
 
 

ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

ДЕРЖАВНА ВИЩА ПРОФЕСІЙНА ШКОЛА ІМЕНІ ВІТЕЛОНА В ЛЄГНИЦІ 

ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНА АКАДЕМІЯ У ВАРШАВІ 

УНІВЕРСИТЕТ КАЗИМИРА ВЕЛИКОГО У БИДГОЩІ 

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ДОСЛІДНИКІВ ОСВІТИ 

АСОЦІАЦІЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ШКОЛИ ІМЕНІ 

ВІТЕЛОНА У ЛЄГНИЦІ «АКАДЕМІЧНА СПІЛЬНОТА» 

 

 

IІ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 

СУСПІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ У XXI СТОЛІТТІ. 

ЗАГРОЗИ, СПОДІВАННЯ, ВИКЛИКИ 

 

28-29 ЖОВТНЯ 2019 РОКУ 

 

ПОЧЕСНИЙ ПАТРОНАТ 

Проф. Надія Скотна – ректор Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка;  
Проф., інж. Ришард Писарський – ректор Державної вищої професійної школи імені 

Вітелона у Лєгниці; 

Проф. Марія Сєрпіньська – ректор Варшавської економіко-гуманітарної академії  

 

 

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ 

Проф. Світлана Щудло – Дрогобицький державний педагогічний університет імені 
Івана Франка, президент Української асоціації дослідників освіти; 
Prof. zw. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko – Akademia Humanistyczno-

Ekonomiczna w Warszawie; 

Prof. zw. dr hab. Stanisław Dąbrowski – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona 

w  Legnicy;  

Проф. Наталія Крестовська – Одеський гуманітарний університет; 

Дoц. Юрiй Вoвк – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана 
Франка, проректор з науково-педагогічної роботи; 
Prof. dr hab. Nataliia Pobirchenko – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona  

w Legnicy; 

Prof.dr hab. Maria Deptula – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; 

Prof. nadzw. dr hab. Joanna Konarska – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego;  

Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Korybski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; 

http://www.plan.pwsz.legnica.edu.pl/checkNauczycielAll.php?pracownik=33&wydzial=2


 
Prof. dr Geraald G. Sander – Hochschule für Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg; 

Проф. Оксана Заболотна – Уманський державний педагогічний університет ім. Павла 

Тичини; 

Prof. dr hab. Robert Wiszniowski – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w 

Legnicy; 

Dr Helena Babiuch – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy; 

Dr Wioletta Drzystek – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy; 

Dr Karol Rusin – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy; 

Dr Agnieszka Kos – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy; 

Dr Beata Skwarek – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Доц. Оксана Зелена – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана 

Франка; 

Доц. Олександра Проць – Дрогобицький державний педагогічний університет імені 

Івана Франка; 

Доц. Ірина Мірчук – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана 

Франка; 

Доц. Ярослав Комарницький – Дрогобицький державний педагогічний університет 

імені Івана Франка; 

Доц. Єлизавета Копельців-Левицька – Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка;  

Dr Wioletta Junik – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; 

Dr Katarzyna Sępowicz-Buczko – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. WItelona w 

Legnicy; 

Dr Jerzy Buczko – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. WItelona w Legnicy; 

Dr Anna Pawlak – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie; 

Dr Justyna Stadniczeńko – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie 

 

 

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІΪ 

 

ІІ Mіжнародна наукова конференція «Суспільно-правові аспекти виховання у XXI 

столітті: Загрози, сподівання, виклики» присвячена обговоренню змін у процесі 

виховання дітей та молоді у контексті сучасних викликів. 

 Тематика конференціï має міждисциплінарний характер і охоплює широке коло 

питань. Серед проблем, що стосуються правових аспектів процесу виховання, 

предметом обговорень будуть питання педагогіки права, правової соціалізації, захисту 

прав дитини, законодавчих гарантій безпеки дитини, відповідного соціального 

забезпечення тощо. Соціальний аспект проблем до обговорення охоплює загрози в 

процесі виховання дитини, пов'язані із швидкими суспільними змінами, а також заходи, 

яких слід вживати для запевнення почуття безпеки. Філософський і суспільно-правовий 

контексти стосуються виховання в системі значимих для суспільного розвитку 

цінностей. Окрему увагу буде зосереджено на питання профілактики ризикованої 

поведінки дітей та молоді. 



 
 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ 

I. Роль держави в суспільному житті і вплив глобалізації на процес виховання дітей 
та молоді. 

II. Виховання в дусі справедливості, верховенства права та миру.  
III. Сфера безпеки і добробуту.  
IV. Діти і молодь у сферах сycпільного життя. 
V. Діяльність третього сектора в інтересах безпеки і виховання дітей та молоді. 
VI. Профілактики ризикованої поведінки дітей та молоді. 

VII. Студенти про виховання і безпеку.  
  

МЕТА КОНФЕРЕНЦІΪ 

Метою конференціï є ініціювати у міжнародному контексті міждисциплінарні 

наукові дискусії та роздуми над питаннями, що стосуються проблематики виховання  

(у соціальному та правовому аспектах), з врахуванням загроз, спричинених сучасними 

змінами XXI століття, а також нових стимулів для запевнення почуття безпеки. 

Міркування з питань, викладених у проблематиці конференції, повинні допомогти у 

відповіді на ряд проблем, що стоять перед педагогами, батьками, особами, що 

відповідають за розробку і реалізацію правових норм, і, нарешті, перед громадськістю 

на регіональному та міжнародному рівнях, і стосуються процесу виховання дитини у 

складних умовах сучасного соціального середовища. 

Тематична різноманітність питань, поставлених під час пленарних засідань і 

дебатів, створюватиме можливості для обміну інформацією, поширення результатів 

досліджень  і багатопланової співпраці між вітчизняними та зарубіжними науковцями.  

Конференція матиме інтердисциплінарний характер. Запрошуємо до участі в ній 

усіх зацікавлених дослідників та практиків з різних наукових дисциплін, які займаються 

вихованням і освітою нових поколінь. Ми сподіваємося, що конференція знайде відгук 

серед осіб, відповідальних за формування політики в галузях освіти, виховання і 

безпеки, а також – серед студентів різних спецільностей.  

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІΪ: украïнська, англійська, польська.  

Під час пленарних виступів учасникам буде забезпечено синхронний переклад. 

Мови наукових публікацій: українська, польська, англійська. 

Miсце проведення конференціï: Дрогобицький державний педагогічний університет 

імені Івана Франка, м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24  

 

 

 

 

 



 
 

 

ВАЖЛИВІ ДАТИ: 

до 5 вересня 2019 року необхідно заповнити реєстраційну online форму тут: Заявка 

учасника (Registration form); 

до 20 вересня 2019 року надіслати текст статті на електронну адресу оргкомітету 

конференції  kpspddpu@gmail.com або завантажити до online форми заявки 

учасника; 

до 25 вересня 2019 року організатори надішлють запрошення з підтвердженням 

рекомендації статті до друку; 

до 30 вересня 2019 року оплатити організаційний внесок конференції; 

до 10 жовтня 2019 року організатори надішлють остаточну програму конференції. 

 

ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІΪ   
 
Перший день конференціï 

08:30-10:00          Реєстрація учасників 

10:00-10:30          Відкриття конференціï 

10:30-12:00          Пленарне засідання  

12:00-13:00          Перерва на каву/чай 

13:00-15:30          Секційні засідання 

15:30-16:00          Підведення підсумків першого дня конференції 

16:00-18:00          Екскурсія Дрогобичем «Стежками Івана Франка та Бруно Шульца» 

19:00-22:00          Інтеграційна зустріч та урочиста вечеря. 

Другий день конференціï    

09:00-10:00          Реєстрація учасників   

10:00-12:00          Дискусійна секція для молодих дослідників  

10:00-12:00          Семінар з профілактики ризикованої поведінки дітей та молоді 

12:00-13:00          Підведення підсумків конференціï, дискусія  

13:00-14:00          Почастунок для учасників 

14:00-17:00 – виїзд до Державного історико-культурного заповідника "Нагуєвичі"  

 

ПУБЛІКАЦІЯ СТАТЕЙ 

Статті учасників будуть опубліковані в міжнародному збірнику наукових праць 

«Молодіжна політика: проблеми та перспективи» до початку конференції. Вимоги 

до публікації  

За бажанням авторів, статті, рекомендовані науковою радою, після позитивного 

рецензування можуть бути опубліковані у Zeszytach Naukowych PWSZ im. Witelona  

w Legnicy  або електронному наукових журналах «Youth in Central and Eastern Europe. 

Sociological Studies» (включені до бази Index Copernicus) (публікація безкоштовна).  

https://drive.google.com/open?id=1jQ9QkDunzVtotorM_CTnBGLq3GTsCVViXetL8vqywJs
https://drive.google.com/open?id=1jQ9QkDunzVtotorM_CTnBGLq3GTsCVViXetL8vqywJs
mailto:kpspddpu@gmail.com
http://www.imsbrno.cz/pl/konferencja/prelegenci-w-sesjach-plenarnych.html
http://www.imsbrno.cz/pl/konferencja/prelegenci-w-sesjach-plenarnych.html
https://drive.google.com/open?id=1_7egY2JPmG7xXZs0GstqZBEEs9nHjypd
https://drive.google.com/open?id=1_7egY2JPmG7xXZs0GstqZBEEs9nHjypd


 
 

ОПЛАТА ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІΪ 

 

1. Для учасників з України – 450 грн. 

2. Для закордонних учасників  – 100 PLN або 25 Євро 

 

Оплата охоплює участь у конференції, роздаткові матеріали конференції, 

сертифікати участі у конференції, почастунок під час перерв, урочисту вечерю, 

екскурсію Дрогобичем та виїзд до заповідника «Нагуєвичі».  

Кошти приïзду на конференцію та ночівлі учасники покривають самостійно.  

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ 

Учасники з України здійснюють оплату банківським переказом за реквізитами: 

Дрогобицький державний педагогічний університет  імені Івана Франка, ЄДРПОУ 

02125438, МФО 820172, р/р 31251352108508 у Дрогобицькому УДКСУ Львівської обл., 

призначення платежу «За участь у конференції». Копію квитанції про оплату просимо 

надіслати на електронну пошту kpspddpu@gmail.com 

Учасники з-за кордону здійснюють оплату банківським переказом за реквізитами: 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, 59-220 

Legnica, Nr 77 1090 2066 0000 0001 1802 0347, вказавши ім̓ я та прізвище учасника 

з допискою:  IІ MKN „Prawno-społeczne aspekty wychowania …”.  

КОНТАКТИ 

проф. Світлана Щудло – e-mail: svitlana.shchudlo@gmail.com, kpspddpu@gmail.com, 
ДДПУ імені Івана Франка 
доц. Оксана Зелена – моб. +380975684422, ДДПУ імені Івана Франка 
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko – e-mail: sepowiczbuczkok@pwsz.legnica.edu.pl 
dr Anna Pawlak – e-mail: a.pawlak@vizja.pl 
 

mailto:kpspddpu@gmail.com
mailto:svitlana.shchudlo@gmail.com
mailto:kpspddpu@gmail.com
mailto:a.pawlak@vizja.pl

