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Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Назва конференції, семінару, вебінару 

Кравчик Л.М. Курс «Протидія та попередження булінгу в закладах 

освіти» 

Інтернет-конференція «Ключові тенденції шкільної 

освіти 2019/2020» 

Інтернет-конференція «Безпека в інтернеті» 

Інтернет-конференція «Інтернет-ресурси у навчальному 

процесі» 

Вебінар «Оптимізація процесу підготовки до ЗНО» 

Вебінар «Як налагодити ефективне онлайн-навчання та 

покращити комунікацію з учнями в умовах карантину» 

Вебінар «Форми та методи подання матеріалу в умовах 

дистанційного навчання» 

Пилипчук Р.І. Інтернет-конференція «Безпека в інтернеті» 

Інтернет-конференція «Ключові тенденції шкільної 

освіти 2019-2020» 

Вебінар «Творчі методи трансформації та подолання 

конфліктів» 

Менделюк Т.М. Курси «Медіаграмотність: практичні навички» 

«Осмислені й переосмислені» (українська література) 

Вебінар « Метод компаративного аналізу художніх 

творів» 

Вебінар «Як організувати дистанційне навчанняиза 

допомогою найпростіших онлайн-ресурсів" 

Конференція класних керівників і кураторів «Виховання 

громадянина України – стратегічна мета національно-

патріотичного виховання» (Доповідь «Національно-

патріотичне виховання на уроках словесності» 

Хитра І.О. Міжнародна наукова конференція «Традиційні та 

інноваційні підходи до наукових досліджень» 

Літвинчук Н.П. Науково-методична конференція "Формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців" 

 «Модернізація освітніх і професійних стандартів в 

Україні» 

Інтернет-конференція "Як уцікавити навчання за 

допомогою ІКТ" 

"Інтернет- ресурси для дистанційної роботи з класом" 

Мацерук С.С. Конференція  «Формування національно-патріотичного 

виховання на уроках історії» 

Мельник Р.М. XV МНПК молодих вчених. «Аналіз взаємозалежності 

політики та права.// Правове життя: сучасний етап та 



перспективи розвитку». 

Детермінізм педагогічного такту та політичної етики 

в сучасній освіті України.  Володимир – Волинський 

педагогічний коледж ім.. А.Ю. Кримського: минувшина, 

сучасність, майбуття : матеріали Всеукраїнської наук.-

практ. конф. з міжнародною участю, присвяченої 80-

річчю освітнього закладу; 28.11.2019 р., м. Володимир – 

Волинський / упоряд., голов. Ред.. Б.Є. Жулковський. – 

Вежа-Друк, 2019. – 532 с. 

 Лобізм як метод геополітичної комунікації. Сучасні 

перспективи розвитку науки: матеріали ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції м. Київ, 10-11 11. 2019 

року. – Київ : МЦНД, 2019. – 68 с. 

Проблеми російсько-польських політичних відносин. / 

XIII Міжнародна наукова конференція “Молодь як 

стратегічний потенціал розбудови національної 

економіки”, 13.03.2020 р., Коледж технології, бізнесу та 

права СНУ ім. Лесі Українки. 

Паритетна демократія як частина політичної 

культури суспільства. / VII Міжвузівський науково–

практичний семінар“Гендерні студії”, 30.04.2020 р., 

Луцький педагогічний коледж 

Проблеми російсько-польських політичних 

відносин. Збірник тез доповідей XІII Міжнародної 

ПОЛЬСЬКИХ студентської наукової конференції 

„Молодь як стратегічний потенціал розбудови 

національної економіки” / Укладачі: О.П. Боярчук, І.В. 

Макарук, О.Я. Лещенко – Луцьк: студія поліграфічних 

послуг та дизайну «LUCKY», 2020. – 270 с 

«НОВИЙ» СВІТОВИЙ ПОРЯДОК ТА 

ПУТІНОКРАТІЯПолітологічнічитанняіменіпрофесора 

Богдана Яроша : зб. наук. пр. / за заг. ред. В. І. 

Бортнікова, О. Б. Ярош, Я. Б. Яроша. − Луцьк : Вежа-

Друк, 2020. – Вип 

Домальчук С.В. Вебінар "Предметний інтенсив: історія України та світу."              

Конференція "Мотивація в освіті: інструменти , прийоми 

та принципи."  

Конференція "Інтернет-ресурси в навчальному процесі." 

  

 

Голова циклової методичної комісії                     Кравчик Л.М. 

 


