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ПРОГРАМА РОБОТИ  КОНФЕРЕНЦІЇ  

 

Час проведення конференції з 11-00 до 14-00 години 

Платформа Zoom посилання: 

https://us04web.zoom.us/j/77129176241?pwd=45UiZ7j81NeD6kqAT9XJWn54XIET0T.
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Регламент: 

Виступи та презентації – 10 хвилин 

 

Модератори:  Дольнікова Л.В., Стечкевич О.О. 

 

https://us04web.zoom.us/j/77129176241?pwd=45UiZ7j81NeD6kqAT9XJWn54XIET0T.1
https://us04web.zoom.us/j/77129176241?pwd=45UiZ7j81NeD6kqAT9XJWn54XIET0T.1


Виступаючі 

Вітальне слово до учасників міжнародної науково-практичної конференції -  

Фаусто Презутті – д-р психології, професор психології, президент Наукового інституту 

психології освіти та виховання та Європейського центру освіти (I.S.P.E.F. – E.C.E.) (м. 

Рим, Італія),  

Козловський Юрій Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, заступник 

директора  Інституту права, психології та інноваційної освіти НУ “Львівська 

політехніка” 

Горохівська Тетяна Миколаївна, доктор педагогічних наук,  доцент, завідувачка 

кафедри педагогіки та інноваційної освіти НУ “Львівська політехніка” 

«Професійно-педагогічна мобільність викладачів і студентів як важливий фактор 

професійного  становлення, реалізації  та розвитку фахівців у воєнний період» 

Ієвлєв Олександр Миколайович  –  доктор педагогічних  наук, доцент кафедри 

педагогіки та інноваційної освіти Національного університету “Львівська 

політехніка”  

“Деякі аспекти академічної мобільності студентів та особливості їх реалізації в 

умовах війни” - Наумик Антон, Дніпропетровський державний університет 

внутрішніх справ, Науковий керівник докт.філософ.н., професор  Халапсіс О.В. 

“До проблеми прояву тривожності студентів в умовах війни” - Сахарова Дар’я, 

Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського», науковий керівник к.психол.н.,  доцент Блохіна І.О. 

“Інклюзивне навчання в умовах війни” - Біляк Іванна, Національний університет 

“Львівська політехніка”, науковий керівник к.іст.н., доцент Шевчук Г.Й.  

“Правові та соціально-психологічні аспекти реалізації професійної мобільності 

студентів під час війни” - Онисько Катерина, Кандієва Антоніна, ДВНЗ 

“Ужгородський національний університе” , науковий керівник ст.викл. Ісаєвич С.І. 

“Project as an educational technology: stages of its planning and implementation” -

Zichun Qi, Національний університет “Львівська політехніка”, науковий керівник 

д.пед.н., професор Мукан Н.В.  

«Технологія подкастингу в освіті: реалії і перспективи в умовах дистанційного 

навчання” - Попадюк Діана,  Національний університет “Львівська політехніка”, 

науковий керівник к.пед.н., доцент кафедри ПІО Чубінська Н.Б. 

“Розвиток творчості учнів на основі технічної грамотності, як фактор 

академічної мобільності студентів ЗВО” - Гудзь Ірина, Національний університет 

“Львівська політехнвка”, науковий керівник к.пед.н., доцент кафедри ПІО 

Дольнікова Л.В. 

“Використання ІКТ у процесі психолого-педагогічної підтримки учнів ЗЗСО в 

умовах війни” -Демчук Богдан,Національний університет “Львівська політехнвка”, 

науковий керівник д.пед.н., завідувач кафедри ПІО  Горохівська Т.М.  

“Сучасні підходи до проблеми розвитку творчих здібностей особистості” - 

Куршев Богдан,  Національний університет “Львівська політехніка”, науковий 

керівник к.пед.н., доцент кафедри ПІО Чубінська Н.Б. 



“Social and economic aspects of higher education quality assurance”- Yifei Li, 

Національний університет “Львівська політехніка”, науковий керівник д.пед.н., 

професор Мукан Н.В. 

“Освітні виклики мобільності здобувачів освіти в умовах воєнного часу” - Варгас 

Віра,  Національний університет “Львівська політехнвка”, науковий керівник 

к.пед.н., доцент кафедри ПІО Дольнікова Л.В. 

“Організаційно-педагогічні підходи до підготовки фахівців із соціальної роботи в 

контексті євроінтеграційних процесів” - Мітлицька Анастасія, Дніпровський 

національний університет імені Олеся Гончара, науковий керівник к.соціол.н., 

доцент Борисова Ю.В. 

“Особливості організації змішаної форми навчання в умовах війни” - Жигула 

Карина, Рівненський державний гуманітарний університет, науковий керівник 

д.пед.н.  Сойчук Р.Л. 

“Можливості дистанційної освіти молоді у воєнний час” Наконечна Юлія, 

Рівненський державний гуманітарний університет, науковий керівник к.пед.н., 

доцент  Синьчук О. М. 

“Академічна мобільність студентів та особливості її реалізації в умовах війни” - 

Бондарєв В’ячеслав,  Національний технічний університет України  «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», науковий керівник професор 

Волянюк Н.Ю. 

“Психологічні особливості ставлення студентів до міжнародної академічної 

мобільності”  Бегагоєн Валерія, ДВНЗ “Ужгородський державний університет”  

Науковий керівник – старший викладач Ісаєвич С.І.  

“Використання геймифікації реклами в освітньому менеджменті” - Лань Нікіта, 

Вища школа маркетингової комунікації, м. Прага, Чеська Республіка, науковий 

керівник д.пед.н., доцент Ієвлєв О.М. 

“Чинники  адаптації українських студентів до навчання у закладах вищої освіти 

Республіки Польща”-  Гнис Дмитро, Державна вища школа  техніко-економічна  

ім. кс. Броніслава Маркевича у Ярославі, науковий керівник викл. кафедри іноземних 

мов НУ “Львівська політехніка”  Нанівський Р.С. 

“Англіцизми на військову тематику у французькій мові” - Юзефів Анастасія, 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,  науковий 

керівник к.пед.н., доцент Винарчик М.П.   

“Розвиток професійної мобільності студентів засобами інформаційних технологій 

у період війни”- Козловський Павло-Вадим,  Національний університет 

“Львівська політехніка”, науковий керівник д.пед.н., доцент Ієвлєв О.М. 

“Формування комунікативної компетентності на уроці французької мови в 

старших класах середньої школи”  - Макух Юлія, -  Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана Франка,  науковий керівник к.пед.н., доцент 

Винарчик М.П.  



“Особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-

педагогічного консультування у школі в умовах дистанційної освіти”-  Сінько 

Вікторія   - Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, науковий керівник к.п.н.  

Великжаніна Д.В.  

“Психологічні особливості жіночого стилю керівництва”- Ясніцька Ольга, 

Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського», науковий керівник к.психол.н., к.псих. н, доцент 

О.Москаленко  

Значення гуманітарних дисциплін у підготовці фахівців технічних ЗВО”- 

Сич Денис, Національний технічний університет України  «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», науковий керівник к.психол.н.,  

доцент Блохіна І.О. 

“Психологічна культура майбутнього фахівця з психології” Асалай Михайло, 

Максимов Андрій, ДВНЗ “Ужгородський національний університет” , науковий 

керівник ст.викл. Ісаєвич С.І. 

“Веб-квест як інтерактивна форма позакласної роботи”- Шульга Оксана 

Дніпровський фаховий педагогічний коледж комунального  закладу вищої освіти 

«Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»,  

науковий керівник  викладач педагогіки  А. О. Пісковенко. 

“Викоистання інтерактивних технологій під час дистанційного навчання”- 

Лужецька Алефтіна,  Дніпровський фаховий педагогічний коледж комунального  

закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради»,  науковий керівник  викладач педагогіки  А. О. 

Пісковенко    

“Перспективи ІТ-спеціальності у коледжі” - Новостройний Дмитро, фаховий 

коледж ракетно-космічного машинобудування Дніпровського національного 

університету ім. Олеся  Гончара, науковий керівник викладач спецдисциплін  

 Мандрика Т.П.  

“Вимоги до сучасного вчителя початкової школи в умовах дистанційного 

наачання”- Гайдучик Тетяна, Рівненський державний гуманітарний університет, 

науковий керівник к.пед.н., доцент  Синьчук О. М.  

“Сучасні моделі змішаного навчання дистанційної освіти” Біль Юлія, 

Рівненський державний гуманітарний університет, науковий керівник к.пед.н., 

доцент  Синьчук О. М.  

“Роль гуманітарних наук у формуванні світогляду як важливого чинника 

конкурентоздатності фахівців”- Галалінг Єлизавета,  ДВНЗ “Ужгородський 

державний університет”  Науковий керівник – старший викладач Ісаєвич С.І.  

“Педагогічна майстерність викладача технічних дисциплін закладу вищої освіти 

як фактор його проіесійно-педагогічної мобільності” - Гавдьо Ігор, Національний 

університет “Львівська політехніка”, науковий керівник д.пед.н., доцент Ієвлєв О.М.   

“Педагогічна майстерність як мистецтво сучасного педагога” - Сороката Яніна, 

Національний університет “Львівська політехніка”, науковий керівник д.пед.н., 

доцент Ієвлєв О.М.    



“Невербальна комунікація в освітньому процесі “ - Ільків Оксана,  Національний 

університет “Львівська політехніка”, науковий керівник д.пед.н., доцент Ієвлєв О.М. 

“Особливості організування онлайн педагогічної взаємодії під час вивчення 

інформатики в ЗЗСО” - Жукровська Анастасія, Національний університет 

“Львівська політехнвка”, науковий керівник к.пед.н., доцент кафедри ПІО 

Дольнікова Л.В. 

“Особливості застосування інформаційно-комунікативних технологій під час 

вивчення іноземної мови учнями початкової школи” - Стечкевич Софія, 

Національний університет “Львівська політехнвка”, науковий керівник к.пед.н., 

доцент кафедри ПІО Дольнікова Л.В.  

“Особливості адаптації першокурсників до умов навчання в сучасному ЗВО” - 

Задорожна Андріана, Національний університет “Львівська політехнвка”, 

науковий керівник к.іст.н., доцент Шевчук Г.Й.  

“Розвиток творчого потенціалу особистості студента” - Гаврилів Соломія, 

Національний університет “Львівська політехніка”, науковий керівник к.іст.н., 

доцент Шевчук Г.Й. ,    

“Траєкторії професійної мобільності випускників бакалаврату спеціальності 

“Публічне управління” “ - Шала Орест, Національний університет “Львівська 

політехніка”, науковий керівник д.пед.н., доцент Ієвлєв О.М.  

“Дидактичне забезпечення вивчення навчальної дисципліни “Інформатика” у 

ЗЗСО” - Скрут Софія, Національний університет “Львівська політехнвка”, 

науковий керівник к.пед.н., доцент кафедри ПІО Дольнікова Л.В. 

"Трансформація українських культурних традицій: сучасний аспект професійного 

становлення фахівця"- Чубінська Анастасія-Марія,  Львівська національна 

музична академія імені М. Лисенка, науковий керівник кандидат 

мистецтвознавства, доцент кафедри хорового та оперно-симфонічного 

диригування Куриляк І.І. 

“Методика використання онлайн-сервісів для організації синхронного режиму 

навчання” - Тудовші Денис, Національний університет “Львівська політехнвка”, 

науковий керівник к.пед.н., ст.н.сп., доцент кафедри ПІО Стечкевич О.О. 

“Методика використання онлайн-сервісів для організації асинхронного режиму 

навчання” - Пушкар Тетяна, Національний університет “Львівська політехнвка”, 

науковий керівник к.пед.н., ст.н.сп., доцент кафедри ПІО Стечкевич О.О.,   

“Особливості підготовки педагога до роботи в інклюзивному середовищі в умовах 

воєнного стану” - Краля Христина,  Рівненський державний гуманітарний 

університет, науковий керівник, к.пед.н., доцент Третяк О.М. 

“Розвиток у студентської молоді мотивації до навчання”-  Євчинець Дарина, 

Качій Крістіна, Зінчак Ніколетта   Ужгородський національний університет, 

науковий керівник ст. Викладач   Ісаєвич С.І.    

“Інтернет як джерело інтерактивного навчання учнів початкової школи” - 

Сороката Яніна, Національний університет “Львівська політехніка”, науковий 



керівник к.пед.н., доцент Носкова М.В.  

“Комунікативний розвиток школяра на уроках мовно-літературної  освітньої галуз

і засобами цифрових технологій”-Тетяна Бас, Національний університет “Львівськ

а політехніка”, науковий керівник к.пед.н., доцент Носкова М.В.  

“Дослідження особливостей психологічного впливу в умовах сучасних викликів”- 

Свергун Наталія, Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка, науковий керівник к. психол.н.,  доцент кафедри психології 

розвитку та консультування Чіп Р.С. 

“Інформаційно-комунікаційні технології під час очної та дистанційної форми 

навчання в закладі загальної середньої освіти”- Квас Марія, Національний 

університет “Львівська політехніка”, науковий керівник к.іст.н., доцент Шевчук 

Г.Й.    

“Психологічне здоров'я під час війни” - Строков Олександр, Національний 

університет “Львівська політехніка”, науковий керівник к.пед.н., доцент кафедри 

ПІО Чубінська Н.Б. 

 


