовтня 2020 р.              

м. Львів 

Реформи в дошкіллі 

через призму 

сучасних викликів. 

Кос Л.В. Реформи в дошкіллі: 

діяльність Українського 

інституту розвитку освіти. 

Теоретико-

методичний семінар  

15 жовтня 2020 р.              

м. Львів 

Реформи в дошкіллі 

через призму 

сучасних викликів. 

Лозинська С.В. Проєктна діяльність у 

дошкільному та молодшому 

шкільному віці. 

Теоретико-

методичний семінар  

15 жовтня 2020 р.              

м. Львів 

Реформи в дошкіллі 

через призму 

сучасних викликів. 

Нестер М.В. STREAM – освіта для 

дошкільників. 

Теоретико-

методичний семінар  

15 жовтня 2020 р.              

м. Львів 

Реформи в дошкіллі 

через призму 

сучасних викликів. 

Нежура Т.В. Здоров’я дітей в умовах 

сучаснимх викликів. 

Теоретико-

методичний семінар  

15 жовтня 2020 р.              

м. Львів 

 

Реформи в дошкіллі 

через призму 

сучасних викликів. 

Каспрук І.М. Шляхи модернізації 

музичного розвитку дітей 

дошкільного віку. 

Теоретико-

методичний семінар  

15 жовтня 2020 р.              

м. Львів 

Реформи в дошкіллі 

через призму 

сучасних викликів. 

Колобич О.П. Забезпечення доступності 

освітнього середовища 

дітей з особливими 

освітніми потребами. 

Теоретико-

методичний семінар  

15 жовтня 2020 р.              

м. Львів 

Реформи в дошкіллі 

через призму 

сучасних викликів. 

Трачук С.О. Види нетрадиційних вправ 

у музично-ритмічній 

діяльності дітей 

дошкільного віку. 

 Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

10-12 листопада 2020 р. 

Психолого-

педагогічний супровід 

професійного 

розвитку педагогічних 

працівників у системі 

неперервної освіти. 

Проц М.О. Теоретико-методичні 

засади підготовки вчителів 

початкової школи засобами 

ігрових технологій 

ІІІ міжнародна 

наукова конференція 

18 листопада 2020 р.  

м. Київ 

Педагогіка у 

міждисциплінарному 

вимірі: андрагогічні 

засади сучасної вищої 

Проц М.О.  Формування ігрової 

компетентності майбутніх 

учителів у процесі 

професійно-педагогічної 



освіти. підготовки 

V международная 

научная конференция  

19–20 ноября 2020 г.  

м. Минск  

Интеллектуальная 

культура Беларуси: 

духовно-

нравственные 

традиции и тенденции 

инновационного 

развития 

Караманов А.В. Роль эдьютейнмента в 

создании игровых зон в 

пространстве музея. 

ІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

26 листопада 2020 р. 

м. Київ 

Музейна педагогіка в 

науковій освіті. 

Караманов О.В. Музейна педагогіка у 

взаємодії із закладами 

позашкільної освіти: 

потенціал і перспективи  

розвитку в сучасних умовах 

ІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

26 листопада 2020 р. 

м. Київ 

 

Музейна педагогіка в 

науковій освіті. 

Сурмач О.І. Сучасні підходи та методи 

музейної педагогіки в 

підготовці бакалаврів 

педагогічного коледжу. 

XVIII Міжнародні 

педагогічно-мистецькі 

читання  

1 грудня 2020 р. 

 м. Київ 

Пам’яті професора  

О. П. Рудницької  

Караманов О.В. Роль «музеїв нового типу» 

в організації педагогічно-

просвітницької діяльності. 

 ІІІ Міжнародна 

наукова конференція  

02-05 лютого 2021 р. 

Лісабон, Португалія 

Електронне навчання 

та освіта.  

Шалаєва О.З . Сloud technologies for distance 

learning of english. 

Звітна наукова 

конференція 

факультету 

педагогічної освіти 

04-05 лютого 2021 р. 

м.Львів 

 Проц М.О.  

 

Особливості діяльнісного 

підходу у навчанні 

студентів ЗВО. 

Звітна наукова 

конференція 

факультету 

педагогічної освіти 

04-05 лютого 2021 р. 

м.Львів 

 Кірсанова О.В Використання інноваційних 

технологій в навчальному 

процесі Нової української 

школи. 

Звітна наукова 

конференція 

факультету 

педагогічної освіти 

04-05 лютого 2021 р. 

м. Львів 

 Лозинська С.В. 

 

Гендерне виховання дітей 

дошкільного віку. 

Звітна наукова 

конференція 

факультету 

педагогічної освіти 

04-05 лютого 2021 р. 

м.Львів 

 Кос Л.В. Підготовка фахівців 

дошкільної освіти: 

народознавчий аспект. 



Звітна наукова 

конференція 

факультету 

педагогічної освіти 

04-05 лютого 2021 р. 

м.Львів 

 Нежура Т.В. 

 

Здоров’я дітей в умовах 

сучасних викликів. 

Звітна наукова 

конференція 

факультету 

педагогічної освіти 

04-05 лютого 2021 р. 

м. Львів 

 Рудкевич Н.І. 

 

Гуманістично-орієнтована 

модель соціального 

потенціалу людей старшого 

віку. 

Звітна наукова 

конференція 

факультету 

педагогічної освіти 

04-05 лютого 2021 р. 

м. Львів 

 Верхоляк М.Р. 

 

Особливості роботи 

соціального гувернера з 

обдарованими дітьми. 

Звітна наукова 

конференція 

факультету 

педагогічної освіти 

04-05 лютого 2021 р. 

м. Львів 

 Михайлишин Р.Р Використання технологій 

проблемного навчання  у 

процесі викладання 

дисциплін педагогічного 

циклу.   

Звітна наукова 

конференція 

факультету 

педагогічної освіти 

04-05 лютого 2021 р. 

м.Львів 

 Караманов О.В. Еволюція музейно-

педагогічної діяльності як 

чинник актуальних освітніх 

змін та перетворень. 

Всеукраїнський 

Актуальний 

мережевий семінар  

18 лютого 2021 р. 

м. Вінниця 

Сучасна дошкільна 

освіта: стратегія, 

тактика, виміри змін. 

Каспрук І.М. Шляхи модернізації 

музичного розвитку дітей 

дошкільного віку. 

Всеукраїнський 

Актуальний 

мережевий семінар 

18 лютого 2021 р. 

м.Вінниця 

Сучасна дошкільна 

освіта: стратегія, 

тактика, виміри змін. 

Кос Л.В. Народознавство як 

складова підготовки 

сучасного фахівця 

дошкільної освіти. 

Всеукраїнський 

Актуальний 

мережевий семінар 

18 лютого 2021 р. 

м. Вінниця 

Сучасна дошкільна 

освіта: стратегія, 

тактика, виміри змін. 

Михайлишин Р.Р.  Наступність у роботі ЗДО і 

початкової школи як 

передумова якості освіти. 

Всеукраїнський 

Актуальний 

мережевий семінар 

18 лютого 2021 р. 

м.Вінниця 

Сучасна дошкільна 

освіта: стратегія, 

тактика, виміри змін. 

Нестер М.В. Інноваційні технології ЗДО 

з логіко-математичного 

розвитку. 

Всеукраїнська 

науково-практичсна 

Ідеологиня 

наіональної 

Михайлишин Р.Р. Леся Українка у системі 

парадигми 



конференція з 

міжнародною участю 

25-26 лютого 2021 р. 

м.Львів 

аристократії (на 

пошану 150-річчя від 

дня народження Лесі 

Українки 

культурологічно-освітніх 

вимирів. 

Міжвузівська (заочна) 

науково-практична 

конференція. 

26 лютого 2021р.  

м. Хмельницький 

Добробут здобувачів 

освіти та учителів в 

сучасних умовах 

освітнього простору 

та соціуму. 

Нежура Т.В. Практичні аспекти 

реалізації завдань 

фізичного виховання в 

умовах закладу дошкільної 

освіти. 

ІV Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

18 березня 2021 року  

м. Київ  

Актуальні проблеми 

ортопедагогіки, 

ортопсихології та 

реабілітології 

Гриньо Л.Я. Інноваційні підходи до 

виховного процесу дітей з 

особливими освітніми 

потребами. 

 

Методичний семінар  

26 березня 2021 р.   

м. Хмельницький 

Профілактика 

негативного впливу 

соціального 

середовища на дітей 

та молодь.  

Верхоляк М.Р. Профілактика негативної 

поведінки підлітків з 

неблагополучних сімей. 

Методичний семінар  

26 березня 2021 р.   

м. Хмельницький 

Профілактика 

негативного впливу 

соціального 

середовища на дітей 

та молодь.  

Михайлишин Р.Р. Вплив гурткової роботи на 

профілактику афективної 

поведінки молоді. 

Методичний семінар  

26 березня 2021 р. 

 м. Хмельницький 

Профілактика 

негативного впливу 

соціального 

середовища на дітей 

та молодь.  

Рудкевич Н.І.  Участь молоді у 

волонтерській діяльності 

як засіб профілактики 

схильності до суїциду. 

Методичний семінар  

26 березня 2021 р. 

м. Хмельницький 

Профілактика 

негативного впливу 

соціального 

середовища на дітей 

та молодь.  

 

Сулим О.І. Просвітницька діяльність 

відділів ювенальної 

превенції в закладах 

загальної середньої 

освіти. 

Методичний семінар  

26 березня 2021 р. 

 м. Хмельницький 

Профілактика 

негативного впливу 

соціального 

середовища на дітей 

та молодь.  

Сурмач О.І. Соціально-педагогічні 

чинники формування 

особистості студентів у 

Педагогічному коледжі. 

Методичний семінар  

26 березня 2021 р. 

 м. Хмельницький 

Профілактика 

негативного впливу 

соціального 

середовища на дітей 

та молодь.  

Шукалович А.М. Профілактика суїцидної 

поведінки в молодіжному 

середовищі. 

Міжрегіональний 

науково-практичний 

семінар  

06 квітня  2021 р. 

м. Львів.  

Особливості реалізації 

діяльнісного підходу 

в умовах нової 

української школи 

Проц М.О. Шляхи реалізації 

діяльнісного підходу в 

освітньому процесі 



I International 

Scientific and Practical 

Conference 

09 april 2021 r. 

Wien, Republik 

Österreich.  

ADVANCED 

DISCOVERIES OF 

MODERN SCIENCE: 

EXPERIENCE, 

APPROACHES AND 

INNOVATIONS 

Проц М.О. Педагогічні шляхи 

самовиховання особистості. 

 Всеукраїнська 

наукова онлайн 

конференція  

 10-11 квітня 2021 р. 

Міжособистісна 

взаємодія. Обмін 

досвідом. 

Шалаєва О. З. Впровадження ігрових 

технологій на практичних 

роботах. 

Международная 

научная конференция 

 15–16 апреля 2021г.  

  г. Минск 

Философия и вызовы 

современности 

Караманов А.В. Педагогические аспекты 

«третьей музейной 

революции” в контексте 

образовательных вызовов 

XXI в.». 

V міжвузівська 

науково-практична 

онлайн-конференція  

22 квітня 2021 р. 

м.Хмельницький 

«Практична 

психологія ХХІ 

століття: проблеми та 

перспективи»                       

(з нагоди 125-річчя 

від дня народження 

Лева Семеновича 

Виготського – 

засновника 

культурно- 

істориченої школи в 

психології та 100 –

річчя з Дня 

заснування 

Хмельницької 

гуманітарно-

педагогічної 

академії). 

Михайлишин Р.Р. Спілкування як феномен у 

соціальній психології. 

International Scientific 

and Practical 

Conference  

29.04 – 30.04.2021. 

Rotterdam 

Science. research. devel

opment. Gtrald 

pedagogiki / Nayka i 

practyka 

Проц М.О. Актуальність проблеми: 

мобільна залежність у 

здобувачів вищої освіти. 

IX Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція з 

міжнародною участю 

19 травня 2021 р. 

м.Хмельницький 

 

Актуальні проблеми 

сучасної 

культурології та 

фізіології: дискурс 

традиції в 

постмодерній 

парадигмі. 

Михайлишин Р.Р. Методичний супровід 

формування 

комунікативної 

компетентності. 

IX Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція з 

міжнародною участю  
19 травня 2021 р. 

м.Хмельницький 

Актуальні проблеми 

сучасної 

культурології та 

фізіології: дискурс 

традиції в 

постмодерній 

Кос Л.В. Освіта і наука як імператив 

сучасного розвитку 

особистості. 



 парадигмі. 

 XI Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція  

 20 травня 2021 р. 

м.Хмельницький 

 

Духовні витоки 

поділля: Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна академія в 

історії краю ( до 100-

річчя заснування 

закладу). 

Михайлишин Р.Р. Методичні засади 

організації неформальної 

освіти в умовах співпраці 

закладів вищої освіти». 

 XI Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція  

20 травня 2021 р.                  

м. Хмельницький 

Духовні витоки 

поділля: Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна академія в 

історії краю ( до 100-

річчя заснування 

закладу). 

Кос Л.В. Паралель освітньої 

програми 012 Дошкільна 

освіта І (бакалаврського) 

рівня освіти зі стандартом. 

ІІ Міжнародний 

науково-практичний 

симпозіум  

2021 р. м. Умань 

Інклюзивно 

реабілітаційно-

соціальний туризм. 

Караманов О.В. Музейна педагогіка у 

системі інклюзивного 

туризму: можливості та 

перспективи. 

 Круглий стіл   

 27 травня 2021 р.  

 м. Київ  

«Музейна педагогіка в 

умовах пандемії 

COVID-19». 

Сурмач О.І. 

Караманов О.В. 

 

Віртуальні виміри музейної 

педагогіки в умовах 

онлайн-навчання. 

 V Міжнародна 

наукова конференція 

Української асоціації 

дослідників освіти  24 

червня 2021 р. 

  м. Київ  

Імплементація 

європейських 

стандартів в 

українські освітні 

дослідження. 

Караманов О.В. Особливості проектування 

персонального середовища 

навчання в умовах 

пандемії. 

 

Студенти: 
 

ХVІ міжфакультетська 

студентська наукова 

коференція 

08 грудня 2020 р. 

м.Львів 

Актуальні проблеми 

української освіти. 

Костів Марія 

(керівник 

Михайлишин Р.Р.) 

Важковиховуваність як 

актуальна соціально-

педагогічна проблема. 

ХVІ міжфакультетська 

студентська наукова 

коференція 

08 грудня 2020 р. 

м.Львів 

Актуальні проблеми 

української освіти. 

Строцяк Вікторія. 

(керівник 

Михайлишин Р.Р.) 

Метод проєктів у 

початковій школі. 

ХVІ міжфакультетська 

студентська наукова 

коференція 

08 грудня 2020 р. 

м.Львів 

Актуальні проблеми 

української освіти. 

Хімʼяк Христина.  

(керівник 

Михайлишин Р.Р.) 

Інтерактивні методи 

навчання у початковій 

школі..... 

ХVІ міжфакультетська 

студентська наукова 

коференція 

08 грудня 2020 р. 

м.Львів 

 

Актуальні проблеми 

української освіти. 

Худяк Іоанна. 

(керівник 

Михайлишин Р.Р.) 

Інтерактивні уроки в 

початковій школі. 



ХVІ міжфакультетська 

студентська наукова 

коференція 

08 грудня 2020 р. 

м. Львів 

Актуальні проблеми 

української освіти. 

Шпак Олег.  

(керівник 

Михайлишин Р.Р.) 

Соціально-педагогічні 

проблеми інтернет-

залежності. 

Історико-літературна 

студентська 

конференція   

28 січня 2021 р. 

м. Львів 

Врамках проекту 

«Визначні особистості 

в історико-

культурному вимірі 

України»  

з нагоди  відзначення 

360-річчя   

Львівського 

національного 

університету імені 

Івана Франка  та 

150-річчя   ВСП  

«Педагогічного 

фахового коледжу 

Львівського 

національного 

університету імені 

Івана Франка». 

Красногурська 

Анастасія 

(керівник:  

Сурмач О.І) 

Життєвий і творчий шлях 

Івана Франка. 

 

Історико-літературна 

студентська 

конференція   

28 січня 2021 р. 

м. Львів 

Врамках проекту 

«Визначні особистості 

в історико-

культурному вимірі 

України»  

з нагоди  відзначення 

360-річчя   

Львівського 

національного 

університету імені 

Івана Франка  та 

150-річчя   ВСП  

«Педагогічного 

фахового коледжу 

Львівського 

національного 

університету імені 

Івана Франка». 

Лібич Уляна, 

Данилів Ярина, 

(керівник: 

Деміхова С.В.) 

 

 

Омелян Партицький – 

мовознавець, історик, 

педагог, громадсько-

просвітницький діяч. 

Виховний ідеал української 

молоді. 

 

Історико-літературна 

студентська 

конференція   

28 січня 2021 р. 

м. Львів 

Врамках проекту 

«Визначні особистості 

в історико-

культурному вимірі 

України»  

з нагоди  відзначення 

360-річчя   

Львівського 

національного 

університету імені 

Івана Франка  та 

Пазій Андріана 

(керівник: Ланцута 

З.Я.) 

 

 

Світ творчих інтенцій 

Осипа Маковея. 

 



150-річчя   ВСП  

«Педагогічного 

фахового коледжу 

Львівського 

національного 

університету імені 

Івана Франка». 

 

Історико-літературна 

студентська 

конференція   

28 січня 2021 р. 

м. Львів 

Врамках проекту 

«Визначні особистості 

в історико-

культурному вимірі 

України»  

з нагоди  відзначення 

360-річчя   

Львівського 

національного 

університету імені 

Івана Франка  та 

150-річчя   ВСП  

«Педагогічного 

фахового коледжу 

Львівського 

національного 

університету імені 

Івана Франка». 
 

Морошан Юля 

(керівник: 

Шукалович А.М.) 

 

 

Іван Огієнко (митрополит 

Іларіон) – духовна окраса 

української нації. 

 

Історико-літературна 

студентська 

конференція   

28 січня 2021 р. 

м. Львів 

Врамках проекту 

«Визначні особистості 

в історико-

культурному вимірі 

України»  

з нагоди  відзначення 

360-річчя   

Львівського 

національного 

університету імені 

Івана Франка  та 

150-річчя   ВСП  

«Педагогічного 

фахового коледжу 

Львівського 

національного 

університету імені 

Івана Франка». 

 

Крюк Вікторія 

(керівник: 

Цигилик О.О.) 

Вокальне тріо сестер Байко  

– душа лемківської пісні. 

 

Історико-літературна 

студентська 

конференція   

28 січня 2021 р. 

м. Львів 

Врамках проекту 

«Визначні особистості 

в історико-

культурному вимірі 

України»  

з нагоди  відзначення 

360-річчя   

Манько Марія, 

Омецинська 

Валентина,  

(керівник:  

Шалаєва О.З.) 

 

Життєвий і творчий шлях 

Уляни Кравченко. 

 



Львівського 

національного 

університету імені 

Івана Франка  та 

150-річчя   ВСП  

«Педагогічного 

фахового коледжу 

Львівського 

національного 

університету імені 

Івана Франка». 

 

Історико-літературна 

студентська 

конференція   

28 січня 2021 р. 

м. Львів 

Врамках проекту 

«Визначні особистості 

в історико-

культурному вимірі 

України»  

з нагоди  відзначення 

360-річчя   

Львівського 

національного 

університету імені 

Івана Франка  та 

150-річчя   ВСП  

«Педагогічного 

фахового коледжу 

Львівського 

національного 

університету імені 

Івана Франка». 
 

Гарван Андріана, 

Анастасія Гук 

(керівник: 

 Івах О.С.) 

 

Марія- Іванна Вояківська 

(Грушевська). «Товариш 

щирий, розумний і 

добрий». 

 

Історико-літературна 

студентська 

конференція   

28 січня 2021 р. 

м. Львів 

Врамках проекту 

«Визначні особистості 

в історико-

культурному вимірі 

України»  

з нагоди  відзначення 

360-річчя   

Львівського 

національного 

університету імені 

Івана Франка  та 

150-річчя   ВСП  

«Педагогічного 

фахового коледжу 

Львівського 

національного 

університету імені 

Івана Франка». 

Романюк 

Мирослав,  

Гуряк Марія 

(керівник:  

Биць Н.Я.) 

 

Життєвий шлях та творча 

спадщина Костянтини 

Малицької. 

 

Історико-літературна 

студентська 

конференція   

28 січня 2021 р. 

Врамках проекту 

«Визначні особистості 

в історико-

культурному вимірі 

Строцяк Вікторія 

(керівник: 

Михайлишин Р.Р.) 

 

«Слово поетеси не пропаде 

ніколи» 

 (Марійка Підгірянка  – 

славна дочка 



м. Львів України»  

з нагоди  відзначення 

360-річчя   

Львівського 

національного 

університету імені 

Івана Франка  та 

150-річчя   ВСП  

«Педагогічного 

фахового коледжу 

Львівського 

національного 

університету імені 

Івана Франка». 

прикарпатського краю). 

 

Історико-літературна 

студентська 

конференція   

28 січня 2021 р. 

м. Львів 

Врамках проекту 

«Визначні особистості 

в історико-

культурному вимірі 

України»  

з нагоди  відзначення 

360-річчя   

Львівського 

національного 

університету імені 

Івана Франка  та 

150-річчя   ВСП  

«Педагогічного 

фахового коледжу 

Львівського 

національного 

університету імені 

Івана Франка». 

Хім’як Христина 

(керівник:  

Сенич Г.Б.) 

 

 

М.І.Туган - Барановський – 

економіст, державотворець, 

патріот. 

 

Студентська мовна 

конференція 

18 лютого 2021 року 

м.Львів 

 

Мовна освіта: сучасні 

виклики та 

перспективи. 

 

Бурко Мар’яна 

(керівник: 

Шалаєва О.З.) 

Сучасна мовна 

ситуація в Україні. 

Студентська мовна 

конференція 

18 лютого 2021 року 

м.Львів 

 

Мовна освіта: сучасні 

виклики та 

перспективи. 

 

Худяк Іоанна 

(керівник: 

Сулим О.І.) 

Мова як важливий чинник 

консолідації української 

нації. 

Студентська мовна 

конференція 

18 лютого 2021 року 

м. Львів 

Мовна освіта: сучасні 

виклики та 

перспективи. 

 

Крюк Вікторія 

(керівник: 

Биць Н.М.) 

 

 

 

Стан української мови на 

сучасному етапі творення 

держави. 

Студентська мовна 

конференція 

18 лютого 2021 року 

м.Львів 

Мовна освіта: сучасні 

виклики та 

перспективи. 

 

Войтович Сніжана 

(керівник: 

Цигилик- 

Копцюх О.О.) 

Мовна стійкість і мовний 

конформізм: європейський 

досвід та українські реалії. 

 



Студентська мовна 

конференція 

18 лютого 2021 року 

м.Львів 

Мовна освіта: сучасні 

виклики та 

перспективи. 

 

Бута Галина 

(керівник: 

Ланцута З.Я.) 

Мова як чинник 

формування української 

етнокультурної 

ідентичності. 

 

Студентська мовна 

конференція 

18 лютого 2021 року 

м.Львів 

 

Мовна освіта: сучасні 

виклики та 

перспективи. 

 

Нич Лілія 

(керівник: 

Биць Н.М.) 

Мова й література як 

засоби громадянського 

виховання української 

молоді. 

Студентська мовна 

конференція 

18 лютого 2021 року 

м.Львів 

 

Мовна освіта: сучасні 

виклики та 

перспективи. 

 

Войтович Сніжана 

(керівник: 

Данилюк М.М.) 

Вирішення проблеми 

двомовності на прикладі 

інших країн. 

Студентська мовна 

конференція 

18 лютого 2021 року 

м.Львів 

 

Мовна освіта: сучасні 

виклики та 

перспективи. 

 

Хім’як Христина 

(керівник: 

Шалаєва О.З.) 

Мова української 

діаспори. 

Студентська мовна 

конференція 

18 лютого 2021 року 

м.Львів 

 

Мовна освіта: сучасні 

виклики та 

перспективи. 

 

Федько Віра 

(керівник: 

Ланцута З.Я..) 

Мовна особистість педагога 

в соціокультурному 

просторі України. 

 

Студентська мовна 

конференція 

18 лютого 2021 року 

м.Львів 

 

Мовна освіта: сучасні 

виклики та 

перспективи. 

 

Гук Анастасія 

(керівник: 

Деміхова С.В.) 

Культура мовлення як етап 

формування педагогічної 

майстерності. 

 

Студентська мовна 

конференція 

18 лютого 2021 року 

м.Львів 

 

Мовна освіта: сучасні 

виклики та 

перспективи. 

 

Вовк Софія 

(керівник: 

Соболевська О.Б.) 

Популяризація української 

мови серед молоді. 

 

Методичний семінар  

26 березня 2021 р.   

м. Хмельницький 

Профілактика 

негативного впливу 

соціального 

середовища на дітей 

та молодь.  

Колтуцька Юлія 

(керівник: 

Верхоляк М.Р.) 

Профілактика боулінгу в 

учнівському середовищі. 

Методичний семінар  

26 березня 2021 р.   

м. Хмельницький 

Профілактика 

негативного впливу 

соціального 

середовища на дітей 

та молодь.  

Костів Марія 

(керівник: 

Рудкевич Н.І. 

Рекламно-інформаційні 

технології як засоби 

профілактики негативних 

явищ у молодіжному 

середовищі. 

Методичний семінар  

26 березня 2021 р.   

м. Хмельницький 

Профілактика 

негативного впливу 

соціального 

середовища на дітей 

та молодь.  

Шпак Олег 

(керівник 

Михайлишин Р.Р.) 

Інтернет залежність як 

соціально-педагогічна 

проблема. 

 
 


