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Науково-практичну конференцію «Гуманітарні дослідження в аграрній 

сфері: філософський, історичний та мовознавчий аспекти» проведено в 

рамках ХХІІІ Міжнародного науково-практичного форуму «Теорія і практика 

розвитку агропромислового комплексу та сільських територій». 

Учасниками конференції були представники: 

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

Ю. Артимишин, к. і. н. П. Артимишин, здобувач Т. Бортнік, к. і. н. 

Н. Булик, молодший науковий співробітник І. Луцик, к. і. н. М. Войтович, 

к. і. н. Я. Яковишина, к. і. н. Н. Кісь, к. і. н. Н. Колб, аспірант Р. Кушпета, 

к. і. н. Н. Мисак, к. і. н. М. Ониськів, к. і. н. І. Орлевич, аспірант 

Р. Попелюк); 

- Луцького національного технічного університету (к. і. н. О. Вісин); 

- Львівського торговельно-економічного університету (к. пед. н. В. Лисак, 

к. т. н. Л. Решетило); 

- Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України 

(аспірант М. Клименко); 

- Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв (к. і. 

н. О. Муц, студентка К. Гончарук); 

- ВСП «Стрийський фаховий коледж Львівського національного 

університету природокористування» (викладач вищої категорії 

О. Ситор). 

Під час роботи конференції було заслухано 12 доповідей, тематика яких 

цього року залишила осторонь проблему війни на території нашої держави, 

тож учасники конференції підняли питання, пов'язані з міграцією за кордон 

та внутрішніми переміщеннями наших співвітчизників, особливостями 

формування світоглядів на різних територіях нашої держави, рецепції війни у 

художніх творах. Також були проведені паралелі та аналогії між минулим і 

сьогоденням на прикладі конституції П. Орлика, що в черговий раз 

продемонструвало глибоке коріння тих загроз, які нависли над Україною 

сьогодні. Жваву дискусію викликала доповідь про навчально-наукові 

мандрівки студентів технічного, сільськогосподарського та ветеринарного 



профілів у Галичині на початку ХХ ст., які порівнювали із сучасним станом 

справ у сфері практичної підготовки молодих спеціалістів та з'ясовували 

умови та особливості участі у таких програмах. Не залишились поза увагою 

учасників конференції й особливості дистанційного навчання та необхідність 

опановувати новітні технології. У доповідях аналізувались не лише переваги 

платформ для віддаленої роботи і навчання, але й проблеми емоційного 

виснаження викладачів, зниження ефективності їхньої роботи через втрату 

чи обмеженість живого спілкування. Доповіді на теми академічного 

перекладу, особливостей укладання глосаріїв, елементів музейної педагогіки 

на заняттях з української словесності, рекламних текстів і української 

релігійної фразеології ще раз підкреслили важливість знати, цінувати і 

грамотно користуватись українською мовою. 

За результатами науково-практичної конференції прийнято ухвалу: 

1. Розвивати наукове співробітництво і пошук наукових грантів для 

проведення спільних досліджень між структурними одиницями 

гуманітарного профілю Львівського національного університету 

природокористування та наукових і навчальних закладів України. 

2. Організовувати, проводити та брати участь у вітчизняних і 

міжнародних наукових конференціях, проєктах та круглих столах, які 

сприяють популяризації української наукової думки та створенню 

позитивного іміджу представників української академічної спільноти. 

3. Якісно підвищити рівень педагогічної майстерності науково-

педагогічних працівників шляхом залучення їх до сучасного технологічного 

поля і раціонального користування новітніми платформами для 

дистанційного навчання.  

4. Збільшити кількість якісних публікацій іноземними мовами із метою 

презентації досліджень українських науковців у міжнародному науковому 

просторі. 

5. Брати активну участь у громадсько-патріотичному вихованні молоді, 

популяризувати та поширювати достовірну інформацію щодо історичної, 

культурної та наукової спадщини українського народу. 

Ухвала прийнята усіма учасниками конференції шляхом відкритого 

голосування. 

 


