
  

2022-2023 навчальний рік 
 

Місце та час 

проведення 

З якої проблеми Прізвище, ім’я 

по батькові 

Тема виступу 

1 2 3 4 
Тренінг 

18 вересня 2022 р. 

м. Київ 

Актуальність 

філософсько-

педагогічного 

вчення Г. Сковороди 

в умовах сьогодення 

Романа Михайлишин Національна ідея поглядів 

Сковороди. 

Міжнародна науково-

практична 

конференція  

21 вересня 2022 р. 

м. Львів 

Музейна педагогіка в 

контексті сучасних 

освітніх викликів 

Ольга Сулим 

Анна Шукалович 

Музейна педагогіка як 

основа для оволодіння 

фахом музейника. 

Міжнародна науково-

практична 

конференція  

21 вересня 2022 р. 

м. Львів 

Музейна педагогіка в 

контексті сучасних 

освітніх викликів 

Оксана Сурмач 

 

Музейна педагогіка у 

системі навчально-виховної 

роботи Коледжу. 

Міжнародна науково-

практична 

конференція  

21 вересня 2022 р. 

м. Львів 

Музейна педагогіка в 

контексті сучасних 

освітніх викликів 

Олексій Караманов Універсальність ідей 

музейної педагогіки в 

сучасному освітньому 

дискурсі. 

Міжнародна науково-

практична 

конференція  

21 вересня 2022 р. 

м. Львів 

Музейна педагогіка в 

контексті сучасних 

освітніх викликів 

Романа Михайлишин Місце педагогічної 

творчості у музейній 

педагогіці. 

Регіональний 

науково-методичний 

семінар-практикум 

27 вересня 2022 р., м. 

Львів  
 

Освітні технології 

навчання природничої 

освітньої галузі у 

початковій та 

дошкільній освіті 

Марта Проц Проєктна діяльність на 

уроках інтегрованого курсу 

«Я досліджую світ. 

Педагогічні читання 

09 жовтня 2022 р. 

м. Івано-Франківськ 

на пошану пам’яті 

Богдана Ступарика – 

визначного 

українського 

науковця і педагога 

Романа Михайлишин Національно-патріотичне 

виховання молоді в працях 

Івана Ющишина та Богдана 

Ступарика: порівняльний 

аспект. 

ІX Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція з 

міжнародною участю 

17-18 жовтня 2022 р., 

м. Луцьк 

 

Нова українська 

школа: теорія і 

практика 

Марта Проц Нова українська школа в 

просторі розвитку 

педагогічного новаторства: 

ретроспективний аналіз. 



IV Міжнародна 

науково-практична 

конференція,  

22-23 листопада 2022 р.,  

м. Івано-Франківськ.  

Модернізація системи 

освіти в гірських 

регіонах: 

національний і 

глобальний виміри 

Марта Проц Виклик війни: нові 

проблеми інклюзивної 

освіти. 

Всеукраїнська 

науково-практична 

онлайн-конференція   

20 жовтня 2022 р. 

 

Григорій Сковорода: 

діалог із сучасністю 

Марта Проц Принципи професійної 

етики у поглядах Григорія 

Сковороди. 

Круглий стіл  

08 листопада 2022 р. 

м. Львів 

Партнерство 

роботодавця та 

закладу фахової 

передвищої освіти: 

підготовка 

конкурентоспро-

можного фахівця у 

галузі соціальної 

роботи 

Марія Верхоляк Соціальна педагогіка у 

сучасному освітньому 

просторі. 

Круглий стіл  

08 листопада 2022 р. 

м. Львів 

Партнерство 

роботодавця та 

закладу фахової 

передвищої освіти: 

підготовка 

конкурентоспро-

можного фахівця у 

галузі соціальної 

роботи 

Ольга Сулим Освітньо-професійні 

програми підготовки 

фахового молодшого 

бакалавра. 

Круглий стіл  

08 листопада 2022 р. 

м. Львів 

Партнерство 

роботодавця та 

закладу фахової 

передвищої освіти: 

підготовка 

конкурентоспро-

можного фахівця у 

галузі соціальної 

роботи 

Романа Михайлищин Компетентність – 

динамічна комбінація 

знань, умінь і практичних 

навичок здобувача освіти. 

VIII Міжнародна 

науково-практична 

конференція  

16 листопада 2022 р. 

м. Львів  

 

Григорій Сковорода    

 У сучасному 

багатовимірному світі 

(до 300-річчя від дня 

народження) 

Романа Михайлищин Актуальність народно-

педагогічного вчення 

Григорія Сковороди в 

умовах сьогоденя. 

Міжнародна (заочна) 

науково-практична 

конференція  

22-23 листопада 2022 р. 

м. Хмельницький 

Впровадження 

сучасних технологій 

в процесі 

забезпечення якісної 

підготовки 

майбутніх фахівців 

Леся Кос Взаємодія закладу 

дошкільної освіти і сім’ї в 

корекційно-педагогічній 

роботі з дітьми з загальним 

недорозвитком мовлення. 



дошкільної освіти 

Міжнародна (заочна) 

науково-практична 

конференція  

22-23 листопада 2022 р. 

м. Хмельницький 

Впровадження 

сучасних технологій 

в процесі 

забезпечення якісної 

підготовки 

майбутніх фахівців 

дошкільної освіти 

Романа Михайлишин Соціально-педагогічні 

аспекти організації 

дистанційного навчання 

дітей з особливими 

освітніми потребами 

VI щорічні 

Сковородинські 

читання Григорій  

22-25 листопада 2022 р. 

 м. Львів. 

Становлення 

української 

ідентичності (в 

рамках 

Всеукраїнських 

Сковородинських 

навчань «Пізнай 

себе»).   

Оксана Сурмач Сковорода про роль праці у 

розвитку особистості. 

VI щорічні 

Сковородинські 

читання Григорій  

22-25 листопада 2022 р. 

 м. Львів. 

Становлення 

української 

ідентичності (в 

рамках 

Всеукраїнських 

Сковородинських 

навчань «Пізнай 

себе»).   

Олексій Караманова Постать Григорія 

Сковороди в сучасному 

культурному  дискусі. 

VI щорічні 

Сковородинські 

читання Григорій  

22-25 листопада 2022 р. 

 м. Львів. 

Становлення 

української 

ідентичності (в 

рамках 

Всеукраїнських 

Сковородинських 

навчань «Пізнай 

себе»).   

Анна Шукалович Григорій Сковорода – 

мандрівний учитель життя 

Міжнародна науково-

практична 

конференція  

06-07 грудня 2022 р. 

м. Львів  

 

Григорій Сковорода    

 український філософ-

містик, богослов, поет 

і педагог (до 300-

річчя від дня 

народження) 

Марія Верхоляк Проблема щастя людини та 

гармонійного розвитку у 

творах Григорія Сковороди. 

Міжнародна науково-

практична 

конференція  

06-07 грудня 2022 р. 

м. Львів  

 

Григорій Сковорода    

 український філософ-

містик, богослов, поет 

і педагог (до 300-

річчя від дня 

народження) 

Романа Михайлишин Етико-гуманістичні вчення 

Григорія Сковороди: 

педагогічний аспект. 

 

Міжнародна науково-

практична 

конференція  

06-07 грудня 2022 р.  

м. Львів  

Григорій Сковорода    

 український філософ-

містик, богослов, поет 

і педагог (до 300-

Леся Кос Особливості та 

педагогічний потенціал 

байок Григорія Сковороди. 

 



 річчя від дня 

народження) 

Міжнародна науково-

практична 

конференція  

06-07 грудня 2022 р. 

м. Львів 

 

Григорій Сковорода    

 український філософ-

містик, богослов, поет 

і педагог (до 300-

річчя від дня 

народження) 

Мар’яна Нестер Григорій Сковорода про 

виховання дітей. 

 

Міжнародна науково-

практична 

конференція  

06-07 грудня 2022 р. 

м. Львів 

 

Григорій Сковорода    

 український філософ-

містик, богослов, поет 

і педагог (до 300-

річчя від дня 

народження) 

Ірина Каспрук Музично-просвітницька 

діяльність Григорія 

Сковороди 

 
 

Всеукраїнська науково-

практична конференція  

19 грудня 2022 року 

м. Хмельницький 

Сімнадцяті 

педагогічні читання 

пам’яті 

М.М.Дарманського: 

організація освітнього 

процесу в умовах 

дистанційного 

навчання 

Леся Кос Врахування індивідуально-

типологічних особливостей 

дошкільників під час 

навчання розмовного 

мовлення. 

Всеукраїнська науково-

практична конференція  

19 грудня 2022 року 

м. Хмельницький 

Сімнадцяті 

педагогічні читання 

пам’яті 

М.М.Дарманського: 

організація освітнього 

процесу в умовах 

дистанційного 

навчання 

Романа Михайлишин Пошуково-дослідницька 

спрямованість підготовки 

майбутніх педагогів в 

умовах освітнього процесу 

Здобувачі: 
 

Міжнародна науково-

практична конференція  

21 вересня 2022 р. 

м. Львів 

Музейна педагогіка в 

контексті сучасних 

освітніх викликів 

Анастасія Анікєєва 

Сніжана Михайлів 

спеціальність 027 

Музеєзнавство, 

пам’яткознавство 

(наук. консультант 

Олексій Караманов) 

Музейна педагогіка як засіб 

підготовки фахівців у закладах 

фахової передвищої освіти.  

Міжнародна студентська 

конференція 

29 вересня 2022 р. 

м. Хмельницький 

Міжнародний досвід 

використання сучасних 

технологій у дошкіллі. 

Зоряна Макогін  

спеціальність 231 

Соціальна робота 

(наук. консультант 

Романа Михайлишин) 

Формування ціннісних 

орієнтацій у дошкільників 

засобами рекламно-

інформаційних технологій. 

Міжнародна студентська 

конференція 

29 вересня 2022 р. 

м. Хмельницький 

Міжнародний досвід 

використання сучасних 

технологій у дошкіллі. 

Лілія Телюк 

спеціальність 012 

Дошкільна освіта 

(наук. консультант 

Леся Кос) 

Сучасні підходи у формуванні 

мовленнєвої компетенції 

старших дошкільників 



Міжнародна студентська 

конференція 

29 вересня 2022 р. 

м. Хмельницький 

Міжнародний досвід 

використання сучасних 

технологій у дошкіллі. 

Соломія Гайдар  

спеціальність 012 

Дошкільна освіта 

(наук. консультант 

Мар'яна Нестер) 

Формування ціннісних 

орієнтацій у професійній 

підготовці майбутніх 

вихователів. 

ХХ  Всеукраїнська 

студентська наукова 

конференція  

23 листопада 2022 р. 

м. Львів 

Актуальні проблеми 

освіти в Україні. 

Зоряна Макогін  

спеціальність 231 

Соціальна робота 

(наук. консультант 

Романа Михайлишин) 

Толерантність до осіб з 

особливими освітніми 

потребами. 

VI щорічні 

Сковородинські читання 

Григорій  

22-25 листопада 2022 р. 

 м. Львів. 

Становлення 

української 

ідентичності (в рамках 

Всеукраїнських 

Сковородинських 

навчань «Пізнай 

себе»).   

Владислав Копилов 

(спеціальність  027 

Музеєзнавство, 

пам’яткознавство 

(наук. консультант 

Оксана Сурмач) 

Григорій Сковорода, життя і 

мистецтво. 

VI щорічні 

Сковородинські читання 

Григорій  

22-25 листопада 2022 р. 

 м. Львів. 

Становлення 

української 

ідентичності (в рамках 

Всеукраїнських 

Сковородинських 

навчань «Пізнай 

себе»).   

Вікторія Сав’як 

(спеціальність  027 

Музеєзнавство, 

пам’яткознавство 

(наук. консультант 

Оксана Сурмач) 

Музеї Григорія Сковороди в 

Україні. 

VI щорічні 

Сковородинські читання 

Григорій  

22-25 листопада 2022 р. 

 м. Львів. 

Становлення 

української 

ідентичності (в рамках 

Всеукраїнських 

Сковородинських 

навчань «Пізнай 

себе»).   

Анастасія Анікєєва 

спеціальність 027 

Музеєзнавство, 

пам’яткознавство 

(наук. консультант 

Анна Шукалович) 

Актуальність ідей Григорія 

Сковороди щодо сімейного 

виховання. 

VI щорічні 

Сковородинські читання 

Григорій  

22-25 листопада 2022 р. 

 м. Львів. 

Становлення 

української 

ідентичності (в рамках 

Всеукраїнських 

Сковородинських 

навчань «Пізнай 

себе»).   

Сніжана Михайлів 

спеціальність 027 

Музеєзнавство, 

пам’яткознавство 

(наук. консультант 

Анна Шукалович) 

Григорій Сковорода, його 

життя і діяльність 

VI щорічні 

Сковородинські читання 

Григорій  

22-25 листопада 2022 р. 

 м. Львів. 

Становлення 

української 

ідентичності (в рамках 

Всеукраїнських 

Сковородинських 

навчань «Пізнай 

себе»).   

Микола Москалик 

спеціальність 027 

Музеєзнавство, 

пам’яткознавство 

(наук. консультант 

Олексій Караманов) 

Творчість Григорія Сковороди, 

як феномен української 

культури епохи просвітництва 

VI щорічні 

Сковородинські читання 

Григорій  

22-25 листопада 2022 р. 

 м. Львів. 

Становлення 

української 

ідентичності (в рамках 

Всеукраїнських 

Сковородинських 

навчань «Пізнай 

себе»).   

Мар’яна Ціж 

спеціальність 027 

Музеєзнавство, 

пам’яткознавство 

(наук. консультант 

Олексій Караманов) 

Григорій Сковорода про 

людське щастя. 



ХХ  Всеукраїнська 

студентська наукова 

конференція  

23 листопада 2022 р. 

м. Львів 

Актуальні проблеми 

освіти в Україні. 

Діана Мацюк 

спеціальність 027 

Музеєзнавство, 

пам’яткознавство 

(наук. консультант 

Олексій Караманов) 

Сучасні принципи 

експозиційної діяльності 

музеїв. 

ХХ  Всеукраїнська 

студентська наукова 

конференція  

23 листопада 2022 р. 

м. Львів 

Актуальні проблеми 

освіти в Україні. 

Микола Москалик, 

Анастасія Анікєєва 

спеціальність 027 

Музеєзнавство, 

пам’яткознавство 

(наук. консультант 

Олексій Караманов) 

Музей у системі бізнес-

технологій. 

ХХ  Всеукраїнська 

студентська наукова 

конференція  

23 листопада 2022 р. 

м. Львів 

Актуальні проблеми 

освіти в Україні. 

Маряна Ціж, 

Сніжана Войтович 

спеціальність 027 

Музеєзнавство, 

пам’яткознавство 

(наук. консультант 

Олексій Караманов) 

Сучасні технології 

«оживлення» музейних 

предметів». 

    

 

 

 


