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про роботу науково-практичної конференції 

«Гуманітарні дослідження в аграрній сфері:  

філософський, історичний та мовознавчий аспекти» 
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Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни 

 

Науково-практичну конференцію «Гуманітарні дослідження в аграрній 

сфері: філософський, історичний та мовознавчий аспекти» проведено в рамках 

ХХІІ Міжнародного науково-практичного форуму «Теорія і практика 

розвитку агропромислового комплексу та сільських територій». 

Учасниками конференції були представники: 

- Львівського національного університету імені І. Франка (к. і. н. 

О. Шевченко); 

- Львівського національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С. З. Гжицького (д. е. н. М. Шульський); 

- Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (к. і. н. 

Н. Мисак, к. і. н. Н. Колб, к. і. н. Н. Кісь); 

- Львівського музею історії релігії (к. і. н. І. Орлевич); 

- Стрийського фахового коледжу Львівського національного аграрного 

університету (к. філос. н. О. Васільєва, викладачі О. Ситор, М. Калічак, 

Н. Баран, С. Яцентюк, студентка М. Мартинів); 

- науково-педагогічні працівники Львівського національного аграрного 

університету. 

Під час роботи конференції було заслухано 12 доповідей, присвячених 

питанням фізичної економії та органічного землеробства, культури мовлення 

сучасних студентів, постаті Тита Войнаровського та його позиції щодо 

перспектив розвитку селянства в Австро-Угорщині, ідейних засад нової 

економічної політики більшовиків щодо сільського господарства, педагогіки 

співробітництва, соціальної ідентичності сільської і міської молоді, 

перспектив розвитку людства, особливостей фінансової діяльності 

українських студентських організацій Галичини, методологічних прийомів 

викладання іноземних мов тощо. 

 

 



За результатами науково-практичної конференції прийнято ухвалу: 

1. Розшири проблематику наукових досліджень у сфері фізичної економії, 

популяризувати оригінальні ідеї української філософської школи фізичної 

економії в дослідницькому просторі України та поза його межами шляхом 

публікації результатів досліджень, проведення наукових заходів. 

2. Розвивати наукове співробітництво та сприяти активізації проведення 

спільних досліджень між кафедрами гуманітарного профілю університетів та 

наукових установ України, зокрема її Західного регіону. 

3. Популяризувати освоєння новітніх педагогічних технологій та методик 

з метою забезпечення систематичного підвищення рівня якісної підготовки 

науково-педагогічних кадрів з урахуванням вимог та викликів сучасного світу. 

4. Розширити кількість публікацій українських науковців-гуманітаріїв 

(філософів, істориків, філологів) іноземними мовами з метою презентації 

результатів їхніх досліджень у міжнародному науковому просторі. 

5. Використати матеріали конференції в навчальному процесі та при 

плануванні наступних наукових заходів з відповідної проблематики. 

 

 

 


