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Наталія   Жигайло  

доктор психологічних наук 

професор кафедри менеджменту 

 

Львівський національний університет імені Івана Франка  



19 квітня 2010 року  
 

з благословення Його Блаженства Любомира Гузара 

— Глави і Отця Української Греко-Католицької 

Церкви та Високопреосвященнішого Архиєпископа і 

Митрополита Львівського Владики Ігоря Возьняка  

була створена добровільна, демократична, незалежна 

громадська Асоціація, засновниками якої стали: 

Комісія у справах молоді УГКЦ (з одного боку) і 

викладачі вищих навчальних закладів (з другого), 

Українська Асоціація викладачів-католиків 



Установчі збори Асоціації 



Українська Асоціація 

Викладачів Католиків 



Логотип Львівського обласного відділення   

Всеукраїнської громадської організації  

«Товариство психологів України» 



 

 

БЛАГОСЛОВЕННЯ 

 АРХИЄПИСКОПА І МИТРОПОЛИТА  УГКЦ 

ВЛАДИКИ ІГОРЯ ВОЗЬНЯКА 

19 квітня 2011 року 
 



«ЦВІТ АСОЦІАЦІЇ» - Владика Йосиф Милян 



Ірина Кожушко-Лозинська – фахівець в галузі бібліотечної справи, 

культурно-просвітницької діяльності, провідний бібліограф ЛДУВС, 

психолог, учасниця хору «Анастасіс» храму Успіння Пресвятої 

Богородиці м. Дубляни 



Стефанія Макаренко - знана науковець,  

багаторічний завідувач кафедри, професор психології із 

великим досвідом практичної діяльності 

 

  



Галина Закалик – відомий психолог, автор та співавтор низки  

навчальних посібників та підручників 



Маріанна Кохан та Наталія Данилевич – знані учені, 

доценти кафедри менеджменту, співавтори проекту та 

навчального посібника «Психологія бізнесу та 

управління» 



Наталія Мрака – кандидат психологічних наук, доцент,  

арт-терапевт, «Психологічні особливості формування 

літературної творчої уяви студентської молоді» (2011р.) 



Оксана Борисенко - кандидат психологічних наук, доцент,  

арт-терапевт, «Психолого-педагогічні засади емпатійно-

особистісного ставлення батьків до дітей з аутизмом» (2013р.) 



Вікторія Марко - кандидат 

педагогічних наук, доцент, 

«Духовне виховання дітей  

молодшого шкільного віку в 

недільних школах» (2013р.) 

Роксолана Карпінська – 

кандидат психологічних наук, 

доцент, “Психологічні аспекти  

вагітності та пологів у жінок із 

захворюванням серцево-

судинної системи”, (2011 р.) 

Оксана Войцеховська -кандидат 

психологічних наук, доцент 

«Особливості проектування 

 теоретичного мислення 

молодших школярів», (2013 р.) 



Оксана Стельмах -  кандидат 

психологічних наук, доцент,  

 «Психологічні умови формування професійної 

Я-концепції майбутніх рятівників» (2016р.) 



 

 

Ірина Зошій – кандидат психологічних наук, доцент,  

 «Психолого-педагогічні умови формування професійної 

компетентності майбутніх юристів» (2018р.) 



Надія Терлецька - доктор філософії в галузі психології, 

  «Рання патопсихологічна діагностика невротичних розладів у хворих соматичних 

стаціонарів» (2012р.) 

Анна Куса – доктор філософії в галузі психології, 

  «Психологічні особливості формування творчої уяви майбутніх дизайнерів» (2017р.) 



Оксана Германович та Марія Стасюк –  

майбутні доктори філософії в галузі психології 



Ірина Гузенко -  старший викладач кафедри морально-психологчного 

забезпечення діяльності військ Національної академії сухопутних 

військ,   нагороджена грамотами, наручним годинником та відзнакою від  

МО України-медаллю "За сприяння Збройним силам України" 



Ірина Сновидович – начальник відділу кар’єри та 

співпраці з бізнесом 



Наталія Боженко, Людмила Кобрін, Марта Кравчик,  

Наталія Снігур, Галина Легендзевич, Наталія Шувар, -  

наші почесні та шановані члени Асоціації 



Андрій Хоронжий, Володимир Яцура, Наталія Коваліско, Ірина 

Городняк, Володимир Харко, Анна Грищук, –  

були у витоків Української Асоціації викладачів-католиків 



"Соціальні та духовні цінності молоді:  

соціо-психологічний дискурс проблеми" за участю 

отця-настоятеля Преображенського храму Ярослава 

Чухнія та Народного артиста України Федіра Стригуна 

(19.04.2007 р.) 
 



  

“Духовно-культурні цінності студентської молоді - відродження і утвердження"  

за участю отця-настоятеля храму Пресвятої Трійці Степана Кащука  

та Народного артиста України Богдана Козака (19.04.2008 р.) 

 



Міжнародна науково-практична 

конференція  “Сучасна парадигма 

управління і Острозька Біблія” 

19 квітня 2009 року 
 



За участі перекладача Острозької Біблії із церковнослов’янської 

мови 

на українську, доктора богослов’я, завідувача кафедри Богослов’я  

Національного університету “Острозька академія”,  

архимандрита, отця-професора Рафаїла Торконяка 



 Міжнародна науково-практична конференція  

студентів та молодих науковців  на тему: 

  ВІРА І РОЗУМ 

Львів, 3 грудня 2010 року 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Напрямки роботи конференції: 

1. Віра і розум в житті сучасного суспільства.  

2. Духовне становлення особистості в умовах ринкових 

відносин 

3. Світоглядні цінності у парадигмі сучасного управління  

4. Релігія і мораль у функціонуванні правової держави 

5.Людина в добу сучасної техногенної цивілізації, глобалізації 

та євроінтеґраційних процесів  



 

 

 

 

 

 

ІІ етап Всеукраїнської науково-практичної конференції на тему: «Віра і Розум»  

відбувся у Києві. Благословив цей захід і безпосередньо взяв участь 

Глава УГКЦ Блаженніший Любомир,  

а також Преосвященний Владика Йосиф (Мілян),  

єпископ-помічник Київської Архиєпархії УГКЦ 

11 грудня 2010 року 
 

 



Міжнародна науково-практична конференція  

"Наука і духовність в системі сучасного управління"  

з благословення Архиєпископа і Митрополита УГКЦ  

Владики Ігоря Возьняка (19 квітня 2012 р.)  





 

"Культура управління в системі розвитку економіки України" 

Відзначення ювілею наукової діяльності професора  

Андрія Гнатовича Хоронжого 

5 березня 2013 року 



 

Науково-практична конференція 

«ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ: ВИТОКИ, РЕАЛІЇ  

ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» 

20 жовтня 2014 року 
 



І Всеукраїнська науково-практична конференція  

«ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНІ  АСПЕКТИ  ДУХОВНОСТІ:  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ  ТА ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ГІДНОСТІ» 

20 квітня 2015 року 



 
 
 

 

 
Всеукраїнська науково-практична конференція:  

«БЕЗПЕКА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В ХХІ СТОЛІТТІ:  

ПРОБЛЕМИ, ВИТОКИ, РІШЕННЯ»  

27 листопада 2015 року 



 

  

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНІ  АСПЕКТИ  

ДУХОВНОСТІ:  

ДОВІРА  ЯК  ОСНОВА  ЗМІН  В  ЕКОНОМІЦІ  ТА  

СУСПІЛЬСТВІ 19 лютого 2016 року, 

присвячена пам’яті Героїв Небесної сотні 
 



 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція  

ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНІ  АСПЕКТИ  ДУХОВНОСТІ  

В  ЕКОНОМІЦІ  ТА  УПРАВЛІННІ 

19 лютого 2017 року 
 



Міжнародна науково-практична конференція :  

«Психологія бізнесу та управління: виклики сьогодення» 

16 березня 2018 року 



 

IV Міжнародна науково-практична конференція  

«Філософсько-психологічні аспекти лідерства в 

бізнесі, освіті та державі», (15 березня 2019 року) 
 



Творимо Україну 
24 серпня День Незалежності України 



Церкві парафії святих Кирила і Мефодія  

на Новому Львові — 20 років 

ЇЇ започаткували: настоятель отець Володимир Сичак, шановний директор СШ 69 

Ярослав Котик і Наталія Жигайло (тодішня психолог і математик цієї школи).  



Монографії, навчальні посібники, підручники 

 

 



Подяки та грамоти 



 

Освітня програма «Психологія бізнесу та управління» у 

Львівському національному університеті імені Івана 

Франка - унікальна можливість здобути кваліфікацію:  

«Магістр з менеджменту. Бізнес-психолог.  



З метою популяризації освітньої програми  

«Психологія бізнесу та управління»  

працює науково-практичний проект  

 «Психологічна майстерня менеджменту» 

В межах проекту "Психологічна майстерня 

менеджменту“ 

Марія Стасюк - психолог, сертифікований 

гештальт-терапевт,  супервізор.  

Тема:  «Психологія тривоги» 



Галина Карпук  

 відомій психолог, коуч 

«Системний коучинг як інструмент 

особистісного розвитку» 



 
Психологічний тренінг «Гроші і відносини з ними»!  

Римма Грищук —організаційний консультант, системний консультант, бізнес-

тренер, власник «Центру бізнес-освіти і консалтингу», кандидат економічних 

наук, практикуючий психолог, автор та ведуча програм та семінарів з лідерства, 

управління, особистісного росту. 



Співпраця із органами державної влади  

Людмила Левицька 

начальник відділу навчання, стажування та практики  

управління персоналом Львівської міської ради: 

«HR-менеджер як професія» 



Кар'єрний марафон «ОСВІТА. БІЗНЕС. ПСИХОЛОГІЯ» 

Майстер-клас Ірини Снітинської «Психологія ораторства» 



Тренінг командної роботи 

 Вікторії Слюсаренко та Валерія Бессараб 



Тренінг «Самоменеджмент» 

 доктора економічних наук, професора Зорини Юринець 



Міжнародна співпраця в межах проекту “Психологічна 

майстерня менеджменту”, професор Вебстерського 

університету Сальваторе Джакомуцці та Сандра Веляскес 



 
 

Cпівпраця з комітетом  «Освітньої та кадрової політики» 

Львівської  Торгово-промислової палати, Радою підприємців у Львівській області, 

Асоціацією Будіндустрія, Західноукраїнським центром коучінгу та розвитку  

собистості, Відділом розвитку та співпраці з бізнесом, Міжнародним клубом 

успішних жінок «Жінки України».   
 



Співпраця із випускниками 

Юні підприємці Назар Драла та Остап 

Горбань, для яких ази психології ведення 

бізнесу є одними із пріоритетних 

 і рушійних знань!  



Випускники магістерської Освітньої програми 

 «Психологія бізнесу та управління» 



Разом із майбутніми державотворцями у театрі Марії 

Заньковецької! Повчальний перегляд вистави «Гуцульський рік» з 

метою пізнання та шанування традицій українського народу! 



Cпівпраця із ІТ-компанією SoftServe!  



     За час діяльності Асоціації викладачів-католиків ми відвідали 

ряд святих місць.  

     Однією із знаменних поїздок була проща до Гошівського 

монастиря — греко-католицького монастиря Чину св. Василія 

Великого у селі Гошеві Долинського району на Івано-

Франківщині.  

Учасники  цієї прощі   духовно виросли та збагатили свій 

внутрішній світ, пізнали багато нового  та корисного. 



Студенти Львівського національного університету  

імені Івана Франка на прощі у Зарваниці  



 

Захоплююча 

поїздка в с.Унів 

05.11.2011р. 

    Викладачі -  

католики на чолі з 

професор  

Жигайло Наталією 

Ігорівною та 

студенти отримали 

незабутні враження 

від перебування в 

святих місцях.  



Викладачі і студенти УАВК на реколекціях в 

Духовно-реколекційному центрі м.Новояворівськ 

(грудень, 2010 року) 



 
 Дуже пом’ятною стала проща для студентів в Крехівський 

монастир  

(400-ліття якого в цей день святкували) і в  с.Заглина Жовківького 

району (де проходить Всеукраїнська Проща в травні на День 

Матері) 

28 вересня 2012 року 

Дуже  



 

Реколекції 06.04-07.04.2013 с. Береги. 

В час Великого Посту ми духовно очистилися.  

Ця поїздка  подарувала нам почуття єдності .  

Нас об’єднала молитва.  

Члени Асоціації,  Духовник Асоціації  та студенти. 
 



Святоуспенська Унівська лавра 



Професор і перевізник  

        Один відомий професор університету,  якого мали представити до Нобелівської  

премії, вибрався на озеро. 

           Він попросив перевізника, аби той повозив його по озеру на своєму човні. Добродій 

погодився. Коли відплили  вже доволі далеко від берега, професор узявся допитуватись:  

           - Чи ти знаєш історію? 

           - Ні! 

           - Що ж , вважай, чверть твого життя пропала намарне. А знаєш астрономію? 

           - Ні! 

           - Ну то дві чверті твого життя втрачено. А може знаєш філософію? 

           - Та ні. 

           - Тоді ти змарнував три чверті свого життя. 

           Зненацька здійнялася шалена буря. Човник посеред озера гойдало, немов  горіхову 

шкаралупку. Перевізник , намагаючись, перекричати завивання вітру, запитав 

професора: 

           - Пане професоре, а Ви вмієте плавати? 

           - Ні, - відповів професор. 

           - То, вважайте, ціле ваше життя втрачене….. 

Є дуже багато різних шляхів, часто надзвичайно гарних і привабливих,  

які ведуть в нікуди. Дорога життя – одна – єдина.  

Це Божа дорога. Ніколи не губи того, що справді найважливіше! 



Утвердження і розквіт нашої держави 

можливий лише за умови професійного та 

духовного становлення і здійснення кожного 

громадянина, фахівця, професіонала, 

насамперед  майбутнього фахівця, який має 

стати вирішальною силою, що забезпечить 

незворотність поступу України до своєї волі, 

слави, економічного та соціального добробуту,  

здорової нації, сильної держави європейського 

рівня. 

 



Дякую за увагу!  


