
 

 

 

НАУКОВА РОБОТА  

ТА МІЖНАРОДНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

факультету  

педагогіки, психології та 

соціальної роботи 
 



 
 

 
 

 

СПІВПРАЦЯ З ЗАКОРДОННИМИ 

НАУКОВИМИ ЗАКЛАДАМИ 
 

Протягом звітного періоду співробітники кафедр факультету педагогіки, 

психології та соціальної роботи продовжують співпрацю з: 

⮚ Сучавським університетом імені Штефана Чел Маре (м. Сучава, Румунія); 

⮚ Університетом Яна Кохановського в м. Кельце (м, Кельце, Польща); 

⮚ Краківським педагогічним університетом (м. Краків, Польща); 

⮚ Вищою педагогічною школою Каринтії (м. Клягенфурт, Австрія); 

⮚ Католицьким університетом (м. Фрайбург, Німеччина); 

⮚ Університетом Аугсбурга (м. Аугсбург, Німеччина) 

⮚ Гданською вищою школою гуманітарною в м.Гданську (Польща); 

⮚ Краківським педагогічним університетом (м Краків, Польща); 

⮚ Луанським університетом Ван Си (Китай). 

 

На факультеті у 2020 році кафедрою педагогіки та психології дошкільної 

освіти (зав. кафедри,  проф. Олійник М.І.)  

було ініційовано заключення договорів про співпрацю з: 

⮚ Повітовим центром ресурсів та освітньої допомоги (м.Сучава, Румунія) 

⮚ Телавським державним університетом імені Якоба Гогебашвілі (м. Телаві, 

Грузія). 
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ПРОГРАМА  

«ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ» 
 

На факультеті  

здійснювалось навчання за програмою «Подвійний диплом»,  

Вища школа лінгвістична (м. Ченстохово, Польща)  

для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 

рівнів вищої освіти  

зі спеціальностей «Початкова освіта» та «Соціальна робота» 

(координатор доц. Піц І.І.)  



 
 

 
 

 

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ 

в онлайн-режимі 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

⮚ Італійсько-український проєкт для студентів та вчителів в Україні «EDUC – Інклюзивна 

освіта в Україні та Чернівецькій області – Україна» CUP Е97B18000100009 / «Інклюзивне 

навчання - досвід та практичні приклади з італійських реалій» (листопад 2020) 

(кафедра педагогіки  та соціальної роботи). 

⮚Проєкт « IcareinUkraine/ Мені не байдуже в Україні» IBOItalia (листопад 2020) (кафедра 

педагогіки та соціальної роботи). 

⮚Проєкт «Послуги територіальних та позашкільних установ в Італії» за участі 

Франческо Б’янко та Алессандро Вентуріні (Референт Служби освітньої інтеграції учнів з 

інвалідністю при муніципалітеті Феррари)   (листопад, 2020) (кафедра педагогіки та 

соціальної роботи). 

⮚Бінаціональний проєкт «Діалог Схід-Захід: роль і функції соціальної роботи на тлі 

суспільних процесів трансформації» (Католицький університет м. Фрайбург (Німеччина) 

та ЧНУ (Україна), жовтень-грудень 2020) (кафедра педагогіки та соціальної роботи). 

⮚Проєкт «Інклюзія?! Підхід та відношення до інвалідності в минулому та сьогоденні в 

Україні та в Німеччині» в рамках програми «Meet up! Deutsch – Ukrainische 

Jugendbegegnungen», міжнародні партнери: Університет м. Аугсбург (Німеччина) та 

Університет прикладних наук м. Кемптен (Німеччина) – з липня 2020 р. – по нині (кафедра 

педагогіки та соціальної роботи). 

⮚Телеміст: Вища Лінгвістична школа в м. Ченстохові (Польща) – ЧНУ з проблеми 

подальшої співпраці з підготовки фахівців початкової освіти у рамках програми 

«Подвійний диплом», підвищення кваліфікації, стажування (кафедра педагогіки та 

методики початкової освіти). 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

УЧАСТЬ У ОРГКОМІТЕТАХ  

ЗАКОРДОННИХ КОНФЕРЕНЦІЙ 
 

У 2020 році викладачі (проф. Олійник М.І.,  доц. Журат Ю.В.)  

приймали участь в роботі організаційного комітету  

закордонної міжнародної конференції  

Winter conference ATEE  

«Teacher Education for Promoting Well-Being in School» 
Organizers The Association of Teacher Education in Europe (ATEE) 

 Ștefan cel Mare University of Suceava, Suceava, Romania    

(Scientific Committee Organisers and Committees Local Organizing Committee Suceava, 

6–7 July 2020 



 

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ 

КОНФЕРЕНЦІЯХ 
 

Науково-педагогічні працівники  

та студенти факультету  

протягом 2020 року стали учасниками: 

- 6 міжнародних закордонних,  

- 4 міжнародних українських  

- 6 всеукраїнських конференцій  



 

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ 

КОНФЕРЕНЦІЯХ  

(Польща, Румунія, Македонія) 
 

⮚ 14th LUMEN International Scientific Conference RSACVP 2020 online conference 

Rethinking Social Action. Core Values in Practic. May 22nd -23d, URL:Conference of the 

Association for Teacher Education in Europe Teacher Education for Promoting Well-being 

in School (6th-7th of July 2020)  

⮚ URL:Conference in the project meeting organized in Erasmus+ “We are the same, 

although we learn in different way” (1 to 6 March 2020, Macedonia). 

⮚ III International Scientific Congress «Society of Ambient Intelligence-2020» (Section work: 

Innovative Technologies in Social Work. Ecology and Health Issues) при» (15 травня 2020 

р). 

⮚ Conference of the Association for Teacher Education in Europe Teacher Education for 

Promoting Well-being in School 27th-29th of April 2020 (яка проводилася у он-лайн 

форматі 6-7липня 2020р на базі Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava Str. 

Universitatii 13, 720229 Suceava, Romania) 

⮚ 3rd International Scientific Conference Information and Innovation Technologies in the 

XXI Century. Katowice, Poland. – September 21-22, 2020  


