
 
 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Іван Демидов, професор - Національний університет «Львівська політехніка» 

Наталія Чухрай, професор - Національний університет «Львівська політехніка» 

Володимир Ортинський, професор - Національний університет «Львівська політехніка» 

Юрій Козловський, професор - Національний університет «Львівська політехніка» 

Тетяна Горохівська, доцент - Національний університет «Львівська політехніка» (Львів, Україна)  

Олександр Ієвлєв, доцент - Національний університет «Львівська політехніка» (Львів, Україна) 

 

Фаусто Презутті, професор 

Науковий Інститут Психології Освіти та Виховання та 

Європейський Центр Освіти (м. Рим, Італія) 
 

  

Франціско Імбернон, професор 

Університет  Барселони (м. Барселона – Іспанія) 

 
 

Сабріна Ді Тулліо, професор 

Мережа Union West Adult Education (м. Тролльхеттан  

                                                              – Швеція)  

Іван Безена, доцент  
Дніпровська академія неперервної освіти  
(м. Дніпро, Україна) 
 

Даріуш Скальский, Академія фізичного виховання і спорту  
(м. Гданськ, Республіка Польща) 
 
 
Габріела Келемен, професор 

Арадський університет Аурела Влайку (м. Арад – Румунія)  

 

Родіка Нікулеску, професор 

Університет «Трансильванія»  (м. Брашов, Румунія)  

 

Сімона Томозіі, професор, Університет Іноземних Досліджень 

(Гуанчжоу, Китайська Народна Республіка) 

 

 

Олександра Якимець, доктор філософії із психології, 

дослідник 

Науковий Інститут Психології Освіти та Виховання 

(м. Рим, Італія) 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ 

 «Реалізація освітніх ініціатив в умовах 

воєнного часу: вітчизняний та зарубіжний 

досвід»  
 

International Scientific and Practical Conference 

«The implementation of educational initiatives in 

the frame of wartime: domestic and foreign 

experience» 
 

 

18/10/2022 - 10.00 -17.30 Львів – (Рим 9.00-16.30) 
  

online:  Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/75712616065?pwd=6Evf0pGwrb3pZBOMJDcLe3Wfs6lvUi.1 
 

Meeting ID: 757 1261 6065 
Passcode: 18102022 

Національний Університет «Львівська Політехніка» 
м. Львів, вул. В. Чорновола, 57, 36 навчальний корпус 

edu.conference18.10.2022@gmail.com 
 

https://lpnu.ua  
https://lpnu.ua/ippo  
https://lpnu.ua/pio  

 https://lpnu.ua/events/mizhnarodna-konferentsiia-realizatsiia-osvitnikh-initsiatyv-v-
umovakh-voiennoho-chasui  
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ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

 

Hours 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ 
Hours ДІЯЛЬНІСТЬ 

Час 

 

Пленарне засідання конференції 
 

Час Семінар  

18 
Жовтня 

2022  
 

10.00-
12.30 

(за Києвом) 

 

 

9.00  
11.30 

 
(Римський 

час) 
 

 

 

 

 

Oфіційне відкриття Конференції – модератори О.Ієвлєв, О. Якимець 

Привітання Керівників Національного Університету «Львівська Політехніка»  

Володимир Ортинський,  доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, директор Інституту  права, 

психології та інноваційної освіти   

Тетяна Горохівська, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та інноваційної освіти Інституту  

права, психології та інноваційної освіти – “Привітання учасників Міжнародної Конференції 

Фаусто Презутті, «Управління дискомфортом і конфліктами у стосунках між викладачами та студентами)», 

Президент I.S.P.E.F. & E.C.E. (м. Рим, Італія) 

Іван Безена  «Роль національної ідеї у виховному процесі для формування лідерської компетентності у студентів 

фахового коледжу»,  кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗВО 

"Дніпровська академія неперервної освіти» 

Катерина Романенко «Самоменеджмент учня: з досвіду авторської школи М.Гузика», доктор наук з державного 

управління, професор, директор Інституту управління КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»  

Михайло Романенко «Педагогічна рефлексія в технології В. Шаталова», доктор філософських наук, професор, 

професор кафедри філософії КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти 

Світлана Криштанович «Онлайн-інструменти для організації дистанційного навчання у вищій школі», доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та психології Львівського державного університету фізичної 

культури  імені Івана Боберського 

Ірина Маслюк «Розбудова українсько-європейської мережі закладів освіти для розвитку єдиного гуманістично-

наукового  простору», доктор філософії, викладач  ВСП «Фаховий коледж економіки та технологій» Національного 

університету   «Чернігівська політехніка» 

Тетяна Клименюк «Архітектурна освіта в умовах воєнного часу: вітчизняний досвід львівської політехніки у ХХ 

столітті», кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри дизайну та основ архітектури Національного університету 

«Львівська політехніка» 

Маргарита Носкова «Інструментарій для визначення рівня цифрової готовності закладу загальної середньої освіти»,  

кандидат педагогічних наук. доцент, доцент кафедри та інноваційної освіти Інституту права, психології та інноваційної 

освіти 

Вікторія Полагейкіна  «Освітні ініціативи закладів освіти прифронтового регіону: практики реалізації та 

перспективи», вчитель англійської мови вищої категорії, Комунальний заклад "Ліцей №38 ім. І.О.Секретнюка" 

Кам'янської міської ради  

Анна Жукова «Роль національної ідеї у виховному процесі для формування лідерської компетентності у студентів 

фахового коледжу», заступник директора Львівського фахового коледжу транспортної інфраструктури, аспірантка 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

Олександра Якимець «Побудова резильєнтності учнів та студентів під час освітнього процесу», доктор філософії із 

психології,дослідник, Науковий інститут психології освіти та виховання (I.S.P.E.F.)  (м. Рим, Італія) 

Олександр Ієвлєв «Актуальні проблеми розробка програми із розвитку професійно-педагогічної мобільності викладача 

в українсько-європейської мережі закладів освіти»,  доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та 

інноваційної освіти Інституту права, психології та інноваційної освіти   

18 Жовтня 
2022  

 

14.30-17.30 

(за Києвом) 
 

13.30-16.30 

(Римський час) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 Жовтня 
2022  

 
10.00-11.00 
(за Києвом) 

 
09.00-10.00 

(Римський час) 

«Розбудова українсько-європейської 

мережі закладів освіти для розвитку 

єдиного гуманістично-наукового  

простору:  підвищення професійної 

майстерності педагога» 
 
Модератори  

О.Ієвлєв, О. Якимець 

 
Віталій Луцків «Особливості підготовки майбутніх 
учителів до формування в учнів фінансової 
грамотності в кризових умовах», аспірант 

Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка  

Олег Колодницький «Технологія підготовки 
майбутніх учителів до формування в учнів гнучких 
навичок у контексті нових суспільних викликів», 
аспірант Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка 
Сергій Винничук «Інноваційні технології підготовки 
майбутніх учителів до формування в учнів цінностей 
миру», аспірант Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка 
Олександра Янкович «Формування особистості 
майбутнього вчителя на ідеях миру в закладах вищої 
освіти України та Польщі», доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри педагогіки і методики 

початкової та дошкільної освіти Тернопільського 
національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка 
Ірина Кузьма «Особливості підготовки учителів до 
реалізації медіаосвіти в початкових школах в умовах 
воєнного стану», кандидат педагогічних наук, 

доцент, викладач кафедра педагогіки і психології та 

інклюзивної освіти Тернопільського обласного 
комунального інституту післядипломної педагогічної 

освіти 

 

 

 

Заключне пленарне засідання. Підсумки. 

 

Координація Оргкомітету: Олег Стечкевич, Олександр Ієвлєв, Олександра Якимець 
 

  

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 


