
Міжнародна 

діяльність 

факультету 

педагогіки, психології 

та соціальної роботи 

за 2019 рік. 



І. Співпраця з закордонними науковими 

закладами 

 
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). 

 Співробітники кафедр факультету активно налагоджують нові наукові контакти 

 У 2019 році за ініціативи викладачів кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти 

проводились консультації по укладанню угоди про співпрацю між Чернівецьким 

національним університетом та Телавським державним університетом імені Якоба 

Гогебашвілі (м.Телаві, Грузія). 



ІІ. Участь у міжнародних проектах 

 Протягом 2019 року викладачі та студенти факультету продовжували 

співпрацю з зарубіжними колегами у міжнародних проектах:  

 

 Українсько-фінський проект «Фінська підтримка реформи української 

школи» («Навчаємось разом»), ініційований Міністерством освіти і науки 

України спільно з урядом Фінляндії (викладачі кафедри педагогіки та 

методики початкової освіти – проф. Романюк С. З., доц. Прокоп І.С.).  

 Італійсько-український проект «EDUC – Educazione Inclusiva in Ucraina nella 

regione di Chernivtsi» – Інклюзивна освіта в Україні в Чернівецькій області 

(викладачі та студенти кафедр педагогіки та соціальної роботи, педагогіки 

та методики початкової освіти, педагогіки та психології дошкільної освіти, 

практичної психології, психології).  



 Науково-дослідна робота за договором М/95-2018 від 22.06.2018 р. (у рамках 
українсько-німецького науково-технічного співробітництва) «На шляху до 
запровадження наукової галузі «Освіта дорослих і післядипломна освіта» в 
Україні. Розробка концепції спеціалізації «Освіта дорослих і післядипломна 
освіта» у вищих навчальних закладах України» (викладачі кафедри педагогіки 
та соціальної роботи – зав. кафедри доц. Петрюк І.М., доц. Кармалюк С.П., 
доц. Камбур А.В., доц. Мудрий Я.С., доц. Платаш Л.Б., доц. Гаврилюк Л.П., 
асист. Гуляєва М.М.). 

 Міжнародний науковий проект «Emotions in social exposure situation: the 
structure and the functions of pre-performance emotions experienced by 
musicians» («Емоції в ситуації соціального впливу: структура та функції емоцій 
перед виступом, які переживають музиканти» у Краківському університеті 
(викладачі кафедри музики - доц. Бойчук І.І., доц. Лісовий В.А.).  

 Міжнародний семінар-тренінг з питань обміну досвідом у сфері роботи з 
підготовки вчителів для системи інклюзивного навчання(викладачі кафедри 
педагогіки та методики початкової освіти, організатори – доц. Гордійчук О.Є., 
О. Болотова директор організації «Інклюзивні практики» та Є. Кожуріничева – 
координатор проектів організації «Інклюзивні практики» (м. Уреки, Грузія).  

 У рамках співпраці з італійським фондом “Giocare in Corsia” відбулася лекція-
презентація «Медіація як мистецтво життя» лектор Софія Дудчак (м. Мілан, 
Італія). 

 

 

 



 Міжнародний воркшоп «Транс-кордонні команди у практиці соціальної 

роботи» у Ясському університеті імені Александра Йоана Кузи (м. Ясси, 

Румунія) (викладачі кафедри педагогіки та соціальної роботи – зав. 

кафедри доц. Петрюк І.М., асист. Попов О.А.).  

 Міжнародний бінаціональний семінар на тему: «Центр освіти дорослих як 

осередок навчання демократії в Україні»( м.Аусбург, Німеччина) та 

Міжнародний бінаціональний семінар на тему: «Розмаїття та 

інтеркультурність як суспільний виклик» згідно програми в рамках 

двосторонньої угоди між Чернівецьким національним університетом імені 

Юрія Федьковича та Католицьким університетом (м. Фрайбург, Німеччіна) 

(викладачі кафедри педагогіки та соціальної роботи).  

 ІІ Міжнародний тиждень інтернаціоналізації освіти для вирішення проблем 

мобільності студентів та інтернаціоналізації вищої освіти в Європі (м. 

Валенсія, Іспанія) (викладачі кафедри педагогіки та методики початкової 

освіти – асист. Цуркан Т. Г. ). 

 Міжнародний шкільний проекті «Родинна твердиня» (викладачі кафедри 

педагогіки та соціальної роботи – доц. Ковальчук І.В.). 

 Міжнародний мистецький проект «Musical bridges» («Музичні мости»  

Австрія-Україна) (асистент кафедри музики Зубчук А.І.).  

 



Міжнародні конференції, проведені на 

факультеті у 2019 році 

 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні орієнтири 
мистецької освіти: традиції, досвід, інновації.»                                  
квітень 2019 року – кафедра музики; 

 Міжнародна науково-практична конференція «Технології 
професійної підготовки фахівців у сучасному освітньому 
просторі»                                                                              
травень 2019 року – кафедра педагогіки та психології 
дошкільної освіти; 

 Міжнародна науково-практична конференція «Соціальне 

партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних 

проблем інклюзії» 

 листопад 2019 року – кафедра педагогіки та соціальної роботи. 



ІІІ. Наукове стажування викладачів 

факультету за кордоном 
 За 2019 рік закордонне наукове стажування викладачі факультету 
педагогіки, психології та соціальної роботи проходили у:  

 Сучавському університеті імені Штефана чел Маре, факультет навчання і 
виховання (м. Сучава, Румунія): 

 доцент кафедри психології Собкова С.І. Тема стажування: «Інноваційні методи та 
технології у викладанні психолого-педагогічних дисциплін: Європейський досвід». 
Документ, що підтверджує стажування – сертифікат № 131 від 07.02.2019 р. Термін 
стажування – 25 січня по 8 лютого 2019 р.; 

 к. пед. н., асистент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Перепелюк І. 
Р. – Тема стажування: «Реалізація професійно-практичного компоненту підготовки 
майбутніх фахівців дошкільної освіти у процесі викладання педагогічних дисциплін». 
Документ, що підтверджує стажування – сертифікат №1057 /FSE від 12 червня 2019 р. 
Термін стажування – 27 травня – 12 червня 2019 р.; 

 завідувач кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти д. пед. н., проф. 
Олійник М. І. Тема стажування: «Реалізація професійно-практичного компоненту 
підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти у процесі викладання психолого-
педагогічних дисциплін». Документ, що підтверджує стажування – сертифікат №38 
від 16 грудня 2019 р. Термін стажування 16 вересня – 15 грудня 2019 р. 

 



 Повітовому центрі ресурсів та освітньої допомоги (м. Сучава, Румунія) 

 к. пед. н., асистент кафедри педагогіки та психології дошкільної 
освіти Перепелюк І. Р. Тема стажування: «Логопедична робота в 
дошкільних закладах Румунії». Документ, що підтверджує стажування 
– сертифікат № 2431 від 29 листопада 2019 р. Термін стажування 25 
листопада – 29 листопада 2019 р.; 

 к. пед. н., асистент кафедри педагогіки та психології дошкільної 
освіти Квасецька Я. А. Тема стажування: «Логопедична робота в 
дошкільних закладах Румунії».Документ, що підтверджує стажування – 
сертифікат № 2433 від 29 листопада 2019 р. Термін стажування 25 
листопада – 29 листопада 2019 р.; 

 асистент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти. 
Микитейчук Х. І. Тема стажування: «Логопедична робота в дошкільних 
закладах Румунії». Документ, що підтверджує стажування – сертифікат 
№ 2432 від 29 листопада 2019 р. Термін стажування 25 листопада – 29 
листопада 2019 р.  

 



 Жешувському університеті на педагогічному факультеті (м. Жешув, 

Польща) в рамках Угоди про співпрацю ЧНУ імені Юрія Федьковича й 

Жешувського університету: 

 к.пед.н., асистент кафедри педагогіки та соціальної роботи Равлюк Т.А. Термін 

стажування – 3.06.2019 р. по 16.06.2019 р.. 

 Вроцлавському університеті (м. Вроцлав, Польща): 

 к.пед.н., асистент кафедри педагогіки та соціальної роботи Попов О.А. у 

(Польща) в рамках програми Кіркланд Ресерч, термін стажування – вересень 

2018 – лютий 2019 р. та в рамках Програми польської комісії у справах ЮНЕСКО, 

термін стажування – жовтень 2019 р.  

 Клайпедському університеті ( м. Клайпеда, Литва): 

 к.пед.н., асистент кафедри педагогіки та соціальної роботи Попов О.А.  Участь 

в літній школі – курси вивчення литовської мови і культури на базі 

Клайпедського університету (Литва). Термін стажування – липень-серпень 

2019р. 

 



Стипендіальна підтримка 

  

 Завідувач кафедри педагогіки та соціальної роботи доц. Петрюк І.М. в 

рамках програми «Еразмус. Академічна мобільність» (м.Клагенфурт, 

Австрія)  

 Асистент кафедри педагогіки та соціальної роботи Попов О.А.в рамках 

програми «Кіркланд Ресерч». 



IV Міжнародні мовні сертифікати 
 За звітній період викладачі факультету отримали сертифікати, що 
підтверджують достатньо високий рівень (рівень В2) володіння  

англійською мовою –  

 В.М. Радчук 

(лютий 2019 р., м. Ченстохова, Польща)  

польською мовою –  

 Т.Д. Федірчик 

 С.З. Романюк 

 М. І. Олійник 

(лютий 2019 р. 2019 р., м. Ченстохова, Польща); 

 Т. А. Колтунович 

 Т. М. Канівець 

 А.М. Богданюк 

 І. Р. Перепелюк  

(квітень 2019 р., м. Ченстохова, Польща); 

 



V. Наукове стажування іноземних 

викладачів на факультеті 

 У квітні 2019 року на факультеті проходив стажування проф. Контіу 

Тіберіу Шойту (“Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi Faculty of 

Philosophy and Social-Political Sciences, Romania), лекція на тему: 

“Особливості підготовки студентів зі спеціальності «Психологія» та 

«Соціальна робота»в Ясському університеті” (16 квітня 2019 р.). 



VІ. Участь у закордонних міжнародних 

конференціях та фестивалях 

 У рамках співпраці з педагогічним інститутом Вроцлавського 

університету (Польща) завідувач кафедри педагогіки та методики 

початкової освіти Романюк С.З. була учасницею Міжнародної 

наукової конференції «ІХ Польсько-українські дні історії 

педагогіки: Освітній вимір місця і простору», яка відбулася 16-17 

травня 2019 р. в м.Закопане. 

 З 23.09.2019 по 27.09.2019 р. доцент кафедри педагогіки та 

методики початкової освіти Гордійчук О. Є. та студенти Коровська 

А., Колодій Я., Ілащук О., Мицкан І., Коваль О. взяли участь  у 

Другому Міжнародному фестивалі інклюзивних практик «Долаючи 

кордони – 2019» (м. Уреки, Грузія). 

 8-10 листопада 2019 р. завідувач кафедри педагогіки та методики 

початкової освіти Романюк С.З. брала участь у Міжнародній 

науковій конференції «Українці Румунії: Історія, сучасність та 

перспективи» (м. Бухарест, Румунія), ініційованій Союзом українців 

Румунії. 



 Викладачі кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти 

активно були учасниками звітної конференції «Building bridges: 

promoting social inclusion and wellbeing for families of children with 

special needs» (Erasmus+ Project no. 2016-1-RO01-KA204-024504) 

(м. Сучава, Румунія, 31 січня 2019 р.). 

 Доцент кафедри психології Поліщук О.М. брала участь у 

міжнародній науково-практичній конференції «Building bridges: 

promoting social inclusion and wellbeing for families of children with 

special needs» (Erasmus+ Project no. 2016-1-RO01-KA204-024504) 

(м. Сучава, Румунія, 31 січня 2019 р.). 

 Фольклорний ансамбль «Буковиночка» (керівник – доц. кафедри 

музики Я.М.Вишпінська) одержав Першу премію Міжнародного 

фестивалю народної музики «Мугурелул» (Дорохой, 22-23 червня 

2019 р.), брав участь у Міжнародному фестивалі української пісні 

імені Назарія Яремчука (Серет, 30 червня 2019 р.)  та виступав з 

нагоди Різдвяних свят у рамках Міжнародної культурної співпраці з 

Генеральним консульством Румунії в Чернівцях, що відбувся 28 

грудня 2019 р. (Консульство Румунії). 



 Викладачі кафедри музики на чолі з  завідувачем кафедри доц. 

Лісовим В.А. були учасниками концерту, присвяченому 205-їй 

річниці від дня народження Тараса Шевченка  у театрі «Тінерімя 

Ромине», а також в творчій зустрічі із членами СУР в бібліотеці 

імені Степана Ткачука (16-18 березня 2019 року) у рамках 

Шевченківських святкувань, організованих Союзом українців в 

Румунії, за підтримки Посольства України у Румунії.   

 Доцент кафедри музики Дерда І.М. брав участь у п’яти концертах і 

творчій зустрічі з ансамблем пісні і танцю міста Рондо у рамках 

Міжнародного фестивалю мистецтв на базі Асоціації культури та 

фольклору Абул-Бека (Іспанія). 

 



VIІ.Студентська міжнародна наукова 

робота 

 
 Студенти спеціальності «Початкова освіта», «Дошкільна освіта» та 

«Соціальна робота» навчаються за програмою «Подвійний диплом» у  

Вищий школі лінгвістичній (м.Ченстохово, Польща).  

 Протягом звітнього періоду студенти кафедри педагогіки та соціальної 

роботи і кафедри практичної психології приймали участь у міжнародній 

літній школі (м. Ясси, Румунія) (4 студенти). 

 Студенти кафедри педагогіки та соціальної роботи брали участь у 

міжнародних семінарах (м. Фрайбург, Німеччина) (9 студента).  

 Студенти спеціальності «Початкова освіта» взяли участь у Другому 

Міжнародному фестивалі інклюзивних практик «Долаючи кордони – 2019» 

(м. Уреки, Грузія). (5 студентів).  

 


