
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 16877 Соціальна педагогіка

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 231 Соціальна робота

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 282

Повна назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Ідентифікаційний код ЗВО 02070987

ПІБ керівника ЗВО Мельник Володимир Петрович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.lnu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/282

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 16877

Назва ОП Соціальна педагогіка

Галузь знань 23 Соціальна робота

Спеціальність 231 Соціальна робота

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, Фаховий молодший бакалавр, ОКР 
«молодший спеціаліст», Молодший бакалавр
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

кафедри: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, початкової та 
дошкільної освіти,  фізичного виховання та спорту, теорії та історії 
культури,  давньої історії України та архівознавства,  філософії, 
іноземних мов для гуманітарних факультетів, безпеки життєдіяльності; 
Центр соціального розвитку та громадських ініціатив

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

вул. Туган-Барановського, 7 Львів, 79005

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 148518

ПІБ гаранта ОП Корнят Віра Степанівна

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

vira.kornyat@lnu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(095)-771-11-93

Додатковий телефон гаранта ОП +38(063)-023-59-96
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 3 р. 10 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Підготовка фахівців соціальної роботи здійснюється на факультеті педагогічної освіти з дня створення. Їх 
необхідність була зумовлена потребою як на державному рівні, так і регіону у підготовці конурентноспроможних 
компетентних фахівців у галузі соціальної роботи, які здатні професійно і комплексно розв’язувати складні 
спеціалізовані завдання соціального й індивідуального контексту проблем особи, сім’ї, соціальної групи, громади, 
які надають соціально-педагогічні послуги різним соціально вразливим категоріям населення. Підтвердженням 
цього стало також вивчення ринку праці, потреб дійсних та потенційних роботодавців, практик впровадження 
подібних освітніх програм в регіоні. Перша редакція ОП була розроблена робочою групою у 2018 р. і відповідала 
тодішнім тенденціям на ринку праці та його потребам. 
У 2019 р. ОП була оновлена, її зміст приведений у відповідність до нормативних документів – прийнятого 
Державного Стандарту вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота першого (бакалаврського) рівня, 
Класифікатора професій ДК 003: 2010.
Наступний перегляд ОП (2020 р) був проведений з урахуванням пропозицій щодо її удосконалення з боку 
роботодавців, студентів. До складу робочої групи її розробників були включені Бордіян Я.І. від роботодавців, Співак 
У.Я. з числа здобувачів освіти.
Зміст ОП, підготовка фахівців соціальної сфери, зокрема її акцент та соціально-педагогічній складові, зумовлений 
потребою у соціальних педагогах в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) 
освіти. Крім того кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи є в структурі факультету педагогічної освіти, 
який має досвід та традиції інноваційної діяльності у таких установах. 
Подальші консультації, круглі столи, зустрічі з роботодавцями, здобувачами освіти, соціальні зміни в суспільстві, 
вимоги ринку праці зумовили наступне обговорення та оновлення ОП у 2022 році, що відобразилося у конкретизації 
ЗК, ФК, та ПРН, які формуються під час вивчення навчальних дисциплін; введенні нових освітніх компонентів у 
нормативну, вибіркову частини освітньої програми. 
Позитивний вплив на реалізацію освітньої програми має також створення на факультеті з 01 січня 2022 року 
самостійної кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (шляхом розподілу існуючої кафедри спеціальної 
освіти та соціальної роботи), яка відповідає сьогодні за реалізацію освітньої програми Соціальна педагогіка; на 
період 2022−2023 рр. кафедра отримала членство у Міжнародній Асоціації Шкіл соціальної роботи (IASSW). Запит 
на фахівців соціальної сфери не зменшується і з огляду на сьогоднішню ситуацію в країні (децентралізація влади, 
створення ОТГ, активні військові дії), що підтверджує актуальність та перспективи розвитку ОП
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2022 - 2023 31 22 9 0 0

2 курс 2021 - 2022 34 29 9 0 0

3 курс 2020 - 2021 25 14 6 0 0

4 курс 2019 - 2020 25 22 7 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 16877 Соціальна педагогіка

другий (магістерський) рівень 39568 Соціально-психологічна реабілітація

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні
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7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 163345 64243

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

162647 64243

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

698 0

Приміщення, здані в оренду 1071 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма 231_ОП_бакалавр_2022.pdf LYI0APGqsxuMJGln9pxE07hnUtGokT0E+KcUyuP6Wns
=

Навчальний план за ОП 231_НП_бак_2022_д.pdf LoX6ipWs9Uz8/RnTFvV5ImtEPoaZnRAGKblxg3kf4Jo=

Навчальний план за ОП 231_НП_бак_2022_з.pdf qvm9X7mKMAF7TZZ8eEfcTP2FP8Z+SVf5/PkCiLP+f0Q
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Лякішева_рецензія.pdf Jon2kPwhOEEgPxz+m1vO/1fFyxeTa8BYlDIZsvWyzdE=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Гайдамашко_рецензія.pdf v0FPQMVQ5NRitUD254XgO+JMh3Fcrwm6Dwnrv9qW
NJQ=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Кобрин_відгук.pdf AFJORPG18b2u+1qkmSx3LHyQIAZTE/YM8//Ys49erzA
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Лозинський_відгук.pdf jEQxmCESs+h+m+bmqPwkPvP7Dt3XPlVMEjIuxCO3qcs
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Цілі ОП: підготовка компетентних конкурентоспроможних фахівців у галузі соціальної роботи, які здатні на 
професійному рівні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми соціальної роботи, соціальної 
педагогіки, виконувати професійну діяльність як у державних, так і недержавних організаціях соціальної сфери, 
закладах освіти.  
ОП спрямована на формування системи компетентностей щодо ведення соціальної роботи в соціумі, соціально-
педагогічної роботи у закладах освіти з використанням сучасних методів та теорій соціальної роботи, інновацій 
вітчизняного та зарубіжного досвіду соціальної, соціально-педагогічної діяльності.
Особливістю ОП Соціальна педагогіка серед інших ОП ЗВО Львова та області де готують ФСР (ВНЗ УКУ, НУ 
«Львівська політехніка», ЛДУБЖД, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка) є її соціально-
педагогічна складова і передбачає підготовку здобувачів до професійної діяльності через розвиток у них здатності до 
виявлення соціальних проблем в індивідуальному розвитку особистості, їх практичного вирішення. Також варто 
відзначити практико-орієнтований підхід професійної підготовки за ОП, її інтеграція з інноваційною діяльністю, 
оволодіння студентами новітніми методами роботи з різними категоріями населення у закладах освіти (ЗДО, ЗОШ, 
заклади професійної (професійно-технічної) освіти), навичками проектної діяльності, які сприяють вирішенню 
соціальних проблем як на індивідуальному, так і соціальному рівнях

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Мета ОП відповідають місії і візії стратегії Львівського університету чинній на момент створення ОП редакції 
стратегії (Стратегія Львівського національного університету імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf), а також корелюється з новою стратегією Університету (Стратегія ЛНУ ім. 
І. Франка (с. 2; с. 4-5; с. 12; с. 15) https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/strategy-2021-2025.pdf) щодо 
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створення освітнього середовища та формування системи підготовки висококваліфікованих конкурентоспроможних 
фахівців із урахуванням особливостей сучасного світу, а також гарантії якості їх навчання (Статут ЛНУ ім. І. Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/statut-2020.pdf); Положення «Про організацію освітнього 
процесу в ЛНУ ім. І. Франка» (розділ 1:1.3,1.4; розділ 2:2.5.; розділ 4:4.1.,4.5.), (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) на принципах національно-культурної ідентичності, соціальної 
та екологічної відповідальності, самоорганізації, університетської автономії, студентоцентризму і партнерства задля 
сприяння соціальному та економічному розвитку суспільства, генерування змін, які потребує місто, регіон, країна та 
світ, шляхом розвитку у них громадянської активності і особистої відповідальності, поєднуючи при цьому традиції та 
інновації, які спроможні змінити світ (https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2023/02/231_OPP_bakalavr_2022-skan.pdf)

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

зміни, удосконалення ОП відбувається з урахуванням думок та пропозицій здобувачів освіти. Впродовж навчання 
здійснюється що семестрове опитування студентів з метою оцінки навчальних курсів, а також опитування щодо 
якості ОП (https://pedagogy.lnu.edu.ua/231-rezultaty-opytuvannia-studentiv). Відбуваються також неформальні 
зустрічі, спілкування студентів з гарантом програми, з викладачами кафедри, порадниками груп. Крім того студенти 
включені до складу розробників ОП (2020 р. – Співак У.Я., 2022 р – Ільницька Х.М.). Студенти узагальнені вимоги 
представляють на засіданні кафедри, беруть участь в обговоренні на засіданнях Вченої ради факультету. За 
пропозицією студентів було розділено вивчення загальної, вікової та соціальної психології (ОК 5, 14), що сприяє 
кращому формуванню ФК 1, 2, 4, 7, 13, 16, ПРН 1, 2, 5, 8, 10, 21, дисципліни «Соціальна підтримка осіб похилого 
віку», «Анімаційна діяльність соціального педагога» перенесена з циклу нормативних дисциплін до вибіркового; 
оновлено назву та зміст ОК 4 відповідно до потреб студентів в оволодінні ІКТ. За результатами звітних конференцій, 
де обговорюються результати практик, з’ясовуються труднощі, проблеми, вносяться корективи у завдання практики, 
вимоги. За ініціативою випускників (Лупенко А., Дем’янчук І.) до переліку баз практики включено ЗОСШ №50 м. 
Львова, Державний навчальний заклад «Львівське вище професійне художнє училище»

- роботодавці

Роботодавці активно долучаються до оновлень змісту ОП. Вони мають можливість внести свої пропозиції на етапі 
громадського обговорення ОП, включені до розробників ОП (Бордіян Я.). На його ж пропозицію було внесено ОК9 
до нормативних дисциплін, що сприяє формуванню ФК 1, 3, 5, 6, 14 та ПРН 3, 8, 14.
Роботодавці є учасниками підсумкових конференцій за результатами практик. Під час їх проведення висловлюють 
свої пропозиції щодо удосконалення її організації, змісту, в результаті є укладені методичні рекомендації для 
проходження кожного виду практики. К.т. на пропозицію директора ЗОШ №67 Коваленко О. внесено ОК 40 
«Професійне вигорання фахівців соціальної сфери», як відповідь на виклики роботи соціальних педагогів у 
стресових ситуаціях, для формування ПРН 6, 13, 14, 15, 20, 21
Також з роботодавцями проводяться круглі столи, зустрічі. Так, за результатами круглого столу було внесено 
управління соціального захисту Львівської міської ради як базу практики. В результаті налагодження співпраці з 
ЛОДА студенти залучаються до проектної діяльності області (https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=pfbid036iDWhGNw9ZGcf77xQ6x2Lesh9Y4fzpu9d8J5WTjRM3qCMZ6csMjpx9LH6bmvS6AZl&id=10001733175
9855)
Потенційні роботодавці запрошуються на засідання кафедри, звітні конференції 
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/news/zasidannia-pidsektsii-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty-u-ramkakh-zvitnoi-
naukovo-praktychnoi-konferentsii-fakultetu-pedahohichnoi-osvity)

- академічна спільнота

Розробка стратегії ОП, формулювання цілей і програмних результатів навчання, змісту ОП, вибір основних освітніх 
компонентів, їх оновлення, перелік вибіркових дисциплін відбувались впродовж 2020-2021 н. р., 2021-2022 н.р у 
межах робочих зустрічей НПП кафедри, які викладають на спеціальності 231 Соціальна робота, за допомогою 
методів мозкового штурму і дискусій. Детальне обговорення ОП проходило на засіданнях кафедри (протокол №1 від 
20.01.2022 р, №2 від 21.02.2022 р). У 2021-2022 н. р. НПП кафедри було здійснено коригування цілей і завдань 
практики зі спеціалізації, узгодження процесу безпечної організації усіх видів практик в умовах адаптивного 
карантину через пандемію Covid-19, військового стану, враховуючи запити стейкхолдерів: користувачів послуг; 
працедавців: державних, громадських організацій. У 2022 р. в Університеті розпочав роботу Центр соціального 
розвитку громадських ініціатив, який долучається до оновлення змісту практики, проведення ОК 27, 41. За 
пропозиціями НПП перенесено ОК38 у перелік дисциплін, що визначають спеціалізацію (Мартіросян Л.),  змінено 
семестр, в якому вивчається ОК 26 для формування ФК, які сприятимуть ефективнішому проходженню практики 
(Корнят В.), додано ОК 15 (Марчук А.) на формування ФК 2, 5, 10, 13, 19, 20

- інші стейкхолдери

зустрічі зі стейкхолдерами проводяться і у неформальній атмосфері (відділ у справах дітей Львівський ЛОДА 
(https://www.facebook.com/volodymyr.lys.353/posts/996425381130390 - про перспективи співпраці), Центр соціальної 
підтримки дітей та сімей «Рідні» Львівської міської ради 
(https://www.facebook.com/104277625496528/posts/pfbid0WTU5cnnBWzogA6KMCcYov1qAViREXhsJVnuAwHeCJx7Ym
gjv3hrcqwvP7pTqZ2dZl/) – про внесення його в каталог баз практики; Львівський міський центр соціальних служб 
«Між нами» 
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https://www.facebook.com/olja.stolyaruk/posts/pfbid02ga2cY3FESqxCVYW6wK3p81vXQAkqfgkYGHCbP6VwKVy59nS8F
xySA6JRKQqyFSFZl. Як результат − внесення до завдань виробничої практики (ОК34) завдань дослідницького 
характеру на запит клієнтів: опитування «Якість надання соціальних послуг МЦСС».
Роботодавці постійно залучаються до реалізації ОК через інші форми, наприклад, вебінари 
https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=pfbid02NKZycc2km7Z4efBBz5Fji24q1KjbiwqAUmAjv2CLwkVrZS6DNNnVPa92ss4SwEuul&id=100063521834
847), що дозволяє співставляти заявлені цілі ОП з потребами ринку праці

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Поставлена мета ОП щодо підготовки компетентного конкурентоспроможного фахівця в галузі соціальної роботи, 
здатного на професійному рівні розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми соціальної роботи, 
соціальної педагогіки, застосовувати теорії і методи соціальної роботи та соціально-педагогічної діяльності в 
державних, спеціалізованих службах, закладах освіти, орієнтованого на подальшу фахову самоосвіту на пряму 
відображають сучасну світову стратегію розвитку спеціальності соціальна робота та підсилюють, за допомогою 
педагогічної складової, соціально-педагогічний вектор діяльності фахівців соціальної роботи, а ОК ОП №№ 15, 19, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 забезпечують їх досягнення у процесі професійної підготовки бакалаврів СР та їх 
майбутньої діяльності як ФСР, а також відображають запити ринку праці України, потреби у фахівцях соціальної 
роботи, соціальних педагогах у закладах освіти міста Львова та Львівської області 
(http://work.lnu.edu.ua/studentam_vypusknykam/vacancies/vakansii-v-ustanovakh-osvity-oblasti/), що склалися в 
умовах нових викликів у сфері соціальної роботи під час війни, пандемії Covid-19, в умовах реформ децентралізації 
влади, деінституціалізації системи захисту дитинства

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

У формулюванні мети, ПРН ОП відображені та враховані пріоритети соціальної роботи, специфіку діяльності ФСР, 
соціальні процеси, що відбуваються в Україні, регіоні, які супроводжуються кризами, пов’язаними із війною в 
Україні, пандемією COVID-19, її наслідками, трансформацією держави, реформування системи інституційного 
догляду й виховання дітей, становищем людей з інвалідністю. Це актуалізувало питання необхідності підготовки 
фахівців соціальної сфери задля подолання існуючих соціальних викликів і завдань, важливість здійснення 
допомоги соціально вразливим категоріям населення регіону, їх соціальної підтримки 
(https://lvivoblrada.gov.ua/programi-2021-2025-rokiv). Представлені в ОП освітні компоненти реалізації заявленої 
освітньо-професійної траєкторії.
У процесі удосконалення ОП враховано специфіку регіонального контексту через її соціально-педагогічну складову, 
оскільки існує гостра потреба у соціальних педагогах у закладах освіти різного типу. ОП відповідає Програмі 
розвитку освіти Львівської області на 2021–2025 роки; 
(https://osvita.loda.gov.ua/files/blog/308/Programa%20rozvytku%20osvsty.pdf). Львівська обл. є однією з тих областей, 
де перебуває велика кількість ВПО, що потребує надання відповідних соціальних послуг на рівні ОТГ, соціальної 
підтримки дітей, що зумовило необхідність відповідної фахової підготовки майбутніх соціальних працівників до їх 
виконання. Це відображено в ОК 15, 25, 26, 27, 28, завданнях практики, тематиці наукових досліджень

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

При розробці враховано досвід ЗВО з аналогічними ОП (Хмельницька гуманітарно-педагогічної академія, 
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Національний педагогічний університет ім. М.П. 
Драгоманова, Київський університет ім. Б. Грінченка, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. 
Франка). Можливість ознайомлення з ОП дозволили включити такі ОК: 7, 12, 15, 16, 23. 
Вивчення досвіду зарубіжних закладів освіти відбувається через вивчення наукових публікацій, наукові стажування, 
програми академічної мобільності.  Так, викладачі Університету прикладних наук м. Гайдельберг (Німеччина) під 
час стажування на факультеті провели зустрічі з викладачами кафедри, обмінялися досвідом підготовки фахівців СР 
у Німеччині (https://www.srh-hochschule-heidelberg.de/bachelor/soziale-arbeit/), відвідали базові заклади 
проходження виробничих практик (НРЦ «Довіра»), мали зустріч з керівництвом ЛОЦСС. За результатами 
зустрічей, колеги з Німеччини рекомендували включити ОК ОП спрямовані на роботу з вразливими групами 
населення, що знайшло відображення в ОК26.
Сьогодні налагоджена співпраця кафедри з університетом ім. кардинала Стефана Вишинського (м. Варшава, 
Польща), Карловим університетом (м. Прага, Чехія), Варшавським університетом, Педагогічним університетом 
імені Комісії національної освіти у Кракові, що сприяє удосконаленню організаційних, методичних, змістових 
аспектів окремих ОК (ОК 10, 15, 19, 26. 27), що сприяє формуванню ПРН 3, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 22, 23

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Заявлені у Стандарті вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ВО програмні результати навчання за 
спеціальністю 231 Соціальна робота виступають підґрунтям для визначення й реалізації двадцяти п’яти ПРН ОП, 
досягнення яких гарантується нормативним змістом підготовки здобувачів освіти – освітніми компонентами 1−44 і 
відображена у структурно-логічній схемі ОП (п. 2.2.), а також вибудованою системою організації освітнього процесу 
в ЛНУ імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). 
Деталізована інформація про досягнення результатів навчання, відображені у Матриці забезпечення програмних 
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результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами програми ОК. Визначені ОП програмні результати 
навчання приведені у відповідність до результатів навчання, визначених стандартом
Враховуючи особливості закладу, регіону, попит на ринку праці, ОП доповнено спеціальними компетентностями 
(ФК21, ФК22), якими має володіти соціальний працівник з акцентом на соціально-педагогічну діяльність, 
програмними результатами навчання (ПРН24, ПРН25). У змістову складову ОП було включено ОК, які спрямовані 
на формування компетентностей та досягнення зазначених ПРН («Загальна та соціальна педагогіка», «Соціально-
педагогічна робота в закладах освіти», «Арт-терапія в освіті», «Проєктна діяльність у соціальній та педагогічній 
сферах», педагогічна практика зі спеціалізації)

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт наявний 
Наказ МОН № 557 від 24.04.2019 р.;
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/04/25/231-Sotsial.robota-
bakalavr-VO.18.01.pdf

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

180

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

60

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОП Соціальна робота відповідає предметній області галузі знань 23 Соціальна робота, спеціальності 231 
Соціальна робота. Зміст ОК забезпечує готовність бакалаврів з соціальної роботи виконувати професійні функції 
соціального працівника, соціального педагога.
Зміст ОП відповідає об’єктам вивчення та діяльності: особи, родини, соціальні групи та громади, які потребують 
підтримки у вирішенні та розв’язку проблем різного характеру (особистісного, комунікативного, побутового, 
юридичного, фінансово-економічного та інших) для покращення здоров’я, соціального функціонування та 
добробуту.
Зміст ОП відповідає теоретичному змісту предметної області (поняття, теорії соціальної роботи, історія її 
становлення, методи підтримки і надання кваліфікованої соціальної допомоги особам та групам, які її потребують з 
метою розширення або відновлення їхньої здатності до соціального функціонування, реалізації громадянських прав, 
запобігання соціальної ексклюзії), що відображено в силабусах ОК професійної підготовки нормативної частини 
ОП: «Теорія соціальної роботи», «Генеза соціальної роботи», «Соціальна профілактика інтернет-ризиків», 
«Розвиток та  забезпечення надання соціальних послуг в громаді», «Соціальна робота з клієнтами у СЖО», та ін.
Зміст ОК «Технології соціальної роботи в Україні і світі», «Соціальні технології розвитку громад», «Розвиток та 
забезпечення надання соціальних послуг у громаді» дозволяють на практиці опанувати методами, методиками, 
практичними технологіями соціальної роботи та соціально-педагогічної діяльності з різними особами та клієнтами в 
контексті надання соціальних послуг. У ході практики (6 видів) студенти мають змогу ознайомитися зі специфікою 
професійної діяльності в соціальних установах різного типу, закладах освіти, провести наукові дослідження.
Відмінною ознакою ОП є те, що вона орієнтована на підготовку фахівця соціальної сфери, який зможе надавати 
кваліфіковану допомогу різним за віковими, індивідуальними, гендерними, етнічними, релігійними, культурними, 
ментальними та іншими особливостями клієнтам. 
Зі 44 обов’язкових навчальних дисциплін тридцять три стосуються необхідних напрямів діяльності фахівця з 
соціальної роботи, соціального педагога (допомога особам, які опинилися у СЖО, зміст роботи соціального педагога 
в освітніх закладах, у реалізації профілактичної роботи з девіантними дітьми, соціальний супровід сім’ї, соціально-
правовий захист особистості, розробка та реалізація проєктів, робота фахівця соціальної сфери у громаді).
Таким чином, викладені позиції корелюються з предметною областю, описаною у відповідному Стандарті вищої 
освіти

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?
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Можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії ЗО регламентують: 
«Положення про забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін» 
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf», «Порядок визнання у ЛНУ ім. І. Франка 
результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті» (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf), 
«Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у ЛНУ ім. І. Франка» 
(https://international.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/11/ifnul_academic_mobility_2022.pdf);
Положення про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у ЛНУ ім. І. 
Франка (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf); 
Положення «Про порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту 
ЛНУ ім. І. Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf). Відповідно до них 
здобувач ВО має право на: вибір форми навчання (денна, заочна, індивідуальний графік навчання), навчальних 
дисциплін з блоку вибіркових ОК, узгодження Індивідуального навчального плану академічної мобільності, 
навчання в системі неформальної освіти, із перезарахуванням кредитів і визнанням результатів навчання, обрання 
баз практичного навчання («Положення про проведення практик здобувачів ВО ЛНУ ім. І. Франка» 
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/reg_practice.pdf)

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

З метою забезпечення права вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами освіти відповідно до Положення 
«Про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у Львівському 
національного університеті імені Івана Франка» (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf) 
затверджено організаційні умови і порядок реалізації права вільного вибору здобувачами ВО навчальних дисциплін 
та передбачає наступне:
1. Вибіркові навчальні дисципліни визначено у навчальному плані у циклі загальної підготовки (12 кредитів) та 
професійної і практичної підготовки (48 кредитів) починаючи з 3 семестру. 
2. Запис студентів денної форми здобуття освіти (за погодженням НМВ Університеу і для заочної форми) для 
вивчення ДВВ здійснюється у весняному семестрі кожного навчального року впродовж лютого – березня на 
наступний навчальний рік.
3. Здобувачі ВО з переліком вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки та їх анотаціями 
знайомляться в Особистому кабінеті в системі Деканат. Там же здійснюють вибір та електронну реєстрацію. Вибір 
проходить у 2 етапи. На першому – обирають ДВВ із запропонованого переліку. Якщо на вибіркову дисципліну з 
переліку записалося менше 25 осіб, то їм пропонується на другому етапі зробити повторний вибір серед дисциплін, 
на які записалося більше здобувачів. Якщо до зазначеного терміну студент не обрав дисципліни самостійно, то 
система рандомним способом зараховує його на навчальну дисципліну, де є більше 25 студентів. Інформація щодо 
термінів, процедури вибору дисциплін висвітлюється щорічно на сайті Університету 
(https://lnu.edu.ua/prezentatsiia-platformy-dlia-obrannia-studentamy-vybirkovykh-dystsyplin/; https://lnu.edu.ua/vybir-
zahalnouniversytetskykh-dystsyplin/; https://lnu.edu.ua/ii-hvylya-rejestratsiji-na-vybirkovi-dystsypliny/
4. ДВВ з циклу професійної та практичної підготовки студенти обирають одну із трьох запропонованих 
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/02/Tablytsia-231-_vybirkovi_23-24.pdf). До 2021-2022 н.р. 
здобувачі ВО з їх переліком, анотаціями ознайомлювалися на веб-сайті факультету 
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/sylabusy-vybirkovykh-dystsyplin-opp-231-sots-pedahohika-2021-22); опісля відбувалися 
зустрічі з викладачами з метою обговорення основних питань від студентів і написання письмової заяви про вибір. У 
2022-2023 н.р. на факультеті започаткована електронна реєстрація та вибір ДВВ циклу професійної і практичної 
підготовки в системі Деканат (https://pedagogy.lnu.edu.ua/opp-sotsialna-pedahohika-anotatsii-vybirkovykh-dystsyplin-
2023-24-n-r).
5. Вибрані дисципліни вносять в індивідуальний навчальний план здобувача.
6. Заяву на вивчення навчальних дисциплін вільного вибору студенти заповнюють і залишають в деканаті.
Кількість кредитів ЄКТС щодо вибіркових освітніх компонентів становить 60 кредитів ЄКТС, або 25% від загальної 
кількості кредитів ЄКТС ОП.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Практична підготовка студентів здійснюється на підставі Положення про проведення практик здобувачів вищої 
освіти ЛНУ ім. І. Франка (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/reg_practice.pdf). Відповідно до НП ОП 
передбачено: 6 видів практик для денної форми навчання та 4 для заочної загальною кількістю 21 та 15 кредитів 
ЄКТС відповідно, що сприяє формуванню ФК 1, 3, 5, 8, 9, 11, 14−19, 21, 22 і забезпечує досягнення ПРН 3, 4, 6, 9, 10, 
12−15, 17, 20, 22−25, які необхідні для подальшої професійної діяльності.
До кожного виду практик розроблені методичні рекомендації для студентів, керівників практики, в яких чітко 
окресені мета, завдання практики, зміст, вимоги до звітної документації, її організація. 
Проходження практик відбувається на практичних майданчиках, які здійснюють соціальну роботу з різними 
категоріями клієнтів (каталог баз практик: https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/bachelor/curriculum-social-
pedagogics), з якими укладено Угоди. Для проходження виробничої практики студенти можуть самостійно 
запропонувати базу проходження як таку, де буде здійснюватись наукове дослідження, де вони можуть бути 
працевлаштовані в майбутньому або вже працюють чи ін. Пропоновані бази затверджуються на засіданні кафедри. 
На кафедрі є відповідальна особа (Перга А.А,), яка курує організацію практик.
До практичної освітньо-професійної підготовки здобувачів ВО долучені роботодавці, які забезпечують викладання 
навчальних практичних занять: Бордіян Я., Кобрин І., Гаврилюк С., Танчак Я.
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Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Формуванню у ЗО soft skills спрямовані усі освітні компоненти ОП, що відображено у їхніх силабусах. 
У межах ОК 10, 13, 15, 19, 21, 22, 27, 41 передбачено виконання завдань щодо розв’язання актуальних проблем СР, що 
розвивають критичне мислення, емоційний інтелект, комунікативність; використовуються методи та техніки їх 
формування: виконання дослідницьких і практичних завдань, підготовка рефератів, презентацій, есе, командна 
робота, кейс-метод, групові дискусії, написання проектів. Завдання практики відіграють важливу роль у формуванні 
soft skills. Формуванню м’яких навичок сприяє участь ЗО у студентському самоврядуванню (Михалевич Н., Бахур М., 
Галайко М., Тюхтій С., Кадар В.), науково-практичних конференціях, міжвузівських семінарах, 
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/news/pro-sotsialnu-robotu-ochyma-studentiv); Школі соціального лідерства 
(https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=pfbid02yDM9tmcsyT3N6EeQfo5fhqiPGDGzJo5o5WmaKZF245kK4CR7fMaojha4yVwzcuKbl&id=100017331759
855),
конкурсах студентських наукових робіт (https://pedagogy.lnu.edu.ua/news/uliana-spivak-pryzerka-vseukrainskoho-
konkursu-studentskykhi-naukovykh-robit-iz-haluzi-znan-sotsialna-robota);
акціях, проектах 
(https://www.facebook.com/104277625496528/posts/pfbid0ZEZKunL4n4s2QrTxn525CyaYE6GNjmFzGG9RdqjXQJjg7Gy
Wh9DQcvdG6uvShyYTl/), волонтерській діяльності, реалізації власних проектів (https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=pfbid0qP9LH6aNKLEh4oKFxSZykDhpFcNEoqNe6JmnRfx1Z3EeXmduJ95u4EmogKzyLFbSl&id=10001733175
9855)

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Зміст ОП орієнтовано на відповідні професійні стандарти в галузі соціальної роботи: Професійний стандарт 
«Соціальний працівник» (затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 4.07.2019 р. №1049) 
та Професійний стандарт «Соціальний працівник (допоміжний персонал)» (затверджений наказом Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.06. 2020 р. №1149). Метою зазначених вище 
стандартів, що регламентують діяльність фахівців соціальної роботи, є: забезпечення дій, спрямованих на 
подолання складних життєвих обставин, подолання і мінімізацію негативних наслідків СЖО для осіб, сімей, які в 
них перебувають. На реалізацію означеної професійними стандартами мети спрямована змістова компонента 
обов’язкових/нормативних освітніх компонентів ОП «Соціальна педагогіка», зокрема такі ОК: 9, 14, 15,18, 22, 23, 25, 
26, 27, 28, 38, 41, 42.
Серед ОК вибіркового циклу ОП є такі, що також орієнтовані на реалізацію професійних стандартів. Бакалавр 
спеціальності 231 Соціальна робота виконує виробничі функції А, Б, В відповідно до п. 2.1 професійного стандарту. У 
розділі 4 Професійного стандарту подано загальні компетентності (Z), а в розділі 5 – професійні компетентності (А, 
Б, В). Так, ми встановили відповідність (повну або часткову) між компетентностями Професійного стандарту та 
компетентностями ОП: Z.01 – ФК16; Z.03 – ЗК8; Z.04 – ЗК7; Z.05 – ЗК9; Z.07 – ЗК3, ФК3; Z.08 – ФК18, ФК14; А1 – 
ФК3; А2 – ФК1; А5 – ФК17; Б1 – ФК5, ФК9; В1 – ФК5, ФК9

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Формування освітніх компонентів ОПП здійснювалося відповідно до Закону України «Про вищу освіту»(п. 5, ст. 5 ), 
з урахуванням рекомендації, наданих у Додатку до листа МОН від 13.03.2015 № 1/9-126 
http://vnz.org.ua/dokumenty/spysok/7514-lyst-mon-ukrayiny-19-126-vid-13032015r , а саме: обсяг освітньо-професійної 
програми підготовки бакалавра становить 240 кредитів ЄКТС; на години аудиторного навантаження відведено в 
середньому до 1/3 від кредиту ЄCTС; на самостійну роботу – до 2/3 кредиту ЄCTС.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Підготовка здобувачів за дуальною формою освіти на ОП не проводиться, проте елементи дуальної форми навчання 
були заплановані в рамках реалізації ОК 9, 26, 27, 39, 42. Зреалізувати заплановане вдалося частково, через 
запровадження адаптивного карантину у зв’язку з пандемією Covid-19, початком повномаштабної війни та 
запровадження військового стану в Україні. Відтак доступ до соціальних установ, навчальних закладів був 
обмежений. Можливість запровадження дуальної форми освіти за ОП розглядається з урахуванням нової стратегії 
Університету на 2021-2025 роки

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

https://pedagogy.lnu.edu.ua/admission/abituriient-2020 
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https://pedagogy.lnu.edu.ua/admission/vstup-na-pershyj-kurs-or-bakalavr 

https://pedagogy.lnu.edu.ua/admission/vstup-na-starshi-kursy-or-bakalavr

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Вимоги до вступників на ОП «Соціальна педагогіка» відповідають Правилам прийому на навчання до Львівського 
національного університету імені Івана Франка (https://admission.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/07/Dodatok_2VR.pdf). До переліку конкурсних предметів (предметів національного 
мультипредметного тесту) у 2022 році входили українська мова, математика, історія України 
(http://admission2022.lnu.edu.ua/specialization/social-pedagogics/). Також можливий вступ (із зарахуванням на 2-й 
курс) на основі диплому молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра (http://admission2022.lnu.edu.ua/for-
undergraduate-students/admission-on-the-basis-of-the-diploma-of-junior-specialist/) 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється «Положенням про організацію освітнього 
процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), частина 11, пункти 11.7, 11.9. і здійснюється відповідно до 
«Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у Львівському національному університеті  
імені Івана Франка» від 12 жовтня 2022 року, яке регламентує діяльність ЛНУ ім. Ів. Франка в сфері організації 
академічної мобільності університету за кордоном та в Україні (https://international.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/11/ifnul_academic_mobility_2022.pdf), а процедура поновлення та переведення проходить 
відповідно до «Порядку розгляду заяв про поновлення до складу студентів та переведення з інших закладів вищої 
освіти у Львівський національний університет імені Івана Франка» (https://admission.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/05/ponovlennia-lito2022_20220526_153313.pdf) та «Положення про порядок визнання 
здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту Львівським національним 
університетом імені Івана Франка» (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/licensing/reg_others_docs/). 
Документи знаходяться у вільному доступі за посиланнями на сайті університету, факультету.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

За час реалізації ОП була практика застосування названих правил, зокрема, переведення з інших закладів вищої 
освіти на 2 курс спеціальності 231 Соціальна робота денна форма навчання: студентка Павлюк К.В., 2018 р, 
переведена з Житомирського державного університету ім. І. Франка; 
студент Журавльов В.В., 2022 р. – з Приазовського державного технічного університету. Процедура переведення 
відбулася відповідно до нормативних документів (перезарахування дисциплін, здача академрізниці).
Є приклад визнання результатів навчання, здобутих в іноземних вищих навчальних закладах. Так, студентка 
Баранович Юлія (2018 р) навчалася за програмою Еразмус+ в Університеті Деусто (Іспанія). Склала успішно заліки 
й іспити з навчальних дисциплін, які їй було перезараховано у ЛНУ імені Івана Франка 
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/news/informatsijna-zustrich-v-ramkah-osvitnoji-prohramy-erazmus).

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, здійснюється відповідно до «Порядку визнання у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та 
інформальній освіті» (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf) та до «Порядку 
визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти» 
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/02/poriadok.pdf), яке було розроблено Навчально-
методичною комісією факультету педагогічної освіти.
Документи знаходяться у вільному доступі за посиланнями на сайті університету, факультету.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

В рамках навчальної дисципліни «Соціальна профілактика інтернет-ризиків» (доц. Марчук А.В.) студентами, як 
самостійна робота, був прослуханий курс «Інформаційна гігієна. Як розпізнати брехню в соцмережах, в Інтернеті та 
на телебаченні» на платформі відкритих онлайн-курсів Рrometheus 
(https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+IH101+2021_T3/about). Наявність сертифікату 
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/sertyfikaty-studentiv-spetsialnosti-231-sotsialna-robota-iaki-navchalysia-u-haluzi-
neformalnoi-ta-informalnoi-osvity) дозволило студентам отримати додаткові бали в межах практичного заняття 
«Інформаційна безбека в інтернет просторі».
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4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Форми, методи та прийоми навчання і викладання сприяють досягненню заявлених в ОП цілей та ПРН на основі 
підходу студентоцентрованості та принципу академічної свободи та доброчесності відповідно до «Положення про 
організацію освітнього процесу Львівського національного університету імені Івана Франка» (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). Досягненню програмних результатів навчання сприяє 
використання як традиційних, так й інноваційних форм і методів навчання (використання інтерактивної дошки, 
ІКТ, різного роду і виду презентацій, навчального медіаконтенту), які передбачені силабусами навчальних 
дисциплін. У процесі викладання поєднуються прийоми репродуктивного, частково-пошукового та дослідницьких 
методів. Використовуються методи проблемної лекції, аналізу випадків (кейсів) та методу моделювання життєвих 
ситуацій. Ефективним є застосування частково-пошукового та дослідницького методів. Лекції носять інтерактивний 
характер. Вивчення дисциплін ОПП забезпечує формування загальних і фахових компетентностей і досягнення 
відповідних ПРН. Робочі програми навчальних, силабуси дисциплін корелюють із результатами навчання за 
дисципліною з програмними результатами навчання. Активно використовуються форми дистанційного навчання 
для проведення лекцій у форматі онлайн на платформах Teams, ZOOM. Для здобувачів освіти усіх форм навчання 
доступні елементи дистанційної форми навчання (на платформах Moodle, Microsoft Teams, електронній системі 
«Деканат»)

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Форми і методи навчання на ОП відповідають вимогам студентоцентрованого підходу. НПП впроваджують в 
освітній процес інтерактивні методи навчання (мозковий штурм, проблемні завдання, кейси, рольові ігри, робота  в 
малих групах), індивідуальні завдання, есе, дослідницькі роботи, групові проекти. 
Між НПП і ЗО існує тісна взаємодія, партнерство, дотримуються об’єктивність оцінювання, принципи академічної 
доброчесності. Для студентів передбачена вибірковість ОК, баз практики; побудова індивідуальної освітньої 
траєкторії; залучення їх до оновлення ОП, роботи вченої ради факультету; до просвітницької, дозвіллєвої, 
волонтерської діяльності; організації самостійної та дослідницької роботи.
Відповідно до «Положення про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо 
якості освітнього процесу» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf) Центр ЗЯО 
(http://education-quality.lnu.edu.ua/), центр моніторингу (https://lnu.edu.ua/research/research-centres-and-
laboratories/monitoring-centre/). Здійснює опитування, визначається рівень задоволеності якості надання освітніх 
послуг, кваліфікації НПП, забезпеченості ОП. К.т. позитивні сторони освітнього процесу, застосування новітніх 
методів, засобів навчання з'ясовуються і у бесідах зі ЗО. За результатами опитування більшість студентів позитивно 
оцінюють змістову складову ОП. Відповідно до результатів опитування вносяться зміни до силабусів ОК, змісту, 
форм проведення занять

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Навчання і викладання на ОП відповідають принципам академічної свободи, які закріплені в п. 10.10 Статуту ЛНУ 
ім. І. Франка і реалізуються відповідно до Положення про організацію освітнього процесу ЛНУ ім. І. Франка через: 
самостійність, незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, наукової, інноваційної 
діяльності. НПП вільні у виборі змісту навчальної дисципліни, виборі форм, методів, засобів проведення заняття 
для забезпечення високої якості освітнього процесу; свободу вибору навчальних матеріалів, формату викладу 
матеріалу (усно/презентація), застосовуванні ІКТ. Академічна свобода викладачів і студентів, повага до їх рішень 
виражається також у виборі тематики, методів наукових досліджень, вибіркових освітніх компонентів ОП, участь у 
формуванні індивідуального навчального плану, у програмах академічної мобільності, конкурсах студентських 
наукових робіт (https://lnu.edu.ua/uliana-spivak-pryzerka-vseukrainskoho-konkursu-studentskykh-naukovykh-robit-iz-
haluzi-znan-sotsialna-robota/). Реалізації освітньої складової академічної свободи здобувачів сприяють такі методи 
навчання як колаборативне навчання, дискусії, наукові доповіді, проєктно-орієнтоване навчання, виконання 
індивідуальних завдань, case-study, що відображено у силабусах ОК.
Враховуються потреби студентів з інвалідністю, створено Ресурсний центр з інклюзивної освіти 
(http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/)

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Інформація стосовно навчання систематично висвітлюється на сайті факультету педагогічної освіти 
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/), де виставляються розклади сесій, графіки навчання, графік організації освітнього 
процесу, розклад атестаційних тижнів Інформація своєчасно доводиться до учасників освітнього процесу. 
Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання відображена у 
силабусах ОК і оприлюднюються на сайті, персональній сторінці викладача. Силабуси ОК щороку оновлюються, і 
затверджуються на засіданні кафедри на початку навчального року. 
Кожен викладач на вступному занятті знайомить студентів із цілями та змістом дисципліни; переліком ЗК, ФК, 
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ПРН; критеріями оцінювання; списком рекомендованих джерел, формами контролю; годинами консультацій, 
спільно узгоджуються шляхи комунікації. Також студенти мають доступ до цієї інформації через внутрішній 
компонент системи дистанційного навчання Moodle, де завантажено силабус, методичні матеріали, тести, 
презентаційний матеріал та ін.
У ЛНУ ім. І. Франка створена і успішно працює електронна система «Деканат», у межах якої функціонують 
індивідуальні робочі кабінети студентів, в яких вони бачать результати успішності з навчальних дисциплін 

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП відбувається шляхом: 
а) під час вивчення навчальних дисциплін – «Технології соціальної роботи в Україні та світі», «Основи наукових 
соціальних досліджень», «Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування та основи конфліктології», 
«Проєктна діяльність у соціальній та педагогічній сферах», «Соціальне підприємництво», «Арт-терапія в освіті», 
«Менеджмент соціальної роботи» та ін., де студенти викнують індивідуальні дослідні та пошукові завдання; 
б) проходження навчальної, виробничої практик, практики зі спеціалізації (сприяє формуванню у здобувачів освіти 
дослідницьких навичок та розвитку наукового інтересу, зокрема через виконання завдань науково-дослідницького 
характеру: ознайомлення, спостереження та аналіз діяльності баз практики; дослідження причин виникнення 
актуальних соціальних проблем; вивчення та аналіз особистісних проблем клієнта; інтерпретація результатів 
дослідження; підготовка та представлення результатів практики;
в) підготовка і захист курсових та кваліфікаційних робіт, тематика яких відповідає актуальним проблемам 
соціальної роботи, науковій проблемі, над якою працює кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи; 
г) участь в наукових конференціях факультету (Перша та друга науково-практичні конференції студентів, аспірантів, 
молодих вчених ФПО «Педагогічна освіта у світлі реформ і викликів» (у 2021 (https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Zbirnyk-NT.pdf) та 2022 (https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/04/Zbirnyk-
materialiv-22.pdf) роках)), інших ЗВО України; 
д) участь у міжвузівських науково-методичних семінарах, круглих столах (Репецька Д., Пелешок А., Романик К., 
Мацула Ю. та ін.)  (https://pedagogy.lnu.edu.ua/news/pro-sotsialnu-robotu-ochyma-studentiv),
е) публікації одноосібних тез доповідей (Вента К., Гринюк І., Паращак Х., Жеребцова С. та ін.), наукових статей 
(наприклад, факультетський збірник наукових праць «Освітній альманах», Сеньків Х. 
https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/Osvitniy-almanakh_Vypusk-2_2019rik.pdf), спільних 
публікацій студентів та викладачів у фахових виданнях України (Рижко В., Шпагіна А. та ін.)

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Викладачі постійно оновлюють зміст ОК відповідно до змін у законодавстві, які регламентують фахову підготовку 
ЗО, зміст соціальної роботи в цілому. При внесені змін враховуються зміни в законодавстві та нормативно-правових 
документах, наукові досягнення, сучасні практики, відбувається постійне консультування із стейкхолдерами, 
опитування здобувачів вищої освіти щодо змісту навчання, впровадженні досвіду, набутого під час проходження 
наукових стажувань в Україні і за її межами, курсів підвищення кваліфікації. Викладачі беруть участь у науково-
практичних заходах, які проводяться Університетом, факультетом, кафедрою, зустрічах з роботодавцями. Силабуси 
доповнюються, уточнюються і коригуються відповідно до змін в ОП; доповнюється і оновлюється список літератури, 
що пропонується здобувачам освіти для опрацювання; передбачаються нові методи викладання: інтерактивні лекції, 
мультимедійні презентації, використання Інтернет-ресурсу в умовах дистанційного навчання (платформи Zoom, 
Teams, Skype та інші). 
Так, до ОК04 включено тему «Хмарні технології для навчання. Віртуальні спільноти практик. Навчальні віртуальні 
середовища», що сприятиме формуванню вміння налагоджувати дистанційні форми спілкування, надавати 
соціальні послуги у такому форматі. В ОК41 оновлено зміст теми «Основи проєктного аналізу та планування 
проєкту» та використання на практичному занятті спеціального програмного забезпечення з розробки діаграми 
Ганта. Зміст ОК12 оновлено відповідно до прийнятого закону Про соціальні послуги, включено тему «Глобальне 
визначення соціальної роботи». До кейсів, які використовуються на практичних заняттях ОК39 включено приклади 
соціальних проблем ВПО, адаптації дітей до нового середовища; під час вивчення ОК26 на практичних заняттях 
вивчається алгоритм роботи соціального працівника з різними категоріями клієнтів, що потребують допомоги 
внаслідок військових дій в Україні – військові та члени їх сімей.
Зміст лекційного матеріалу ОК14 був чітко структурований за історичними періодами, у змісті тем традицій 
українського соціального піклування закцентовано увагу на соціальну політику держав, між якими була розділена 
територія України у Новий час, а також додано нові форми самостійної роботи. Під час аналізу медіа контенту на 
ОК14 використовуються приклади маніпуляцій, які використовує російська федерація стосовно України, фактів 
насилля тощо. Оновлено теми куросвих, кваліфікаційних робіт студентів, які відображають сучасні проблеми теорії 
та практики соціальної роботи.
Викладачі створюють індивідуальні підручники та посібники (у тому числі і електронні, які знаходяться на 
університетській платформі Moodle (http://e-learning.lnu.edu.ua) для внутрішнього використання.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Інтернаціоналізація діяльності ЛНУ ім. І. Франка проходить у відповідності до «Положення про порядок реалізації 
права на академічну мобільність у Львівському національному університеті ім. І. Франка» 
(https://international.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/11/ifnul_academic_mobility_2022.pdf ) 
та Положення про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів та договорів (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf) 
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ФПО співпрацює із зарубіжними ЗВО на основі угод про співпрацю, що прописано в ОП. Інтернаціоналізація 
відбувається в рамках програми Еразмус+: КА 1 – Навчальна кредитна мобільність для студентів та викладачів, що 
передбачає також проходження практики, міжнародне стажування.
На кафедрі практикуються академічні обміни викладачів (Корнят В. Університет ім. кардинала С. Вишинського 
(Польща, 2022 р), закордонні наукові стажування: доц. Субашкевич І. Жешівський університеті (Польща, 2018 р), 
Корнят В., доц. Лобода В., Субашкевич І., Столярик О. Інститут Міжнародних досліджень Карлового університету 
(Чехія, 2022 р.); участь у Міжнародних курсах підвищення кваліфікації для освітян (Марчук А., вебінари IESF 
Міжнародна фундація науковців та освітян, м. Люблін, Польща, 2020-2022 рр), міжнародних конференціях, участь у 
міжнародних проектах. Лобода В. − членкиня наукової ради журналу «RuchPedagogiczny», наукового видання 
Варшавської вищої школи гуманітарних наук ім.Болеслава Пруса, Польща. На кафедрі проходять стажування колеги 
із зарубіжних ЗВО

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП врегульовуються «Положенням про контроль та 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана 
Франка» (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf).
Заходи з оцінювання результатів навчання здобувачів освіти передбачають поточний та підсумковий (семестровий) 
контроль. В Університеті семестровий контроль проводиться у формах: екзамену (складається в усній формі або у 
формі комп’ютерного тестування) або заліку за накопичувальною системою (100-бальна шкала) в терміни, 
встановлені відповідно до укладеного розкладу. Форма семестрового контролю визначається навчальним планом та 
відображається у силабусі відповідної  навчальної дисципліни. Відповідно до Положення форми і методи 
проведення контролю, чіткі критерії оцінювання усіх видів навчальної роботи у комплексному контролі знань 
визначає силабус навчальної дисципліни. У силабусах навчальних дисциплін чітко і прозоро схарактеризовано 
форми контролю, їх періодичність і критерії оцінювання. Загальна підсумкова оцінка з дисципліни, де 
передбачений екзамен, складається з суми балів за поточний контроль, модульний контроль впродовж семестру (50 
балів) та суми балів за семестровий контроль (екзамен) (50 балів). Загальна підсумкова оцінка студента за 
дисципліну, де семестровий контроль – залік, скаладється з суми балів за поточний контроль впродовж семестру. 
Критерії оцінювання ПРН прописані у силабусах, які обговорюються і приймаються на засіданні кафедри на 
початку навчального року.
Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям, а також під час 
індивідуальної роботи викладача зі здобувачем вищої освіти для тих тем, які опрацьовуються самостійно і не входять 
до структури практичного заняття. Форми поточного контролю студентів з навчальної дисципліни, зокрема перелік 
обов’язкових індивідуальних робіт та критерії їх оцінювання визначає силабус навчальної дисципліни. 
Викладач на першому занятті доводить до відома студентів інформацію щодо форм поточного контролю, інформує 
їх про наявність методичного забезпечення у віртуальному навчальному середовищі університету.
В умовах дистанційного навчання у Львівському національному університету імені Івана Франка використовується 
онлайн середовище Електронного навчання, розроблене на платформі MOODLE. Платформа MOODLE надає зручні 
засоби управління контентом і різні форми організації занять. За результатами виконання студентами завдань 
викладач може виставляти оцінки та давати коментарі.
Усі види контролю спрямовані на перевірку програмних результатів навчання здобувачів освіти у межах загальних 
та професійних компетентностей.
Результати опитування підтверджують належний рівень контрольних заходів та їх оцінювання 
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/231-rezultaty-opytuvannia-studentiv).

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів забезпечується шляхом відображення такої інформації у силабусі 
навчальної дисципліни, в якому описано форми проведення контрольних заходів, критерії оцінювання навчальних 
досягнень здобувачів, розподіл балів за змістовими модулями, за кожен вид діяльності. Критерії оцінювання 
прописані для кожної форми контрольних заходів кожного освітнього компонента. Форми підсумкового контролю 
передбачають врахування результатів аудиторних практично-семінарських занять, самостійної роботи, модульних 
контрольних робіт.
Інформацію про контрольні заходи та критерії оцінювання умінь і навичок здобувачі освіти отримують на початку 
семестру перед вивченням навчальної дисципліни. Ця інформація зафіксована в силабусі навчальної дисципліни, 
вони є у відкритому доступі на сайті факультету на персональній сторінці викладачів.
Впродовж вивчення дисципліни під час індивідуальних чи групових консультацій викладачів зі студентами 
з’ясовується ступінь чіткості та зрозумілості здобувачами критеріїв оцінювання їх навчальних досягнень

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Кількість та форми підсумкового контролю за ОК визначено у НП. Форми, методи, види поточного контролю за ОК 
фіксуються у силабусах до кожної навчальної дисципліни. На перших заняттях навчальної дисципліни викладач 
ознайомлює здобувачів освіти з її структурно-логічною схемою (основними темами, видами занять, а також з 

Сторінка 13



кількістю, видами контролю, які передбачені (поточний, підсумковий; модульна контрольна робота, залік, екзамен, 
диференційований залік), формами (усно, письмово) та методами контролю, критеріями оцінювання.
Вимоги до оцінювання результатів практик, викладені у програмі практик і силабусах, доводяться до відома 
студентів на настановчій конференції перед початком практики.
Терміни проведення заліково-екзаменаційної сесії визначені навчальним планом. Розклади заліків, іспитів 
оприлюднюються на сайті факультету не пізніше як за місяць до початку сесії 
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/rozklady-zaniat-zalikiv-ispytiv-denna-forma;
https://pedagogy.lnu.edu.ua/rozklady-zaniat-zalikiv-ispytiv-zaochna-forma).

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Атестація ЗО за ОП відповідає вимогам стандарту вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота» галузі 
знань 23 «Соціальна робота» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти і здійснюється відкрито, у формі 
публічного захисту кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену.
Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складної спеціалізованої задачі, практичної проблеми у соціальній 
сфері із застосуванням теорії і методів соціальної роботи. Вимоги до її написання, оформлення, захисту викладені у 
методичних рекомендаціях (https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2023/01/231_Metod.rek._Kvalifikats_rob_2022.pdf). Кваліфікаційна робота обов’язково проходить 
перевірку на анти плагіат в програмі StraikPlagirism. Результат перевірки у вигляді протоколу обов’язково подається 
разом з роботою, відгуком та рецензією на кафедру. Тексти робіт зберігаються в електронному форматі в базі даних 
факультету та електронній системі StraikPlagirism Університету (https://panel.strikeplagiarism.com/#/documents).
Атестаційний екзамен охоплює такі ОК: «Теорія соціальної роботи», «Загальна та соціальна педагогіка», 
«Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти», «Технології соціальної роботи в Україні та світі» і 
спрямований на перевірку досягнення ПРН, визначених Стандартом вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/02/231-Prohrama_Atestatsiynyy-ekzamen-1.pdf). До складу ЕК 
обов’язково входить представник стейкхолдерів

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів в Університеті регулюється такими документами: «Положення про 
організацію освітнього процесу», пункт 7. Організація, планування та проведення контрольних заходів 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), «Положенням про екзаменаційну 
комісію» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf), «Положенням про контроль 
та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана 
Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf).
Зазначені документи є у вільному доступі для всіх учасників освітнього процесу. Описані в них процедури контролю 
доводяться до здобувачів на початку навчання, на початку кожного семестру, на початку вивчення кожного 
освітнього компоненту.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Процедуру об'єктивності забезпечують: розроблені екзаменаторами і доведені до відома здобувачів вищої освіти 
критерії оцінювання контрольних заходів, представлені у силабусах навчальних дисциплін; впровадження тестових 
форм контролю; встановлення чітких правил перездачі та оскарження оцінок; максимальне ознайомлення 
здобувачів освіти з картиною поточного оцінювання та ін. 
П. 7 «Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка» (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf) визначає позиції академічної 
відповідальності за необ’єктивність оцінювання.
Використання системи MOODL забезпечує повну прозорість та відкритість процедури оцінювання і виключає 
можливість конфлікту інтересів, який може бути врегульований відповідно до «Положення про організацію 
освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) та «Положення про екзаменаційну комісію» ( 
https://clio.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/pro-ekzamenacijnu-komisiju.pdf).
Процедури запобігання та врегулювання конфліктів інтересів нормуються «Положенням про комісію з питань 
етики та професійної діяльності ЛНУ імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf).
За час існування ОПП випадків конфлікту інтересів щодо необ’єктивності екзаменаторів не виявлено

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок повторного проходження контрольних заходів (екзаменів, залків) регулюється «Положенням про 
організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). Допускається повторне складання 
екзаменів не більше двох разів з однієї навчальної дисципліни із урахуванням неявки на відповідну форму контролю 
без поважних причин: спочатку викладачеві, а у випадку незадовільної оцінки – комісії (талон К), створену за 
розпорядженням декана факультету. Академічна заборгованість здобувача освіти з не більше як трьох дисциплін 
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дозволяє, за погодженням з кафедрою, пройти повторне вивчення дисциплін. Порядок повторного вивчення 
окремих дисциплін регулює відповідний документ – «Порядок повторного вивчення окремих дисциплін» 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf). 
За результатами заліково-екзаменаційних сесій на ОП Соціальна педагогіка такі випадки мали місце: 2020-2021 
н.р., студентка Сидор Я.І., ОК «Самовиховання та саморегуляція особистості» (наказ №623 від 03.03.2021 р). 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів прописано у Положенні про 
апеляцію результатів контрольних заходів здобувачів вищої освіти Львівського національного університеті імені 
Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf )
Склади апеляційних комісій факультетського та загальноуніверситетського рівнів для апеляції результатів 
контрольних заходів на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти вищої освіти 
відображено у вільному доступі на сайті )https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/appeals-commission-1-2.pdf). 
Подібних ситуацій на ОП не було

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу ЗВО регламентоване такими внутрішніми 
нормативними документами: Положенням про забезпечення академічної доброчесності у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf) та Кодексом академічної доброчесності Львівського 
національного університету імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/). 
Зі змістом документів студентів знайомить гарант освітньої програми на початку навчального року на зустрічі зі 
здобувачами освіти, обговорюються питання процедури дотримання академічної доброчесності; викладачів – 
завідувач кафедри. Кожен здобувач освіти, НПП підписують Декларацію про дотримання академічної 
доброчесності, яка зберігається на кафедрі впродовж навчання здобувача на ОП, роботи викладача на кафедрі. Крім 
того здобувачі вищої освіти, НПП можуть детально ознайомитися зі змістом документів самостійно через сайт ЗВО, 
а також на лекціях більшості навчальних дисциплін. Це сприяє дотриманню всіма учасниками освітнього процесу 
вимог наукової етики та запобігання академічного плагіату впродовж усього навчання

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Університет забезпечує доступ до платформ з надання відповідних сервісів (зокрема програма StraikPlagirism) для 
перевірки підготовлених підручників, монографій, посібників, статей, дисертацій, магістерських та кваліфікаційних 
робіт на наявність плагіату. На кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи з цією метою призначена 
відповідальна особа (Лобода В.В.), яка взаємодіє з Науково-дослідною частиною Університету (Куньо І.М.) і 
забезпечує технічну перевірку кваліфікаційних робіт на наявність запозичень, унікальність.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Відповідно до Положення про забезпечення академічної доброчесності в Університеті використовується комплекс 
профілактичних заходів для запобігання недотримання норм та правил академічної доброчесності: ознайомлення 
здобувачів вищої освіти із цим Положенням, інформування здобувачів вищої освіти про необхідність дотримання 
правил академічної доброчесності.
Навчання здобувачів на ОП спрямоване на дотримання принципів наукової доброчесності у науковій діяльності. 
Прикладом цього може бути такі заходи: проведення науковим товариством студентів, аспірантів та молодих вчених 
факультету педагогічної освіти панельної дискусії «Академічна доброЧесність у студентському середовищі» 
(https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=pfbid095wTkGmmxaHBTQt7dkHpmy7kBQEWe7pQYs4jvzZ53PkU3oMFrqZzwR3Vpjap1xW4l&id=1042336249
16560),
залучення студентів до участі у навчальних семінарах, конференціях, вебінарах, які організовують різні наукові 
установи та організації, наприклад StrikePlagiarism.com International 
(https://www.facebook.com/pedagog.facultylnu.7/posts/940404593399766); під час вивчення ОК («Вступ до 
спеціальності», «Основи наукових соціальних досліджень», ін.) визначено окремі теми, що стосуються питань 
академічної доброчесності. Крім того усі викладачі наголошують про оригінальність міркувань, есе, досліджень 
здобувачів, на важливості посилань на використані джерела, недопущення фактів фабрикування джерел, 
списування, втручання в роботу інших студентів

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Відповідно до Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка за порушення академічної доброчесності здобувачі вищої освіти можуть бути притягнені до 
таких видів академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік 
тощо); повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; відрахування із закладу 
вищої освіти; позбавлення академічної стипендії; позбавлення наданих закладом вищої освіти пільг з оплати за 
навчання; призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні завдання, додаткові контрольні 
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роботи, тести тощо); повідомлення батькам чи іншим особам (фізичним або юридичним), які здійснюють оплату за 
навчання; внесення до реєстру порушників академічної доброчесності.
Ситуацій із порушенням академічної доброчесності здобувачами на ОП виявлено не було. 

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Відбір НПП для викладання на ОП відбувається на основі конкурсного відбору, відповідно до Порядку проведення 
конкурсного відбору НПП (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf; 
https://pedagogy.lnu.edu.ua/news/iz-khroniky-zhyttia-fakultetu-pidsumky-konkursiv-na-zamishchennia-posad-naukovo-
pedahohichnykh-pratsivnykiv). Основним критерієм є його академічна або професійна кваліфікація, яка дозволяє 
забезпечити досягнення визначених цілей та ПРН. Кандидатури претендентів попередньо обговорюються на 
засіданні кафедри за їх присутності. Для оцінки рівня професійної кваліфікації претендента в обов'язковому 
порядку проводяться: відкрите лекційне заняття, обговорення професійної кваліфікації та педагогічної підготовки, 
узагальнення показників професіоналізму та кваліфікації, передачу висновків на розгляд конкурсної комісії 
факультету. Вчена рада факультету обирає таємним голосуванням НПП на відповідні посади і терміни. Крім того, 
при розподілі навчального навантаження на кафедрі береться до уваги наявність у претендентів для викладання на 
ОП відповідного наукового рівня, навчально-методичних доробків, досвіду проходження стажування, підвищення 
кваліфікації, наявність практичного досвіду роботи за спеціальністю, що забезпечує ОП («Положення про 
оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників» 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf)

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

В Університеті функціонує Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом (http://work.lnu.edu.ua/), який 
налагоджує співпрацю із потенційними роботодавцями. На ОП роботодавці залучаються до організації та реалізації 
освітнього процесу наступним чином: а) опитування (https://pedagogy.lnu.edu.ua/news/opytuvannia-robotodavtsiv-i-
vypusknykiv-fakultetu); 
б) обговорення ОП, силабусів; в) виконання практичних завдань в межах ОК на запити роботодавців 
(https://www.facebook.com/olja.stolyaruk/posts/3825356994148836), г) проходження практики, проведення 
практичних та семінарських занять в установах; д) організація та проведення круглих столів, зустрічей, вебінарів 
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/news/kruhlyy-stil-dialoh-vykladachiv-kafedry-spetsialnoi-osvity-ta-sotsialnoi-roboty-z-
robotodavtsiamy
https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=pfbid02NKZycc2km7Z4efBBz5Fji24q1KjbiwqAUmAjv2CLwkVrZS6DNNnVPa92ss4SwEuul&id=100063521834
847). Серед роботодавців, які залучені до організації та реалізації освітнього процесу – основні стейкхолдери регіону 
(Управління соціального захисту населення Львівської міської ради, Львівський обласний центр соціальних служб, 
Львівський міський центр соціальних служб «Між нами», Служба у справах дітей ЛОДА, Притулок для дітей СуСД 
ЛОДА, Центр соціально психологічної допомоги у Львівській обл., Центр соціального розвитку та громадських 
ініціатив Університету) 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Навчальні заняття на ОП ведуть НПП, які мають досвід наукової, практичної роботи в галузі.
ЗВО залучає до гостьових лекцій науковців з Польщі (https://pedagogy.lnu.edu.ua/news/zustrich-vykladachiv-ta-
studentiv-kafedry-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty-iz-prof-arkadiushem-zhukievichem-krakiv), Литви 
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/news/na-fakulteti-vidbulasya-zustrich-iz-profesorom-shaulyajskoho-universytetu-daivoyu-
alifanovene); України: (https://pedagogy.lnu.edu.ua/news/lektsiia-mediatvorchist-iak-zasib-kolektyvnoho-
vidreahuvannia-vazhkykh-perezhyvan-dlia-studentiv-spetsialnosti-231-sotsialna-robota; 
https://pedagogy.lnu.edu.ua/news/24-travnia-o-15-00-vidbudetsia-naukovo-praktychnyy-seminar-v-ramkakh-
vseukrainskoho-festyvaliu-nauky-2022; https://www.facebook.com/1027943351/posts/10225971558848730/)); практиків 
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/news/na-fakulteti-zavershylosia-navchannia-osib-iaki-planuiut-staty-usynovyteliamy-
pryyomnymy-patronatnymy-batkamy); (https://pedagogy.lnu.edu.ua/news/vseukrainskyy-naukovo-praktychnyy-seminar-
tvorcha-bahatovymirnist-zhyttiedaynoho-prostoru-artterapii; 
https://www.facebook.com/104277625496528/posts/pfbid02o9qFUd7dwaKGmd63Akb7i5bnem8KfN5kCiiyYAZoKQjneXN
hs4Af7CGUBphDRjoPl/).
До викладання окремих ОК на ОП залучені роботодавці: директор ЛОЦСС Я. Бордіян для ОК9, начальник 
Управління соцзахисту департаменту гуманітарної політики ЛМР І. Кобрин − ОК31, керівник Центру соціального 
розвитку та громадських ініціатив Університету Я. Танчак − ОК27

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

В Університеті професійний розвиток викладачів здійснюється відповідно до «Положення про підвищення 
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кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf), «Положення про 
порядок реалізації права на академічну мобільність у Львівському національному університеті  імені Івана Франка» 
(https://international.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/11/ifnul_academic_mobility_2022.pdf ); «Тимчасового 
положення Львівського національного університету імені Івана Франка про дистанційне стажування здобувачів 
вчених звань професора, доцента, старшого дослідника у закладах вищої освіти, наукових (або науково-технічних) 
установах у країнах, що входять до ОЕСП та/або ЄС» (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_academic_mobility.pdf), що забезпечує можливістю стажувань у ЗВО як України, так і 
зарубіжних (доц. Корнят В., доц. Лобода В., доц. Субашкевич І., ас. Столярик О., ас. Співак У.). Викладачі кафедри 
залучені до започаткованого проекту «Training to tearch onlinein wartime and after» (U-Train) між Стокгольмськи 
університетом (Швеція) та ЛНУ ім. І. Франка для формування та розвитку цифрових компетентностей під час 
дистанційного навчання

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Відділ міжнародних зв’язків Університету організовує для НПП навчання і стажування з можливістю отримати 
стипендію за програмою «Еразмус +» в університетах 59 країн світу (https://international.lnu.edu.ua/). 
В Університеті організовуються безкоштовні щорічні курси для вдосконалення викладацької майстерності НПП 
(https://teaching-excellence.lnu.edu.ua/about-course/; 2020 р.; 2021 р; 2022 р), до яких долучаються викладачі 
кафедри
В Університеті діє система фінансової мотивації – безкоштовне видавництво монографії для захисту дисертації на 
здобуття наукового ступеня доктора наук, преміювання за успішний своєчасний захист дисертації, найкращий 
підручник, за публікацію наукових статей у виданнях з імпакт-фактором, за розробку електронних навчальних 
курсів, підвищена оплата праці за читання курсів іноземною мовою (на підставі «Положення про преміювання 
науково-педагогічних працівників за використання інноваційних технологій в навчальному процесі» 
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/reg_premium-innovations.pdf), «Положення про преміювання 
працівників, аспірантів, студентів Університету за наукові здобутки» (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf) та інших Положень про нагороди, звання та преміювання 
(https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/awards/))

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

В Університеті наявні матеріально-технічні ресурси для забезпечення якісного освітнього процесу. Навчальні 
приміщення, де здійснюється навчання за ОП, оснащені 8 мультимедійними системами, 3 кабінети − 
комп’ютерами, один з них – для самостійної роботи студентів. У корпусі є вільний доступ до мережі Інтернет за 
допомогою WІ-FI, для безпеки учасників освітнього процесу обладнані укриття. В Університеті створена необхідна 
соціальна інфраструктура (гуртожитки, їдальні, актові, спортивні зали, плавальний басейн, стадіон, спортивні 
майданчики), якою користуються учасники освітнього процесу. Здобувачі мають постійний доступ до навчально-
методичних матеріалів, які розміщені на сайті факультету, персональних сторінках викладача, або системі 
електронного навчання (https://e-learning.lnu.edu.ua/login/index.php). В Університеті забезпечено доступ до 
наукометричних баз Scopus, WebofScience (https://www.lnulibrary.lviv.ua/recommended-resources/databases/), 
безоплатний доступ до бібліотечних фондів з  читальними залами, де функціонує Електронний каталог і відкритий 
доступ до мережі WІ-FI (https://www.lnulibrary.lviv.ua/katalog/). Викладачі розробляють, видають підручники, 
навчальні посібники, навчально-методичні рекомендації. Фінансування ОП здійснюється з бюджетного та 
позабюджетних фондів, фінанси яких розподіляють на оплату праці, матеріально-технічне забезпечення та 
обслуговування. Фінансова звітність та кошторис університету розміщені на сайті Університету 
(https://bit.ly/2FsbYkW)

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Для студентів факультету створено сприятливе середовище і для навчання, і для дозвілля. Зокрема, функціонують 
їдальні, гуртожитки, «Центр культури та дозвілля», у якому діють творчі колективи 
(http://centres.lnu.edu.ua/culture-and-leisure/), студентське самоврядування, студентський профком. Для відпочинку 
та оздоровлення діє спортивно-оздоровчий табір «Карпати». 
В головному корпусі Університету діє студентський креативний простір – University open space (UOS), на факультеті 
– студентський простір. Питанням стипендій та соціального забезпечення займається Студентський відділ 
університету та Стипендіальна комісія Університету. На факультеті функціонує наукове студентське товариство 
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/naukove-tovarystvo-studentiv-aspirantiv-molodykh-vchenykh). ЗВО забезпечує 
безоплатний доступ до бібліотек Університету, навчальних лабораторій, загальноуніверситетських комп’ютерних, 
мультимедійних класів, актових залів (у спеціально виділені години) відповідно до потреб навчання, викладацької, 
наукової діяльності в межах ОП. У реалізації професійних потреб студентів важливими є ЦСС, соціально-
реабілітаційні установи, ЗДО і ЗЗСО як майданчики для проходження практик, а також співпраця з ГО. У час 
військової агресії, для студентів, викладачів, зокрема з числа ВПО, створений простір «Освіта без обмежень», де є 
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доступ до КТ, безлімітного інтернету 
(https://www.facebook.com/100063821232969/posts/pfbid02sTVNcZv958KmtP76SNXQe6e5amHF4DZifMcsHmbpYe1W
kYiRDBuKkdsUhWkM6sk3l/)

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

ЗВО створює безпечне освітнє середовище для життя та здоров’я ЗО, дотримуючись норм та правил ТБ, постійним 
інструктуванням НПП та здобувачів вищої освіти, проведенням заходів, які стосуються здорового способу життя 
тощо. (Рубрика «Пожежна безпека та цивільний захист», (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/pozhezhna-bezpeka-ta-tsyvil-nyy-zakhyst/). Проводяться інструктажі з БЖД, ОП, ППБ, які є 
обов’язковою умовою проходження всіх видів практик; вебінари (https://lnu.edu.ua/vidbuvsia-vebinar-prysviachenyy-
pytanniam-bezpeky-osvitnoho-protsesu-v-umovakh-voiennoho-stanu/
https://lnu.edu.ua/pershokursnykam-rozpovily-pro-poriadok-diy-pid-chas-povitrianoi-tryvohy/). Для безпечного 
перебування під час навчання на час тривог у корпусі обладнано укриття. В університеті облаштовано два пункти 
незламності
Для медичного обслуговування в головному корпусі Університету функціонує медичний пункт. Надається увага 
забезпеченню інформаційної та кібербезпеки Університету: створено комплексну систему захисту інформації, 
проводиться постійне вдосконалення мережі. Задля збереження психічного, ментального здоров’я співробітників 
університету та ЗО діє Психологічна служба (https://lnu.edu.ua/structure/subdivisions/general-university-
units/psychological-service/; https://lnu.edu.ua/psykholohichna-sluzhba-universytetu-aktyvna-robota-na-fronti-
mentalnoho-zdorov-ia/). Серед викладачів кафедри є сертифіковані психотерапевти, до яких ЗО у зручний для них 
час та спосіб можуть звернутися за консультацією 

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

В університеті діє низка документів, які унормовують механізми освітньої, організаційної, інформаційної, 
консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти: 
Положення про надання платних освітніх та інших послуг в Університеті (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/reg_paidservices.pdf), 
Правила призначення академічних стипендій в Університеті (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_stipendy.pdf), 
Порядок призначення соціальних стипендій в Університеті (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_social_grants.pdf). 
Деканат факультету, відповідні кафедри, що забезпечують підготовку здобувачів освіти за ОП, надають різні види 
підтримки усім учасникам освітнього процесу. 
Консультативну допомогу можна отримати в Центрі соціального розвитку та громадських ініціатив 
(https://lnu.edu.ua/structure/subdivisions/general-university-units/center-of-social-development-and-public-initiatives/) 
який є структурним підрозділом Львівського національного університету імені Івана Франка.
Підтримка й інформування відбувається також через спілкування на старостатах, повідомлення на дошці 
оголошень, сайті факультету, за допомогою соціальних мереж.
Студенти ОП беруть участь у роботі студентського самоврядування, через які висловлюють свої пропозиції та ідеї 
щодо вдосконалення освітнього процесу. Підтримку здобувачам ОП надає Первинна профспілкова організація 
студентів. Особливу соціальну підтримку мають студенти, які відносяться до певних пільгових категорій. 
Університет звільняє таких студентів від оплати за проживання в гуртожитках та надає інші пільги в межах чинного 
законодавства (http://studviddil.lnu.edu.ua/). Студенти можуть отримати консультацію в юридичному відділі, Центрі 
психологічної служби, студентському уряді Університету. Соціальна підтримка здобувачів здійснюється також через 
своєчасну виплату стипендій, можливість отримання матеріальної допомоги (за потреби), безкоштовне 
користування басейном.
Для з’ясування потреб здобувачів здійснюються опитування, очні зустрічі, засідання фокус-груп тощо 

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Працівники Університету докладають значних зусиль, щодо створення безбар’єрного середовища для отримання 
освітніх послуг здобувачами із особливими освітніми потребами відповідно до Порядку супроводу (надання 
допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/reg_invalids_aid.pdf). 
Питання забезпечення освіти осіб з особливими потребами координує «Ресурсний центр з інклюзивної освіти» 
(http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/). 
Корпус, в якому здійснюється ОП, обладнаний елементами безбар’єрного середовища: пандусом, стаціонарним 
сходовим підйомником PTR-130, дверними прорізами, широкими коридорами, проходами до різного обладнання і 
меблів в аудиторіях, відсутність порогів, наявність туалетної кімнати для людей з інвалідністю. Пандусами, 
спеціальними ліфтами обладнані також гуртожитки, в яких проживають здобувачі вищої освіти.
Веб-сайт Університету, факультету педагогічної освіти адаптовано для людей з особливими освітніми потребами: 
при потребі можна збільшити/зменшити шрифт, виділити контрастність. Для незрячих (слабозорих) здобувачів 
застосовуються усні форми проведення поточних і підсумкових форм контрольних заходів.
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Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Відповідно до Статуту Університету (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf): особи, які 
навчаються в Університеті, мають право на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного 
насильства (п.10.19). Правила внутрішнього розпорядку Львівського національного університету імені Івана Франка 
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf) передбачають право на захист від будь-яких 
форм експлуатації, фізичного та психічного насильства (п.5.1.). Усі конфліктні ситуації на ОП вирішуються на рівні 
кафедр, у разі потреби – в деканаті із залученням декана чи заступника декана із виховної роботи або на Вченій раді 
факультету педагогічної освіти. У разі невирішення конфліктної ситуації в межах факультету справа передається у 
Комісію з питань етики та професійної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf). В Університеті діє гаряча лінія та 
Уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції. Конфліктних ситуацій на ОП, пов’язаних з 
сексуальним домаганням та корупцією, не було

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Основними документами, що регулюють процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного 
перегляду ОП є: Методичні рекомендації щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття 
освітніх програм у Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf). «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості 
освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf ) та
«Положення про Центр забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені Івана Франка» 
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf), 
Перегляд ОП відбувається на засіданнях робочої групи, враховуючи соціальні зміни в суспільстві, пропозиції 
здобувачів, випускників і роботодавців, схвалюється на засіданні кафедри, погоджується вченою радою факультету 
та затверджується ректором на підставі рішення вченої ради Університету 

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Перегляд ОП відбувається на засіданнях робочої групи в міру виникнення потреби (у 2019 р. був зумовлений 
прийняттям  Стандарту вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота першого (бакалаврського) рівня ВО; у 
2020 році − у відповідь на пропозиції роботодавців та студентів, у 2022 році − з урахуванням пропозицій здобувачів, 
випускників і роботодавців, отриманих після моніторингу якості викладання ОК). За результатами обговорення 
здійснюється аналіз курсів та їх змістове наповнення, коригуються ЗК, ФК, ПРН, які формуються в процесі вивчення 
дисциплін. (https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=pfbid02BYn6b9C7ZNrVXsaLLvgNi3nn3Cu7nUYtR2kY5gd2WSp2yqSB7tZMkTFytgQvoZ3Cl&id=480021082171
373).
Реалізація заявлених цілей ОП, формування ФК, ПРН у здобувачів освіти відбувається через корегування кількості 
та змісту освітніх компонентів (зокрема, у 2020 р. зміст ОП доповнено ОК «Соціальна робота в центрах соціальних 
служб», у 2022 р. – «Розвиток та забезпечення надання соціальних послуг в громаді», «Соціальна профілактика 
інтернент-ризиків»), розширення тем ОК в рамках фахової спрямованості (внесені зміни у силабуси ОК «Основи 
наукових соціальних досліджень, «Соціальні технології розвитку громади», «Технології соціальної роботи в Україні і 
світі» та ін), розширено перелік баз практики із врахуванням думки стейкхолдерів, роботодавців, випускників, 
оновлено змістове наповнення силабусів ОК, завдань навчальної (волонтерської), навчальної (соціально-
реабілітаційної) практик

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі ВО залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості через 
органи студентського самоврядування, безпосереднє ознайомлення з ОП на сайті факультету, включення до складу 
робочих груп ОП (Співак У., Ільницька Х.). Впродовж навчання здобувачі ВО активно беруть участь в опитуваннях, 
що регулюється «Положенням про організацію опитування студентів, викладачів, випускників та роботодавців 
щодо якості освітнього процесу» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf), 
Представники студентів беруть участь в обговоренні ОП на засіданнях кафедри, Вченої ради факультету, де мають 
можливість висловити свої пропозиції. Побажання студентів найчастіше враховуються. Гарант ОП, науково-
педагогічні працівники кафедри, порадники груп проводять бесіди зі студентами щодо рівня 
задоволеності/незадоволеності освітнім процесом, змістовим та методичним наповненням дисциплін, доступом до 
джерел та ін. Результати опитування обговорюються на кафедрі і враховуються (при можливості) для внесення змін 
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до ОП, змістове наповнення силабусів ОК

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Функціональний аспект студентського самоврядування в контексті участі у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП визначені у «Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-
quality.pdf(п. 2.2.16), Статуті ЛНУ ім. І. Франка (розділ 8, с. 50) https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf). Студентська рада факультету за погодженням з адміністрацією бере участь в 
ухваленні рішень щодо відрахування та поновлення студентів, переведення осіб, які навчаються за контрактом, на 
навчання за державним замовленням (якщо для цього є підстави і місце). На своїх засіданнях студенти розглядають 
питання щодо покращення якості освітнього процесу та результатів успішності здобувачів вищої освіти. 
Представники студентів на засіданнях Вченої ради факультету вносять свої пропозиції щодо змістового наповнення 
навчальних планів, силабусів навчальних дисциплін, програм практики, баз її проходження, системи оцінювання 
знань здобувачів освіти, організації освітнього процесу

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

На факультеті налагоджена співпраця із закладами освіти, ГО, установами, які надають соціальні послуги. Підписані 
двосторонні угоди (на рівні університету) на проведення практики; меморандуми про співпрацю (Міський ЦСС: 
https://lnu.edu.ua/universytet-posyliuie-sotsialno-humanitarnu-diialnist-v-umovakh-viyny-vidbuvsia-vebinar-iz-sotsialno-
pravovoi-adaptatsii-vnutrishno-peremishchenykh-osib/;
Представництво «Хайес, Інкорпорейтед» в Україні: https://lnu.edu.ua/universytet-pidpysav-memorandum-pro-
spivpratsiu-z-predstavnytstvom-khayes-inkorporeyted-v-ukraini/). Практикуються участь роботодавців у засіданнях 
кафедри, робочі зустрічі, науково-практичні семінари і зустрічі за круглим столом 
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/news/kruhlyy-stil-dialoh-vykladachiv-kafedry-spetsialnoi-osvity-ta-sotsialnoi-roboty-z-
robotodavtsiamy, (https://www.facebook.com/volodymyr.lys.353/posts/996425381130390; проведенням спільних 
досліджень (https://www.facebook.com/olja.stolyaruk/posts/3825356994148836), залученням до розробки та 
реалізації спільних соціальних проектів, спільні навчання та обмін досвідом 
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/news/lektsiia-dlia-sotsial-nykh-pratsivnykiv-m-l-vova-profesiyna-kompetentnist-fakhivtsia-
sotsial-noi-sfery; https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=pfbid0TN8dSBxKnnUXzd1btqcGEkPo1QmLPYj9MnHkpK9PQYMx1mS7yCMGMAZB7no5vSCil&id=104277625
496528;
https://www.facebook.com/104277625496528/posts/pfbid02V4YotPVjSFKQp67tqRru7cp7WkoZ4WGdyWvjKa8xaDV2Tvi
Dtx4Qom5XKkAiKQgLl/)

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

В Університеті створено «Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом Центру маркетингу та розвитку ЛНУ ім. І. 
Франка», який збирає інформацію про випускників. Відділ проводить заходи й опитування роботодавців, 
випускників, ознайомлює з результатами. На базі Університету функціонує «Асоціація випускників ЛНУ», яка 
сприяє професійному зростанню випускників. Щорічно (третя середа червня) на факультеті відбуваються зустрічі із 
випускниками.
На кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи є відповідальні особи щодо співпраці з відділом кар’єрного 
розвитку та співпраці з бізнесом (О. Столярик, У. Пиріг). На кафедрі збирається інформація щодо 
працевлаштування випускників ОП та сформована база контактів з випускниками. Інформація про кар’єрний шлях 
випускників та їхні траєкторії працевлаштування відслідковується через розгалужену мережу сучасних комунікацій 
((https://www.facebook.com/Кафедра-соціальної-педагогіки-та-соціальної-роботи-ЛНУ-імені-Івана-Франка-
104277625496528/). Кафедра та деканат факультету мають перелік баз практик та договори з організаціями, які 
приймають на практику студентів з можливістю наступного працевлаштування. Випускники ОП обіймають посади 
соціальних педагогів закладів професійної (професійно-технічної), загальної, дошкільної освіти, заступників 
директорів закладів освіти, соціальних менеджерів ГО, фахівців соціальної роботи та соціальних працівників ЦСС, 
ОТГ, службах у справах дітей

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Процедури внутрішнього забезпечення якості ОПП здійснюються на кафедрі соціальної педагогіки та соціальної 
роботи відповідно до «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf). 
Відповідно до нього здійснюється моніторинг забезпечення публічності інформації про освітню програму, 
забезпечення ресурсами освітнього процесу Університету, систематичне оцінювання здобувачів вищої освіти, 
науково-педагогічних працівників.
У ході реалізації ОП були виявлені такі недоліки: студенти вважають, що до проведення лекцій слід залучати більше 
зарубіжних гостьових лекторів; мали місце випадки, коли викладачі рекомендували ЗО застарілі джерела з ОК; 
відсутність довготривалих угод з базами практики, що вносило певні труднощі в організацію практики.
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Відповідно, на засіданнях кафедри було обговорено проблеми, оновлено  список рекомендованих джерел до ОК, 
внесенням змін у силабуси. Також прийнято рішення щодо розширення баз практики, зокрема, налагодження 
співпраці з громадським сектором у соціальній сфері. Крім того, Університет підписав угоди про співпрацю з 
Львівською міською радою, Львівським міським центром соціальних служб, що розширює можливості залучення 
практиків до освітнього процесу. Також є підписана довготривала угода між Університетом та Управлінням освіти 
Львівської міської ради, що полегшило організацію педагогічної практики.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Акредитація ОП проводиться вперше

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

До процедур внутрішнього забезпечення якості ОП змістовно залучені всі учасники академічної спільноти. На 
засіданнях кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи розглядаються питання підвищення кваліфікації, 
результатів наукової роботи, стажування з метою забезпечення високої якості навчання за ОП. На засіданнях Вченої 
ради НПП факультету, представники студентського самоврядування активно обговорюють і погоджують позиції 
ОП. При внесенні змін до ОП враховуються результати опитування викладачів, випускників, роботодавців, студентів 
щодо якості освітнього процесу. Такий підхід регламентується «Положенням про організацію опитування студентів, 
викладачів, випускників та роботодавців стосовно якості освітнього процесу» 
(https://www.lnu.edu.ua/research/research-centres-and-laboratories/monitoring-centre/). Опитування проводять 
працівники Центру моніторингу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Для здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка створено чітку систему. Структурними підрозділами, що відповідають за внутрішню 
систему забезпечення якості, є: Центр забезпечення якості освіти, Відділ менеджменту організації освітнього 
процесу, Навчально-методичний відділ, Відділ аспірантури і докторантури, Відділ ліцензування та акредитації. 
Структурними підрозділами, що залучені до реалізації внутрішньої системи забезпечення якості, є: Студентський 
відділ, Інформаційно-аналітичний і профорієнтаційний центр, Центр забезпечення якості освіти, Первинна 
профспілкова організація працівників, Первинна профспілкова організація студентів, Відділ інформаційного 
забезпечення. Дорадчими та робочими органами є: Ректорат (https://www.lnu.edu.ua/about/administration/rectors-
council/), Вчена рада Університету (http://council.lnu.edu.ua); Науково-технічна рада 
(https://www.lnu.edu.ua/about/.../research-and-development-board/), Громадська рада 
(https://www.lnu.edu.ua/about/public-council/), Студентський уряд (http://students.lnu.edu.ua/self-government);
Приймальна комісія (https://www.facebook.com/franko.lviv.ua/posts/682068938542700/). Функціональні обов’язки 
кожного підрозділу прописані у відповідних Положеннях, наказах, методичних рекомендаціях (http://education-
quality.lnu.edu.ua/accreditation/university-documents/)

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
регламентують: «Статут Львівського національного університету імені Івана Франка» (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf); «Колективний договір Львівського національного університету імені Івана 
Франка (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/kol-dogovir-2021.pdf) та більше двадцяти п’яти нормативно-
правових актів та положень, які розміщені у вільному доступі на сайті університету 
(https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/). Навігація сайту є зручною та 
інтуїтивно зрозумілою. 

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

В Університеті не пізніше, ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї, оприлюднюється на 
офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін та не 
пізніше, ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї, оприлюднюється на офіційному веб-
сайті відповідний проект з метою одержання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/news/hromads-ke-obhovorennia-novykh-osvitnikh-prohram-spetsial-nostey-106-spetsial-na-
osvita-i-231-sotsial-na-robota; https://pedagogy.lnu.edu.ua/news/kruhlyy-stil-dialoh-vykladachiv-kafedry-spetsialnoi-
osvity-ta-sotsialnoi-roboty-z-robotodavtsiamy
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Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньо-професійної програми: https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/12/231_OPP_bakalavr_2022-skan.pdf)
Інтернет-адреса постійного розміщення опису навчальних планів та освітніх компонентів ОП: 
https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/bachelor/curriculum-social-pedagogics
Інтернет-адреса кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи і сторінок викладачів: 
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/department/sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty)
Веб-сторінка навчальних курсів ОП: https://pedagogy.lnu.edu.ua/department/sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-
roboty)
Веб-сторінка новин кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 
https://pedagogy.lnu.edu.ua/department/sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильними сторонами ОП Соціальна педагогіка вважаємо:
− відповідність цілей освітньої програми місії і стратегії Львівського національного університету імені Івана Франка,
− врахування у змісті ОП тенденцій розвитку спеціальності, змін на ринку праці, потреб і запитів регіону, 
стейкхолдерів;
− можливість для здобувачів освіти формувати індивідуальну освітню траєкторію;
− студентоцентрований підхід в організації освітнього процесу;
− практична спрямованість навчальних дисциплін, видів практики, самостійної та дослідницької позааудиторної 
роботи на професійну підготовку фахівців до роботи з різними категоріями осіб, клієнтів у сфері соціальної роботи, 
що задовольняє інтерес усіх зацікавлених сторін (ЗВО, роботодавців соціальних установ, фахівців-практиків, 
держави) і дозволяє здобувачам вищої освіти увійти в професійну діяльність, налагоджувати співпрацю з 
стейкхолдерами і уможливлює подальше успішне працевлаштування, професійну адаптацію;
− наступність і взаємозв’язок різних видів практики, широкий спектр баз практики (державні та громадські 
установи соціального захисту, заклади освіти, соціальні центри, соціальні служби, ГО), постійне їх оновлення, 
доповнення, що сприяє отриманню здобувачами вищої освіти компетентностей практичної діяльності;
− залучення здобувачів до наукової та дослідницької роботи;
− залучння роботодавців до освітнього процесу за ОП;
− кадровий потенціал, який забезпечує ОП, висока кваліфікація НПП, поповнення викладацького складу кафедри 
випускниками ОП;
− здійснення і розширення міжнародної співпраці кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи в межах 
реалізації ОП;
− дотримання академічної доброчесності серед НПП та здобувачів ВО;
− чіткі та зрозумілі правила освітнього поцесу;
− належна матеріально-технічна база для підготовки фахівців. 

Слабкими сторонами ОП, які потребують розвитку та удосконалення:
− недостатня залученість гостьових лекторів, міжнародних експертів до освітнього процессу;
− мала залученість здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників до програм академічної мобільності, 
проєктної діяльності;
− відсутність у кадровому скаладі НПП кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи докторів наук, 
професорів;
− специфічне конкурентне середовище (наявність у Львові та Львівській області чотирьох ЗВО з ОП галузі знань 23 
Соціальна робота, можливість вступу до ЗВО сусідніх із регіоном країн на безоплатній основі  без ЗНО (НМТ));
− недостатня профорієнтаційна робота, особливо у територіальних громадах.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Перспективи та заходи з розвитку ОП Соціальна педагогіка:
− постійне оновлення змісту ОП з врахуванням сучасних тенденцій розвитку науки та практики соціальної роботи, її 
правового регулювання, інтересів стейхколдерів, потреб ринку праці, здобувачів, випускників;
− розширення співпраці із зарубіжними університетами, залучення міжнародних експертів у галузі соціальної 
роботи до освітньо-професійної підготовки здобувачів ВО;
− активізація академічної мобільності здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників;
− запровадження практики «гостьових лекторів» як вітчизняних, так і зарубіжних для викладання на ОП;
− розширення баз практики (заклади охорони здоров'я) з метою соціальної підтримки дітей, які перебувають на 
довготривалому лікуванні, соціальної реабілітації осіб, які постраждали від воєнних дій;
− підготовка студентів до здійснення соціальної роботи з ветеранами та учасниками їх сімей;
− активізація програм вітчизняного і міжнародного стажування НПП, що забезпечують викладання освітніх 
компонентів;

Сторінка 22



− підготовка та реалізація спільних наукових, соціальних проєктів, семінарів, науково-практичних конференцій із 
ЗВО України, зарубіжними партнерами, територіальними громадами, органами місцевого самоврядування;
− покращення рівня та володіння іноземними мовами здобувачами освіти для розширення їх можливостей 
академічної мобільності та неформальної освіти через розширення курсів вивчення іноземної мови.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Мельник Володимир Петрович

Дата: 21.02.2023 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного та/або 
інформаційного 

забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Соціальна робота з 
клієнтами у складних 
життєвих обставинах

навчальна 
дисципліна

Sylabus_231_Sots_ro
b_z_kl_SZHO_22-

23.pdf

RqiJkbvcMbLLcRUD
43SnJNJMpY3hRize

XretUKKvXOE=

Комп’ютер Pentium® 4 CPU
3,00GHz – 14 шт., ноутбук,
проектор Sony VPL-EX255 – 1
шт.

Недержавний сектор у 
соціальній сфері

навчальна 
дисципліна

Sylabus_231_Nederz
havnyy_sektor_u_so

ts_sferi_22-23.pdf

fMWSnK4Wqtd42Nw
I8Ed8f793bEJUwc3L

KV1Rnic4JI4=

Комп’ютер Intel Celeron 2660; 8
шт., Проектор Sony VPL-EX255 – 
1 шт.,
ПЗ Microsoft® Windows® 10 PRO
UKR + Office 2016, Операційна
система Windows 10, Microsoft
Office Professional Plus 2015, Adobe
Acrobat Reader DC, Pascal, Java 8,
Eclipse, PostgeSQL 9.5, Microsoft
Visual Studio enterprise 2015,
Python3.4.3, MATLAB

Соціальні технології 
розвитку громади

навчальна 
дисципліна

Sylabus_231_Sotsial
_tekhnol_rozv_hrom

ady_22-23.pdf

1v3OCW5UTMSaGSB
5fpmNNki5vf/Sen0xs

KNYFzxFfyc=

Комп’ютер
D700/128/6.8/Etn/Chiftec,
Проектор Sony VPL-EX255 – 1
шт., ПЗ Microsoft® Windows® 10
PRO UKR + Office 2016

Курсова робота курсова робота 
(проект)

231_Metod.rek._Kur
sova_robota_2022.p

df

YFxlr5jLA8Rc8QOo/r
G5pJDNJCvNAGMts

CnsQzCOJmY=

Комп’ютер Pentium® 4 CPU
3,00GHz – 14 шт., ноутбук,
проектор Sony VPL-EX255 – 1
шт.

Атестаційний екзамен підсумкова 
атестація

231-
Prohrama_Atestatsiy

nyy-ekzamen.pdf

PEEyLt3v/sNjFes6kG
/4U3vsOH7wC4oB79

3aYQp8PAg=

Ноутбук Acer, Проектор Sony
VPL-EX255 – 1 шт., ПЗ
Microsoft® Windows® 10 PRO
UKR + Office 2016

Кваліфікаційна робота підсумкова 
атестація

231_Metod.rek._Kval
ifikats_rob_2022.pdf

O4Me29aHA2YB9CSI
sL8Rjrh9ww0u2HQZ

MiMIGuu3WtI=

Комп’ютер Pentium® 4 CPU
3,00GHz – 14 шт., ноутбук,
проектор Sony VPL-EX255 – 1
шт.

Загальна та соціальна 
педагогіка

навчальна 
дисципліна

Sylabus_231_Zah_i_
-sots_ped_-22-23.pdf

ew7MUkDdsJ53GZiH
Zz/tA9AB8mUqq5vZ1

6FouviahR0=

Ноутбук Acer, Проектор Sony
VPL-EX255 – 1 шт., ПЗ
Microsoft® Windows® 10 PRO
UKR + Office 2016

Соціально-педагогічна 
профілактика 
девіантної поведінки

навчальна 
дисципліна

Sylabus_231_Sots_p
rofilaktyka_DP_22-

23.pdf

tysrUVGLaaqy/XpeB
5BFsA4/y/qv1SOhQn

WmRQnzbpI=

Ноутбук Acer, Проектор Sony
VPL-EX255 – 1 шт., ПЗ
Microsoft® Windows® 10 PRO
UKR + Office 2016

Соціально-педагогічна 
діяльність у закладах 
освіти

навчальна 
дисципліна

Sylabus_231_SPR_v
_zakladakh_osvity_

22-23.pdf

S4mSWmg7A8B6MY
eURHDf2Ys+Qwr6C
GLctW6ueLnQ3gY=

Комп’ютер
D700/128/6.8/Etn/Chiftec,
Проектор Sony VPL-EX255 – 1
шт., ПЗ Microsoft® Windows® 10
PRO UKR + Office 2016

Професійне вигорання 
фахівців соціальної 
сфери

навчальна 
дисципліна

Sylabus_231_Prof_v
yh_prats_sots_sfery

_22-23.pdf

R75CoDuot4WFnlzO
vxJpy0MXBoGvc/vR

/+0CpiUfB3w=

Ноутбук Acer, Проектор Sony
VPL-EX255 – 1 шт., ПЗ
Microsoft® Windows® 10 PRO
UKR + Office 2016

Проєктна діяльність у 
соціальній та 
педагогічній сферах

навчальна 
дисципліна

Sylabus_231_Proiekt
na_diialn_u_sots_ta

-ped-sferakh_22-
23.pdf

BPHVaS+5LSAg3o6a
72vVyLFxS3kLfuC+/

xRnQbDIRsI=

Комп’ютер Intel Celeron 2660; 8
шт., Проектор Sony VPL-EX255 – 
1 шт.,
ПЗ Microsoft® Windows® 10 PRO
UKR + Office 2016, Операційна
система Windows 10, Microsoft
Office Professional Plus 2015, Adobe
Acrobat Reader DC, Pascal, Java 8,
Eclipse, PostgeSQL 9.5, Microsoft
Visual Studio enterprise 2015,
Python3.4.3, MATLAB



Соціально-педагогічна 
робота з різними 
типами сімей

навчальна 
дисципліна

Sylabus_231_SPD_z
_simiamy_22-23.pdf

aqmHKVbGrawGmD
Kk6HzghCCdNe49d2
MjHWkcJ8B5rEE=

Комп’ютер
D700/128/6.8/Etn/Chiftec,
Проектор Sony VPL-EX255 – 1
шт., ПЗ Microsoft® Windows® 10
PRO UKR + Office 2016

Арт-терапія в освіті навчальна 
дисципліна

Sylabus_231_Arttera
p_v_osv_22-23.pdf

5aUPpkr1ki3z73wCU
hEh3dRGbLs8buFFJ

zOhhFoe6eU=

Ноутбук Acer, Проектор Sony
VPL-EX255 – 1 шт., ПЗ
Microsoft® Windows® 10 PRO
UKR + Office 2016
папір. олівці, фарби. підручні 
матеріали

Педагогічна практика 
зі спеціалізації

практика Syl_231_Ped_pr_zi-
spetsializatsii_2022-

23.pdf

M8e6aW5tsnR6Myp5
D2x+OUNXdMLJEb
8N0WWBUb5Cyoo=

Комп’ютер
D700/128/6.8/Etn/Chiftec,
Проектор Sony VPL-EX255 – 1
шт., ПЗ Microsoft® Windows® 10
PRO UKR + Office 2016

Навчальна 
(ознайомча) практика

практика Syl_231_Pr_navch_
oznayomcha_2022-

23.pdf

Y817kaimvUWQB3uB
6sqZDS6o0QA+mZY

Btiu83qVoCZM=

Комп’ютер Pentium® 4 CPU
3,00GHz – 14 шт., ноутбук,
проектор Sony VPL-EX255 – 1 шт.

Навчальна (соціально-
реабілітаційна) 
практика

практика Syl_231_Pra_navch
_sots-

reab_2022_23.pdf

eHOKmRUj6MROdK
ea11dNXWU/ikEOc/c

sT+rZynhPc84=

Ноутбук Acer, Проектор Sony
VPL-EX255 – 1 шт., ПЗ
Microsoft® Windows® 10 PRO
UKR + Office 2016

Навчальна 
(стажерська) практика

практика Syl_231_Pr_navch_s
tazher_2022.pdf

GTJX4y7a3EV11y9+1
k+DKcqkXJMcEGOO

GZEhOGxhXtQ=

Ноутбук Acer, Проектор Sony
VPL-EX255 – 1 шт., ПЗ
Microsoft® Windows® 10 PRO
UKR + Office 2016

Виробнича (соціальна) 
практика

практика Syl_231_Pr_vyrob_s
ots_2022-23.pdf

TQRfiMRWEqlwVrV
MQcoPH91gNomHj5
8s5WPmSp565V0=

Ноутбук Acer, Проектор Sony
VPL-EX255 – 1 шт., ПЗ
Microsoft® Windows® 10 PRO
UKR + Office 2016

Навчальна 
(волонтерська) 
практика

практика Syl_231_Pr_navch_
volonter_2022-

23.pdf

tPdsEvrnMQxLSgvqU
MCi0VO34cUr4zN7l

BuniDgCUcY=

Ноутбук Acer, Проектор Sony
VPL-EX255 – 1 шт., ПЗ
Microsoft® Windows® 10 PRO
UKR + Office 2016

Розвиток та 
забезпечення надання 
соціальних послуг у 
громаді

навчальна 
дисципліна

Sylabus_231_Rozv_t
a_zabezp_nadan_so
ts_posluh_v_hrom_

22-23.pdf

lbt5rWrud6LmSzxvL
b2qtqf30jPBTGgW5J

c7aE61PaI=

Комп’ютер Intel Celeron 2660; 8
шт., Проектор Sony VPL-EX255 – 
1 шт.,
ПЗ Microsoft® Windows® 10 PRO
UKR + Office 2016, Операційна
система Windows 10, Microsoft
Office Professional Plus 2015, Adobe
Acrobat Reader DC, Pascal, Java 8,
Eclipse, PostgeSQL 9.5, Microsoft
Visual Studio enterprise 2015,
Python3.4.3, MATLAB

Менеджмент 
соціальної роботи

навчальна 
дисципліна

Sylabus_231_Men-
sots-rob_22-23.pdf

dLshUAHf8cBMyM1x
i7VmBfeP6K0qJubTd

ZvxLIjTxLM=

Комп’ютер
D700/128/6.8/Etn/Chiftec,
Проектор Sony VPL-EX255 – 1
шт., ПЗ Microsoft® Windows® 10
PRO UKR + Office 2016

Основи соціально-
правового захисту 
особистості

навчальна 
дисципліна

Sylabus_231_Osnovy
_sots_pravov_zakh_

os_22-23.pdf

OffMG9pQNirmx4iFi
OqHyhpzwjLuH4lSla

HAaMyu7vY=

Ноутбук Acer, Проектор Sony
VPL-EX255 – 1 шт., ПЗ
Microsoft® Windows® 10 PRO
UKR + Office 2016

Загальна та вікова 
психологія

навчальна 
дисципліна

Sylabus_231_Zah_ta
_vik_psykh_-22-

23.pdf

33ZybFHr0J6bJvV35
DGqbp+ejey6MwCfD

vavbuFz++8=

Комп’ютер Pentium® 4 CPU
3,00GHz – 14 шт., ноутбук,
проектор Sony VPL-EX255 – 1
шт.

Історія української 
культури

навчальна 
дисципліна

Sylabus_231_Istoriia
_ukr_kult_22-23.pdf

EQkurpp1JRGJFW7jj
MqL8ls+QLz4wjgaCA

o4SJSqAr0=

Ноутбук Acer, Проектор Sony
VPL-EX255 – 1 шт., ПЗ
Microsoft® Windows® 10 PRO
UKR + Office 2016

Філософія навчальна 
дисципліна

Sylabus_231_Filosofii
a_22-23.pdf

M0FYCoa7+e8fE3+y
NmhnnpTsmBQS5gx

Ullk16RmqFC0=

Ноутбук Acer, Проектор Sony
VPL-EX255 – 1 шт., ПЗ
Microsoft® Windows® 10 PRO
UKR + Office 2016



Іноземна мова навчальна 
дисципліна

Sylabus_231_Inoemn
a_m_B2_22-23.pdf

1gRfsU8hURvQTeNV
8B0yMycHPt2HvZeZ

VJvQ2wpxrS0=

Комп’ютер Pentium® 4 CPU
3,00GHz – 14 шт., ноутбук,
проектор Sony VPL-EX255 – 1
шт.

Фізвиховання навчальна 
дисципліна

Sylabus_231_Fizkult
ura_22-23.pdf

zC4qVXtnosQ1SbXH
BOXiQ9t97DBrpDTS

Rg6Cxt7zNJs=

Ноутбук Acer, Проектор Sony
VPL-EX255 – 1 шт., ПЗ
Microsoft® Windows® 10 PRO
UKR + Office 2016, спортивний 
інвентар та обладнання

Вступ до спеціальності навчальна 
дисципліна

Sylabus_231_Vstup_
do_spetsialnosti_22-

23.pdf

+/S/WqTWCaUje0ag
ZBW9agenJqN8oqqG

KvB8XM/JvmA=

Комп’ютер
D700/128/6.8/Etn/Chiftec,
Проектор Sony VPL-EX255 – 1
шт., ПЗ Microsoft® Windows® 10
PRO UKR + Office 2016

Психологія особистості навчальна 
дисципліна

Sylabus_231_Psykh_
osob_-22-23.pdf

1fVlwv/H4bUO880S1
2t78bHPBXPHosYc5

N4t5ZDzwPg=

Ноутбук Acer, Проектор Sony
VPL-EX255 – 1 шт., ПЗ
Microsoft® Windows® 10 PRO
UKR + Office 2016

Соціальна робота у 
центрах соціальних 
служб

навчальна 
дисципліна

Sylabus_231_Sots-
robota-v-TSSS_22-

23.pdf

qEZ0pmMYiWXZCcd
2uQu8Q5X0wjDWvL

IhxuELUPQzGbg=

Ноутбук Acer, Проектор Sony
VPL-EX255 – 1 шт., ПЗ
Microsoft® Windows® 10 PRO
UKR + Office 2016

Сучасні інформаційні 
технології у 
професійній діяльності

навчальна 
дисципліна

Sylabus_231_Suchas
ni-IT-u-prof-

diialnosti_22-23.pdf

HLkwPAIwiraHoip/V
MTp5Fbp72f9GLWbq

dEL/bxHUNY=

Комп’ютер Intel Celeron 2660; 8
шт., Проектор Sony VPL-EX255 – 
1 шт.,
ПЗ Microsoft® Windows® 10 PRO
UKR + Office 2016, Операційна
система Windows 10, Microsoft
Office Professional Plus 2015, Adobe
Acrobat Reader DC, Pascal, Java 8,
Eclipse, PostgeSQL 9.5, Microsoft
Visual Studio enterprise 2015,
Python3.4.3, MATLAB

Психолого-педагогічні 
засади 
міжособистісного 
спілкування та основи 
конфліктології

навчальна 
дисципліна

Sylabus_231_Ps-
ped_zas_mizhos_spil

kuv_osnovy-
konfl_22-23.pdf

Dmd5dtN2XsxMLqG
XMikAiD2ed810bLhd

DRYFUPdXo74=

Комп’ютер Intel Celeron 2660; 8
шт., Проектор Sony VPL-EX255 – 
1 шт.,
ПЗ Microsoft® Windows® 10 PRO
UKR + Office 2016, Операційна
система Windows 10, Microsoft
Office Professional Plus 2015, Adobe
Acrobat Reader DC, Pascal, Java 8,
Eclipse, PostgeSQL 9.5, Microsoft
Visual Studio enterprise 2015,
Python3.4.3, MATLAB

Теорія соціальної 
роботи

навчальна 
дисципліна

Sylabus_231_Teoriia
-sotsialnoi-

roboty_22-23.pdf

31xXW5XvAsfuXWn6
k/reQwEX0lDm1g5m

wL+6YrFJk3U=

Комп’ютер Pentium® 4 CPU
3,00GHz – 14 шт., ноутбук,
проектор Sony VPL-EX255 – 1
шт.

Основи 
медіаграмотності

навчальна 
дисципліна

Sylabus_231_Osn_m
ediahr_-22-23.pdf

FW0WqC1prFsqMQ+
+dzBBmpiby4BUSBQ

41rqGzG37HOo=

Комп’ютер Intel Celeron 2660; 8
шт., Проектор Sony VPL-EX255 – 
1 шт.,
ПЗ Microsoft® Windows® 10 PRO
UKR + Office 2016, Операційна
система Windows 10, Microsoft
Office Professional Plus 2015, Adobe
Acrobat Reader DC, Pascal, Java 8,
Eclipse, PostgeSQL 9.5, Microsoft
Visual Studio enterprise 2015,
Python3.4.3, MATLAB

Ґенеза соціальної 
роботи

навчальна 
дисципліна

Sylabus_231_Heneza
_SR_22-23.pdf

P8RMQZE07V+JqO1
MYjZu+1nPq9h6X+4

W7fKKhNxWEPs=

Комп’ютер
D700/128/6.8/Etn/Chiftec,
Проектор Sony VPL-EX255 – 1
шт., ПЗ Microsoft® Windows® 10
PRO UKR + Office 2016

Технології соціальної 
роботи в Україні і світі

навчальна 
дисципліна

Sylabus_231_Tekhno
lohii-SR-v-Ukraini-
ta-sviti_22-23.pdf

PncXVpLTcsUOgGSJ
z44kubyy2Mkbn2ML

MQj0NVaayBo=

Комп’ютер Intel Celeron 2660; 8
шт., Проектор Sony VPL-EX255 – 
1 шт.,
ПЗ Microsoft® Windows® 10 PRO
UKR + Office 2016, Операційна
система Windows 10, Microsoft
Office Professional Plus 2015, Adobe
Acrobat Reader DC, Pascal, Java 8,



Eclipse, PostgeSQL 9.5, Microsoft
Visual Studio enterprise 2015,
Python3.4.3, MATLAB

Деонтологія соціальної 
роботи

навчальна 
дисципліна

Sylabus_231_Deontol
_sots_rob_22-23.pdf

OlDwi712SfDALaW1t
pESd2jkaXuwQjmunj

HgMZHNqlk=

Ноутбук Acer, Проектор Sony
VPL-EX255 – 1 шт., ПЗ
Microsoft® Windows® 10 PRO
UKR + Office 2016

Безпека 
життедіяльності та 
охорона праці

навчальна 
дисципліна

Sylabus_231_BZHD
OP_22-23.pdf

E9uoEnGeMeA1QusR
+/nUGxwpqzz+rfTrT

yb04QCTZVA=

Комп’ютер Intel Celeron 2660; 8
шт., Проектор Sony VPL-EX255 – 
1 шт.,
ПЗ Microsoft® Windows® 10 PRO
UKR + Office 2016, Операційна
система Windows 10, Microsoft
Office Professional Plus 2015, Adobe
Acrobat Reader DC, Pascal, Java 8,
Eclipse, PostgeSQL 9.5, Microsoft
Visual Studio enterprise 2015,
Python3.4.3, MATLAB

Основи соціалізації 
особистості

навчальна 
дисципліна

Sylabus_231_Osn_-
sots_osob_-22-

23.pdf

PNg7p6C9Nq74ARxg
g+0LvVP9U4JxlWwK

NCIYy4DIvns=

Ноутбук Acer, Проектор Sony
VPL-EX255 – 1 шт., ПЗ
Microsoft® Windows® 10 PRO
UKR + Office 2016

Основи наукових 
соціальних досліджень

навчальна 
дисципліна

Sylabus_231_Osnovy
_nauk_sots_doslidzh

_22-23.pdf

K3U34IgEWRme2a0
aVf4QzjObZMbp0i/O

X7/Fk6AWIm4=

Комп’ютер
D700/128/6.8/Etn/Chiftec,
Проектор Sony VPL-EX255 – 1
шт., ПЗ Microsoft® Windows® 10
PRO UKR + Office 2016

Соціальна психологія навчальна 
дисципліна

Sylabus_231_Sots_ps
ykhol_-22-23.pdf

UHpez/l2ZXvAPq4D
dDfNwNNQKiJj4Qi

WIP8yDCWTjfg=

Ноутбук Acer, Проектор Sony
VPL-EX255 – 1 шт., ПЗ
Microsoft® Windows® 10 PRO
UKR + Office 2016

Соціальна 
профілактика 
інтернет-ризиків

навчальна 
дисципліна

Sylabus_231_Sots_p
rofilaktyka_IR_22-

23.pdf

AB6R/XZzvu9hGKm
prH3Jpzz73h0XjG6k

ZaA79pKcK/k=

Комп’ютер Intel Celeron 2660; 8
шт., Проектор Sony VPL-EX255 – 
1 шт.,
ПЗ Microsoft® Windows® 10 PRO
UKR + Office 2016, Операційна
система Windows 10, Microsoft
Office Professional Plus 2015, Adobe
Acrobat Reader DC, Pascal, Java 8,
Eclipse, PostgeSQL 9.5, Microsoft
Visual Studio enterprise 2015,
Python3.4.3, MATLAB

Історія України навчальна 
дисципліна

Sylabus_231_-
UMPS_FPS_22-

23.pdf

RSvMn1UbDBx6P1Vz
MdLP5HhbhdcqUU+

GgzNwNndEziU=

Комп’ютер 
D700/128/6.8/Etn/Chiftec,
Проектор Sony VPL-EX255 – 1 
шт., ПЗ Microsoft® Windows® 10 
PRO UKR + Office 2016

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

Sylabus_231_-
UMPS_FPS_22-

23.pdf

RSvMn1UbDBx6P1Vz
MdLP5HhbhdcqUU+

GgzNwNndEziU=

Ноутбук Acer, Проектор Sony
VPL-EX255 – 1 шт., ПЗ
Microsoft® Windows® 10 PRO
UKR + Office 2016

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

474 Откович 
Катерина 
Вікторівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Філософський 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 

9 Філософія Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує досягнення 
цілей та програмних 



імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

0301 
Фiлософiя, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 050051, 
виданий 

03.12.2008

результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 8, 10, 12, 19 
п. 38 Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. № 
365):
  
    П.8.
Технічний редактор 
Вісника ЛНУ, Серія 
філософські науки. 
Випуски 17-21 за 2015-
2019 рр. електронний 
супровід сторінки 
http://publications.lnu.
edu.ua/bulletins/index.
php/

    П.10.
Координатор 
освітнього проєкту 
«Школа жестової 
мови: Почуй 
культуру», тривалістю 
з 01.06.2020 по 
30.10.2020 з 
залученням студентів 
ЛНУ ім. І.Франка до 
проходження освітній 
курсів.

    П.12. 
1. Откович К. Сучасні 
тенденції 
трансформації 
культурного простору 
для інклюзивних 
потреб //Глобальні 
трансформації у сфері 
культури: виклики 
сьогодення. Матеріали 
Міжнародної наукової 
конференції. – Львів : 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2021. – с. 33.
2.Откович К. 
ПЕРЕГЛЯД 
УКРАЇНСЬКОЇ 
ДУХОВНОЇ 
КУЛЬТУРИ КРІЗЬ 
ПРИЗМУ СУЧАСНИХ 
ВИКЛИКІВ // 
Духовність. Культура. 
Глобалізація. 
Матеріали 
Міжнародної наукової 
конференції (м. Львів, 
28 жовтня 2019р.). –  
Львів : Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка, 2019. – с. 62-
66.
3.Откович К. 
«Розуміння 
насильства в етико-
філософській 
концепції Джудіт 
Батлер» // Тези 
звітної наукової 
конференції 
філософського 
факультету / Відп. за 
випуск Л. Рижак, Н. 
Жигайло. – Львів, 
2020. – с. 37-39.
4. Откович К. 



«Ніцшеанські мотиви 
у творчості Лесі 
Українки» // Тези 
звітної наукової 
конференції 
філософського 
факультету / Відп. за 
випуск Л. Рижак, Н. 
Жигайло. – Львів, 
2022. – с. 37-38.
5. Откович К. «Ідея 
прекарності, як 
тілесної онтології у 
дослідженні Джудіт 
Батлер»» // Тези 
звітної наукової 
конференції 
філософського 
факультету / Відп. за 
випуск Л. Рижак, Н. 
Жигайло. – Львів, 
2021. – с. 47-48
6 Откович К. 
«Флософія самотності 
у дослідженні Ларса 
Свендсена»» // Тези 
звітної наукової 
конференції 
філософського 
факультету / Відп. за 
випуск Л. Рижак, 
Г.Шипунов. – Львів, 
2019. – с. 37-39.
7. Откович К. 
«Актуальність ідеї 
Григорія Сковороди 
про сродну працю в 
сучасності» // 
Григорій Сковорода у 
сучасному 
багатовимірному світі : 
зб. тез VIIІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(Львів, 16 листопада 
2022 р.) / за ред. В. П. 
Мельника ; – Львів : 
ЛНУ ім. Івана Франка, 
2022. – 208-210 с.

   П.19.
Член правління ГО 
«Центральне Медіа»

Наукові стажування, 
підвищення 
кваліфікації:
1. Львівський 
національний 
університет ім. Івана 
Франка, свідоцтво № 
014672243/02681 – 20, 
тема «Цифрові 
компетенції в освіті», 
дата видачі — 
07.02.2020. Обсяг 2 
кредити EKTS (60 
годин).
2. Львівська 
національна музична 
академія мистецтв 
імені М.В. Лисенка, 
довідка від 22.04.2019 
року № 124 видана 
Львівською 
національною 
музичною академією 
мистецтв імені М.В. 
Лисенка.
3. Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» 27 
січня-4 червня 2022 р., 
ЛНУ ім. І. Франка. 



Сертифікат СB N 0259-
2022, 5 кредитів
4.«Цифрові 
інструменти GOOGLE 
для освіти» 3-16 
жовтня 2022 р., 
Сертифікат N GDTfE-
03-Б-06852, 1 кредит

88662 Мищишин 
Ірина 
Ярославівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1993, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 006840, 
виданий 

10.05.2000, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
001997, 
виданий 

17.06.2004

26 Менеджмент 
соціальної 
роботи

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує досягнення 
цілей та програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 4, 8, 12, 
14, 19, 20.

П. 1
1. Мищишин І. 
Порадництво як 
форма психолого-
педагогічної 
допомоги: змістові й 
технологічні аспекти 
// Вісник Львівського 
університету. Серія 
педагогічна. Випуск 
33, Львів, 2018. С. 158-
166.
2. Мищишин І. 
Професійне вигоряння 
менеджерів освітньої 
сфери: аналіз причин 
виникнення, шляхів 
запобігання й 
подолання // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
педагогічна. Випуск 
34. Львів, 2019. С. 163 
– 170. 
3.  Tsiura S., Kalahurka 
K., Myshchyshyn I. 
Education as a National 
Value of Ukrainian 
Society on its Way of 
Gaining Independence 
in the West-Ukrainian 
Pedagogical Press of 
Galicia up to 1918 // 
Czech-Polish historical 
and pedagogical journal. 
Brno, 11/2019/1. P. 98-
106. (Web of Science).
4. Мищишин І. 
Професійна 
компетентність 
сучасного менеджера 
освіти // Молодь і 
ринок, №7 (174), 
липень 2019. С. 67-71.  
5. Мищишин І., 
Калагурка Х., 
Мищишин О. 
Організаційно-
діяльнісні компетенції 
менеджера освіти // 
Педагогічний дискурс. 
2020. №29. С.70-75. 
DOI: 
https://doi.org/10.3147
5/ped.dys.2020.29.09
6. Мищишин І. 
Оцінювання якості 
середньої освіти як 
складова системи 
педагогічного нагляду 
у Польщі // Науковий 
вісник Ужгородського 



університету. Серія 
Педагогіка. Соціальна 
робота. Збірник 
наукових праць. 
Випуск 1 (50). С.195-
198.
     
https://doi.org/10.2414
4/2524-
0609.2022.50.195-198.
7. Мищишин І. 
Європейський досвід 
оцінювання якості 
середньої освіти // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
педагогічна. Випуск 
37, Львів, 2022. –  
С.133-142.

П. 4
Електронні курси в 
середовищі MOODLE
1. Управлінський 
процес в сучасних 
закладах освіти.
2. Освітній 
менеджмент.
3. Організація та 
управління в системі 
початкової освіти.

П.8
1. Членкиня групи 
рецензентів журналу 
„Seminare. 
Poszukiwania naukowe” 
(Польща) (CEJSH), 
(CEEOL), Crossref, (IC), 
BazHum database of 
humanities journals, 
(ERIH PLUS),  
https://czasopisma.uks
w.edu.pl/index.php/s/r
ecenzenci
2. Членкиня 
редакційної колегії 
Вісника Львівського 
університету. Серія 
педагогічна. 
http://publications.lnu.
edu.ua/bulletins/index.
php/pedagogics/about/
editorialTeam

П.12
1. Мищишин І. 
Командна робота в 
освітньому 
менеджменті // 
Наукові та освітні 
трансформації в 
сучасному світі: збірн. 
матер. Всеукр. 
міждисциплін. наук.-
практ. конф. (м. 
Чернігів, 15 липня 
2021 року) / Науково-
освітній інноваційний 
центр суспільних 
трансформацій, м. 
Чернігів. Суми: ТОВ 
НВП “Росток А.В.Т.”. 
2021. – С. 267-268 
https://cutt.ly/jUapzaB
2. Мищишин І. 
Критерії та вимоги 
оцінювання якості 
освіти у практиці 
польського 
шкільництва // 
Інноваційні практики 
наукової освіти : 
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3. Мищишин І. 
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професійно-
педагогічна 
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26 – 27 листопада 2021 
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Козловського та ін. 
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4. Мищишин І. Генеза 
поняття «зовнішнє 
оцінювання якості 
освіти» в нормативних 
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Наукові дослідження 
та інновації в галузі 
суспільно-
гуманітарних наук : зб. 
матер. І Всеукр. наук.-
практ. Інтернетконф. 
(м. Мелітополь, 24 
листопада 2021 р.) / 
ТДАТУ: ред. кол. 
Ломейко О. П., [та ін.]. 
Ч. 1. Мелітополь : 
ТДАТУ, 2021. – С. 211-
213. 
https://cutt.ly/iYrlDHB
5. Мищишин І. 
Розвиток суб’єктності 
учасників процесу 
оцінювання якості 
освітніх послуг // 
Проблеми 
цивілізаційної 
суб’єктності України: 
місія науки і освіти : 
матер. Всеукр. 
міжгалузевої наук.-
практ. онлайн конф. 
(Київ, 29 вересня – 1 
жовтня 2022 року). – 
Київ : Інститут 
обдарованої дитини 
НАПН України, 2022. 
– С.482-485. 
https://cutt.ly/GNHIwb
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П.14
Студентка І курсу 
магістратури 
факультету 
педагогічної освіти 
спеціальності «Освітні, 
педагогічні науки» 
Юлія Дмитрів, здобула 
диплом ІІ ступеня в ІІ-
му турі 
Всеукраїнського 



конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності «Освітні, 
педагогічні науки» 
(2020 р.). Тема роботи 
«Професійне 
самовизначення 
старшокласників в 
умовах інформатизації 
освітнього простору».

П.19
Членкиня 
Всеукраїнського 
педагогічного 
товариства імені 
Григорія Ващенка.

П.20
26 років практичної 
роботи за 
спеціальністю.

Наукові стажування та 
підвищення 
кваліфікації:
1. Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка, програма 
Вдосконалення 
викладацької 
майстерності. 1.10.21- 
23.01.21. Сертифікат 
02070987/000070-21.
Стажування. 
Жешівський 
університет 
(Республіка Польща). 
23.05.22-29.05.22. 
Тема «Організація та 
управління в системі 
соціальної роботи». 
Сертифікат від 
29.05.22 . 

338025 Столярик 
Ольга 
Юріївна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
магістра, 

Дрогобицький 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

010105 
Соцiальна 
педагогiка, 

Диплом 
доктора 

філософії H22 
000058, 
виданий 

01.08.2022

12 Розвиток та 
забезпечення 
надання 
соціальних 
послуг у 
громаді

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
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виконанням 
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Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. № 
365):

П. 1. 
1. Semigina T., & 
Stoliaryk O. (2022). “It 
was a Shock to the 
Whole Family”: 
Challenges of Ukrainian 
Families Raising a Child 
with Autism. Socialinė 
Teorija, Empirija, 
Politika Ir Praktika, 24, 
8-23. 
https://doi.org/10.1538
8/STEPP.2022.34  
(WoS)
2. Stoliaryk, O. & 
Semigina, T. (2022). 
“Does Change Last?”: 
Evaluating the 



Strengths-Based 
Intervention for 
Families Raising 
Children with Autism. 
The New Educational 
Review, 69, 209-220. 
bit.ly/3g9LC9H 
(Scopus)
3. Столярик О., 
Семигіна Т. Якість 
життя сімей, які 
виховують дітей з 
аутизмом: концепція 
та чинники. Збірник 
наукових праць 
Хмельницького 
інституту соціальних 
технологій 
Університету 
«Україна». 2020. №18.  
С. 60-63.
4. Столярик О. 
Cтратегії соціальної 
підтримки сімей, які 
виховують дітей з 
аутизмом. Науковий 
вісник 
Південноукраїнського 
національного 
педагогічного 
університету імені К. 
Д. Ушинського. 2020. 
№ 2 (131). С. 45-51. 
URL: 
https://doi.org/10.2419
5/2617-6688-2020-2-6  
5. Столярик, О. 
Доступність послуг для 
сімей, що виховують 
дітей з аутизмом як 
мета соціальної 
роботи. Social work & 
Education. 2020. №7 
(3) С. 289-303. URL: 
https://doi.org/10.2512
8/2520-6230.20.3.4. 
6. Столярик О., 
Семигіна Т., Зубчик О. 
Сімейна соціальна 
робота: реалії України. 
Науковий вісник 
Південноукраїнського 
національного 
педагогічного 
університету імені К. 
Д. Ушинського. 2020. 
№ 4 (133). С. 38-46. 
URL: 
https://doi.org/10.2419
5/2617-6688-2020-4-5  
7. Столярик О. Вплив 
інтервенції на основі 
сильних сторін на 
мобільність сімей, які 
виховують дітей з 
аутизмом. Науковий 
вісник 
Південноукраїнського 
національного 
педагогічного 
університету імені К. 
Д. Ушинського. 2021. 
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https://doi.org/10.2419
5/2617-6688-2021-3-13 
8. Столярик О. Якість 
подружнього життя у 
сім’ях, де виховуються 
діти з аутизмом. 
Ввічливість. 
Humanitas, (3). 2022. 
С. 78–84. 



https://doi.org/10.3278
2/humanitas/2022.3.11
9. Столярик, О., 
Семигіна, Т. (2022). 
Підхід, орієнтований 
на сильні сторони: 
огляд основних 
принципів. 
Ввічливість. 
Humanitas, 4, 59–67.
10.  Столярик, О., 
Семигіна, Т. (2022). 
Орієнтація на 
оптимізм та щастя: 
психологічні основи 
розвитку сильних 
сторін клієнтів 
соціальної роботи. 
Соціальна робота та 
соціальна освіта, 2, 
143-157. 

П.3. 
1. Монографія  
Столярик О., Семигіна 
Т. Соціальна робота із 
сім’ями, які виховують 
дітей з аутизмом: 
інтервенція з розвитку 
сильних сторін 
[Монографія]. 
Таллінн: Teadmus. 
2022. 188 с. 
https://bit.ly/3LIVtPb

П. 5.
Захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня доктор 
філософії з соціальної 
роботи. Назва 
дисертації «Підхід, 
орієнтований на 
сильні сторони, у 
соціальній роботі із 
сім’ями, які виховують 
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«Соціальна робота», 
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«Соціальна робота», 
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вчена рада ДФ 
58.053.018, 
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дата захисту: 
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1. Stoliaryk, O., 
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Семигіна Т. 
Сімейноцентричний 
підхід до підтримки 
сімей, які виховують 



дітей з ментальними 
порушеннями. 
Репрезентація  
освітніх  досягнень,  
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системі наук: 
колективна 
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4. Столярик О. Оцінка 
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аутизмом, як 
nінструмент соціальної 
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2020. № 6(6). P. 5001-
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Стигматизація осіб з 
розладами спектру 
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літератури). Вісник 
Академії праці, 
соціальних відносин і 
туризму. 2019. №3. 
С.44-57. URL: 
http://doi.org/10.33287
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5. Столярик О. 
Інтервенції соціальної 
роботи у межах 
сімейно-орієнтованої 
практики. Освіта і 
наука в мінливому 
світі: проблеми та 
перспективи розвитку: 
матеріали ІІ міжнар. 
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Дніпро, 27-28 березня 
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«Охотнік», 2020. С. 
98-100.
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Семигіна Т. 
Наснаження у 
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дитину з аутизмом. 
Соціально-гуманітарні 
дослідження та 



інноваційна освітня 
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internationale, 3avril,  
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Plateforme scientifique 
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Семигіна Т. Адаптивна 
соціалізація сімей, які 
виховують дітей з 
аутизмом. Tendenze 
attuali della moderna 
ricerca scientifica: der 
Sammlung 
wissenschaftlicher 
Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu 
den Materialien der 
internationalen 
wissenschaftlich-
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10. Столярик О. 
Гандикапізм та 
дизабілізм як 
механізми стигми. 
Актуальні проблеми 
соціальної педагогіки 
та соціальної роботи: 
м-ли Всеукр.наук.-
практ. конф., м. Умань, 



11 жовтня 2019 р. 
Умань: ВІЗАВІ, 2019. 
С. 137-140.
11. Столярик О. 
Соціальна підтримка 
адаптивного 
потенціалу сімей, які 
виховують дітей з 
аутизмом. 
Забезпечення сталого 
розвитку в умовах 
глобалізаційних 
трансформацій: зб. 
матеріалів ІІІ конф. 
молодих науковців, м. 
Київ, 29 травня 2020 р. 
Київ: АПСВТ, 2020. С. 
69-71.
12. Столярик О., 
Семигіна Т.  Допомога 
сім’ям, які виховують 
дітей з аутизмом: 
врахування 
соціокультурного тла. 
Соціалізація і 
ресоціалізація 
особистості в умовах 
сучасного суспільства: 
м-ли VII міжнар. наук-
практ. конф., м. Київ, 
12-13 листопада 2020 
р. Київ: КОМПРИНТ, 
2020. С.109-111.
13. Столярик О. Підхід, 
орієнтований на 
сильні сторони як 
інструмент соціальної 
роботи з сім’ями. 
Розвивальний 
потенціал сучасної 
соціальної роботи: 
методологія та 
технології: м-ли V 
міжнар. наук-практ. 
конф., м.Київ, 12-13 
березня 2021 р. Київ : 
КНУ імені Тараса 
Шевченка, 2021. С.182-
185. 
14. Столярик О. Вплив 
асоційованої стигми на 
формування 
резилієнсу сімей, які 
виховують дітей з 
аутизмом. Матеріали 
звітних наукових 
конференцій 
факультету 
педагогічної освіти. 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2021. Вип. 6.  
С.85-88.
15.  Столярик О. 
Самовідчуття 
добробуту як складова 
якості життя сім’ї. 
Педагогічна освіта у 
світлі реформ та 
викликів: м-ли Першої 
(І) наук-практ. конф. 
студентів, аспірантів та 
молодих учених, м. 
Львів, 18-19 березня 
2021 р. Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2021. С. 244-247.
16.  Столярик О. 
Прийняття сім’єю 
діагнозу «аутизм» у 
дитини як соціальна 
проблема. 
Забезпечення сталого 
розвитку в умовах 



глобалізаційних 
трансформацій: зб. 
матеріалів IV конф. 
молодих науковців, м. 
Київ, 28 травня 2021 р. 
Київ: АПСВТ, 2021. С. 
48-50.
17. Столярик О. 
Підтримувальні 
практики у соціальній 
роботі із сім’ями, що 
виховують дитину з 
аутизмом. Дитина у 
тривожному 
середовищі: 
розвивальні та 
відновлювальні 
практики: зб. тез, м. 
Київ, 31 травня – 1 
червня 2021 р. Київ: 
КНУ імені Тараса 
Шевченка, 2021. С. 81-
84.
18. Столярик О. Підхід, 
заснований на правах 
людини, у соціальній 
роботі в громаді. 
Матеріали звітних 
наукових конференцій 
факультету 
педагогічної освіти. 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2021. Вип. 7.  
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П. 14
Голова Наукового 
товариства студентів, 
аспірантів, 
докторантів, молодих 
вчених факультету 
педагогічної освіти 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка

П. 19
Член асоціації 
громадських радників 
України

П. 20
12 років професійного 
стажу

Підвищення 
кваліфікації та 
міжнародні 
стажування:
Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка, навчальна 
програма 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» (27 
січня 2022 – 04 червня 
2022, 6 кредитів ЄКТС, 
180 год).
Сертифікат СВ  №0437 
– 2022

International 
foundation educators 
and scholars
International skills 
development on the 
theme “Online learning 
as a non-traditional on 
the modern education 
on the example on the 



example on the Moodle 
platform” (Workload of 
the international skills 
development is 1,5 ECTS 
credits, 45 hours, 
certificate ES 
№2111/2020, 9-16-th of 
November, Lublin, 
Republic of Poland)

International 
foundation educators 
and scholars
International skills 
development on the 
theme “The remote and 
mixed forms of studying 
for the masters and 
postgraduate students” 
(Workload of the 
international skills 
development is 1,5 ECTS 
credits, 45 hours, 
certificate ES 
№2111/2020, 9-26-th of 
October, Lublin, 
Republic of Poland)

02.11.2022 – 05.11.2022 
р. – науковий візит до 
Інституту 
Міжнародних 
досліджень Карлового 
університету (Прага, 
Республіка Чехія) у 
рамках спільного 
дослідницького 
проєкту «Інтеграція 
українських дітей-
біженців та ВПО у 
порівняльній 
перспективі: Чехія-
Україна»

42926 Субашкевич 
Ірина 
Романівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

040101 
Психологiя, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 043086, 
виданий 

26.06.2017, 
Атестат 

доцента AД 
006686, 
виданий 

09.02.2021

9 Соціальна 
робота з 
клієнтами у 
складних 
життєвих 
обставинах

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує досягнення 
цілей та програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 10, 12  
п. 38 Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. № 
365):

П. 1
1. Iryna Subashkevych, 
Vira Korniat. Using 
media-psychological 
technologies to form 
tolerant attitude 
towardschildren with 
disabilities in 
pedagogical specialists 
in the process of their 
professional training in 
Ukraine // 
SPECIALUSIS 
UGDYMAS/ SPECIAL 
EDUCATION, ISSN 
1392-5369 (Print), ISSN 
2424-3299 (Online), No 
1 (41), 2020, DOI: 
10.21277/se.v1i41.521. 
(Scopus). – Режим 



доступу до ресурсу: 
http://www.socialwelfar
e.eu/index.php/SE/artic
le/view/521
2. Subashkevych І. 
Psychological analysis 
of sociogram and 
biographical method for 
investigating parents of 
children with special 
educational needs / І. 
Subashkevych, В. 
Andreyko // Journal of 
Education Culture and 
Society. Vol. 11 No. 2 
(2020). Р. 114-120. 
(Web of Science). – 
Режим доступу до 
ресурсу: 
        

433680 Танчак 
Ярина 
Андріївна

Доцент, 
Сумісництв
о

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
магістра, 
Львівська 
державна 
фінансова 

академія, рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 
050106 Облiк i 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 022043, 
виданий 

26.06.2014

7 Недержавний 
сектор у 
соціальній 
сфері

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує досягнення 
цілей та програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 5, 8, 
9, 10, 12, 19, 20 п. 38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. № 
365):

П. 1:
 1. В. Фостяк, Я. 
Танчак, В.Другова, 
І.Алєксєєв, 
М.Бондарчук (2021). 
Депозитна політика 
банків України в 
умовах пандемії Covid-
2019. Фінансово-
кредитна діяльність: 
проблеми теорії та 
практики, 2021, 3 (38), 
15-24. 
https://doi.org/10.18371
/fcaptp.v3i38.237415

П.3: 
1.Соціальне 
підприємство як 
інноваційна складова 
соціально-
економічного розвитку 
держави: монографія / 
Я.А. Танчак, 
Миколишин М.М.; 
‘Класичний приватний 
університет -  
«Економічна безпека 
національного 
енергетичного сектору 
в умовах глобалізації» 
-  Запоріжжя, 2020.- с. 
156-169.
2. Корпоративна 
відповідальність 
бізнесу в Україні та 
закордоном у 
напрямку 
забезпечення 
соціальних 
екопроектів / 
Н.П.Дребот, Я.А. 



Танчак, 
М.М.Миколишин; 
Класичний приватний 
університет -  «Зелена 
економіка» – 
необхідна умова 
сталого розвитку 
національної 
економіки України» -  
Запоріжжя, 2020.- с. 
126-140.
3. Фінансовий ринок : 
навч. посібник / за 
ред. д-ра екон. наук, 
проф. Б. І. Пшика. — 
Київ : ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи», 
2019. — 555 с.  (внесок 
автора підр. 12.1, 12.2, 
12.3)

П. 4: 
1. Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Недержавний сектор 
у соціальній сфері / 
Танчак Я. А. -  Львів: 
Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка - 2022 – 70 с.
2. Збірник тестових 
завдань з навчальної 
дисципліни 
«Недержавний сектор 
у соціальній сфері» / 
Танчак Я. А. -  Львів: 
Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка - 2022 – 30 с.
3. Навчальна програма 
з дисципліни 
«Недержавний сектор 
у соціальній сфері» / 
Танчак Я. А. -  Львів: 
Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка - 2022 – 20 с.

П.5:
2014 рік захист 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук

П.8:
1.Керівник 
навчального проєкту 
для учасників 
АТО/ООС «Veteran 
Start-Up Education», 
який реалізовано 
Університетом 
банківської справи 
спільно з 
Міністерством у 
справах ветеранів 
України
2. Керівник проєкту 
для ветеранів війни, 
членів їхніх сімей та 
членів сімей загиблих 
захисників і захисниць 
України «Грантовий 
менеджмент»», який 
реалізовано 
Львівським 
національним 
університетом 



ветеринарної 
медицини та 
біотехнологій імені С. 
З. Гжицького спільно з 
Міністерством у 
справах ветеранів 
України

П.9:
Участь у складі 
експертної групи 
Державної служби 
якості освіти України з 
проведення 
акредитаційної 
експертизи ОПП 
«Облік i 
оподаткування» зі 
спеціальності 071 
«Облік i 
оподаткування» у 
Відокремленому 
структурному 
підрозділі 
«Тульчинський 
фаховий коледж 
ветеринарної 
медицини 
Білоцерківського 
національного 
аграрного 
університету»

П. 10:
1. Участь в проєкті 
сценарій занять з 
громадянської освіти 
«Democracy Cake: 
Поговорімо про 
демократію», 
організований Фондом 
«Освіта для 
демокартії» та 
Громадською спілкою 
«Громадські 
ініціативи України» за 
підтримки Посольства 
США у Варшаві 
(травень-червень 2020 
р). Назва сценарію 
«Управління 
особистими 
(сімейними) 
фінансами: 
планування, 
заощадження та 
інвестування». 
 2. Участь в Хакатон 
«Hackyourfuture» з 
проєктом «All inclusive 
work», за фінансової 
підтримки Республіки 
Німеччини.
3. Участь в трьох 
проєктах з 
організаційного 
розвитку «Ініціатива 
секторальної 
підтримки», який 
реалізовувався ІСАР 
Єднанням у 
консорціумі з 
Українським 
незалежним центром 
політичних 
досліджень та 
Центром демократії та 
верховенства права 
завдяки фінансовій 
підтримці 
американського 
народу, наданій через 
Агентство США з 



міжнародного 
розвитку 
4. Участь в проєкті 
«Менторська програма 
2.0» для підсилення 
адвокаційних 
спроможностей 
організацій 
громадянського 
суспільства, який 
координує Центр 
демократії та 
верховенства права, 
ІСАР Єднання та 
Український 
незалежний центр 
політичних 
досліджень завдяки 
фінансовій підтримці 
американського 
народу, наданій через 
Агентство США з 
міжнародного 
розвитку
5. Участь в проєкті для 
дітей учасників 
АТО/ООС «Просто та 
цікаво про фінанси», 
за фінансової 
підтримки Уряду 
Німеччини та Фонду 
німецьких католиків 
«Реновабіс»
6. Участь в проєкті для 
викладачів в 
підготовці до 
викладання курсу 
«Демократія:від теорії 
до практики», який 
реалізує IFES Ukraine 
за фінансової 
підтримки USAID, 
UKAID та Canada

П.12:
1. «Окремі проблемні 
питання 
оподаткування доходів 
фізичних осіб», 
збірник тез ХІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 25-26 
травня 2017 року / 
Львівський навчально-
науковий інститут 
ДВНЗ «Університет 
банківської справи». – 
Львів, 2017. – 237 с. 
(ст. 18-21)
2. «Фінансовий 
інжиніринг банку як 
інновація на ринку 
фінансових  
інвестицій», 
СБОРНИК научных 
статей восьмой 
международной 
научно-практической 
конференции  по 
вопросам банковской 
экономики  
«БАНКОВСКАЯ 
СИСТЕМА:  
УСТОЙЧИВОСТЬ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ», 27-28 
апреля 2017 года / 
Полесский 
государственный 
університет. -    г. 
Пинск, Республика 
Беларусь, 2017. – 309 с.  



(ст. 243-246)
3. «Інноваційні 
технології як фактор 
розвитку вітчизняного 
ринку фінансових 
інвестицій», Сучасні 
механізми 
забезпечення 
соціально-економічної 
безпеки на макро- та 
макрорівнях : 
матеріали І 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. – Дніпро: 
Університет митної 
справи та фінансів, 
2017. – 495 с.  (ст. 342-
344)
4. Вплив інновацій на 
розвиток вітчизняного 
ринку банківських 
послуг / Я. А. Танчак 
// Розвиток 
банківських систем 
світу в умовах 
глобалізації 
фінансових ринків : 
Матеріали XI 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. 27 
жовтня 2017 р. – 
Черкаси : ЧННІ ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи», 
2017. – 362 с. (ст. 237-
240).
5. Перспективи 
розвитку криптовалют 
на вітчизняному 
фінансовому ринку / 
Я. А. Танчак // 
Трансформаційні 
процеси в економіці 
України: глобальні та 
регіональні аспекти: 
Матеріали ІI 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції молодих 
учених, аспірантів та 
студентів. 24 
листопада 2017 р. – 
Львів : ДУ «Інститут 
регіональних 
досліджень імені М. І. 
Долішного НАН 
України», 2017. 
6. Необхідність 
створення фонду 
гарантування виплат 
за договорами 
страхування життя / Я. 
А. Танчак // Інтеграція 
України у 
європейський та 
світовий фінансовий 
простір: Збірник тез 
ХІІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, 18 травня 
2018 року / Львівський 
навчально-науковий 
інститут ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи». – 
Львів, 2018. – 169 с. 
(ст. 32-34)
7. Формування 
культури 
заощадження коштів 
як соціально-



обов’язкова складова 
добробуту населення 
України / Я.А. Танчак, 
М.М. Миколишин // 
IІІ Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«EURASIAN 
SCIENTIFIC 
CONGRESS», 22-24 
березня 2020 
Барселона, Іспанія
8. Танчак Я.А. Досвід і 
небезпека фінансових 
пірамід у наданні 
фінансових послуг// 
Я.А Танчак, М.М. 
Миколишин // 
Міжнародна науково-
практична інтернет-
конференція 
«Розвиток світової 
економіки в умовах 
глобалізації» / 
(3.12.2020 м.Ірпінь, 
Україна,) м.Ірпінь .-
2020.-с.193-199.
9.Танчак Я.А. 
Державна підтримка 
мсп в умовах пандемії 
covid-19// Я.А Танчак, 
М.М. Миколишин // 
науково-практична 
онлайн-конференція 
«Сучасна наука та 
освіта Волині»/ 
(20.11.2020 м.Луцьк, 
Україна) м.Луцьк.-
2020.-с.248-249.
10. Drugova V., Fostyak 
V., Tanchak Y. Deposit 
policy of Ukrainian 
banks in the context of 
the Covid-2019 
pandemic 25th 
Anniversary 
International Scientific 
Conference on 
Restructuring 
Management. 
Knowledge and 
Creativity in the Face of 
Changes, Uniwersytet 
Ekonomiczny w 
Krakowie, 27-28 
October 2021

П. 19:
1. Засновниця та 
Голова ГО «Академія 
соціально-
економічних 
ініціатив»
2. Легіонерка та 
еспертка з 
економічних питань 
Жіноча професійна 
ліга / League of 
Professional Women
3. Член 
Координаційної ради з 
розвитку 
громадянської освіти 
ЛОДА 
4. Експертка з 
фінансових питань в 
Європейській комісії
5. Експертка з 
фінансових питань в 
Жіночій 
Підприємницькій та 
інтелектуальній 
спільноті,



6. Членкиня ГО 
«Геополітичний 
Альянс Жінок» 
Українські жінки в 
підтримку діяльності 
ООН
7.Експертка та 
членкиня проєктного 
офісу при 
Департаментів 
економічної політики 
Львівської ОДА
8. Експертка 
Громадської Ради при 
Львівській ОДА
9. Членкиня 
Експертної Ради 
Міністерства у справах 
ветеранів України
10. Членкиня 
Української асоціації 
європейських студій

П. 20: 
13 років
1. Членкиня двох 
робочих груп при КМУ 
з підготовки Проекту 
Національної стратегії 
сприяння розвитку 
громадянського 
суспільства в Україні 
на 2021-2026 роки
2. Членкиня робочої 
групи Міністерства у 
справах ветеранів з 
розробки 
Національної стратегії 
розвитку 
підприємницьких 
ініціатив серед 
ветеранів війни до 
2030 року
3. Незалежний 
фінансовий 
консультант в Eurolife 
Group
4. Фінансовий 
консультант ФОП 
Демків Т.Б.

Наукові стажування та 
підвищення 
кваліфікації:
Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка, 2019 р., 
кафедра державних та 
місцевих фінансів, 
факультет управління 
фінансами та бізнесу

338025 Столярик 
Ольга 
Юріївна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
магістра, 

Дрогобицький 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

010105 
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https://lumenpublishin
g.com/journals/index.p
hp/brain/article/view/5
641
6. Марчук А.В. 
Професійна 
самосвідомість як 
основа 
професіоналізму 
практичного 
психолога . Науковий 
вісник Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія психологічна. 
2018. Вип. 1. С. 132–
143.
7. Марчук А.В., Кузик 
О.Н. Психолого-
педагогічні основи та 
особливості соціальної 
роботи з різними 
типами сімей. 
Науковий вісник 
Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія психологічна. 
2018. Вип. 1. С. 39–47.
8. Марчук А.В. 
Міждисциплінарний 
підхід у світовому 
досвіді використання 
технологій 
дистанційної освіти. 
Педагогічна освіта: 
Теорія і практика. 
Психологія. 
Педагогіка. 2018. № 
27  С. 44 – 56.
9. Марчук А.В., Корнят 
В.С. Нормативно-
правові основи 
організації соціальним 
педагогом статевого 
виховання дітей та 
молоді. Інноваційна 
педагогіка. № 14. 2019. 
С.127-139.

П. 2:
Valentyn Bondarenko, 
Ivan Okhrimenko, 
Vadym Piaskovskyi, 
Andrii Antoshchuk, Alla 
Marchuk. Scientific 
tools for forming 
professional 
competence of patrol 
police officers. 
Certificate No. 
21987/IJERE/A/8/202
2.  08 August 2022 
Intelektual Pustaka 
Media Utama, Institute 
of Advanced 
Engineering and Science

П. 3:
Марчук А. В. 
Андрагогіка: 
навчальний посібник. 
Львів: ЛьвДУВС, 2020. 
– 300 с.

П. 4:
1. Марчук А. В. 
Андрагогіка: 
навчальний посібник. 



Львів: ЛьвДУВС, 2020. 
– 300 с.
2. Педагогіка: 
методичні 
рекомендації до 
самостійної роботи. 
Львів: Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ, 
2022. 43 с.
3. Педагогіка: 
методичні 
рекомендації для 
підготовки до 
семінарських і 
практичних занять. 
Львів: Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ, 
2022. 39 с.

П. 10:
Участь у Проекті 
«Наукове стажування» 
(м. Гуйтінен, 
Фінляндія) на підставі 
офіційного 
запрошення ГО 
«Інститут міжнародної 
академічної і наукової 
співпраці» (Україна) та 
Західно-
Фінляндського 
Коледжу (Фінляндія)  

П. 12:
1. Марчук Алла. 
Оптимізм як 
предиктор збереження 
психічного здоров’я 
особистості // 
Психічне здоров’я 
особистості у 
кризовому суспільстві : 
збірник тез 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (20 
жовтня 2018 року). 
Львів: ЛьвДУВС, 2018. 
–  с. 192-195.
2. Марчук А.В. 
Міждисциплінарний 
підхід у світовому 
досвіді використання 
технологій 
дистанційної освіти. 
Педагогіка у 
міждисциплінарному 
вимірі: від традицій до 
інновацій : матеріали 
Міжнародної наукової 
конференції. (м. Київ, 
30 листоп. 2018 р.). 
С.9.
3. Марчук А.В. 
Психолого-педагогічні 
аспекти готовності 
психологів до роботи у 
системі інклюзивної 
освіти // Психологія 
управлінської 
діяльності : збірник 
науково-методичних 
праць. Випуск 3: 
наукові праці; 
матеріали наукового  
семінару «Психологія 
у видатних постатях і 
віхах розвитку», 26 
квітня 2018 р. / 



Львівський державний 
університет 
внутрішніх справ. – 
Львів: ЛьвДУВС, 2018. 
–   242 с. – Львів – 
2018 – 79-91.
4. Марчук А.В. 
Особливості прояву 
життєстійкості 
особистості у складних 
життєвих обставинах. 
Психічне здоров’я 
особистості у 
кризовому суспільстві: 
збірник тез ІV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. Львів, 
18 жовт. 2019 р.) С. 
209-212.
5. Марчук А.В. Освітнє 
середовище як чинник 
формування стійкості 
та опірності 
особистості до 
складних життєвих 
ситуацій. Психічне 
здоров’я особистості у 
кризовому суспільстві: 
Збірник матеріалів IV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (Львів, 23 
жовтня 2020 року). 
Львів, 2020. С. 167-170.
6. Marchuk A. 
Professional training of 
students of creative 
professions: 
methodological aspect / 
Sybirna R., Fursykova. 
T., Polishchuk. G., 
Balanutsa. O., Marchuk. 
A. // Laplage in Journal. 
2021. 7(3D), p. 623-628. 
https://doi.org/10.24115
/S2446-
6220202173D1752p.623
-628

П. 19:
1. Членкиня  
Всеукраїнського 
педагогічного 
товариства імені 
Григорія Ващенка,
2. Членкиня наукової 
школи з проблем 
творчості і технологій 
у неперервній освіті 
(науковий керівник 
школи: Сисоєва С. О. – 
дійсний член НАПН 
України, доктор 
педагогічних наук, 
професор, академік-
секретар Відділення 
загальної педагогіки 
та філософії освіти 
НАПН України).
3. Членкиня робочої 
групи з питань 
упровадження 
принципу гендерної 
рівності в освітньому 
процесі закладів вищої 
освіти (Наказ МВС № 
961 від 20.12.2021).
4. Членкиня Асоціації 
міжнародного 
освітнього та 
наукового 
співробітництва.



П.20:
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю – 31 рік

Наукові стажування та 
підвищення 
кваліфікації:
ГО «Прометеус»,  курс 
«Інформаційна гігієна 
під час війни» (15 год / 
0,5 кредити ЄКТС),. 
Сертифікат від 
14.10.2022.

International 
foundation educators 
and scholars 
International skills 
development on the 
theme: «Interactive 
technologies and cloud 
services in online 
education: the 
experience of the 
European union 
countries and Ukraine» 
(Workload of the 
international skills 
development is 1,5 ECTS 
credits / 45 hours). 
11.07.-25.07.2022. 
Certificate ES № 97031  
25.07.2022, Lublin, 
Republic of Poland)

NAQA, ГО 
«Прометеус»,  курс 
«Зміцнення 
викладання та 
організаційного 
управління в 
університетах». 
Сертифікат від 
22.02.2022.

ГО «Прометеус», курс 
«Освітні інструменти 
критичного 
мислення» (60 год / 2 
кредити ЄКТС),. 
Сертифікат від 
14.10.2022.

Інтернет-конференція 
«Безпечне інтернет-
середовище» за 
напрямами «Проєктне 
навчання», «Критичне 
мислення», 
«Медіаграмотність», 
«ІКТ», «Практичні 
прийоми» (15 годин / 
0.5 кредиту ЄКТС). 
Свідоцтво № К71-
2962214 від 17.02.2022.

International 
foundation educators 
and scholars 
International skills 
development on the 
theme: «Online 
studying as latest form 
Meet and Google 
classroom platforms» 
(Workload of the 
international skills 
development is 1,5 ECTS 
credits / 45 hours). 
15.03.-22.03.2021. 
Certificate ES № 



5009/2020  22.03.2021, 
Lublin, Republic of 
Poland)

Американська Рада з 
міжнародної освіти: 
ACTR ACCELS, ГО 
«Прометеус», 
«Академічна 
доброчесність: 
онлайн-курс для 
викладачів» (60 год / 
2 кредити ЄКТС),. 
Сертифікат від 
12.08.2021.

International 
foundation educators 
and scholars 
International skills 
development on the 
theme: «The use of 
distance tools of 
learning for training of 
specialists of such 
specialities as 
psychology and law 
enforcement activity on 
the example of Zoom 
and Moodle platforms» 
(Workload of the 
international skills 
development is 1,5 ECTS 
credits / 45 hours). 
08.02.-15.02.2021. 
Certificate ES № 
3974/2021  15.02.2021, 
Lublin, Republic of 
Poland)

Ministry of Foreign of 
the Czech Republic, ГО 
«Прометеус», курс 
«Медіаграмотність для 
освітян» (60 год /2 
кредити ЄКТС),. 
Сертифікат від 
31.01.2021.

ГО Ресурсний Центр 
Майбуття (за 
координації Віце-
прем’єрки з 
європейської та 
євроатлантичної 
інтеграції, за участі 
Урядового офісу 
координації 
європейської та 
євроатлантичної 
інтеграції та Урядової 
уповноваженої з 
питань ґендерної 
політики, за технічної 
підтримки ООН Жінки 
в Україні при 
фінансуванні Уряду 
Швеції)
Онлайн тренінг з 
інтеграції �ґендерних 
підходів у систему 
підготовки фахівців 
складових сектору 
безпеки і оборони 
України для керівного 
та викладацького 
складу вищих 
військових навчальних 
закладів сектору 
безпеки і оборони 
«Підвищення 
ґендерної 
компетентності для 



науково-педагогічних 
та наукових 
працівників і 
працівниць ЗВО та 
ВВНЗ СБО України» (7 
год / 0,2 кредити 
ЄКТС) )  Сертифікат 
від 22.07.21

Ministry of Foreign of 
the Czech Republic, ГО 
«Прометеус», курс 
«Критичне мислення 
для освітян» (30 год / 
1 кредит ЄКТС),. 
Сертифікат від 
03.04.2020.

Міністерство освіти і 
науки України, 
Міжнародний фонд 
«Відродження»,  ГО 
«Прометеус»  курс 
«Протидія та 
попередження булінгу 
(цькуванню) в 
закладах освіти» (80 
год / 2,6 кредитів 
ЄКТС),. Сертифікат від 
09.09.2020.

International 
foundation educators 
and scholars 
International skills 
development on the 
theme: «Online learning 
as a non-traditional 
form of the modern 
education on the 
example of the Moodle 
platform» (Workload of 
the international skills 
development is 1,5 ECTS 
credits / 45 hours). 
09.11.-16.11.2020. 
Certificate ES № 
2626/2020 16.11.2020, 
Lublin, Republic of 
Poland)

433944 Мартіросян 
Леся 
Анатоліївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
кандидата наук 

KH 015386, 
виданий 

11.09.1997, 
Атестат 

доцента ДЦ 
005072, 
виданий 

20.06.2002

29 Соціально-
педагогічна 
профілактика 
девіантної 
поведінки

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує досягнення 
цілей та програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 12, 19 
п. 38 Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. № 
365):

П. 1. 
1. Morozova, L., 
Morozova, O., 
Drabovska, V., 
Hrechanovska, O., 
Martirosian, L., & 
Benera, V. (2021). 
Formation of National 
Culture and National 
Consciousness in the 
Postmodern Society. 
Postmodern Openings, 
Vol. 12, no. 1Sup1. URL: 
https://lumenpublishin



g.com/journals/index.p
hp/po/article/view/3231

2. Povidaichyk, O., 
Khomenko, S., Volkova, 
K., Korniat, V., 
Cherneta, S., & 
Martirosian, L. (2021). 
Professional Training of 
Future Social Workers 
for R&D Activities. 
Revista Romaneasca 
Pentru Educatie 
Multidimensionala, Vol. 
13, no. 2, 110-131. DOI: 
https://doi.org/10.1866
2/rrem/13.2/413 
3. Martirosian L. 
Modern approach to 
problems of origin 
university as a social 
and cultural 
phenomenon=Сучасни
й підхід до проблеми 
виникнення 
університету як 
соціокультурного 
феномену. Knowledge. 
Education. Lоw. 
Management. 2018. № 
1(21). P. 167-176. DOI 
10.5281/zenodo. 
1302175  
4. Мартіросян Л. А. 
Соціокультурні 
особливості інституту 
батьківської влади у 
римській сім’ї: 
історико-педагогічний 
аспект. Наукові  
записки  Вінницького  
державного  
педагогічного 
університету  імені  
Михайла 
Коцюбинського. Серія: 
педагогіка і 
психологія. 2020. Вип. 
64. С. 140-146.
DOI10.31652/2415-
7872-2020-64-140-146.
5. Мартіросян Л. 
Соціокультурний 
підхід до виховання як 
методологічна основа 
дослідження його 
сутності. Актуальні 
питання гуманітарних 
наук : міжвуз. зб. наук. 
пр. молодих вчених 
Дрогобиц. держ. пед. 
ун-ту ім. І. Франка / 
[голов. ред. М. 
Пантюк]. Дрогобич, 
2021. Вип. 39, т. 2. С. 
229-237.
DOI 
https://doi.org/10.2491
9/2308-4863/39-2-37 
6. Корнят В. С., 
Мартіросян Л.А. 
Осмислення феномену 
виховання крізь 
призму 
ретроспективного 
погляду і сучасності. 
Науковий часопис 
національного 
педагогічного 
університету імені М. 
П. Драгоманова. Серія 
5. Педагогічні науки: 
реалії та перспективи. 



Збірник наукових 
праць / М-во освіти і 
науки України, Нац. 
пед. ун-т імені М. П. 
Драгоманова. – Випуск 
89. – Київ : 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2022. С. 
66-72
DOI 
https://doi.org/10.3139
2/NPU-
nc.series5.2022.89.14.

П. 3. 
1. Ресоціалізація 
неповнолітніх 
правопорушників в 
Україні та Польщі : 
[колективна 
монографія] / за ред. 
П. М. Гусака ; [П. М. 
Гусак, Л. Є. Гусак, Л. А. 
Мартіросян, С. Ю. 
Чернета, J. Rejman та 
ін.]. Луцьк : Вежа-
Друк, 2018. 280 с. URL: 
https://evnuir.vnu.edu.
ua/bitstream/12345678
9/19366/1/Resoc.pdf 
2. Соціокультурний 
феномен сім'ї в 
історико-педагогічній  
рестроспективі. 
Соціальна робота з 
сім’ями: теорії, моделі 
ефективні практики : 
колективна 
монографія /[ за ред. 
В. Петровича, С. 
Чернети, … Л. 
Мартіросян та ін.]. 
Луцьк : Волин. нац. ун-
т ім. Лесі Українки, 
2021. 342с. С. 8-35
https://evnuir.vnu.edu.
ua/bitstream/12345678
9/19749/3/soc_robota_
monograf.pdf  

П.4
1. Мартіросян Л. А. 
Історико-філософські 
основи соціальної 
роботи / Мартіросян 
Л. А. //Соціальна 
робота: навчально-
методичне 
забезпечення 
магістерської 
програми : навч.-
метод. Посіб. / [за заг. 
Ред. П. Гусака, … Л. 
Мартіросян та ін.]. 
Луцьк : Східноєвроп. 
Нац. Ун-т ім. Лесі 
Українки, 2018. 424 с.
URL: 
https://evnuir.vnu.edu.
ua/handle/123456789/1
6540 
2. Мартіросян Л. А. 
Компаративна 
педагогіка вищої 
школи / Л. А. 
Мартіросян // 
Педагогіка вищої 
школи: навчально-
методичне 
забезпечення 
магістерської 
програми : навч.-
метод. Посіб. / [за заг. 



Ред. П. Гусака, … Л. 
Мартіросян та ін.]. 
Луцьк : Вежа-Друк, 
2018. 336 с.
URL: 
https://evnuir.vnu.edu.
ua/handle/123456789/1
5684 
3. Мартіросян Л. А. 
Історія педагогіки 
вищої школи / Л. А. 
Мартіросян // 
Педагогіка вищої 
школи: навчально-
методичне 
забезпечення 
магістерської 
програми : навч.-
метод. Посіб. / [за заг. 
Ред. П. Гусака, … Л. 
Мартіросян та ін.]. 
Луцьк : Вежа-Друк, 
2018. 336 с.
URL: 
https://evnuir.vnu.edu.
ua/handle/123456789/1
5684 
4. Методичні 
рекомендації до 
написання та захисту 
кваліфікаційної 
магістерської роботи. 
Освітньо-професійна 
програма «Соціально-
психологічна 
реабілітація», галузь 
знань 23 «Соціальна 
робота», спеціальність 
231 «Соціальна 
робота». Львів: 
Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка, 2022.. Львів : 
Малий видавничий 
центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2022. − 44 с.

П.12.
1.  Мартіросян Л. 
Шляхи формування 
гендерних відносин 
старшокласників у 
процесі їх підготовки 
до сімейного життя./ 
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world trends and 
national peculiarities: II 
International scientific 
conference, February 
22th, 2019. − Kaunas, 
Lithuania, 2019. − P. 
172–176.
6) Корнят В. 



Необхідність 
професійної 
підготовки 
соціального 
працівника до роботи 
в інклюзивній освіті / 
В. Корнят, І. 
Субашкевич // 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
«Психолого-
педагогічний супровід 
осіб з особливими 
потребами в 
інклюзивній та 
спеціальній освіті». – 
Львів, 2019. – С. 39–
42. 
7) Корнят В. 
Професійна підготовка 
соціальних 
працівників, 
соціальних педагогів: 
сучасні виклики та 
перспективи / В. 
Корнят // Сучасні 
технології соціально-
педагогічного 
супроводу особистості 
в освітньому просторі : 
Збірник матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції (м. 
Мелітополь, 18 − 19 
квітня 2019 р.) [Голова 
ред. колегії: Т. 
Житнік]. Мелітополь : 
МДПУ імені Богдана 
Хмельницького, 2019. 
– С.20–23.
8) Корнят В. 
Професійна зайнятість 
осіб з аутизмом у 
захищеній майстерні / 
К. Островська, І. 
Островський, В. 
Корнят, С. Слободян // 
Матеріали ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Інноваційні підходи 
до освіти та 
соціалізації дітей зі 
спектром аутистичних 
порушень», 3 квітня 
2019 р. – Львів, 2019. – 
С. 35–37.
9) Корнят В. 
Підготовка соціальних 
педагогів до 
організації статевого 
виховання дітей та 
молоді / В. Корнят // 
Матеріали звітних 
наукових конференцій 
факультету 
педагогічної освіти. – 
Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2019. – 
Випуск 4. – С 125–128. 
10) Корнят В. Діти з 
особливими освітніми 
потребами як об’єкт 
соціально-педагогічної 
роботи / В. Корнят, У. 
Співак // Теоретичні, 
методичні та 
практичні проблеми 



соціальної роботи : 
тези доповідей IV 
Всеукраїнської з 
міжнародною участю 
науково-практичної 
конференції, м. 
Івано−Франківськ, 19 
квітня 2019 р. – Івано-
Франківськ : НАІР, 
2019. – С. 136–140.
11) Корнят В.С. 
Використання 
змішаного навчання у 
процесі професійної 
підготовки фахівців 
соціальної сфери / В.С. 
Корнят, І.Р. 
Субашкевич // 
Соціальна робота: 
становлення, 
перспективи, розвиток 
: матеріали IV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. Львів, 
2018. С. 288–292.
12) Корнят В.С. 
Наставництво як 
новітня форма опіки 
над дітьми різних 
категорій / В.С. 
Корнят // Підготовка 
педагогічних кадрів до 
роботи з різними 
категоріями дітей: 
виклики та 
можливості : 
матеріали 
міжвузівської 
(заочної) науково-
практичної 
конференції 
(Хмельницький, 28 
лютого 2018 року). 
Хмельницький : ПП 
«А.В. Царук», 2018. − 
С. 77−80.
13) Корнят В. 
Професійна орієнтація 
дітей з особливостями 
психофізичного 
розвитку як складова 
діяльності соціального 
педагога / В. Корнят //  
Теоретичні, методичні 
та практичні проблеми 
соціальної роботи : 
тези доповідей ІІІ 
Всеукраїнської з 
міжнародною участю 
науково-практичної 
конференції (Івано-
Франківськ, 19 квітня 
2018 року). − Івано-
Франківськ : НАІР, 
2018. − С. 102−105.
14) Корнят В.С. 
Формування 
соціокультурної 
компетентності 
майбутніх соціальних 
педагогів у процесі 
фахової підготовки: 
теоретичний аспект / 
В.С. Корнят // 
Наступність 
дошкільної та 
початкової освіти в 
контексті соціальної 
мобільності : 
матеріали науково-
практичного семінару, 
20 січня 2017 року. − 



Львів, ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2017. − С. 
94−98. 

П. 14:
Співак У.Я. (1 курс, 
другий 
(магістерський) рівень, 
спеціальність 231 
Соціальна робота, 2021 
р)
Диплом другого 
ступеня у другому турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з галузі 
знань Соціальна 
робота на базі 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. Тема 
роботи: «Місце 
соціального педагога в 
інклюзивному 
просторі закладу 
дошкільної освіти».

П. 20:
Стаж педагогічної 
роботи за 
спеціальністю – 28 
років; науково-
педагогічний стаж – 8 
років.

Наукові стажування та 
підвищення 
кваліфікації:
Університет ім. 
кардинала Стефана 
Вишинського (м. 
Варшава, Польща) у 
рамках програми 
Еразмус+ (Проєкт 
академічної 
мобільності (КА107)). 
(24.05.2022–
04.06.2022). 
Сертифікат.
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, кафедра 
соціальної роботи та 
педагогіки вищої 
школи 
(23.09.2022−07.10.2022
р.), «Сучасні стратегії 
та інноваційні моделі 
надання соціальних 
послуг» (2 кредити, 60 
год.). Сертифікат Серія 
АС № 120-270. 
Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника, 
кафедра соціальної 
педагогіки та 
соціальної роботи 
«Формування 
професійних 
компетентностей 
майбутніх фахівців 
соціальної сфери у 
процесі професійної 
підготовки в контексті 
сучасних соціальних 
змін», довідка №01-
23/281 від 23.06.2021 
р.



НАПН України, ДЗВО 
«Університет 
менеджменту освіти», 
Центральний інститут 
післядипломної освіти 
«Формування 
особистісного 
професійного 
зростання 
педагогічних 
працівників закладів 
вищої освіти»,  
свідоцтво СП 
35830447/2548-19 від 
19.10.2019 р.)
02.11.2022 – 05.11.2022 
р. – науковий візит до 
Інституту 
Міжнародних 
досліджень Карлового 
університету (Прага, 
Республіка Чехія) у 
рамках спільного 
дослідницького 
проєкту «Інтеграція 
українських дітей-
біженців та ВПО у 
порівняльній 
перспективі: Чехія-
Україна» (сертифікат 
від 06.12.2022 р.)

В-2 з польської мови 
(UA5546ADF  від 
25.01.2019 р.) 

13181 Лобода 
Вікторія 
Віталіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1995, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 066726, 
виданий 

23.02.2011, 
Атестат 

доцента AД 
001951, 

виданий 
28.11.2018

26 Проєктна 
діяльність у 
соціальній та 
педагогічній 
сферах

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує досягнення 
цілей та програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 8, 10, 
11, 12, 13, 19, 20 п. 38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. № 
365):

П.1.
• Sheremet, M., Leniv, 
Z., Loboda, V., & 
Maksymchuk, B. (2019). 
The development level 
of SMART information 
criterion for specislists’ 
readiness for inclusion 
implementation in 
education / Information 
Technologies and 
Learning Tools, 72 (4), 
273-285. URL: 
https://journal.iitta.gov.
ua/index.php/itlt/articl
e/download/2561/1545 
DOI: 
https://doi.org/10.3340
7/itlt.v72i4 (WoS)
• Katernyak, I., Loboda, 
V., & Kulya, M. (2018). 
eLearning within the 
community of practice 
for sustainable 
development // Higher 
Education, Skills and 
Work-based Learning. – 



Vol. 8 No. 3. – Pp. 312-
322. URL: 
https://doi.org/10.1108/
HESWBL-03-2018-
0030 (Scopus)

П.3.
• Katernyak, I. & 
Loboda, V. 
Entrepreneurial 
Momentum for 
Sustainable Growth // 
Sustainable 
Organizations – Models, 
Applications, and New 
Perspectives. Jose C. 
Sánchez-García and 
Brizeida Hernández-
Sánchez, IntechOpen, 
2021. DOI: 
10.5772/intechopen.950
99. ISBN 978-1-83880-
963-8. Режим доступу: 
https://www.intechope
n.com/books/sustainabl
e-organizations-models-
applications-and-new-
perspectives/entreprene
urial-momentum-for-
sustainable-growth 
(WoS)
• Лобода В. В. 
Управління знаннями: 
електронне навчання 
управління проєктами 
в спільноті практик: 
сталий розвиток : 
навч. посібник // За 
заг. ред. І. Катерняка, 
Т. Маматової. – Київ : 
Швейцарсько-
український проєкт 
«Підтримка 
децентралізації в 
Україні» DESPRO, 
2021. – 193 с.
• Лобода В. В. Процес 
фасилітації при роботі 
в групі та можливості 
її застосування при 
роботі з 
психотравмами. // 
Психолого-
корекційний 
практикум травм 
війни : навч. посібник 
/ за ред. Сулятицький 
І. В., Островська К. О., 
Осьодло В. І. – Львів : 
ГО “Справа Кольпінга 
в Україні”, 2019. – 396 
с. – С. 323-338.

П.8.
• Член редколегії 
журналу “Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
педагогічна”, 
включеного до 
переліку фахових 
наукових видань 
України (Наказ 
Міністерства освіти і 
науки України від 
07.10.2015 № 1021).
• Член наукової ради 
журналу “Ruch 
Pedagogiczny”: 
щоквартального 
наукового видання 
Варшавської вищої 
школи гуманітарних 



наук ім.Болеслава 
Пруса, Польща 
(Warszawskiej Wyższej 
Szkoły Humanistycznej 
im. Bolesława Prusa) 
(поч. з 1912 р.), що 
входить у перелік 
ERIH серед журналів у 
галузі педагогіки і має 
найвищу оцінку в 
Польщі (10 балів).

П.10.
Участь у міжнародних 
проєктах як експерта з 
управлення знаннями 
та з питань 
електронного 
навчання:
- Swiss-Ukrainian 
Project 
“Decentralization 
Support in Ukraine” 
(DESPRO), 2010-2021.
- Combatting Human 
Trafficking, 
International Office for 
Migration, Mission in 
Ukraine, 2015-2020.

П.11.
• 14.07.2021 – Довідка 
про здійснення 
наукового 
консультування 
співробітників 
Національного 
агентства України з 
питань державної 
служби (НАДС) з 
питань управління 
знаннями та 
адміністрування 
систем електронного 
навчання – упродовж 
2018-2021 рр.
• 18.06.2021 – Довідка 
про надання 
експертних послуг та 
наукових консультацій 
з управління 
знаннями і 
електронного 
навчання для 
Швейцарсько-
українського проєкту 
“Підтримка 
децентралізації в 
Україні / DESPRO” – 
упродовж 2015-2021 
рр.

П.12.
• Лобода В. В. 
Соціальні проєкти 
сталого розвитку / 
Лобода В. В. // 
Матеріали звіт. наук. 
конференцій ф-ту 
педагогічної освіти. – 
Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2021. – 
Вип. 6. – С. 95-99.
• Лобода В. Технологія 
контекстного 
навчання у підготовці 
майбутніх спеціальних 
педагогів / Лобода В. 
В. // Матеріали звіт. 
наук. конференцій ф-
ту педагогічної освіти. 
– Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2019. – 



Вип. 4. – С.94-97.

П.13.
Іноземна мова 
професійного 
спрямування (англ.) – 
138 год. на рік.

П.19.
• Співзасновниця ГО 
«Українська система 
дистанційного 
навчання».
• Членкиня 
Львівського осередку 
ВГО “Асоціація 
корекційних педагогів 
України”.

П.20.
експерт з питань 
управління знаннями 
та електронного 
навчання у ГО 
«Українська система 
дистанційного 
навчання» - 22 роки.

Підвищення 
кваліфікації та 
міжнародні 
стажування:
• Міжнародне наукове 
стажування в Інституті 
міжнародних 
досліджень Карлового 
університету (Прага, 
Республіка Чехія) у 
рамках спільного 
дослідницького 
проєкту “Інтеграція 
українських дітей-
біженців та 
неповнолітніх ВПО у 
порівняльній 
перспективі: Чехія – 
Україна” (02-
05.11.2022, 32 год. / 1 
кредит ЄКТС)
Сертифікат від 
06.12.2022 р.
• “Інноваційне 
підприємництво та 
управління стартап-
проєктами” у рамках 
ініціативи 
“Підприємницький 
університет” YEP 
(вересень-грудень 
2021 р., 50 год. / 1,8 
кредитів ЄКТС)
Сертифікат EU-21-
22/1-052 від 
25.01.2022 р.
• Сумський 
національний 
університет, Центр 
розвитку кадрового 
потенціалу ГО “Центр 
освіти впродовж 
життя” – програма 
підвищення 
кваліфікації “З 
інноваційної 
педагогічної 
діяльності” у (25.10-
10.11.2021 р., 180 год. / 
6 кредитів ЄКТС)
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СП № 
05408289/2924-21
• 23.09.2020 – курс “Є 



ідея? Втілюй! 
Проєктний дизайн для 
соціальних ініціатив” 
(організатори: 
Британська Рада в 
Україні, Active Citizens, 
WUM online). 
Сертифікат № 037252 
(2 год. 12 хв. 
Відеолекцій / 0,15 
кредитів ECTS)
• 05.07.2020 – онлайн 
курс “Ефективні 
презентації”, 
організований на 
платформі Спільноти 
для навчання та 
викладання “Вище” 
GoHigher.org
• 24.08.2019 – е-курс 
“Brain-Based Elearning 
Design”, організований 
Linked IN Learning 
(викладач – Dr. Joe 
Pulichino, Senior 
Manager, Professional 
Standards Training at T-
Mobile)
• 08.08.2018 – вебінар 
“Візуалізація в 
освітньому процесі: 
скрайбінг, 
скетчноутінг, інтелект-
карти та інші 
інструменти” (2 акад. 
год.), організований у 
рамках освітнього 
проекту “На урок“. 
Сертифікат № В33-
119501

148518 Корнят Віра 
Степанівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
кандидата наук 

ДK 032906, 
виданий 

15.12.2015, 
Атестат 

доцента AД 
004220, 
виданий 

26.02.2020

28 Соціально-
педагогічна 
робота з 
різними 
типами сімей

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує досягнення 
цілей та програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 7, 8, 
9, 10, 12, 14, 20 п. 38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. № 
365):

П. 1: 
1) Popovych I, 
Machynska N., 
Yaremchuk N., Korniat 
V., Kurinna V. (2022). 
Psycho-emotional states 
of future specialists in a 
socionomic area under 
lockdown and martial 
law: comparative 
analysis. Amazonia. 
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Малий видавничий 
центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – 20 с.
3) Корнят В.С. 
Соціально-
психологічна 
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педагогічної освіти зі 
спеціальності 6.010106 
«Соціальна 
педагогіка». − Львів : 
Малий видавничий 
центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. − 44 с.

П. 7:
1) Офіційний опонент 
дисертації здобувача 
Казаннікової О.В. на 
тему: «Формування 
професійної 
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Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує досягнення 
цілей та програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 2, 4, 12, 19, 
20 п. 38 Ліцензійних 
умов «Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. № 
365):

П.2.
1. Зубрицька-Макота 
І.В. Психодіагностика: 
навчально-
методичний посібник 
/ І.В. Зубрицька-
Макота. – Львів : 
Галицька видавнича 
спілка, 2021. – 331 с.
2. Зубрицька-Макота 
І.В. Морально-
психологічна складова 
системи національної 
безпеки // Науковий 
вісник Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія психологічна. – 
Львів: ЛьвДУВС, 2012. 
– Вип. 2 (1). – С. 58–
69.
3. Зубрицька-Макота 
І.В. Застосування 
прийомів та методів 
активізації 
пізнавальної 
діяльності студентів 
(курсантів) у процесі 
навчання // Проблеми 
загальної та 
педагогічної 
психології: Збірник 
наукових праць 
Інституту психології 
ім. Г.С. Костюка АПН 
України. – К.: ГНОЗІС, 
2013. – Т. ІІІ. – Ч. 1. – 
С. 181–188.
4. Зубрицька-Макота 
І.В. Вплив 
індивідуальних 
цінностей на 
ставлення до 
материнства // 
Науковий вісник 
Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія психологічна. – 
Львів: ЛьвДУВС, 2013. 
–  Вип. 1. – С. 21–31.
5. Зубрицька-Макота 
І.В. , Скочиліс М.Р. 
Вплив подружніх 
ролей на позитивний 
клімат у сім’ї // 
Молодь і ринок: 
Збірник наукових 
праць. – Дрогобич, 



2013. – № 9 (104). – 
2013. – С. 76–82.

ІІ.4. 
Зубрицька-Макота І.В. 
Психодіагностика: 
навчально-
методичний посібник 
/ І.В. Зубрицька-
Макота. – Львів : 
Галицька видавнича 
спілка, 2021. – 331 с. 
 П.12.
1. Зубрицька-Макота 
І.В. Проблема 
вираження гніву, як 
причина 
самоушкоджуючої 
поведінки у підлітків. 
Нова українська 
школа – місце 
щасливого дитинства: 
матеріали 
міжвузівської науково-
практичної 
конференції . 
Хмельницька 
гуманітарно-
педагоічна академія. 
2022. С. 76
2. Зубрицька-Макота 
І.В. Психологічна 
допомога дітям та 
дорослим подолати 
травму війни, 
використовуючи метод 
ЕМДР. // Матеріали 
звітних наукових 
конференцій  
факультету 
педагогічної освіти. 
Вип. 8. 2022 р. С.76
3. Зубрицька-Макота 
І.В. Проблемний 
аспект батьківсько-
дитячих стосунків у 
сім’ях з неповносправ-
ними дітьми // 
Педагогіка та 
психологія: актуальні 
питання взаємодії 
науки та практики: 
збірник тез 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (10 
лютого 2013 року). – 
Харків: Центр 
педагогічних 
досліджень, 2013. – C. 
85–88
4. Зубрицька-Макота 
І.В. Необхідність 
вивчення теоретичних 
основ проективної 
діагностики у 
психології // 
Детермінанти 
професіоналізації як 
умова розвитку 
освітнього простору 
суспільства: збірник 
тез міжкафедрального 
круглого столу 
факультету психології 
ЛьвДУВС (22 березня 
2013 року). – Львів: 
Ліга Прес, 2013. – С. 
61–62.

П.19.
Кризова служба міста 
Львова; ГО “Асоціація 



ЕМДР в Україні – 
Фахове об’єднання зі 
спеціальної 
травматерапії”; ГО 
“Інститут розвитку 
символдрами та 
глибинної психології” 
(ІРСГП).

П.20
22 роки
1) Психотерапевт 
психологічного центру 
«Альтер Его», м. Львів, 
з 2018 р. (https://alter-
ego.net.ua/specialists/ol
eksandra-bilyavska3/)
2) Психолог, травма 
терапевт в Кризовій 
службі міста Львова 
(робота з військовими 
у військовому 
госпіталі), з  листопада 
2014 р.;
3) Член ГО “Асоціація 
ЕМДР в Україні” ( 
Фахове об’єднання зі 
спеціальної травма 
терапії),  з вересеня 
2016 р.;
4) Психотерапевт у 
напрямі символ драми 
ГО “Інститут розвитку 
символдрами та 
глибинної психології” 
(ІРСГП),  з 2002 р.

113103 Кохановська 
Марія 
Григорівна

Доцент 
кафедри 
теорії та 
історії 
культури, 
Основне 
місце 
роботи

Філософський 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

030101 
Філософія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004227, 
виданий 

17.02.2012

10 Історія 
української 
культури

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує досягнення 
цілей та програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 4, 12, 19  
п. 38 Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. № 
365):

П. 1.
1. Contribution of 
Archbishop Volodymyr 
Sternyuk to the 
Evolution of the 
Underground Ukrainian 
Greek Catholic Church 
// Codrul Cosminului. 
Suceava, 2018. – Vol. 
24, No. 1. – P. 165-178.
http://atlas.usv.ro/www
/codru_net/CC24/1/ste
rnyuk.pdf  
2. Adequate 
Anthropology of Karol 
Wojtyla // 
Anthropological 
Measurements of 
Philosophical Research. 
Dnipro, 2018. – Issue 
14. – P. 172-179. DOI: 
https://doi.org/10.1580
2/ampr.v0i14.150761
3. Моральний вимір 
людської 
трансцендентності у 
філософсько-
богословській 



спадщині Кароля 
Войтили / Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
філософсько-
політологічні студії. – 
2022. – Вип. 41. – С. 
36-41.
DOI 
https://doi.org/10.3097
0/PPS.2022.41.5 
4. Вихідні засади 
адекватної 
антропології Кароля 
Войтили / “Вісник 
НЮУ імені Ярослава 
Мудрого”. Серія: 
Філософія, філософія 
права, політологія, 
соціологія. – Харків. – 
Том 1 № 48 (2021). – С. 
110-120.
DOI: 
https://doi.org/10.2156
4/2075-7190.48.224766
5. Особливості 
антропології Кароля 
Войтили / Грані : 
науково-теоретичний 
альманах / Гол. ред. С. 
А. Квітка. – Дніпро : 
Видавництво “Грані”, 
2020. – Том 23. Вип. 
12. – С. 5-11.
DOI: 
https://doi.org/10.15421
/1720106
6. Антропологічний 
вимір економіки у 
вченні Кароля 
Войтили // Софія. 
Гуманітарно-
релігієзнавчий вісник. 
– Київ, 2021. № 1 (17). 
– С.36-39.
DOI: 
10.17721/sophia.2021.17.
7  
7. Духовний, 
релігійний та 
моральний виміри 
людської 
трансцендентності у 
вченні Кароля 
Войтили // 
Перспективи. 
Соціально-політичний 
журнал. № 4, 2020. – 
С. 26-31. 
DOI 
https://doi.org/10.2419
5/spj1561-
1264.2020.4.4 

П. 4 
1. Тестові питання для 
контролю знань з 
навчальної 
дисципліни “Історія 
української культури”.
2. Тестові питання для 
контролю знань з 
навчальної 
дисципліни 
“Релігієзнавство”.
3. Робоча програма 
навчальної 
дисципліни “Історія 
української культури” 
(16 год. лек., 16 год. 
сем.).

П.  12



1. Європейський підхід 
та його українська 
модернізація в 
підготовці викладачів 
у галузі історичних, 
політичних, 
філософських та 
соціологічних наук. 
Куявський 
університет, м. 
Влоцлавек, Республіка 
Польща. 06.09. – 
17.10.2021. 
2. Підготовка 
філософів у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка / 
Scientific and 
pedagogical internship 
“The European 
approach and its 
Ukrainian 
modernization in 
training teachers in the 
field of historical, 
political, philosophical 
and sociological 
sciences” : internship 
proceedings, September 
6 - October 17, 2021. 
Riga, Latvia : “Baltija 
Publishing”, 2021. P. 8-
11.
4. Антропологічний 
вимір суспільних 
трансформацій у 
вченні Кароля 
Войтили / Modern 
directions of scientific 
research development. 
Proceedings of the 5th 
International scientific 
and practical 
conference. BoScience 
Publisher. Chicago, 
USA. 2021. - Pp. 778-
781.
5. Релігійність в 
антропологічних 
пошуках Кароля 
Войтили / The 4th 
International scientific 
and practical conference 
“Topical issues of 
modern science, society 
and education” 
(November 1-3, 2021) 
SPC “Sciconf.com.ua”, 
Kharkiv, Ukraine. 2021. 
- Pp.1133-1135.
6. Економіка та 
мораль в 
глобалізованому світі / 
Тези звітної наукової 
конференції 
філософського 
факультету / Відп. за 
випуск Л. Рижак, Н. 
Жигайло. – Львів. – 
2020. – Ст. 94–96.
7. Становлення особи в 
контексті суспільних 
трансформацій за 
адекватною 
антропологією Кароля 
Войтили / Тези звітної 
наукової конференції 
філософського 
факультету / Відп. за 
випуск Л. Рижак, Г. 
Шипунов. – Львів, 



2019. – Ст. 88–89.

П. 19 
Член ГО “Українська 
асоціація 
культурологів – 
Львів”. 

Підвищення 
кваліфікації: 
1. Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка (Цифрові 
компетенції в освіті. 
27.01-07.02.2020. 2 
кредити ЄКТС). 
2. Національний 
лісотехнічний 
університет України 
(Львів. 26.10 - 
07.12.2020. 6 кредитів 
ЄКТС). 

13181 Лобода 
Вікторія 
Віталіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1995, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 066726, 
виданий 

23.02.2011, 
Атестат 

доцента AД 
001951, 

виданий 
28.11.2018

26 Психолого-
педагогічні 
засади 
міжособистісно
го спілкування 
та основи 
конфліктології

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує досягнення 
цілей та програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 8, 10, 
11, 12, 13, 20 п. 38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. № 
365):

П.1.
• Subashkevych, I., 
Korniat, V., Loboda, V., 
Sihetii, I., Opachko, M., 
& Sirant, N. (2021). 
Using Moodle in an 
Information 
Educational 
Environment of HEIs 
under Distance Learning 
/ BRAIN. Broad 
Research in Artificial 
Intelligence and 
Neuroscience, 12(4), 
346-357. URL: 
https://doi.org/10.1866
2/brain/12.4/254 (WoS)
• Sheremet, M., Leniv, 
Z., Loboda, V., & 
Maksymchuk, B. (2019). 
The development level 
of SMART information 
criterion for specislists’ 
readiness for inclusion 
implementation in 
education / Information 
Technologies and 
Learning Tools, 72 (4), 
273-285. URL: 
https://journal.iitta.gov.
ua/index.php/itlt/articl
e/download/2561/1545 
DOI: 
https://doi.org/10.3340
7/itlt.v72i4 (WoS)
• Katernyak, I., Loboda, 
V., & Kulya, M. (2018). 
eLearning within the 
community of practice 



for sustainable 
development // Higher 
Education, Skills and 
Work-based Learning. – 
Vol. 8 No. 3. – Pp. 312-
322. URL: 
https://doi.org/10.1108/
HESWBL-03-2018-
0030 (Scopus)

П.3.
• Katernyak, I., & 
Loboda, V. (2021). 
Entrepreneurial 
Momentum for 
Sustainable Growth // 
Sustainable 
Organizations – Models, 
Applications, and New 
Perspectives. Jose C. 
Sánchez-García and 
Brizeida Hernández-
Sánchez, IntechOpen. 
DOI: 
10.5772/intechopen.950
99. ISBN 978-1-83880-
963-8. URL: 
https://www.intechope
n.com/books/sustainabl
e-organizations-models-
applications-and-new-
perspectives/entreprene
urial-momentum-for-
sustainable-growth 
(WoS)
• Лобода В. В. Процес 
фасилітації при роботі 
в групі та можливості 
її застосування при 
роботі з 
психотравмами. // 
Психолого-
корекційний 
практикум травм 
війни : навч. посібник 
/ за ред. Сулятицького 
І. В., Островської К. О., 
Осьодло В. І. – Львів : 
ГО “Справа Кольпінга 
в Україні”, 2019. – 396 
с. – С. 323-338.

П.8.
• Член редколегії 
журналу “Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
педагогічна”, 
включеного до 
переліку фахових 
наукових видань 
України (Наказ 
Міністерства освіти і 
науки України від 
07.10.2015 № 1021).
• Член наукової ради 
журналу “Ruch 
Pedagogiczny”: 
щоквартального 
наукового видання 
Варшавської вищої 
школи гуманітарних 
наук ім.Болеслава 
Пруса, Польща 
(Warszawskiej Wyższej 
Szkoły Humanistycznej 
im. Bolesława Prusa) 
(поч. з 1912 р.), що 
входить у перелік 
ERIH серед журналів у 
галузі педагогіки і має 
найвищу оцінку в 
Польщі (10 балів).



П.10.
Участь у міжнародних 
проєктах як експерта з 
управлення знаннями 
та з питань 
електронного 
навчання:
- Swiss-Ukrainian 
Project 
“Decentralization 
Support in Ukraine” 
(DESPRO), 2010-2021.
- Combatting Human 
Trafficking, 
International Office for 
Migration, Mission in 
Ukraine, 2015-2020.

П.11.
• 14.07.2021 – Довідка 
про здійснення 
наукового 
консультування 
співробітників 
Національного 
агентства України з 
питань державної 
служби (НАДС) з 
питань управління 
знаннями та 
адміністрування 
систем електронного 
навчання – упродовж 
2018-2021 рр.
• 18.06.2021 – Довідка 
про надання 
експертних послуг та 
наукових консультацій 
з управління 
знаннями і 
електронного 
навчання для 
Швейцарсько-
українського проєкту 
“Підтримка 
децентралізації в 
Україні / DESPRO” – 
упродовж 2015-2021 
рр.

П.12.
• Субашкевич І. Р., 
Корнят В. С., Лобода В. 
В. Використання 
сучасних медіапрактик 
для формування 
толерантного 
ставлення до осіб із 
особливими 
потребами при 
підготовці студентів 
педагогічних 
спеціальностей // 
International scientific 
and practical conference 
«Pedagogy and 
Psychology in the 
Modern World: the art 
of teaching and 
learning» : conference 
proceedings, February 
26–27, 2021. Vol. 2. 
Riga, Latvia : «Baltija 
Publishing». 216 p. – C. 
169-172.
• Оксенчук М. С., 
Лобода В. В. 
Особливості розвитку 
лідерських якостей у 
дітей старшого 
шкільного віку з 
порушеннями 



мовлення // 
Міжнародні наукові 
дослідження: 
інтеграція науки та 
практики: Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Київ, 
27-28 квітня 2018 р.) – 
Розділ 4. Соціальні та 
поведінкові науки. 
Економіка. 
Політологія. 
Психологія. Соціологія 
/ ГО «Інститут 
інноваційної освіти»; 
Науково-навчальний 
центр прикладної 
інформатики НАН 
України. – Київ : ГО 
«Інститут інноваційної 
освіти», 2018. – С. 100-
103.

П.13.
Основи міжкультурної 
комунікації (англ. 
мовою) – 185 год. на 
рік.
Іноземна мова 
професійного 
спрямування (англ.) – 
138 год. на рік.

П.19.
• Співзасновниця ГО 
«Українська система 
дистанційного 
навчання»
• Членкиня 
Львівського осередку 
ВГО “Асоціація 
корекційних педагогів 
України”.

П.20.
експерт з питань 
управління знаннями 
та електронного 
навчання у ГО 
«Українська система 
дистанційного 
навчання» - 22 роки.

Підвищення 
кваліфікації та 
міжнародні 
стажування:
• Міжнародне наукове 
стажування в Інституті 
міжнародних 
досліджень Карлового 
університету (Прага, 
Республіка Чехія) у 
рамках спільного 
дослідницького 
проєкту “Інтеграція 
українських дітей-
біженців та 
неповнолітніх ВПО у 
порівняльній 
перспективі: Чехія – 
Україна” (02-
05.11.2022, 32 год. / 1 
кредит ЄКТС)
Сертифікат від 
06.12.2022 р.
• Сумський 
національний 
університет, Центр 
розвитку кадрового 
потенціалу ГО “Центр 
освіти впродовж 



життя” – програма 
підвищення 
кваліфікації “З 
інноваційної 
педагогічної 
діяльності” у (25.10-
10.11.2021 р., 180 год. / 
6 кредитів ЄКТС)
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СП № 
05408289/2924-21
• 09.2020 – курс 
підвищення 
кваліфікації з 
застосування сучасних 
методів організації та 
проведення 
навчального процесу в 
дистанційній та 
змішаній формі 
“Інструменти 
фасилітації для 
проведення 
ефективних 
навчальних заходів в 
онлайн-форматі” 
(організатори: 
Фундація CEASC, ГО 
“Асоціація проектних 
менеджерів України”). 
Сертифікат № 1166.20 
(30 год. / 1 кредит 
ECTS)
• 01-05.07.2020 – 
онлайн курс з 
медіаграмотності: 
“Very Verified: online 
course on Media 
Literacy”, 
(організатори: IREX 
Ukraine та EdEra) (12 
год.)
• 05.07.2020 – онлайн 
курс “Ефективні 
презентації”, 
організований на 
платформі Спільноти 
для навчання та 
викладання “Вище” 
GoHigher.org
• вебінар “Візуалізація 
в освітньому процесі: 
скрайбінг, 
скетчноутінг, інтелект-
карти та інші 
інструменти” (2 акад. 
год.), організований у 
рамках освітнього 
проекту “На урок“. 
Сертифікат № В33-
119501

338025 Столярик 
Ольга 
Юріївна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
магістра, 

Дрогобицький 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

010105 
Соцiальна 
педагогiка, 

Диплом 
доктора 

філософії H22 
000058, 
виданий 

12 Основи 
соціально-
правового 
захисту 
особистості

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує досягнення 
цілей та програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 5, 12, 
14, 19, 20 п. 38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. № 
365):



01.08.2022 П. 1. 
1. Semigina T., & 
Stoliaryk O. (2022). “It 
was a Shock to the 
Whole Family”: 
Challenges of Ukrainian 
Families Raising a Child 
with Autism. Socialinė 
Teorija, Empirija, 
Politika Ir Praktika, 24, 
8-23. 
https://doi.org/10.1538
8/STEPP.2022.34  
(WoS)
2. Stoliaryk, O. & 
Semigina, T. (2022). 
“Does Change Last?”: 
Evaluating the 
Strengths-Based 
Intervention for 
Families Raising 
Children with Autism. 
The New Educational 
Review, 69, 209-220. 
bit.ly/3g9LC9H 
(Scopus)
3. Столярик О., 
Семигіна Т. Якість 
життя сімей, які 
виховують дітей з 
аутизмом: концепція 
та чинники. Збірник 
наукових праць 
Хмельницького 
інституту соціальних 
технологій 
Університету 
«Україна». 2020. №18.  
С. 60-63.
4. Столярик О. 
Cтратегії соціальної 
підтримки сімей, які 
виховують дітей з 
аутизмом. Науковий 
вісник 
Південноукраїнського 
національного 
педагогічного 
університету імені К. 
Д. Ушинського. 2020. 
№ 2 (131). С. 45-51. 
URL: 
https://doi.org/10.2419
5/2617-6688-2020-2-6  
5. Столярик, О. 
Доступність послуг для 
сімей, що виховують 
дітей з аутизмом як 
мета соціальної 
роботи. Social work & 
Education. 2020. №7 
(3) С. 289-303. URL: 
https://doi.org/10.2512
8/2520-6230.20.3.4. 
6. Столярик О., 
Семигіна Т., Зубчик О. 
Сімейна соціальна 
робота: реалії України. 
Науковий вісник 
Південноукраїнського 
національного 
педагогічного 
університету імені К. 
Д. Ушинського. 2020. 
№ 4 (133). С. 38-46. 
URL: 
https://doi.org/10.2419
5/2617-6688-2020-4-5  
7. Столярик О. Вплив 
інтервенції на основі 
сильних сторін на 
мобільність сімей, які 
виховують дітей з 



аутизмом. Науковий 
вісник 
Південноукраїнського 
національного 
педагогічного 
університету імені К. 
Д. Ушинського. 2021. 
№ 3 (131). С. 47-59. 
URL: 
https://doi.org/10.2419
5/2617-6688-2021-3-13 
8. Столярик О. Якість 
подружнього життя у 
сім’ях, де виховуються 
діти з аутизмом. 
Ввічливість. 
Humanitas, (3). 2022. 
С. 78–84. 
https://doi.org/10.3278
2/humanitas/2022.3.11
9. Столярик, О., 
Семигіна, Т. (2022). 
Підхід, орієнтований 
на сильні сторони: 
огляд основних 
принципів. 
Ввічливість. 
Humanitas, 4, 59–67.
10.  Столярик, О., 
Семигіна, Т. (2022). 
Орієнтація на 
оптимізм та щастя: 
психологічні основи 
розвитку сильних 
сторін клієнтів 
соціальної роботи. 
Соціальна робота та 
соціальна освіта, 2, 
143-157. 

П.3. 
1. Монографія  
Столярик О., Семигіна 
Т. Соціальна робота із 
сім’ями, які виховують 
дітей з аутизмом: 
інтервенція з розвитку 
сильних сторін 
[Монографія]. 
Таллінн: Teadmus. 
2022. 188 с. 
https://bit.ly/3LIVtPb

П. 5.
Захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня доктор 
філософії з соціальної 
роботи. Назва 
дисертації «Підхід, 
орієнтований на 
сильні сторони, у 
соціальній роботі із 
сім’ями, які виховують 
дітей із аутизмом» (231 
«Соціальна робота», 
Галузь знань 23 – 
«Соціальна робота», 
спеціалізована разова 
вчена рада ДФ 
58.053.018, 
Тернопільський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Володимира Гнатюка, 
дата захисту: 
30.06.2022 року)

П. 12.
1. Stoliaryk, O., 
Semigina, T. Helping 
families caring for 



children with autism: 
what could social 
workers do?. 
Pedagogical сoncept and 
its features, social work 
and linguology: 
collective scientific 
monograph / ed. by B. 
Shneider. 1st ed. Dallas: 
Primedia eLaunch LLC, 
2020. P. 14-25. URL: 
https://doi.org/10.3607
4/pcaifswal.ed-1.02
2. Столярик О., 
Семигіна Т. 
Сімейноцентричний 
підхід до підтримки 
сімей, які виховують 
дітей з ментальними 
порушеннями. 
Репрезентація  
освітніх  досягнень,  
мас-медіа  та  роль 
філології у сучасній 
системі наук: 
колективна 
монографія (2-е   
вид.). Вінниця: 
Європейська наукова 
платформа, 2021. URL: 
https://doi.org/10.3607
4/rodmmrfssn.ed-2.05 
3. Столярик О., 
Семигіна Т. Ен 
Гартман. Жінки в 
історії професійної 
соціальної роботи: від 
ХІХ століття – до 
сьогодення: колект. 
моногр. / Т. Семигіна, 
Н. Коляда, О. 
Кравченко та ін. ; 
МОН України, 
Уманський держ. пед. 
ун-т імені Павла 
Тичини. Київ: ЦП 
«Компринт», 2022. С. 
31-48. 
https://www.researchga
te.net/profile/Tetyana-
Semigina/publication/3
60463331_EN_GARTM
AN/links/6278b38c3a2
3744a726ef979/EN-
GARTMAN.pdf
4. Столярик О. Оцінка 
якості життя сімей, що 
виховують дітей з 
аутизмом, як 
nінструмент соціальної 
роботи. Path of science. 
2020. № 6(6). P. 5001-
5007. URL: 
http://dx.doi.org/10.221
78/pos.55-5
5. Столярик О. 
Стигматизація осіб з 
розладами спектру 
аутизму та членів їхніх 
родин як феномен та 
процес (огляд 
літератури). Вісник 
Академії праці, 
соціальних відносин і 
туризму. 2019. №3. 
С.44-57. URL: 
http://doi.org/10.33287
/11212   
5. Столярик О. 
Інтервенції соціальної 
роботи у межах 
сімейно-орієнтованої 
практики. Освіта і 



наука в мінливому 
світі: проблеми та 
перспективи розвитку: 
матеріали ІІ міжнар. 
наук. конф. (ч. ІІ), м. 
Дніпро, 27-28 березня 
2020 р. Дніпро: СПД 
«Охотнік», 2020. С. 
98-100.
6.  Столярик О., 
Семигіна Т. 
Наснаження у 
інтервенціях 
соціальної роботи із 
сім’ями, які виховують 
дитину з аутизмом. 
Соціально-гуманітарні 
дослідження та 
інноваційна освітня 
діяльність: матеріали 
ІІ міжнар. наук. конф., 
м. Дніпро, 26 – 27 
червня 2020 р. Дніпро: 
СПД «Охотнік», 2020. 
С.43-45.
7. Столярик О., 
Семигіна Т. Сімейно-
орієнтована модель 
підтримки родин, що 
виховують дітей з 
аутизмом. 
Wielokierunkowosc 
Jako Gwarancja Postępu 
Naukowego: kolekcjа   
prac   naukowych   
«ΛΌГOΣ»   z   
materiałami 
Międzynarodowej  
naukowo-praktycznej  
konferencji,  21  lutego 
2020  r.  Warszawa, 
Polska: Europejska  
platforma naukowa, 
2020. T.1. S. 60-61. 
URL: 
https://doi.org/10.3607
4/21.02.2020.v2.21 
8. Столярик О., 
Семигіна, Т. Підхід, 
орієнтований на 
сильні сторони 
клієнтів, у соціальній 
роботі з сім’ями, які 
виховують дітей з 
аутизмом. Les 
tendances actuelles de la 
mondialisation de la 
science mondiale: 
collection de papiers 
scientifiques «ΛΌГOΣ» 
avec des  matériaux  de  
la  conférence  
scientifique  et  pratique 
internationale, 3avril,  
2020. Monaco, 
Principauté  de Monaco: 
Plateforme scientifique 
européenne, 2020. 
Vol.3. P. 10-13. URL: 
https://doi.org/10.3607
4/03.04.2020.v3.02 
9. Столярик О., 
Семигіна Т. Адаптивна 
соціалізація сімей, які 
виховують дітей з 
аутизмом. Tendenze 
attuali della moderna 
ricerca scientifica: der 
Sammlung 
wissenschaftlicher 
Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu 
den Materialien der 
internationalen 



wissenschaftlich-
praktischen Konferenz, 
Stuttgart, 5 Juni 2020. 
Stuttgart: Europäische 
Wissenschaftsplattform, 
2020. B. 2. Р. 140-142. 
URL:  
https://doi.org/10.3607
4/05.06.2020.v2.57 
10. Столярик О. 
Гандикапізм та 
дизабілізм як 
механізми стигми. 
Актуальні проблеми 
соціальної педагогіки 
та соціальної роботи: 
м-ли Всеукр.наук.-
практ. конф., м. Умань, 
11 жовтня 2019 р. 
Умань: ВІЗАВІ, 2019. 
С. 137-140.
11. Столярик О. 
Соціальна підтримка 
адаптивного 
потенціалу сімей, які 
виховують дітей з 
аутизмом. 
Забезпечення сталого 
розвитку в умовах 
глобалізаційних 
трансформацій: зб. 
матеріалів ІІІ конф. 
молодих науковців, м. 
Київ, 29 травня 2020 р. 
Київ: АПСВТ, 2020. С. 
69-71.
12. Столярик О., 
Семигіна Т.  Допомога 
сім’ям, які виховують 
дітей з аутизмом: 
врахування 
соціокультурного тла. 
Соціалізація і 
ресоціалізація 
особистості в умовах 
сучасного суспільства: 
м-ли VII міжнар. наук-
практ. конф., м. Київ, 
12-13 листопада 2020 
р. Київ: КОМПРИНТ, 
2020. С.109-111.
13. Столярик О. Підхід, 
орієнтований на 
сильні сторони як 
інструмент соціальної 
роботи з сім’ями. 
Розвивальний 
потенціал сучасної 
соціальної роботи: 
методологія та 
технології: м-ли V 
міжнар. наук-практ. 
конф., м.Київ, 12-13 
березня 2021 р. Київ : 
КНУ імені Тараса 
Шевченка, 2021. С.182-
185. 
14. Столярик О. Вплив 
асоційованої стигми на 
формування 
резилієнсу сімей, які 
виховують дітей з 
аутизмом. Матеріали 
звітних наукових 
конференцій 
факультету 
педагогічної освіти. 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2021. Вип. 6.  
С.85-88.
15.  Столярик О. 
Самовідчуття 
добробуту як складова 



якості життя сім’ї. 
Педагогічна освіта у 
світлі реформ та 
викликів: м-ли Першої 
(І) наук-практ. конф. 
студентів, аспірантів та 
молодих учених, м. 
Львів, 18-19 березня 
2021 р. Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2021. С. 244-247.
16.  Столярик О. 
Прийняття сім’єю 
діагнозу «аутизм» у 
дитини як соціальна 
проблема. 
Забезпечення сталого 
розвитку в умовах 
глобалізаційних 
трансформацій: зб. 
матеріалів IV конф. 
молодих науковців, м. 
Київ, 28 травня 2021 р. 
Київ: АПСВТ, 2021. С. 
48-50.
17. Столярик О. 
Підтримувальні 
практики у соціальній 
роботі із сім’ями, що 
виховують дитину з 
аутизмом. Дитина у 
тривожному 
середовищі: 
розвивальні та 
відновлювальні 
практики: зб. тез, м. 
Київ, 31 травня – 1 
червня 2021 р. Київ: 
КНУ імені Тараса 
Шевченка, 2021. С. 81-
84.
18. Столярик О. Підхід, 
заснований на правах 
людини, у соціальній 
роботі в громаді. 
Матеріали звітних 
наукових конференцій 
факультету 
педагогічної освіти. 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2021. Вип. 7.  
С.141-143.

П. 14
Голова Наукового 
товариства студентів, 
аспірантів, 
докторантів, молодих 
вчених факультету 
педагогічної освіти 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка

П. 19
Член асоціації 
громадських радників 
України

П. 20
12 років професійного 
стажу

Підвищення 
кваліфікації та 
міжнародні 
стажування:
Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка, навчальна 
програма 



«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» (27 
січня 2022 – 04 червня 
2022, 6 кредитів ЄКТС, 
180 год).
Сертифікат СВ  №0437 
– 2022

International 
foundation educators 
and scholars
International skills 
development on the 
theme “Online learning 
as a non-traditional on 
the modern education 
on the example on the 
example on the Moodle 
platform” (Workload of 
the international skills 
development is 1,5 ECTS 
credits, 45 hours, 
certificate ES 
№2111/2020, 9-16-th of 
November, Lublin, 
Republic of Poland)

International 
foundation educators 
and scholars
International skills 
development on the 
theme “The remote and 
mixed forms of studying 
for the masters and 
postgraduate students” 
(Workload of the 
international skills 
development is 1,5 ECTS 
credits, 45 hours, 
certificate ES 
№2111/2020, 9-26-th of 
October, Lublin, 
Republic of Poland)

02.11.2022 – 05.11.2022 
р. – науковий візит до 
Інституту 
Міжнародних 
досліджень Карлового 
університету (Прага, 
Республіка Чехія) у 
рамках спільного 
дослідницького 
проєкту «Інтеграція 
українських дітей-
біженців та ВПО у 
порівняльній 
перспективі: Чехія-
Україна»

42926 Субашкевич 
Ірина 
Романівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

040101 
Психологiя, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 043086, 
виданий 

26.06.2017, 
Атестат 

доцента AД 
006686, 
виданий 

9 Соціальна 
психологія

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує досягнення 
цілей та програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 10, 12  
п. 38 Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. № 
365):

П. 1
1. Iryna Subashkevych, 
Vira Korniat. Using 



09.02.2021 media-psychological 
technologies to form 
tolerant attitude 
towardschildren with 
disabilities in 
pedagogical specialists 
in the process of their 
professional training in 
Ukraine // 
SPECIALUSIS 
UGDYMAS/ SPECIAL 
EDUCATION, ISSN 
1392-5369 (Print), ISSN 
2424-3299 (Online), No 
1 (41), 2020, DOI: 
10.21277/se.v1i41.521. 
(Scopus). – Режим 
доступу до ресурсу: 
http://www.socialwelfar
e.eu/index.php/SE/artic
le/view/521
2. Subashkevych І. 
Psychological analysis 
of sociogram and 
biographical method for 
investigating parents of 
children with special 
educational needs / І. 
Subashkevych, В. 
Andreyko // Journal of 
Education Culture and 
Society. Vol. 11 No. 2 
(2020). Р. 114-120. 
(Web of Science). – 
Режим доступу до 
ресурсу: 
        

347251 Джулик 
Ольга 
Іванівна

Доцент 
кафедри 
Іноземних 
мов для 
гуманітарн
их 
факультетів
, Основне 
місце 
роботи

Факультет 
іноземних мов

Диплом 
кандидата наук 

ДK 015551, 
виданий 

01.02.2018, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
012836, 
виданий 

05.06.2006, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
003905, 
виданий 

10.11.2004

43 Іноземна мова Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує досягнення 
цілей та програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 4, 5, 12 п. 
38 Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. № 
365):
  
     П.1.
1. Джулик О.І. 
"Фразеологічна 
синонімія англійської 
мови" Фаховий 
науковий журнал 
"Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені 
В.І.Вернадського. 
Серія: Філологія. 
Соціальні комунікації". 
Том 30 (69) № 3, 2019. 
Журнал включено до 
міжнародної 
наукометричної бази 
Index Copernicus 
International 
(Республіка Польща)
2. Джулик О.І., Цьох 
Л.Й. Лінгвокогнітивні 
та лінгвостатистичні 
методики в 
перекладознавчому 
аналізі антиутопії // 
XVIII International 



Scientific and Practical 
Conference «Social and 
Economic Aspects of 
Education in Modern 
Society». – Warsaw. – 
28.10.19. - 
Індексується: RS 
Global, Google Scolar, 
Academa.edu, 
Biblioteka Narodova
3. Джулик О.І., 
Соловйова О.О. 
Інтерактивні методики 
формування навичок 
читання англійською 
мовою у молодших 
школярів // Молодий 
вчений. – 2019. – №10 
(74). Індексується: 
Index Copernicus, 
Research Bible, 
ScholarGoogle, OAJI.

П.4. 
1. Джулик О. 
Теоретичні та 
методичні основи 
викладання -
інтегративний підхід: 
Монографія / За ред. І. 
Козловської – Львів: 
Євросвіт, 2003. – 244с. 
(1,0 авт.арк. – С. 151-
172)
2. Джулик О 
.Методики навчання 
інтегрованих курсів в 
умовах 
комп’ютеризації  
освіти: системний та 
технологічний підходи 
/ Проблеми інтеграції 
у сучасній професійній 
освіті: методологія, 
теорія практика: 
Монографія т/ За ред. 
І. Козловської та Я. 
Кміта – Львів: Сполом, 
2004. –244 с., С.96-104. 
(0,8 авт. арк.)
3. Джулик О. 
Інноваційні методики 
навчанняі: 
Монографія / За ред. 
І.Козловської. – Львів: 
Сполом, 2006. – С.129-
150. – (1,0 авт арк.)

П.5.
Навчальні посібники:-
3; 
Словники-2; 
Методичні 
рекомендації -9

       П.12.
Тези доповідей 26

Накові стажування, 
підвищення 
кваліфікації:
Курси підвищення 
кваліфікації: ВНЗ 
«Інноваційні 
навчально виховні 
технології викладання 
іноземних мов » 
Міністерство освіти і 
науки України, 
Національний 
педагогічний 
університет імені М. П. 
Драгоманова. 



Тема: «Інформаційна 
компетенція 
викладача іноземних 
мов» Свідоцтво 12СС 
02125295/003980-16  
від 22.11.2016 р.

150362 Шукатка 
Оксана 
Василівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
доктора наук 
ДД 009034, 

виданий 
15.10.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 014038, 
виданий 

31.05.2013, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
040804, 
виданий 

22.12.2014, 
Атестат 

професора AП 
003227, 
виданий 

27.01.2021

28 Фізвиховання Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує досягнення 
цілей та програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 5, 7, 
9, 10, 12, 14 п. 38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. № 
365):

П.1.
Шукатка О. Системні 
основи 
міждисциплінарної 
інтеграції у 
формуванні 
індивідуальних 
стратегій 
здоров’язбереження 
майбутніх бакалаврів 
природничих 
спеціальностей. Вісник 
Національної академії 
Державної 
прикордонної служби 
України: електрон. 
наук. фах. вид. Сер.: 
Педагогіка. 
Хмельницький, 2017. 
Вип. 5. URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Vnadped_2017_5_
22 (фахове видання) 

Шукатка О. Роль 
міждисциплінарної 
інтеграції у 
формуванні 
індивідуальних 
стратегій 
здоров’язбереження 
майбутніх бакалаврів 
природничих 
спеціальностей. 
Збірник наукових 
праць Національної 
академії Державної 
прикордонної служби 
України. Сер.: 
Педагогічні науки. 
Хмельницький: 
НАДПСУ, 2017. № 4 
(11). С. 479–489. 
(фахове видання) 

Шукатка О. В. 
Теоретичні основи 
міждисциплінарної 
інтеграції у вищій 
школі. Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах: зб. наук. 
праць. Запоріжжя: 
КПУ, 2017. Вип. № 56–
57 (109–110). С. 669–



675. (фахове видання) 

Шукатка О. В. 
Проблема вивчення 
дисциплін 
природничого циклу 
крізь призму 
реалізації завдань 
професійної 
підготовки майбутніх 
бакалаврів 
природничих 
спеціальностей. 
Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах: зб. наук. 
праць. Запоріжжя: 
КПУ, 2018. Вип. 58–59 
(111–112). С. 496–503. 
(фахове видання) 

Шукатка О. В. 
Організація 
експериментального 
дослідження з 
формування 
індивідуальних 
стратегій 
здоров’язбереження у 
майбутніх бакалаврів 
природничих 
спеціальностей в 
університетах на 
засадах 
міждисциплінарної 
інтеграції. Науковий 
часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені М. 
П. Драгоманова. Сер. 
5: Педагогічні науки: 
реалії та перспективи. 
Київ: вид-во НПУ ім. 
М. П. Драгоманова, 
2018. Вип. 62. С. 250–
254. (фахове видання) 

Шукатка О. В. Основні 
стратегічні напрями 
міжнародної та 
вітчизняної соціальної 
політики щодо питань 
забезпечення та 
зміцнення здоров’я 
молоді. Збірник 
наукових праць 
Національної академії 
Державної 
прикордонної служби 
України. Сер.: 
Педагогічні науки. 
Хмельницький: 
НАДПСУ, 2018. № 3 
(14). С. 582–593. 
(фахове видання) 

Шукатка О. В. 
Теоретичний аналіз 
семантичного 
наповнення категорії 
«здоров’язбереження»
. Інноваційна 
педагогіка: наук. журн. 
Одеса, 2018. Вип. 3. С. 
198–201. 

Шукатка О. В. 
Формування 
індивідуальних 
стратегій 



здоров’язбереження 
майбутніх бакалаврів 
природничих 
спеціальностей в 
університетах: 
актуальність 
дослідження. Фізико-
математична освіта: 
наук. журн. Суми: 
СумДПУ ім. А. С. 
Макаренка, 2018. Вип. 
2 (16). С. 158–161. 
(фахове видання) 

Шукатка О. В. Методи 
формування 
індивідуальних 
стратегій 
здоров’язбереження в 
майбутніх бакалаврів 
природничих 
спеціальностей на 
засадах 
міждисциплінарної 
інтеграції. Інноваційна 
педагогіка: наук. журн. 
Одеса, 2018. Вип. 4, т. 
2. С. 87–90. (фахове 
видання) 

Шукатка О. 
Нормативно-правова 
база України щодо 
сприяння 
здоров’язбереження 
молоді. Науковий 
вісник Миколаївського 
національного 
університету імені В. 
О. Сухомлинського: зб. 
наук. праць Сер.: 
Педагогічні науки. 
Миколаїв: МНУ імені 
В. О. Сухомлинського, 
2018. № 3 (62), т. 3. С. 
353–358. (фахове 
видання) 

Шукатка О. В. Функції 
фізичної культури у 
формуванні стратегій 
здоров’язбереження 
майбутніх бакалаврів 
природничих 
спеціальностей. 
Інноваційна 
педагогіка: наук. журн. 
Одеса, 2018. Вип. 6. С. 
196–199. (фахове 
видання) 

Шукатка О. В. Аналіз 
результатів 
експериментального 
дослідження 
формування 
індивідуальних 
стратегій 
здоров’язбереження 
майбутніх бакалаврів 
природничих 
спеціальностей на 
засадах 
міждисциплінарної 
інтеграції. Науковий 
вісник Льотної 
академії: зб. наук. 
праць. Сер.: 
Педагогічні науки. 
Кропивницький, 2018. 
Вип. 4. С. 214–219. 
(фахове видання) 



Шукатка О. Концепція 
формування 
індивідуальних 
стратегій 
здоров’язбереження 
майбутніх бакалаврів 
природничих 
спеціальностей на 
засадах 
міждисциплінарної 
інтеграції. Вісник 
Національної академії 
Державної 
прикордонної служби 
України: електрон. 
наук. фах. вид. Сер.: 
Педагогіка. 
Хмельницький, 2018. 
Вип. 3. URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Vnadped_2018_3_
20. (фахове видання) 

Шукатка О. До 
проблеми визначення 
концептуальних основ 
формування 
індивідуальних 
стратегій 
здоров’язбереження 
майбутніх бакалаврів 
природничих 
спеціальностей на 
засадах 
міждисциплінарної 
інтеграції. Проблеми 
підготовки сучасного 
вчителя: зб. наук. 
праць. Умань, 2018. 
Вип. 18. С. 373–378. 
(фахове видання) 

Шукатка О. В. 
Семантично-
етимологічний аналіз 
категорії «здоров’я». 
Інноваційна 
педагогіка: наук. журн. 
Одеса, 2018. Вип. 7, т. 
2. С. 131–134. (фахове 
видання) 

Шукатка О. В. 
Філософсько-
парадигмальний 
аналіз проблеми 
формування 
індивідуальних 
стратегій 
здоров’язбереження 
майбутніх бакалаврів 
природничих 
спеціальностей. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
університету: зб. наук. 
праць. Сер.: 
Педагогіка. Соціальна 
робота. Ужгород, 2018. 
Вип. 2 (43). С. 293–
296. (фахове видання) 

Шукатка О. В. 
Педагогічні умови 
формування 
індивідуальних 
стратегій 
здоров’язбереження 
майбутніх бакалаврів 
природничих 
спеціальностей на 
засадах 
міждисциплінарної 



інтеграції. Педагогічні 
науки: зб. наук. праць 
[Херсонський 
державний 
університет]. Херсон, 
2018. Вип. LXXXV. С. 
178–182. (фахове 
видання) 

Шукатка О. В. 
Актуальні проблеми 
професійної 
підготовки майбутніх 
фахівців з фізичної 
терапії, ерготерапії. 
Гуманізація 
навчально-виховного 
процесу. Харків: ТОВ 
«Видавництво НТМТ», 
2018. № 5 (91). С. 222–
235. (фахове видання) 

Шукатка О. 
Філософсько-
педагогічні витоки 
сучасних ідей 
здоров’ятворення в 
педагогічній теорії та 
практиці. Педагогіка 
безпеки: міжнар. наук. 
журн. Вінниця, 2018. 
№ 1, т. 3. С. 75–82. 
(фахове видання) 

Шукатка О.В. Змішане 
навчання: наявні 
моделі та особливості 
впровадження у ЗВО. 
Фізико-математична 
освіта. 2019. Випуск 
4(22). Частина 2. С. 
122-126. DOI 
10.31110/2413-1571-
2019-022-4-046 
(фахове видання) 

Dmytro Balashov, Diana 
Bermudes, Petrо 
Rybalko, Oksana 
Shukatka, Yuliia 
Kozeruk, Alla 
Kolyshkina (2019). 
Future Physical 
Education Teachers’ 
Preparation to Use the 
Innovative Types of 
Motor Activity: 
Ukrainian Experience. 
TEM Journal, 2019. Vol. 
8, No 4. (4), P.1508-
1516. DOI: 
10.18421/TEM84-57 
(Scopus, Web of 
science) 

Шукатка О.В. 
Цифровізація 
професійної 
підготовки майбутніх 
фахівців фізичної 
культури і спорту як 
закономірність 
інформатизації 
суспільства. Фізико-
математична освіта. 
2020. Випуск 4 (26). С. 
141-147. DOI 
10.31110/2413-1571-
2020-026-4-023 
(фахове видання) 

Шукатка О. В. 
Підготовка майбутніх 



учителів фізичної 
культури до 
організації 
фізкультурно-
оздоровчого 
середовища закладу 
загальної середньої 
освіти. Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах. Запоріжжя, 
2020. № 70, Т. 4. С. 
223–226. (фахове 
видання) 

Беспалова О., Лянной 
М., Литвиненко В., 
Бугаєнко Т., Шукатка 
О. Сутність та зміст 
деонтологічної 
готовності майбутніх 
фахівців з фізичної 
терапії, ерготерапії до 
професійної 
діяльності. Україна. 
Здоров’я нації. Київ, 
2020. № 3/1 (61), С. 
92–99. DOI: 
https://doi.org/10.2414
4/2077-
6594.3.2.2020.213714 
(фахове видання) 

Палічук Ю., Шукатка 
О., Мартинів О., 
Вілігорський О. 
Програми розвитку 
швидкісно-силових 
якостей борців. Імідж 
сучасного педагога: 
електрон. наук. фах. 
вид. Полтава, 2020. 
№5 (194). С. 68–71. 
https://doi.org/10.3327
2/2522-9729-2021-
5(194)-68-71 (фахове 
видання) 

Шукатка О.В. 
Цифровізація 
професійної 
підготовки майбутніх 
фахівців фізичної 
культури і спорту як 
закономірність 
інформатизації 
суспільства. Фізико-
математична освіта. 
2020. Випуск 4(26). С. 
141-147. DOI 
10.31110/2413-1571-
2020-026-4-023 
(фахове видання) 

Шукатка О. В., 
Криворучко І. В. 
Історіогенез розвитку 
ідеології здоров’я в 
нормативно-
правовому контексті. 
Вісник Запорізького 
національного 
університету: зб. наук. 
праць. Педагогічні 
науки. Запоріжжя: 
Запорізький 
національний 
університет, 2020. № 3 
(36). Ч. ІІ. С. 137-142. 
DOI 
https://doi.org/10.2666
1/2522-4360-2020-3-2-



20 (фахове видання) 

Shukatka Oksana, 
Kryvoruchko Illya. The 
historical background of 
legal and regulatory 
legislation on 
preservation of health in 
quarantine conditions. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
університету: зб. наук. 
праць. Сер.: 
Педагогіка. Соціальна 
робота. Ужгород, 2021. 
Вип. 1 (48). С. 465–468. 
DOI: 10.24144/2524-
0609.2021.48.465-468 
(фахове видання) 

Iryna M. Melnychuk, 
Svitlana O. Yastremska, 
Dariya V. Popovych, 
Vasyl V. Humeniuk, 
Oksana V. Yefremova, 
Liubov V. Novakova, 
Oksana V. Shukatka 
(2021). Health 
dynamics of the medical 
university students 
during sports activities. 
Wiadomości Lekarskie, 
2021. Vol. 74 (2), P. 
295-302. 
DOI:10.36740/WLek20
2102123 (Scopus) 

Ihor Zanevskyy, 
Romana Sirenko, 
Oksana Shukatka, 
Natalia Bashavets, Ivan 
Rybchych, "Reliability 
of Testing of the 
Electrical Activity of 
Muscles during 
Isometric Contractions 
in Archery," 
International Journal of 
Human Movement and 
Sports Sciences, Vol. 9, 
No. 3, pp. 543 - 553, 
2021. DOI: 
10.13189/saj.2021.09032
1 (Scopus) 

Semenikhina О. V., 
Yurchenko А. О., 
Rybalko P. F., Shukatka 
О. V., Kozlov D. О., & 
Drushlyak M. G. (2022). 
PREPARATION OF 
FUTURE SPECIALISTS 
IN PHYSICAL 
CULTURE AND 
SPORTS FOR THE USE 
OF DIGITAL HEALTH 
MEANS IN 
PROFESSIONAL 
ACTIVITY. Information 
Technologies and 
Learning Tools, 89 (3), 
33–47. 
https://doi.org/10.3340
7/itlt.v89i3.4543. (Web 
of Science) 

Шукатка О.В., 
Борисевич Л.В., 
Кушнір Р.Г., Матієшин 
І.В. Вплив фізичних 
вправ на розвиток 
фізичних якостей 
студентів у контексті 



здорового способу 
життя. Реабілітаційні 
та фізкультурно-
рекреаційні аспекти 
розвитку людини 
(Rehabilitation & 
Recreation): науковий 
журнал. Рівне: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2022. N 
10. С. 156-161. DOI 
https://doi.org/10.3278
2/2522-
1795.2022.10.20 
(фахове видання) 

Шукатка О.В., Жукова 
О.А., Савчук С.В. 
Особистісна 
спрямованість 
використання 
здоров’язбережувальн
их технологій в 
закладах загальної 
середньої освіти. 
Вісник ЛНУ імені 
Тараса Шевченка. № 6 
(344), Ч. І, 2021. С. 148-
158. DOI: 
10.12958/2227-2844-
2021-6(344)-1-148-158. 
(фахове видання)

П. 3.

Лібович Х., Сіренко Р., 
Шукатка О. Соціально-
психологічна 
адаптація студентів до 
навчання у вищих 
навчальних закладах. 
Transformations in 
Contemporary Society: 
Social Aspects. 
Monograph. Opole: The 
Academy of 
Management and 
Administration in 
Opole, 2017. P. 321–
325. 

Шукатка О. В. 
Формування 
індивідуальних 
стратегій 
здоров’язбереження 
майбутніх бакалаврів 
природничих 
спеціальностей: теорія 
і практика: [моногр.]. 
Тернопіль: ТОВ 
«Терно-граф», 2018. 
447 с. (24,8 друк.арк.). 

Шукатка О.В., 
Криворучко І.В. 
Vaccination as one of 
key elements of health 
save. Креативний 
простір України та 
світу: кол. моногр. – 
Харків: СГ НТМ 
«Новий курс», 2022. – 
P. 174–177. 

Шукатка О.В., Куречко 
Г.П. Розвиток системи 
пілатес в історичному 
контексті. Креативний 
простір України та 
світу: кол. моногр. – 
Харків: СГ НТМ 
«Новий курс», 2022. – 



С. 178–183.

П. 4.
Шукатка О. В. Зошит 
індивідуальних 
стратегій здоров’я 
збереження: 
міждисциплінарний 
навчально-
методичний комплекс 
практичних матеріалів 
для студентів освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «бакалавр» 
галузі знань 0401 
«Природничі науки». 
Тернопіль: Вектор, 
2016. 96 с.

Шукатка О. В. 
Формування 
індивідуальних 
стратегій 
здоров’язбереження у 
майбутніх бакалаврів 
природничих 
спеціальностей на 
засадах 
міждисциплінарної 
інтеграції: метод. 
реком. для викл. 
Тернопіль: Вектор, 
2016. 56 с.

Шукатка О. В. 
Міждисциплінарний 
тезаурус термінів у 
контексті 
здоров’язбереження 
(для студентів 
освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «бакалавр» 
галузі знань 0401 
«Природничі науки»). 
Тернопіль: Вектор, 
2016. 84 с.

Шукатка О. В., 
Мартинів О. М. 
Основи методики 
навчання гри в 
баскетбол: метод. 
реком. Львів: вид. 
центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2019. 20 с.

П. 5.
Захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.04 
– теорія і методика 
професійної освіти 
«Теорія і практика 
формування 
індивідуальних 
стратегій 
здоров’язбереження 
майбутніх бакалаврів 
природничих 
спеціальностей на 
засадах 
міждисциплінарної 
інтеграції». Захист 
відбувся 13.06.2019 р. у 
Хмельницькій 
гуманітарно-
педагогічній академії.

П. 7.
Участь в атестації 



наукових кадрів як 
офіційного опонента 
здобувачів наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних наук: 

Пантєлєєва Кирила 
В’ячеславовича 
«Формування 
культури 
здоров’язбереження 
майбутніх офіцерів-
прикордонників» 2018 
р. 

Мойсеюка Василя 
Петровича 
«Формування 
культури 
професійного здоров’я 
майбутніх соціальних 
педагогів» 2018 р. 

Сущенко Олени 
Миколаївни «Розвиток 
професійної 
компетентності 
майбутніх магістрів з 
фізичної терапії, 
ерготерапії у процесі 
виробничої практики» 
2019 р. 

Середи Любові 
Володимирівни 
«Розвиток 
самоосвітньої 
компетентності 
майбутніх бакалаврів з 
фізичної терапії, 
ерготерапії у процесі 
професійної 
підготовки» 2020 р. 

Шеремета Олексія 
Петровича 
«Формування 
здоров’язбережувальн
ої компетентності 
майбутніх офіцерів 
державної 
кримінально-
виконавчої служби 
України у процесі 
професійної 
підготовки» 2020 р. 

Парфіненко Тетяни 
Олексіївни 
«Формування 
здорового стилю 
життя майбутніх 
бакалаврів 
комп’ютерних наук у 
процесі професійної 
підготовки» 2020 р. 

Борисенко 
Володимира 
Валерійовича 
«Формування 
здоров’язбережувальн
ої компетентності 
студентів технічних 
спеціальностей в 
умовах неформальної 
освіти засобами 
фізичного виховання» 
2020 р. 

Кисельова Валерія 
Олександровича 
«Підготовка майбутніх 



учителів фізичної 
культури до 
організації спортивно-
масових заходів на 
засадах холістичного 
підходу» 2021 р. 

Участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
здобувачів наукового 
ступеня доктора 
педагогічних наук: 

Рибалко Петра 
Федоровича «Теорія і 
практика професійної 
підготовки майбутніх 
учителів фізичної 
культури до 
організації 
фізкультурно-
оздоровчого 
середовища закладу 
загальної середньої 
освіти» 2020 р. 

Лазоренко Сергія 
Анатолійовича «Теорія 
і практика 
формування 
інформаційно-
цифрової культури 
майбутніх фахівців 
фізичної культури і 
спорту в умовах 
змішаного навчання» 
2021 р. 

Іванія Ігоря 
Володимировича 
«Акме-
культурологічні засади 
професійно-
педагогічної 
підготовки майбутніх 
фахівців з фізичної 
культури і спорту» 
2021 р. 

Атаманюк Світлани 
Іванівни «Теорія і 
практика підготовки 
майбутніх фахівців 
ФКіС до використання 
інноваційних видів 
рухової активності у 
професійній 
діяльності» 2021 р.

П. 8.

Керівник науково-
дослідної теми: 
“Організаційні 
психолого-педагогічні 
та оздоровчі аспекти 
фізичного виховання 
та спорту студентської 
молоді”, УДК: 
796:338.28; 796.078, 
796.07; 796.034.2, 
796.07, 378, 
796:338.28, 796.078, 
796.07, 796.034.2, 
796.07, код роботи: 
77.03.13, 77.03.15, 
77.03.17; номер держ. 
реєстрації роботи: № 
0120U102544. 

Член редакційної 
колегії фахового 



наукового видання 
категорії «Б» «Освіта. 
Інноватика. 
Практика»

П. 12. 
Шукатка О.В., Бас Т.А. 
Письмо як мета і засіб 
навчання іноземної 
мови. Психологія і 
педагогіка на 
сучасному етапі 
розвитку наук: 
актуальні питання 
теорії і практики: Зб. 
наук. робіт учасників 
міжн. наук.-практ. 
конф. (Одеса, 17–18 
груд. 2021 р.). Одеса: 
ГО «Південна фунда-
ція педагогіки», 2021. 
С. 110–112. 

Шукатка О.В., 
Нечепурна Н.Т. 
Розвиток STEAM–
освіти в Україні. 
Психологія і 
педагогіка на 
сучасному етапі 
розвитку наук: 
актуальні питання 
теорії і практики: Зб. 
наук. робіт учасників 
міжн. наук.-практ. 
конф. (Одеса, 17–18 
груд. 2021 р.). Одеса: 
ГО «Південна 
фундація педагогіки», 
2021. С. 181–183. 

Шукатка О.В., 
Рогоцька У.В. Сучасні 
технології на уроках 
фізичної культури у 
школі. Психологія і 
педагогіка на 
сучасному етапі 
розвитку наук: 
актуальні питання 
теорії і практики: Зб. 
наук. робіт учасників 
міжн. наук.-практ. 
конф. (Одеса, 17–18 
груд. 2021 р.). Одеса: 
ГО «Південна фунда-
ція педагогіки», 2021. 
С. 186–188. 

Шукатка О.В., 
Шемберко М. 
Значення ігор на 
уроках фізичного 
виховання у 
початковій школі. 
Психологія і 
педагогіка на 
сучасному етапі 
розвитку наук: 
актуальні питання 
теорії і практики: Зб. 
наук. робіт учасників 
міжн. наук.-практ. 
конф. (Одеса, 17–18 
груд. 2021 р.). Одеса: 
ГО «Південна фунда-
ція педагогіки», 2021. 
С. 197–199. 

Шукатка О.В., 
Мар’єнко У.Т. 
Мультимедійні 
технології на уроках 



фізичної культури у 
Новій українській 
школі. Психологія і 
педагогіка на 
сучасному етапі 
розвитку наук: 
актуальні питання 
теорії і практики: Зб. 
наук. робіт учасників 
міжн. наук.-практ. 
конф. (Одеса, 17–18 
груд. 2021 р.). Одеса: 
ГО «Південна фунда-
ція педагогіки», 2021. 
С. 164–166. 

Шукатка О.В., Костюк 
В.В. Музейна 
педагогіка як 
інноваційна 
педагогічна 
технологія. Психологія 
і педагогіка на 
сучасному етапі 
розвитку наук: 
актуальні питання 
теорії і практики: Зб. 
наук. робіт учасників 
міжн. наук.-практ. 
конф. (Одеса, 17–18 
груд. 2021 р.). Одеса: 
ГО «Південна фунда-
ція педагогіки», 2021. 
С. 87–88. 

Шукатка О.В., 
Сербінович І.В. 
Сучасні методи та 
засоби дистанційного 
навчання. Психологія і 
педагогіка на 
сучасному етапі 
розвитку наук: 
актуальні питання 
теорії і практики: Зб. 
наук. робіт учасників 
міжн. наук.-практ. 
конф. (Одеса, 17–18 
груд. 2021 р.). Одеса: 
ГО «Південна фунда-
ція педагогіки», 2021. 
С. 188–190. 

Шукатка О.В., Демська 
М.М. Педагогічні 
умови виховання 
самостійності у дітей 
молодшого шкільного 
віку. Психологія і 
педагогіка на 
сучасному етапі 
розвитку наук: 
актуальні питання 
теорії і практики: Зб. 
наук. робіт учасників 
міжн. наук.-практ. 
конф. (Одеса, 17–18 
груд. 2021 р.). Одеса: 
ГО «Південна фунда-
ція педагогіки», 2021. 
С. 121–123. 

Шукатка О.В. 
Формування 
здоров’язбережувальн
ого освітнього 
середовища майбутніх 
фахівців природничих 
спеціальностей. 
Інновації в освіті: 
реалії та перспективи 
розвитку: матеріали 
III міжн. наук.-практ. 



конф., (Тернопіль, 20 
трав. 2022 р.). 
Тернопіль: ЗУНУ, 
2022. С. 14–16. 

Шукатка О.В., 
Криворучко І.В. Роль 
грецьких вчених Я. 
Піларіноса та Е. 
Тімоніса в поширенні 
ідеології інокуляції в 
країни Європи. 
Проблеми та 
перспективи розвитку 
науки, освіти, 
технологій та 
суспільства: зб. тез 
доповідей міжн. наук.-
практ. конф. (Полтава, 
27 серп. 2022 р.). 
Полтава: ЦФЕНД, 
2022. С. 15–17. 

Шукатка О.В., 
Криворучко І.В. 
Принципи ідеології 
здоров’я часів 
Відродження. 
Орликіана-2021: 
проблеми та 
перспективи сучасної 
освіти: матеріали 
наук.-практ. симп. (13 
жовтня 2021 р.). 
Миколаїв, 2021. С. 
212–214. 

Мартинів Олег, 
Шукатка Оксана. 
Фізична активність як 
важливий напрямок 
зміцнення здоров’я та 
підвищення 
працездатності 
студентів. Актуальні 
проблеми психолого-
педагогічного 
супроводу та розвитку 
суб’єктів спортивної 
діяльності: Матеріали 
IV Всеукр. наук. 
електр. конф. (Київ, 29 
жовт. 2021 р.). Київ, 
2021. С. 127–128. 

Шукатка О.В., Банера 
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Корнят, A.В. Марчук // 
Інноваційна 
педагогіка : науковий 
журнал – Одеса, 2019. 
– Випуск 13. – Том 2. – 
С. 125 – 128. (Режим 
доступу: 
http://www.innovpedag
ogy.od.ua/archives/201
9/13/part_2/28.pdf).
15) Корнят В.С. 
Формування 
моральних норм та 
уявлень про них у 
дітей дошкільного віку 
як педагогічна та 
психологічна 
проблема / В.С. 
Корнят, О. В. 
Жеребецька // 
Інноваційна 
педагогіка : науковий 
журнал – Одеса, 2019. 
– Випуск 11. – Том 3. – 
С. 175 – 179. 
16) Корнят В.С, 
Статеве виховання 



школярів як складова 
діяльності соціального 
педагога в 
загальноосвітній 
школі / В.С. Корнят // 
Педагогічний процес: 
теорія і практика : 
збірник наукових 
праць. – Київ : 
Едельвейс, 2018. – 
Випуск 4. – С. 91 – 95. 
(Режим доступу: 
http://pptp.kubg.edu.ua
/numbers/53-arkhiv-
nomeriv-2018-
roku/161-4-2018-
roku.html?
showall=&start=12
17) Корнят В.С. 
Неперервність у 
системі професійної 
підготовки соціальних 
педагогів / В.С. Корнят 
// Освітологічний 
дискурс : електронне 
фахове видання 
України – Київ, 2018, 
№3 – 4 (22 – 23). – С. 
185 – 197. (Режим 
доступу: 
https://od.kubg.edu.ua/
index.php/journal/articl
e/view/534).

П. 3.:
1) Корнят В.С., Бородій 
Д.І. Робота шкільного 
психолога з батьками : 
навчально-
методичний посібник.  
Львів «Растр-7», 2021 
– 284 с.
2) Корнят В. С. 
Професійна підготовка 
майбутніх соціальних 
педагогів: формування 
діагностичних умінь : 
монографія / В. С. 
Корнят ; за ред С. О. 
Сисоєвої. − Львів, 
«Растр-7», 2017. − 257 
с. 

П.4 
1) Корнят В.С., 
Кальченко Л.В. 
Виробнича (зі 
спеціалізації) 
практика: методичні 
рекомендації для 
керівників практики і 
студентів 1 курсу ОР 
«магістр» факультету 
педагогічної освіти зі 
спеціальності 231 
«Соціальна робота» 
ОП «Соціально-
психологічна 
реабілітація» / Л.В. 
Кальченко, В.С. 
Корнят – Львів, 2020. 
– 46 с.
2) Корнят В.С., 
Субашкевич І.Р. 
Навчальна ознайомча 
практика: методичні 
рекомендації для 
керівників практики і 
студентів. − Львів: 
Малий видавничий 
центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – 20 с.
3) Корнят В.С. 



Соціально-
психологічна 
практика: методичні 
рекомендації для 
керівників практики і 
студентів 4 курсу ОКР 
«бакалавр» 
факультету 
педагогічної освіти зі 
спеціальності 6.010106 
«Соціальна 
педагогіка». − Львів : 
Малий видавничий 
центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. − 44 с.

П. 7:
1) Офіційний опонент 
дисертації здобувача 
Казаннікової О.В. на 
тему: «Формування 
професійної 
компетентності 
майбутніх соціальних 
педагогів в процесі 
виробничої 
практики», 
представленої на 
здобуття наукового 
ступеня кандидат 
педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.04 
– теорія і методика 
професійної освіти, 
2019 р (спеціалізована 
вчена рада К 18.053.01, 
Мелітопольський 
державний 
педагогічний 
університет імені 
Богдана 
Хмельницького).
2) Рецензент 
дисертаційної роботи 
Галюки О.С. на тему 
«Формування 
соціальної мобільності 
майбутніх учителів 
початкової школи в 
професійній 
підготовці», поданої 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії за 
спеціальністю 015 
Професійна освіта 
(Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка, 
спеціалізована вчена 
рада ДФ 35.051.059)
3) Рецензент 
дисертаційної роботи 
Турко Б.Б. на тему 
«Професійна 
підготовка асистента 
вчителя у навчальних 
закладах Канади», 
поданої на здобуття 
наукового ступеня 
доктора філософії за 
спеціальністю 015 
Професійна освіта 
(Львівський 
національний 
університету імені 
Івана Франка 
спеціалізована вчена 
рада ДФ 35.051.058)

П. 8
Керівник наукової 



теми «Теоретичні та 
практичні засади 
професійної 
підготовки фахівців 
соціальної сфери в 
контексті сталого 
розвитку» (2022 – 
2026 рр) , номер 
держреєстрації : 
0122U200525

П. 9:
Голова Галузевої 
експертної ради 
Національного 
агентства 
забезпечення якості 
вищої освіти за 
галуззю 23 Соціальна 
робота.

П. 10:
Участь у 
міжнародному проекті 
Erasmus+ Capaciti 
Building Project 
«Іmproving teacher 
education for applied 
learning in the fiefd of 
vocational education 
(ITE-VET)» №574124-
EPP-1-2016-1-
DEEPPKA2-CBHE-JP 
(«Вдосконалення 
педагогічної освіти 
для прикладного 
навчання в галузі 
професійної освіти») 
(2018–2019)

П. 12:
1) Корнят В.С. 
Партнерство закладу 
вищої освіти з 
роботодавцями як 
запорука якісної 
підготовки фахівців 
соціальної сфери. 
Партнерство в освіті та 
соціальній роботі: 
сучасні виклики та 
перспективи: 
матеріали 
міжвузівської науково-
практичної 
конференції 
(Хмельницький, 22 
лютого 2022 р.). 
Хмельницький: ПП 
«А.В. Царук». 2022. С. 
101–103.
2) Корнят Віра. Форми 
співпраці з 
роботодавцями у 
процесі професійної 
підготовки фахівців 
соціальної сфери. 
Матеріали звітних 
наукових конференцій 
факультету 
педагогічної освіти. 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2022. Вип. 7. 
С. 119–121. 
3) Корнят В.С. 
Практична складова у 
професійній підготовці 
фахівців соціальної 
сфери / В.С. Корнят // 
Wielokierunkowosc 
Jako Gwarancja Postępu 
Naukowego: kolekcjа 
prac naukowych 



«ΛΌГOΣ» z materiałami 
Międzynarodowej 
naukowo-praktycznej 
konferencji, 21 lutego 
2020 r. – Т. 2. − 
Warszawa, Polska: 
Europejska platforma 
naukowa. − С. 126–130. 
– URL: 
https://ojs.ukrlogos.in.u
a/index.php/logos/issue
/view/21.02.2020/242
4) Корнят В.С. Сучасні 
виклики професійної 
орієнтації дітей та 
молоді / В.С. Корнят // 
Матеріали звітних 
наукових конференцій 
факультету 
педагогічної освіти. – 
Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2020. − 
Вип. 5. – С. 87–89. 
5) Корнят В. 
Професійна орієнтація 
дітей та молоді з 
особливостями 
психофізичного 
розвитку як соціальна 
та педагогічна 
проблема / В. Корнят, 
І. Субашкевич // 
Modernization of the 
educational system: 
world trends and 
national peculiarities: II 
International scientific 
conference, February 
22th, 2019. − Kaunas, 
Lithuania, 2019. − P. 
172–176.
6) Корнят В. 
Необхідність 
професійної 
підготовки 
соціального 
працівника до роботи 
в інклюзивній освіті / 
В. Корнят, І. 
Субашкевич // 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
«Психолого-
педагогічний супровід 
осіб з особливими 
потребами в 
інклюзивній та 
спеціальній освіті». – 
Львів, 2019. – С. 39–
42. 
7) Корнят В. 
Професійна підготовка 
соціальних 
працівників, 
соціальних педагогів: 
сучасні виклики та 
перспективи / В. 
Корнят // Сучасні 
технології соціально-
педагогічного 
супроводу особистості 
в освітньому просторі : 
Збірник матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції (м. 
Мелітополь, 18 − 19 
квітня 2019 р.) [Голова 
ред. колегії: Т. 
Житнік]. Мелітополь : 



МДПУ імені Богдана 
Хмельницького, 2019. 
– С.20–23.
8) Корнят В. 
Професійна зайнятість 
осіб з аутизмом у 
захищеній майстерні / 
К. Островська, І. 
Островський, В. 
Корнят, С. Слободян // 
Матеріали ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Інноваційні підходи 
до освіти та 
соціалізації дітей зі 
спектром аутистичних 
порушень», 3 квітня 
2019 р. – Львів, 2019. – 
С. 35–37.
9) Корнят В. 
Підготовка соціальних 
педагогів до 
організації статевого 
виховання дітей та 
молоді / В. Корнят // 
Матеріали звітних 
наукових конференцій 
факультету 
педагогічної освіти. – 
Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2019. – 
Випуск 4. – С 125–128. 
10) Корнят В. Діти з 
особливими освітніми 
потребами як об’єкт 
соціально-педагогічної 
роботи / В. Корнят, У. 
Співак // Теоретичні, 
методичні та 
практичні проблеми 
соціальної роботи : 
тези доповідей IV 
Всеукраїнської з 
міжнародною участю 
науково-практичної 
конференції, м. 
Івано−Франківськ, 19 
квітня 2019 р. – Івано-
Франківськ : НАІР, 
2019. – С. 136–140.
11) Корнят В.С. 
Використання 
змішаного навчання у 
процесі професійної 
підготовки фахівців 
соціальної сфери / В.С. 
Корнят, І.Р. 
Субашкевич // 
Соціальна робота: 
становлення, 
перспективи, розвиток 
: матеріали IV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. Львів, 
2018. С. 288–292.
12) Корнят В.С. 
Наставництво як 
новітня форма опіки 
над дітьми різних 
категорій / В.С. 
Корнят // Підготовка 
педагогічних кадрів до 
роботи з різними 
категоріями дітей: 
виклики та 
можливості : 
матеріали 
міжвузівської 
(заочної) науково-
практичної 



конференції 
(Хмельницький, 28 
лютого 2018 року). 
Хмельницький : ПП 
«А.В. Царук», 2018. − 
С. 77−80.
13) Корнят В. 
Професійна орієнтація 
дітей з особливостями 
психофізичного 
розвитку як складова 
діяльності соціального 
педагога / В. Корнят //  
Теоретичні, методичні 
та практичні проблеми 
соціальної роботи : 
тези доповідей ІІІ 
Всеукраїнської з 
міжнародною участю 
науково-практичної 
конференції (Івано-
Франківськ, 19 квітня 
2018 року). − Івано-
Франківськ : НАІР, 
2018. − С. 102−105.
14) Корнят В.С. 
Формування 
соціокультурної 
компетентності 
майбутніх соціальних 
педагогів у процесі 
фахової підготовки: 
теоретичний аспект / 
В.С. Корнят // 
Наступність 
дошкільної та 
початкової освіти в 
контексті соціальної 
мобільності : 
матеріали науково-
практичного семінару, 
20 січня 2017 року. − 
Львів, ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2017. − С. 
94−98. 

П. 14:
Співак У.Я. (1 курс, 
другий 
(магістерський) рівень, 
спеціальність 231 
Соціальна робота, 2021 
р)
Диплом другого 
ступеня у другому турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з галузі 
знань Соціальна 
робота на базі 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. Тема 
роботи: «Місце 
соціального педагога в 
інклюзивному 
просторі закладу 
дошкільної освіти».

П. 20:
Стаж педагогічної 
роботи за 
спеціальністю – 28 
років; науково-
педагогічний стаж – 8 
років.

Наукові стажування та 
підвищення 
кваліфікації:
Університет ім. 



кардинала Стефана 
Вишинського (м. 
Варшава, Польща) у 
рамках програми 
Еразмус+ (Проєкт 
академічної 
мобільності (КА107)). 
(24.05.2022–
04.06.2022). 
Сертифікат.
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, кафедра 
соціальної роботи та 
педагогіки вищої 
школи 
(23.09.2022−07.10.2022
р.), «Сучасні стратегії 
та інноваційні моделі 
надання соціальних 
послуг» (2 кредити, 60 
год.). Сертифікат Серія 
АС № 120-270. 
02.11.2022 – 05.11.2022 
р. – науковий візит до 
Інституту 
Міжнародних 
досліджень Карлового 
університету (Прага, 
Республіка Чехія) у 
рамках спільного 
дослідницького 
проєкту «Інтеграція 
українських дітей-
біженців та ВПО у 
порівняльній 
перспективі: Чехія-
Україна» (сертифікат 
від 06.12.2022 р.)
Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника, 
кафедра соціальної 
педагогіки та 
соціальної роботи 
«Формування 
професійних 
компетентностей 
майбутніх фахівців 
соціальної сфери у 
процесі професійної 
підготовки в контексті 
сучасних соціальних 
змін», довідка №01-
23/281 від 23.06.2021 
р.
НАПН України, ДЗВО 
«Університет 
менеджменту освіти», 
Центральний інститут 
післядипломної освіти 
«Формування 
особистісного 
професійного 
зростання 
педагогічних 
працівників закладів 
вищої освіти»,  
свідоцтво СП 
35830447/2548-19 від 
19.10.2019 р.)

В-2 з польської мови 
(UA5546ADF  від 
25.01.2019 р.) 

42926 Субашкевич 
Ірина 
Романівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 

9 Психологія 
особистості

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує досягнення 



університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

040101 
Психологiя, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 043086, 
виданий 

26.06.2017, 
Атестат 

доцента AД 
006686, 
виданий 

09.02.2021

цілей та програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 10, 12  
п. 38 Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. № 
365):

П. 1
1. Iryna Subashkevych, 
Vira Korniat. Using 
media-psychological 
technologies to form 
tolerant attitude 
towardschildren with 
disabilities in 
pedagogical specialists 
in the process of their 
professional training in 
Ukraine // 
SPECIALUSIS 
UGDYMAS/ SPECIAL 
EDUCATION, ISSN 
1392-5369 (Print), ISSN 
2424-3299 (Online), No 
1 (41), 2020, DOI: 
10.21277/se.v1i41.521. 
(Scopus). – Режим 
доступу до ресурсу: 
http://www.socialwelfar
e.eu/index.php/SE/artic
le/view/521
2. Subashkevych І. 
Psychological analysis 
of sociogram and 
biographical method for 
investigating parents of 
children with special 
educational needs / І. 
Subashkevych, В. 
Andreyko // Journal of 
Education Culture and 
Society. Vol. 11 No. 2 
(2020). Р. 114-120. 
(Web of Science). – 
Режим доступу до 
ресурсу: 
        

390678 Бордіян 
Ярослав 
Ігорович

Доцент, 
Сумісництв
о

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
кандидата наук 

ДK 041901, 
виданий 

27.04.2017

4 Соціальна 
робота у 
центрах 
соціальних 
служб

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує досягнення 
цілей та програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 20  п. 38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. № 
365):

П.20
15 років

Наукові стажування та 
підвищення 
кваліфікації:
Центр підвищення 
кваліфікації 
працівників сфери 
управління 



Міністерства 
соціальної політики 
України, «Організація 
соціальної роботи з 
сім’ями та особами, які 
перебувають у 
складних життєвих 
обставинах, у 
громаді», свідоцтво 
№34/2 від 9 жовтня 
2019 року. 
Науково-практична 
конференція «Молодь 
за здоровий спосіб 
життя», 2020 рік, 
місце проведення – 
Міністерство 
соціальної політики 
України

169428 Кобилецька 
Людмила 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

030502 Мова та 
література 
(чеська), 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 059260, 

виданий 
09.02.2021

9 Українська 
мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує досягнення 
цілей та програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 12, 14 п. 
38 Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. № 
365):

П.1.  
1.  Kobyletska L. V. 
Phraseological 
interpretation of the 
different age stages of 
the human life cycle (on 
the material of the 
Czech language). Slavia 
Centralis. Maribor: 
Filozofska fakulteta, 
2022. Letn.15.Št.1. S. 
155 ‒172  (Scopus).  
URL:https://journals.u
m.si/index.php/slaviace
ntralis 
/article/view/1847.
2. Кобилецька Л. В. 
Акмеологічний підхід 
у процесі розвитку 
мовної особистості 
майбутніх педагогів. 
Актуальні питання 
гуманітарних наук. 
Дрогобич: Гельветика, 
2022.  Вип. 52. Том 1. 
С.262-266. (Index 
Copernicus). 
URL:http://www.aphn-
journal.in.ua/archive/5
2_2022/part_1/39.pdf
3.  Кобилецька Л. В. 
Фольклор як чинник 
формування 
художньо-мовленнєвої  
компетентності 
здобувачів дошкільної 
та початкової освіти. 
Актуальні питання 
гуманітарних   наук. 
Дрогобич: Гельветика, 
2021. Вип. 41. Том 2.  
С.177-182 (Index 
Copernicus). URL: 
http://www.aphn-
journal.in.ua/archive/41



_2021 /part_ 2/28.pdf           
4. Кобилецька Л. В. 
Формально-
граматична структура 
темпоральних та 
локативних 
фразеологічних 
одиниць (на матеріалі 
чеської мови). 
Науковий вісник 
ДДПУ імені Івана 
Франка. Серія: 
Філологічні науки 
(мовознавство). 
Дрогобич: 
Дрогобицький 
державний 
педагогічний 
університет імені Івана 
Франка, 2021.  №16. С. 
54-59. (Index  
Copernicus).   URL: 
http://ddpu-
filolvisnyk.com.ua/uplo
ads/arkhiv-nomerov/ 
2021/ 
NV_2021_16/9.pdf
5. Кобилецька Л. В. 
Малі фольклорні 
жанри як чинник 
розвитку мовлення 
дітей дошкільного 
віку. Актуальні 
питання гуманітарних 
наук. Дрогобич:  
Гельветика, 2022. Вип. 
50. С. 311 – 315. (Index  
Copernicus).  URL: 
http://www.aphn-
journal.in.ua/archive/5
0_2022/ 48.pdf         
6. Кобилецька Л. В. 
Варіантність  
темпоральних і 
локативних 
фразеологізмів (на 
матеріалі чеської та 
української мов). 
Закарпатські 
філологічні студії. 
Ужгород: Гельветика, 
2022.  Вип. 21.  Том 1. 
С. 70-75. (Index 
Copernicus).  URL: 
http://zfs-journal. 
uzhnu.uz.ua 
/archive/21/part_ 
1/12.pdf       
7. Кобилецька Л. В. 
Вивчення фразеології 
в початковій школі як 
невід’ємної складової 
загальнокультурного 
розвитку молодших 
школярів. Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
педагогічна.  Львів, 
2016.  Вип. 31.  С. 257 – 
264. 
8. Кобилецька Л. В. 
Інновації чеських 
фразеологізмів на 
позначення часових та 
просторових 
відношень у сучасному 
узусі. Актуальні 
питання гуманітарних 
наук. Дрогобич : 
Видавничий дім 
“Гельветика”, 2018. 
Вип. 21.  Т. 1.  С.90–95. 
(Index Copernicus).   



URL: http://www.aphn-
journal.in.ua/archive/21
_2018/part_1/18.pdf

П 3
1. Кобилецька Л. В. 
Практикум з 
української мови за 
професійним 
спрямуванням: 
навчально-
методичний посібник 
для студентів 
факультету 
педагогічної освіти. 
Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2020. 
140 с.
2. Кобилецька Л. В. 
Практикум з усної 
народної творчості у 
вихованні 
дошкільників: 
навчально-
методичний посібник 
для студентів 
факультету 
педагогічної освіти. 
Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2021. 
140 с.
 3. Кобилецька Л. В. 
Формування 
фразеологічної 
компетентності 
здобувачів вищої 
педагогічної освіти: 
акмеологічний аспект. 
Професійна 
педагогічна освіта в 
акмеологічному 
вимірі: рефлексія 
освітніх трендів і 
стандартів 
забезпечення якості: 
колективна 
монографія / за ред. 
Мачинської Н. І. Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2020. С.87-98.
4. Кобилецька Л. В. 
Формування 
соціокультурної 
компетентності учнів 
початкової школи 
засобами української 
пареміології. 
Актуальні проблеми 
педагогічної освіти: 
соціокультурний 
вимір: колективна 
монографія / за ред. 
Н. Мачинської. Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. С. 282-
294.

П. 12
1.Кобилецька Л. В. 
Соціокультурний 
аспект формування 
культури мовлення 
педагога. Матеріали 
звітних наукових 
конференцій 
факультету 
педагогічної освіти. 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2016.  Вип. 1.  
С.46-48.
2. Кобилецька Л. В. 
Забезпечення 
наступності при 



вивченні фразеології. 
Наступність 
дошкільної та 
початкової освіти в 
контексті соціальної 
мобільності: 
Матеріали теоретико-
практичного семінару. 
Львів: ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2017. С. 89-91.
3. Кобилецька Л. В. 
Пареміологія як 
чинник 
етнокультурного 
виховання 
дошкільників та 
молодших школярів. 
Матеріали звітних 
наукових конференцій 
факультету 
педагогічної освіти. 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017.  С.58-60.
4. Кобилецька Л. В. 
Формування мотивації 
навчальної діяльності 
молодших школярів 
засобами української 
пареміології. 
Актуальні проблеми 
початкової освіти та 
інклюзивного 
навчання: Збірник тез 
III Міжнародної 
науково-практичної 
конференції. Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. С. 25-27.
5. Кобилецька Л. В. 
Фразеологізм як 
чинник формування 
лексичної компетенції 
дошкільників та 
молодших школярів. 
Матеріали звітних 
наукових конференцій 
факультету 
педагогічної освіти. 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. Вип.3.  
С.71-74.
6. Кобилецька Л. В. 
Новий вчитель в 
умовах євроінтеграції. 
Матеріали звітних 
наукових конференцій 
факультету 
педагогічної освіти. 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2019. С. 36-39.
7. Кобилецька Л. В. 
Паремії як чинник 
морального виховання 
дошкільників та 
молодших школярів. 
Матеріали звітних 
наукових конференцій 
факультету 
педагогічної освіти. 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2020. Вип.5.  
С.57-59.
8. Кобилецька Л. В. 
Використання 
інноваційних 
технологій під час 
вивчення фразеології 
здобувачами 
дошкільної освіти. 
Збірник тез за 
матеріалами 
Міжнародної науково-
практичної 



конференції «Сучасні 
інноваційні технології 
у дошкільній освіті» 
(14-15 травня 2020р.)/ 
[За заг. ред..В. М. 
Кушнір]. Умань: ВПЦ 
«Візаві», 2020. С.35-
39.
9. Кобилецька Л. В. 
Малі фольклорні 
жанри як чинник 
морально-естетичного 
виховання здобувачів 
дошкільної та 
початкової освіти. 
Матеріали звітних 
наукових конференцій 
факультету 
педагогічної освіти. 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2021. Вип. 6. 
С. 57-59.
10. Кобилецька Л. В. 
Формування 
комунікативної 
компетентності 
здобувачів початкової 
освіти у процесі 
вивчення фразеології. 
Сучасні технології 
початкової освіти: 
реалії та перспективи: 
збірник наукових 
праць. Кам’янець- 
Подільський 
національний 
університет імені Івана 
Огієнка. Київ: 
Міленіум, 2021. 
Випуск 4.   С. 52-54.
11. Кобилецька Л. В. 
Застосування 
акмеологічного 
підходу в процесі 
удосконалення 
комунікативної 
компетентності 
майбутніх педагогів. 
Збірник тез доповідей  
IV-ої Міжнародної 
науково-практична 
конференції 
«Актуальні проблеми 
педагогічної освіти: 
реалії, нові ідеї та 
перспективи», 5-6 
травня 2022р. Львів: 
СПОЛОМ, 2022. С. 
160-162.
12. Кобилецька Л. В. 
Фольклор як чинник 
етнокультурного 
виховання дітей 
дошкільного та 
молодшого шкільного 
віку. Матеріали 
звітних наукових 
конференцій 
факультету 
педагогічної освіти.  
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2022.  Вип.7. 
С. 53-55.

П 14. 
1. Фульмес Ірина 
Миколаївна, студентка 
групи ФПД-32 с, II 
місце на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт, 2023 
рік. Тема наукової 



роботи: «Педагогічне 
спілкування та його 
особливості у 
професійній діяльності
вихователя закладу 
дошкільної освіти». 
Науковий керівник – 
доцент кафедри 
початкової та 
дошкільної освіти Л. В. 
Кобилецька 2. 
Ходновська Анастасія 
Михайлівна, студентка 
групи ФПД-41 с, III 
місце на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт, 2023 
рік. Тема наукової 
роботи: «Роль 
українського 
фольклору в 
національно-
патріотичному 
вихованні дітей 
дошкільного віку». 
Науковий керівник – 
доцент кафедри 
початкової та 
дошкільної освіти Л. В. 
Кобилецька.

Стажування, 
підвищення 
кваліфікації:
1. Міжнародне 
стажування, м. Софія, 
Болгарія (січень-
лютий 2022р.) на тему: 
“Modern Teaching 
Methods and Innovative 
Technologies in Higher 
Education: European 
Experience and Global 
Trend”  (6 кредитів, 
180 годин), 
(сертифікат № 
BG/VUZF/5413-013-
2022).
2. «Вдосконалення 
викладацької 
майстерності», ЛНУ 
імені Івана Франка, 
березень – червень 
2022 р. Модуль 3. 
Інформаційні 
технології в освітньому 
процесі (сертифікат CB 
№ 0073-2022) та 
Модуль 4. Можливості 
викладача при 
використанні 
платформи Moodle 
(сертифікат CB № 
0508-2022) (2, 5 
кредити).
3. ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника», 
кафедра професійної 
освіти та інноваційних 
технологій. Тема: 
«Професійне 
вдосконалення 
педагога у системі 
ціложиттєвого 
навчання: український 
і зарубіжний досвід»  
Довідка від 29.05.2020 
р.  № 01-23/126. Обсяг 
– 6 кредитів EKTS (180 



годин).

42926 Субашкевич 
Ірина 
Романівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

040101 
Психологiя, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 043086, 
виданий 

26.06.2017, 
Атестат 

доцента AД 
006686, 
виданий 

09.02.2021

9 Загальна та 
вікова 
психологія

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує досягнення 
цілей та програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 10, 12  
п. 38 Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. № 
365):

П. 1
1. Iryna Subashkevych, 
Vira Korniat. Using 
media-psychological 
technologies to form 
tolerant attitude 
towardschildren with 
disabilities in 
pedagogical specialists 
in the process of their 
professional training in 
Ukraine // 
SPECIALUSIS 
UGDYMAS/ SPECIAL 
EDUCATION, ISSN 
1392-5369 (Print), ISSN 
2424-3299 (Online), No 
1 (41), 2020, DOI: 
10.21277/se.v1i41.521. 
(Scopus). – Режим 
доступу до ресурсу: 
http://www.socialwelfar
e.eu/index.php/SE/artic
le/view/521
2. Subashkevych І. 
Psychological analysis 
of sociogram and 
biographical method for 
investigating parents of 
children with special 
educational needs / І. 
Subashkevych, В. 
Andreyko // Journal of 
Education Culture and 
Society. Vol. 11 No. 2 
(2020). Р. 114-120. 
(Web of Science). – 
Режим доступу до 
ресурсу: 
        

13181 Лобода 
Вікторія 
Віталіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1995, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 066726, 
виданий 

23.02.2011, 
Атестат 

доцента AД 
001951, 

виданий 
28.11.2018

26 Сучасні 
інформаційні 
технології у 
професійній 
діяльності

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує досягнення 
цілей та програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 8, 10, 
11, 12, 13, 19, 20 п. 38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. № 
365):

П.1.
1. Subashkevych, I., 



Korniat, V., Loboda, V., 
Sihetii, I., Opachko, M., 
& Sirant, N. (2021). 
Using Moodle in an 
Information 
Educational 
Environment of HEIs 
under Distance Learning 
/ BRAIN. Broad 
Research in Artificial 
Intelligence and 
Neuroscience, 12(4), 
346-357. URL: 
https://doi.org/10.1866
2/brain/12.4/254 (WoS)
2. Sheremet, M., Leniv, 
Z., Loboda, V., & 
Maksymchuk, B. (2019). 
The development level 
of SMART information 
criterion for specislists’ 
readiness for inclusion 
implementation in 
education / Information 
Technologies and 
Learning Tools, 72 (4), 
273-285. URL: 
https://journal.iitta.gov.
ua/index.php/itlt/articl
e/download/2561/1545 
DOI: 
https://doi.org/10.3340
7/itlt.v72i4 (WoS)
3. Katernyak, I., Loboda, 
V., & Kulya, M. (2018). 
eLearning within the 
community of practice 
for sustainable 
development // Higher 
Education, Skills and 
Work-based Learning. – 
Vol. 8 No. 3. – Pp. 312-
322. URL: 
https://doi.org/10.1108/
HESWBL-03-2018-
0030 (Scopus)
4. Ostrovska, K., 
Ostrovsky, I., & Loboda, 
V. (2018). 
Fundamentals of 
Psychological and 
Pedagogical Diagnostics 
of Children with Autism 
Spectrum Disorders // 
Проблеми сучасної 
психології. – Вип. 42. – 
С. 133-151. URL: 
http://problemps.kpnu.
edu.ua/en/ DOI 
10.32626/2227-
6246.2018-42.133-151

П.3.
• Лобода В. В. 
Управління знаннями: 
електронне навчання 
управління проєктами 
в спільноті практик: 
сталий розвиток : 
навч. посібник // За 
заг. ред. І.Катерняка, 
Т.Маматової. – Київ : 
Швейцарсько-
український проєкт 
«Підтримка 
децентралізації в 
Україні» DESPRO, 
2021. – 193 с.
• Лобода В. В. Процес 
фасилітації при роботі 
в групі та можливості 
її застосування при 
роботі з 



психотравмами. // 
Психолого-
корекційний 
практикум травм 
війни : навч. посібник 
/ за ред. Сулятицький 
І. В., Островська К. О., 
Осьодло В. І. – Львів : 
ГО “Справа Кольпінга 
в Україні”, 2019. – 396 
с. – С. 323-338.

П.8.
• Член редколегії 
журналу “Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
педагогічна”, 
включеного до 
переліку фахових 
наукових видань 
України (Наказ 
Міністерства освіти і 
науки України від 
07.10.2015 № 1021).
• Член наукової ради 
журналу “Ruch 
Pedagogiczny”: 
щоквартального 
наукового видання 
Варшавської вищої 
школи гуманітарних 
наук ім.Болеслава 
Пруса, Польща 
(Warszawskiej Wyższej 
Szkoły Humanistycznej 
im. Bolesława Prusa) 
(поч. з 1912 р.), що 
входить у перелік 
ERIH серед журналів у 
галузі педагогіки і має 
найвищу оцінку в 
Польщі (10 балів).

П.10.
Участь у міжнародних 
проєктах як експерта з 
управлення знаннями 
та з питань 
електронного 
навчання:
- Swiss-Ukrainian 
Project 
“Decentralization 
Support in Ukraine” 
(DESPRO), 2010-2021.
- Combatting Human 
Trafficking, 
International Office for 
Migration, Mission in 
Ukraine, 2015-2020.

П.11.
• 14.07.2021 – Довідка 
про здійснення 
наукового 
консультування 
співробітників 
Національного 
агентства України з 
питань державної 
служби (НАДС) з 
питань управління 
знаннями та 
адміністрування 
систем електронного 
навчання – упродовж 
2018-2021 рр.
• 18.06.2021 – Довідка 
про надання 
експертних послуг та 
наукових консультацій 
з управління 



знаннями і 
електронного 
навчання для 
Швейцарсько-
українського проєкту 
“Підтримка 
децентралізації в 
Україні / DESPRO” – 
упродовж 2015-2021 
рр.

П.12.
• Субашкевич І. Р., 
Корнят В. С., Лобода В. 
В. Використання 
сучасних медіапрактик 
для формування 
толерантного 
ставлення до осіб із 
особливими 
потребами при 
підготовці студентів 
педагогічних 
спеціальностей // 
International scientific 
and practical conference 
«Pedagogy and 
Psychology in the 
Modern World: the art 
of teaching and 
learning» : conference 
proceedings, February 
26–27, 2021. Vol. 2. 
Riga, Latvia : «Baltija 
Publishing». 216 p. – C. 
169-172.
• Лобода В. В 
Перспективи 
застосування систем 
електронного 
навчання для розвитку 
персоналу / Лобода В. 
В. // Матеріали звіт. 
наук. конференцій ф-
ту педагогічної освіти. 
– Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2020. – 
Вип. 5. – С. 128-131.
• Лобода В. В 
Технологія 
контекстного 
навчання у підготовці 
майбутніх спеціальних 
педагогів / Лобода В. 
В. // Матеріали звіт. 
наук. конференцій ф-
ту педагогічної освіти. 
– Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2019. – 
Вип. 4. – С.94-97.
• Лобода В. В 
Педагогічні прийоми 
для якісного дизайну 
та викладання масових 
відкритих он-лайн 
курсів (МООС) / В. В. 
Лобода // Матеріали 
звіт. наук. 
конференцій ф-ту 
педагогічної освіти. – 
Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018. – 
Вип. 3. – С.147-150.

П.13.
Основи міжкультурної 
комунікації 
(англ.мовою) – 185 
год. на рік.
Іноземна мова 
професійного 
спрямування (англ.) – 
138 год. на рік.



П.19.
• Співзасновниця ГО 
«Українська система 
дистанційного 
навчання».
• Членкиня 
Львівського осередку 
ВГО “Асоціація 
корекційних педагогів 
України”.

П.20.
експерт з питань 
управління знаннями 
та електронного 
навчання у ГО 
«Українська система 
дистанційного 
навчання» - 22 роки.

Підвищення 
кваліфікації та 
міжнародні 
стажування:
• Міжнародне наукове 
стажування в Інституті 
міжнародних 
досліджень Карлового 
університету (Прага, 
Республіка Чехія) у 
рамках спільного 
дослідницького 
проєкту “Інтеграція 
українських дітей-
біженців та 
неповнолітніх ВПО у 
порівняльній 
перспективі: Чехія – 
Україна” (02-
05.11.2022, 32 год. / 1 
кредит ЄКТС)
Сертифікат від 
06.12.2022 р.
• Сумський 
національний 
університет, Центр 
розвитку кадрового 
потенціалу ГО “Центр 
освіти впродовж 
життя” – програма 
підвищення 
кваліфікації “З 
інноваційної 
педагогічної 
діяльності” у (25.10-
10.11.2021 р., 180 год. / 
6 кредитів ЄКТС)
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СП № 
05408289/2924-21
• 09.2020 – курс 
підвищення 
кваліфікації з 
застосування сучасних 
методів організації та 
проведення 
навчального процесу в 
дистанційній та 
змішаній формі 
“Інструменти 
фасилітації для 
проведення 
ефективних 
навчальних заходів в 
онлайн-форматі” 
(організатори: 
Фундація CEASC, ГО 
“Асоціація проектних 
менеджерів України”). 
Сертифікат № 1166.20 
(30 год. / 1 кредит 



ECTS)
• 01-05.07.2020 – 
онлайн курс з 
медіаграмотності: 
“Very Verified: online 
course on Media 
Literacy”, 
(організатори: IREX 
Ukraine та EdEra) (12 
год.)
• 05.07.2020 – онлайн 
курс “Ефективні 
презентації”, 
організований на 
платформі Спільноти 
для навчання та 
викладання “Вище” 
GoHigher.org
вебінар “Візуалізація в 
освітньому процесі: 
скрайбінг, 
скетчноутінг, інтелект-
карти та інші 
інструменти” (2 акад. 
год.), організований у 
рамках освітнього 
проекту “На урок“. 
Сертифікат № В33-
119501

42926 Субашкевич 
Ірина 
Романівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

040101 
Психологiя, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 043086, 
виданий 

26.06.2017, 
Атестат 

доцента AД 
006686, 
виданий 

09.02.2021

9 Основи 
медіаграмотнос
ті

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує досягнення 
цілей та програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 10, 12  
п. 38 Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. № 
365):

П. 1
1. Iryna Subashkevych, 
Vira Korniat. Using 
media-psychological 
technologies to form 
tolerant attitude 
towardschildren with 
disabilities in 
pedagogical specialists 
in the process of their 
professional training in 
Ukraine // 
SPECIALUSIS 
UGDYMAS/ SPECIAL 
EDUCATION, ISSN 
1392-5369 (Print), ISSN 
2424-3299 (Online), No 
1 (41), 2020, DOI: 
10.21277/se.v1i41.521. 
(Scopus). – Режим 
доступу до ресурсу: 
http://www.socialwelfar
e.eu/index.php/SE/artic
le/view/521
2. Subashkevych І. 
Psychological analysis 
of sociogram and 
biographical method for 
investigating parents of 
children with special 
educational needs / І. 
Subashkevych, В. 
Andreyko // Journal of 
Education Culture and 



Society. Vol. 11 No. 2 
(2020). Р. 114-120. 
(Web of Science). – 
Режим доступу до 
ресурсу: 
        

433944 Мартіросян 
Леся 
Анатоліївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
кандидата наук 

KH 015386, 
виданий 

11.09.1997, 
Атестат 

доцента ДЦ 
005072, 
виданий 

20.06.2002

29 Ґенеза 
соціальної 
роботи

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує досягнення 
цілей та програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 12, 19 
п. 38 Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. № 
365):

П. 1. 
1. Morozova, L., 
Morozova, O., 
Drabovska, V., 
Hrechanovska, O., 
Martirosian, L., & 
Benera, V. (2021). 
Formation of National 
Culture and National 
Consciousness in the 
Postmodern Society. 
Postmodern Openings, 
Vol. 12, no. 1Sup1. URL: 
https://lumenpublishin
g.com/journals/index.p
hp/po/article/view/3231

2. Povidaichyk, O., 
Khomenko, S., Volkova, 
K., Korniat, V., 
Cherneta, S., & 
Martirosian, L. (2021). 
Professional Training of 
Future Social Workers 
for R&D Activities. 
Revista Romaneasca 
Pentru Educatie 
Multidimensionala, Vol. 
13, no. 2, 110-131. DOI: 
https://doi.org/10.1866
2/rrem/13.2/413 
3. Martirosian L. 
Modern approach to 
problems of origin 
university as a social 
and cultural 
phenomenon=Сучасни
й підхід до проблеми 
виникнення 
університету як 
соціокультурного 
феномену. Knowledge. 
Education. Lоw. 
Management. 2018. № 
1(21). P. 167-176. DOI 
10.5281/zenodo. 
1302175  
4. Мартіросян Л. А. 
Соціокультурні 
особливості інституту 
батьківської влади у 
римській сім’ї: 
історико-педагогічний 
аспект. Наукові  
записки  Вінницького  
державного  



педагогічного 
університету  імені  
Михайла 
Коцюбинського. Серія: 
педагогіка і 
психологія. 2020. Вип. 
64. С. 140-146.
DOI10.31652/2415-
7872-2020-64-140-146.
5. Мартіросян Л. 
Соціокультурний 
підхід до виховання як 
методологічна основа 
дослідження його 
сутності. Актуальні 
питання гуманітарних 
наук : міжвуз. зб. наук. 
пр. молодих вчених 
Дрогобиц. держ. пед. 
ун-ту ім. І. Франка / 
[голов. ред. М. 
Пантюк]. Дрогобич, 
2021. Вип. 39, т. 2. С. 
229-237.
DOI 
https://doi.org/10.2491
9/2308-4863/39-2-37 
6. Корнят В. С., 
Мартіросян Л.А. 
Осмислення феномену 
виховання крізь 
призму 
ретроспективного 
погляду і сучасності. 
Науковий часопис 
національного 
педагогічного 
університету імені М. 
П. Драгоманова. Серія 
5. Педагогічні науки: 
реалії та перспективи. 
Збірник наукових 
праць / М-во освіти і 
науки України, Нац. 
пед. ун-т імені М. П. 
Драгоманова. – Випуск 
89. – Київ : 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2022. С. 
66-72
DOI 
https://doi.org/10.3139
2/NPU-
nc.series5.2022.89.14.

П. 3. 
1. Ресоціалізація 
неповнолітніх 
правопорушників в 
Україні та Польщі : 
[колективна 
монографія] / за ред. 
П. М. Гусака ; [П. М. 
Гусак, Л. Є. Гусак, Л. А. 
Мартіросян, С. Ю. 
Чернета, J. Rejman та 
ін.]. Луцьк : Вежа-
Друк, 2018. 280 с. URL: 
https://evnuir.vnu.edu.
ua/bitstream/12345678
9/19366/1/Resoc.pdf 
2. Соціокультурний 
феномен сім'ї в 
історико-педагогічній  
рестроспективі. 
Соціальна робота з 
сім’ями: теорії, моделі 
ефективні практики : 
колективна 
монографія /[ за ред. 
В. Петровича, С. 
Чернети, … Л. 
Мартіросян та ін.]. 



Луцьк : Волин. нац. ун-
т ім. Лесі Українки, 
2021. 342с. С. 8-35
https://evnuir.vnu.edu.
ua/bitstream/12345678
9/19749/3/soc_robota_
monograf.pdf  

П.4
1. Мартіросян Л. А. 
Історико-філософські 
основи соціальної 
роботи / Мартіросян 
Л. А. //Соціальна 
робота: навчально-
методичне 
забезпечення 
магістерської 
програми : навч.-
метод. Посіб. / [за заг. 
Ред. П. Гусака, … Л. 
Мартіросян та ін.]. 
Луцьк : Східноєвроп. 
Нац. Ун-т ім. Лесі 
Українки, 2018. 424 с.
URL: 
https://evnuir.vnu.edu.
ua/handle/123456789/1
6540 
2. Мартіросян Л. А. 
Компаративна 
педагогіка вищої 
школи / Л. А. 
Мартіросян // 
Педагогіка вищої 
школи: навчально-
методичне 
забезпечення 
магістерської 
програми : навч.-
метод. Посіб. / [за заг. 
Ред. П. Гусака, … Л. 
Мартіросян та ін.]. 
Луцьк : Вежа-Друк, 
2018. 336 с.
URL: 
https://evnuir.vnu.edu.
ua/handle/123456789/1
5684 
3. Мартіросян Л. А. 
Історія педагогіки 
вищої школи / Л. А. 
Мартіросян // 
Педагогіка вищої 
школи: навчально-
методичне 
забезпечення 
магістерської 
програми : навч.-
метод. Посіб. / [за заг. 
Ред. П. Гусака, … Л. 
Мартіросян та ін.]. 
Луцьк : Вежа-Друк, 
2018. 336 с.
URL: 
https://evnuir.vnu.edu.
ua/handle/123456789/1
5684 
4. Методичні 
рекомендації до 
написання та захисту 
кваліфікаційної 
магістерської роботи. 
Освітньо-професійна 
програма «Соціально-
психологічна 
реабілітація», галузь 
знань 23 «Соціальна 
робота», спеціальність 
231 «Соціальна 
робота». Львів: 
Львівський 



національний 
університет імені Івана 
Франка, 2022.. Львів : 
Малий видавничий 
центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2022. − 44 с.

П.12.
1. Мартіросян Л. 
Теорія соціальної 
роботи : виникнення 
та становлення / Л. 
Мартіросян // 
Актуальні проблеми 
педагогічної освіти : 
європейський і 
національний вимір : 
Матеріали ІV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
(28-29 травня 2019 
року) / за заг. Ред. А. В. 
Лякішевої. – Луцьк : 
ПП Іванюк В. П., 2019. 
– С. 155–157.
2.  Мартіросян Л. 
Практика вирішення 
проблем суспільства 
через механізм 
соціального 
піклування: 
історичний досвід 
стародавньої Греції. 
Ввічливість. 
Humanitas. 2021. № 2. 
С. 3-13. DOI: 
https://doi.org/10.3278
2/humanitas/2021.2.1 
3. Мартіросян Л. 
Соціальна політика: 
історія становлення. 
Актуальні проблеми 
соціальної роботи та 
соціального 
забезпечення: 
європейський та 
національний вимір : 
матеріали І Міжнар. 
Наук.-практ. Конф., 
27-29 трав. 2021 р. / за 
заг. Ред. С. Ю. 
Чернети. Луцьк : ФОП 
Іванюк В. П., 2021. С. 
45–50.
4. Мартіросян Л.А. 
«Соціокультурні 
особливості інституту 
освіти в Стародавній 
Греції// Стратегії та 
технології навчання 
молоді та дорослих: 
зб.наку. праць/наук 
ред. О.І. Шапран. 
Переяслав (Київ. обл.): 
Домбровська Я.М., 
2021 310с. С. 999—
1004.   

 П.19
1. Виконання функцій 
соціального 
працівника/соціальног
о педагога у 
громадському 
формуванні з охорони 
громадського порядку 
«Defender»

Підвищення 
кваліфікації:
1.Волинський 



національний 
університет імені Лесі 
Українки, кафедра 
соціальної роботи та 
педагогіки вищої 
школи.
Науково-методичний 
семінар «Сучасні 
стратегії та 
інноваційні моделі 
надання соціальних 
послуг»  (60 год) 
Сертифікат №31. 
Наказ №26-к/ф від 24 
вересня 2020 р.
2. In the international 
skills development on 
the theme. The cloud 
storage servise from the 
online studyng on the 
example of the zoom 
platform. In the 
following disciplines 
History of pedagogy 
History of social work 
(45 год.). Сертифікат  
ES№1493/2020 від 
05.10.2020.
3. Онлайн-курс 
Prometheus Наука про 
навчання: Що має 
знати кожен вчитель? 
(20 год.) Сертифікат 
від 14.05.2020 р.
4.  Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки Науково-
методичний семінар 
«Актуальні проблеми 
педагогічної освіти: 
європейський і 
національний вимір» 
12-15 жовтня 2020 р. 
підвищення 
кваліфікації 
Сертифікат №63  від 
15. 10. 2020 р. (72 год.)
5. Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки Підвищення 
кваліфікації на 
науково-методичному 
семінарі «Сучасні 
стратегії та 
інноваційні моделі 
надання соціальних 
послуг» (60 год.). 
Сертифікат Серія АС 
№ 120-282. від 23.09-
07.10.2022р.

433695 Марчук Алла 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 

Прикарпатськи
й університет 
імені Василя 

Стефаника, рік 
закінчення: 

1996, 
спеціальність: 

7.010101 
Дошкільне 
виховання, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 014043, 
виданий 

31.05.2013

14 Технології 
соціальної 
роботи в 
Україні і світі

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує досягнення 
цілей та програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 2, 3, 4, 7, 
10, 12, 19, 20 п. 38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. № 
365):



П.1:
1.. Marchuk A. The main 
aspects of professional 
training of students in a 
pandemic. / Sybirna R., 
Fursykova. T., 
Polishchuk. G., 
Balanutsa. O., Marchuk. 
A. // Revista Tempos E 
Espaços em Educação, 
(2021), 14 (33), e16583. 
https://doi.org/10.2095
2/revtee.v14i33.16583 
(Web of Science) URL: 
https://seer.ufs.br/inde
x.php/revtee/article/vie
w/16583
2. Marchuk A. The main 
aspects of distance 
education for students 
in times of epidemic 
restrictions / Sybirna, 
R., Polishchuk, G., 
Balanutsa, O., & 
Marchuk, A. // Revista 
Tempos E Espaços Em 
Educação, (2022), 
15(34), e16906. 
https://doi.org/10.2095
2/revtee.v15i34.16906 
(Web of Science)
URL: 
https://seer.ufs.br/inde
x.php/revtee/article/vie
w/16906
3. Marchuk A. Analysis 
of Peculiarities and 
Components of 
Resiliency of People 
Facing Military 
Aggression against 
Ukraine / Kalka, N., 
Blikhar, V., Tsyvinska, 
M., Kuzo, L., Marchuk, 
A., & Katolyk, H. // 
BRAIN. Broad Research 
in Artificial Intelligence 
and Neuroscience, 
(2022). 13(3), 00-00. 
https://doi.org/10.1866
2/brain/13.3/
URL: 
https://lumenpublishin
g.com/journals/index.p
hp/brain/article/view/5
641
4.Марчук А.В. 
Професійна 
самосвідомість як 
основа 
професіоналізму 
практичного 
психолога . Науковий 
вісник Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія психологічна. 
2018. Вип. 1. С. 132–
143.
5. Марчук А.В., Корнят 
В.С. Нормативно-
правові основи 
організації соціальним 
педагогом статевого 
виховання дітей та 
молоді. Інноваційна 
педагогіка. № 14. 2019. 
С.127-139.
6. Марчук А.В., Кузик 
О.Н. Психолого-
педагогічні основи та 
особливості соціальної 



роботи з різними 
типами сімей. 
Науковий вісник 
Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія психологічна. 
2018. Вип. 1. С. 39–47.
7. Марчук А.В. 
Міждисциплінарний 
підхід у світовому 
досвіді використання 
технологій 
дистанційної освіти. 
Педагогічна освіта: 
Теорія і практика. 
Психологія. 
Педагогіка. 2018. № 
27  С. 44 – 56.

П. 2:
Valentyn Bondarenko, 
Ivan Okhrimenko, 
Vadym Piaskovskyi, 
Andrii Antoshchuk, Alla 
Marchuk. Scientific 
tools for forming 
professional 
competence of patrol 
police officers. 
Certificate No. 
21987/IJERE/A/8/202
2.  08 August 2022 
Intelektual Pustaka 
Media Utama, Institute 
of Advanced 
Engineering and Science

П. 3:
Марчук А. В. 
Андрагогіка: 
навчальний посібник. 
Львів: ЛьвДУВС, 2020. 
– 300 с.

П. 4:
Марчук А. В. 
Андрагогіка: 
навчальний посібник. 
Львів: ЛьвДУВС, 2020. 
- 300 с.

П. 10:
Участь у Проекті 
«Наукове стажування» 
(м. Гуйтінен, 
Фінляндія) на підставі 
офіційного 
запрошення ГО 
«Інститут міжнародної 
академічної і наукової 
співпраці» (Україна) та 
Західно-
Фінляндського 
Коледжу (Фінляндія)  

П. 12:
1. Марчук А.В. 
Міждисциплінарний 
підхід у світовому 
досвіді використання 
технологій 
дистанційної освіти. 
Педагогіка у 
міждисциплінарному 
вимірі: від традицій до 
інновацій : матеріали 
Міжнародної наукової 
конференції. (м. Київ, 
30 листоп. 2018 р.). 
С.9.
2. Марчук А.В. 



Психолого-педагогічні 
аспекти готовності 
психологів до роботи у 
системі інклюзивної 
освіти // Психологія 
управлінської 
діяльності : збірник 
науково-методичних 
праць. Випуск 3: 
наукові праці; 
матеріали наукового  
семінару «Психологія 
у видатних постатях і 
віхах розвитку», 26 
квітня 2018 р. / 
Львівський державний 
університет 
внутрішніх справ. – 
Львів: ЛьвДУВС, 2018. 
–   242 с. – Львів – 
2018 – 79-91.
3. Марчук А.В. 
Особливості прояву 
життєстійкості 
особистості у складних 
життєвих обставинах. 
Психічне здоров’я 
особистості у 
кризовому суспільстві: 
збірник тез ІV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. Львів, 
18 жовт. 2019 р.) С. 
209-212.
4. Марчук А.В. Освітнє 
середовище як чинник 
формування стійкості 
та опірності 
особистості до 
складних життєвих 
ситуацій. Психічне 
здоров’я особистості у 
кризовому суспільстві: 
Збірник матеріалів IV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (Львів, 23 
жовтня 2020 року). 
Львів, 2020. С. 167-170.
5. Marchuk A. 
Professional training of 
students of creative 
professions: 
methodological aspect / 
Sybirna R., Fursykova. 
T., Polishchuk. G., 
Balanutsa. O., Marchuk. 
A. // Laplage in Journal. 
2021. 7(3D), p. 623-628. 
https://doi.org/10.24115
/S2446-
6220202173D1752p.623
-628

П. 19:
1. Членкиня  
Всеукраїнського 
педагогічного 
товариства імені 
Григорія Ващенка,
2. Членкиня наукової 
школи з проблем 
творчості і технологій 
у неперервній освіті 
(науковий керівник 
школи: Сисоєва С. О. – 
дійсний член НАПН 
України, доктор 
педагогічних наук, 
професор, академік-
секретар Відділення 
загальної педагогіки 



та філософії освіти 
НАПН України).
3. Членкиня робочої 
групи з питань 
упровадження 
принципу гендерної 
рівності в освітньому 
процесі закладів вищої 
освіти (Наказ МВС № 
961 від 20.12.2021).
4. Членкиня Асоціації 
міжнародного 
освітнього та 
наукового 
співробітництва.

П.20:
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю – 31 рік

Наукові стажування та 
підвищення 
кваліфікації:
ГО «Прометеус»,  курс 
«Інформаційна гігієна 
під час війни» (15 год / 
0,5 кредити ЄКТС),. 
Сертифікат від 
14.10.2022.

International 
foundation educators 
and scholars 
International skills 
development on the 
theme: «Interactive 
technologies and cloud 
services in online 
education: the 
experience of the 
European union 
countries and Ukraine» 
(Workload of the 
international skills 
development is 1,5 ECTS 
credits / 45 hours). 
11.07.-25.07.2022. 
Certificate ES № 97031  
25.07.2022, Lublin, 
Republic of Poland)

NAQA, ГО 
«Прометеус»,  курс 
«Зміцнення 
викладання та 
організаційного 
управління в 
університетах». 
Сертифікат від 
22.02.2022.

ГО «Прометеус», курс 
«Освітні інструменти 
критичного 
мислення» (60 год / 2 
кредити ЄКТС),. 
Сертифікат від 
14.10.2022.

Інтернет-конференція 
«Безпечне інтернет-
середовище» за 
напрямами «Проєктне 
навчання», «Критичне 
мислення», 
«Медіаграмотність», 
«ІКТ», «Практичні 
прийоми» (15 годин / 
0.5 кредиту ЄКТС). 
Свідоцтво № К71-
2962214 від 17.02.2022.



International 
foundation educators 
and scholars 
International skills 
development on the 
theme: «Online 
studying as latest form 
Meet and Google 
classroom platforms» 
(Workload of the 
international skills 
development is 1,5 ECTS 
credits / 45 hours). 
15.03.-22.03.2021. 
Certificate ES № 
5009/2020  22.03.2021, 
Lublin, Republic of 
Poland)

Американська Рада з 
міжнародної освіти: 
ACTR ACCELS, ГО 
«Прометеус», 
«Академічна 
доброчесність: 
онлайн-курс для 
викладачів» (60 год / 
2 кредити ЄКТС),. 
Сертифікат від 
12.08.2021.

International 
foundation educators 
and scholars 
International skills 
development on the 
theme: «The use of 
distance tools of 
learning for training of 
specialists of such 
specialities as 
psychology and law 
enforcement activity on 
the example of Zoom 
and Moodle platforms» 
(Workload of the 
international skills 
development is 1,5 ECTS 
credits / 45 hours). 
08.02.-15.02.2021. 
Certificate ES № 
3974/2021  15.02.2021, 
Lublin, Republic of 
Poland)

Ministry of Foreign of 
the Czech Republic, ГО 
«Прометеус», курс 
«Медіаграмотність для 
освітян» (60 год /2 
кредити ЄКТС),. 
Сертифікат від 
31.01.2021.

ГО Ресурсний Центр 
Майбуття (за 
координації Віце-
прем’єрки з 
європейської та 
євроатлантичної 
інтеграції, за участі 
Урядового офісу 
координації 
європейської та 
євроатлантичної 
інтеграції та Урядової 
уповноваженої з 
питань ґендерної 
політики, за технічної 
підтримки ООН Жінки 
в Україні при 
фінансуванні Уряду 
Швеції)



Онлайн тренінг з 
інтеграції �ґендерних 
підходів у систему 
підготовки фахівців 
складових сектору 
безпеки і оборони 
України для керівного 
та викладацького 
складу вищих 
військових навчальних 
закладів сектору 
безпеки і оборони 
«Підвищення 
ґендерної 
компетентності для 
науково-педагогічних 
та наукових 
працівників і 
працівниць ЗВО та 
ВВНЗ СБО України» (7 
год / 0,2 кредити 
ЄКТС) )  Сертифікат 
від 22.07.21

Ministry of Foreign of 
the Czech Republic, ГО 
«Прометеус», курс 
«Критичне мислення 
для освітян» (30 год / 
1 кредит ЄКТС),. 
Сертифікат від 
03.04.2020.

Міністерство освіти і 
науки України, 
Міжнародний фонд 
«Відродження»,  ГО 
«Прометеус»  курс 
«Протидія та 
попередження булінгу 
(цькуванню) в 
закладах освіти» (80 
год / 2,6 кредитів 
ЄКТС),. Сертифікат від 
09.09.2020.

International 
foundation educators 
and scholars 
International skills 
development on the 
theme: «Online learning 
as a non-traditional 
form of the modern 
education on the 
example of the Moodle 
platform» (Workload of 
the international skills 
development is 1,5 ECTS 
credits / 45 hours). 
09.11.-16.11.2020. 
Certificate ES № 
2626/2020 16.11.2020, 
Lublin, Republic of 
Poland)

338025 Столярик 
Ольга 
Юріївна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
магістра, 

Дрогобицький 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

010105 
Соцiальна 
педагогiка, 

Диплом 
доктора 

філософії H22 

12 Деонтологія 
соціальної 
роботи

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує досягнення 
цілей та програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 5, 12, 
14, 19, 20 п. 38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. № 



000058, 
виданий 

01.08.2022

365):

П. 1. 
1. Semigina T., & 
Stoliaryk O. (2022). “It 
was a Shock to the 
Whole Family”: 
Challenges of Ukrainian 
Families Raising a Child 
with Autism. Socialinė 
Teorija, Empirija, 
Politika Ir Praktika, 24, 
8-23. 
https://doi.org/10.1538
8/STEPP.2022.34  
(WoS)
2. Stoliaryk, O. & 
Semigina, T. (2022). 
“Does Change Last?”: 
Evaluating the 
Strengths-Based 
Intervention for 
Families Raising 
Children with Autism. 
The New Educational 
Review, 69, 209-220. 
bit.ly/3g9LC9H 
(Scopus)
3. Столярик О., 
Семигіна Т. Якість 
життя сімей, які 
виховують дітей з 
аутизмом: концепція 
та чинники. Збірник 
наукових праць 
Хмельницького 
інституту соціальних 
технологій 
Університету 
«Україна». 2020. №18.  
С. 60-63.
4. Столярик О. 
Cтратегії соціальної 
підтримки сімей, які 
виховують дітей з 
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підхід у світовому 
досвіді використання 
технологій 
дистанційної освіти. 
Педагогіка у 
міждисциплінарному 
вимірі: від традицій до 
інновацій : матеріали 



Міжнародної наукової 
конференції. (м. Київ, 
30 листоп. 2018 р.). 
С.9.
3. Марчук А.В. 
Особливості прояву 
життєстійкості 
особистості у складних 
життєвих обставинах. 
Психічне здоров’я 
особистості у 
кризовому суспільстві: 
збірник тез ІV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. Львів, 
18 жовт. 2019 р.) С. 
209-212.
4. Марчук А.В. Освітнє 
середовище як чинник 
формування стійкості 
та опірності 
особистості до 
складних життєвих 
ситуацій. Психічне 
здоров’я особистості у 
кризовому суспільстві: 
Збірник матеріалів IV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (Львів, 23 
жовтня 2020 року). 
Львів, 2020. С. 167-170.
5. Марчук А.В. 
Психологічні аспекти 
негативного впливу 
сучасного 
інформаційного 
середовища на людину 
// Психічне здоров’я 
особистості у 
кризовому суспільстві : 
збірник тез ІІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (19 
жовтня 2018 року). 
Львів: ЛьвДУВС, 2018. 
448 с. –  С.274-279.
6. Marchuk A. 
Professional training of 
students of creative 
professions: 
methodological aspect / 
Sybirna R., Fursykova. 
T., Polishchuk. G., 
Balanutsa. O., Marchuk. 
A. // Laplage in Journal. 
2021. 7(3D), p. 623-628. 
https://doi.org/10.24115
/S2446-
6220202173D1752p.623
-628

П. 19:
1. Членкиня  
Всеукраїнського 
педагогічного 
товариства імені 
Григорія Ващенка,
2. Членкиня наукової 
школи з проблем 
творчості і технологій 
у неперервній освіті 
(науковий керівник 
школи: Сисоєва С. О. – 
дійсний член НАПН 
України, доктор 
педагогічних наук, 
професор, академік-
секретар Відділення 
загальної педагогіки 
та філософії освіти 



НАПН України).
3. Членкиня робочої 
групи з питань 
упровадження 
принципу гендерної 
рівності в освітньому 
процесі закладів вищої 
освіти (Наказ МВС № 
961 від 20.12.2021).
4. Членкиня Асоціації 
міжнародного 
освітнього та 
наукового 
співробітництва.

П.20:
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю – 31 рік

Наукові стажування та 
підвищення 
кваліфікації:
ГО «Прометеус»,  курс 
«Інформаційна гігієна 
під час війни» (15 год / 
0,5 кредити ЄКТС),. 
Сертифікат від 
14.10.2022.

International 
foundation educators 
and scholars 
International skills 
development on the 
theme: «Interactive 
technologies and cloud 
services in online 
education: the 
experience of the 
European union 
countries and Ukraine» 
(Workload of the 
international skills 
development is 1,5 ECTS 
credits / 45 hours). 
11.07.-25.07.2022. 
Certificate ES № 97031  
25.07.2022, Lublin, 
Republic of Poland)

NAQA, ГО 
«Прометеус»,  курс 
«Зміцнення 
викладання та 
організаційного 
управління в 
університетах». 
Сертифікат від 
22.02.2022.

ГО «Прометеус», курс 
«Освітні інструменти 
критичного 
мислення» (60 год / 2 
кредити ЄКТС),. 
Сертифікат від 
14.10.2022.

Інтернет-конференція 
«Безпечне інтернет-
середовище» за 
напрямами «Проєктне 
навчання», «Критичне 
мислення», 
«Медіаграмотність», 
«ІКТ», «Практичні 
прийоми» (15 годин / 
0.5 кредиту ЄКТС). 
Свідоцтво № К71-
2962214 від 17.02.2022.

International 



foundation educators 
and scholars 
International skills 
development on the 
theme: «Online 
studying as latest form 
Meet and Google 
classroom platforms» 
(Workload of the 
international skills 
development is 1,5 ECTS 
credits / 45 hours). 
15.03.-22.03.2021. 
Certificate ES № 
5009/2020  22.03.2021, 
Lublin, Republic of 
Poland)

Американська Рада з 
міжнародної освіти: 
ACTR ACCELS, ГО 
«Прометеус», 
«Академічна 
доброчесність: 
онлайн-курс для 
викладачів» (60 год / 
2 кредити ЄКТС),. 
Сертифікат від 
12.08.2021.

International 
foundation educators 
and scholars 
International skills 
development on the 
theme: «The use of 
distance tools of 
learning for training of 
specialists of such 
specialities as 
psychology and law 
enforcement activity on 
the example of Zoom 
and Moodle platforms» 
(Workload of the 
international skills 
development is 1,5 ECTS 
credits / 45 hours). 
08.02.-15.02.2021. 
Certificate ES № 
3974/2021  15.02.2021, 
Lublin, Republic of 
Poland)

Ministry of Foreign of 
the Czech Republic, ГО 
«Прометеус», курс 
«Медіаграмотність для 
освітян» (60 год /2 
кредити ЄКТС),. 
Сертифікат від 
31.01.2021.

ГО Ресурсний Центр 
Майбуття (за 
координації Віце-
прем’єрки з 
європейської та 
євроатлантичної 
інтеграції, за участі 
Урядового офісу 
координації 
європейської та 
євроатлантичної 
інтеграції та Урядової 
уповноваженої з 
питань ґендерної 
політики, за технічної 
підтримки ООН Жінки 
в Україні при 
фінансуванні Уряду 
Швеції)
Онлайн тренінг з 



інтеграції �ґендерних 
підходів у систему 
підготовки фахівців 
складових сектору 
безпеки і оборони 
України для керівного 
та викладацького 
складу вищих 
військових навчальних 
закладів сектору 
безпеки і оборони 
«Підвищення 
ґендерної 
компетентності для 
науково-педагогічних 
та наукових 
працівників і 
працівниць ЗВО та 
ВВНЗ СБО України» (7 
год / 0,2 кредити 
ЄКТС) )  Сертифікат 
від 22.07.21

Ministry of Foreign of 
the Czech Republic, ГО 
«Прометеус», курс 
«Критичне мислення 
для освітян» (30 год / 
1 кредит ЄКТС),. 
Сертифікат від 
03.04.2020.

Міністерство освіти і 
науки України, 
Міжнародний фонд 
«Відродження»,  ГО 
«Прометеус»  курс 
«Протидія та 
попередження булінгу 
(цькуванню) в 
закладах освіти» (80 
год / 2,6 кредитів 
ЄКТС),. Сертифікат від 
09.09.2020.

International 
foundation educators 
and scholars 
International skills 
development on the 
theme: «Online learning 
as a non-traditional 
form of the modern 
education on the 
example of the Moodle 
platform» (Workload of 
the international skills 
development is 1,5 ECTS 
credits / 45 hours). 
09.11.-16.11.2020. 
Certificate ES № 
2626/2020 16.11.2020, 
Lublin, Republic of 
Poland)

338025 Столярик 
Ольга 
Юріївна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
магістра, 

Дрогобицький 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

010105 
Соцiальна 
педагогiка, 

Диплом 
доктора 

філософії H22 

12 Основи 
наукових 
соціальних 
досліджень

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує досягнення 
цілей та програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 5, 12, 
14, 19, 20 п. 38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. № 



000058, 
виданий 

01.08.2022

365):

П. 1. 
1. Semigina T., & 
Stoliaryk O. (2022). “It 
was a Shock to the 
Whole Family”: 
Challenges of Ukrainian 
Families Raising a Child 
with Autism. Socialinė 
Teorija, Empirija, 
Politika Ir Praktika, 24, 
8-23. 
https://doi.org/10.1538
8/STEPP.2022.34  
(WoS)
2. Stoliaryk, O. & 
Semigina, T. (2022). 
“Does Change Last?”: 
Evaluating the 
Strengths-Based 
Intervention for 
Families Raising 
Children with Autism. 
The New Educational 
Review, 69, 209-220. 
bit.ly/3g9LC9H 
(Scopus)
3. Столярик О., 
Семигіна Т. Якість 
життя сімей, які 
виховують дітей з 
аутизмом: концепція 
та чинники. Збірник 
наукових праць 
Хмельницького 
інституту соціальних 
технологій 
Університету 
«Україна». 2020. №18.  
С. 60-63.
4. Столярик О. 
Cтратегії соціальної 
підтримки сімей, які 
виховують дітей з 
аутизмом. Науковий 
вісник 
Південноукраїнського 
національного 
педагогічного 
університету імені К. 
Д. Ушинського. 2020. 
№ 2 (131). С. 45-51. 
URL: 
https://doi.org/10.2419
5/2617-6688-2020-2-6  
5. Столярик, О. 
Доступність послуг для 
сімей, що виховують 
дітей з аутизмом як 
мета соціальної 
роботи. Social work & 
Education. 2020. №7 
(3) С. 289-303. URL: 
https://doi.org/10.2512
8/2520-6230.20.3.4. 
6. Столярик О., 
Семигіна Т., Зубчик О. 
Сімейна соціальна 
робота: реалії України. 
Науковий вісник 
Південноукраїнського 
національного 
педагогічного 
університету імені К. 
Д. Ушинського. 2020. 
№ 4 (133). С. 38-46. 
URL: 
https://doi.org/10.2419
5/2617-6688-2020-4-5  
7. Столярик О. Вплив 
інтервенції на основі 
сильних сторін на 



мобільність сімей, які 
виховують дітей з 
аутизмом. Науковий 
вісник 
Південноукраїнського 
національного 
педагогічного 
університету імені К. 
Д. Ушинського. 2021. 
№ 3 (131). С. 47-59. 
URL: 
https://doi.org/10.2419
5/2617-6688-2021-3-13 
8. Столярик О. Якість 
подружнього життя у 
сім’ях, де виховуються 
діти з аутизмом. 
Ввічливість. 
Humanitas, (3). 2022. 
С. 78–84. 
https://doi.org/10.3278
2/humanitas/2022.3.11
9. Столярик, О., 
Семигіна, Т. (2022). 
Підхід, орієнтований 
на сильні сторони: 
огляд основних 
принципів. 
Ввічливість. 
Humanitas, 4, 59–67.
10.  Столярик, О., 
Семигіна, Т. (2022). 
Орієнтація на 
оптимізм та щастя: 
психологічні основи 
розвитку сильних 
сторін клієнтів 
соціальної роботи. 
Соціальна робота та 
соціальна освіта, 2, 
143-157. 

П.3. 
1. Монографія  
Столярик О., Семигіна 
Т. Соціальна робота із 
сім’ями, які виховують 
дітей з аутизмом: 
інтервенція з розвитку 
сильних сторін 
[Монографія]. 
Таллінн: Teadmus. 
2022. 188 с. 
https://bit.ly/3LIVtPb

П. 5.
Захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня доктор 
філософії з соціальної 
роботи. Назва 
дисертації «Підхід, 
орієнтований на 
сильні сторони, у 
соціальній роботі із 
сім’ями, які виховують 
дітей із аутизмом» (231 
«Соціальна робота», 
Галузь знань 23 – 
«Соціальна робота», 
спеціалізована разова 
вчена рада ДФ 
58.053.018, 
Тернопільський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Володимира Гнатюка, 
дата захисту: 
30.06.2022 року)

П. 12.
1. Stoliaryk, O., 



Semigina, T. Helping 
families caring for 
children with autism: 
what could social 
workers do?. 
Pedagogical сoncept and 
its features, social work 
and linguology: 
collective scientific 
monograph / ed. by B. 
Shneider. 1st ed. Dallas: 
Primedia eLaunch LLC, 
2020. P. 14-25. URL: 
https://doi.org/10.3607
4/pcaifswal.ed-1.02
2. Столярик О., 
Семигіна Т. 
Сімейноцентричний 
підхід до підтримки 
сімей, які виховують 
дітей з ментальними 
порушеннями. 
Репрезентація  
освітніх  досягнень,  
мас-медіа  та  роль 
філології у сучасній 
системі наук: 
колективна 
монографія (2-е   
вид.). Вінниця: 
Європейська наукова 
платформа, 2021. URL: 
https://doi.org/10.3607
4/rodmmrfssn.ed-2.05 
3. Столярик О., 
Семигіна Т. Ен 
Гартман. Жінки в 
історії професійної 
соціальної роботи: від 
ХІХ століття – до 
сьогодення: колект. 
моногр. / Т. Семигіна, 
Н. Коляда, О. 
Кравченко та ін. ; 
МОН України, 
Уманський держ. пед. 
ун-т імені Павла 
Тичини. Київ: ЦП 
«Компринт», 2022. С. 
31-48. 
https://www.researchga
te.net/profile/Tetyana-
Semigina/publication/3
60463331_EN_GARTM
AN/links/6278b38c3a2
3744a726ef979/EN-
GARTMAN.pdf
4. Столярик О. Оцінка 
якості життя сімей, що 
виховують дітей з 
аутизмом, як 
nінструмент соціальної 
роботи. Path of science. 
2020. № 6(6). P. 5001-
5007. URL: 
http://dx.doi.org/10.221
78/pos.55-5
5. Столярик О. 
Стигматизація осіб з 
розладами спектру 
аутизму та членів їхніх 
родин як феномен та 
процес (огляд 
літератури). Вісник 
Академії праці, 
соціальних відносин і 
туризму. 2019. №3. 
С.44-57. URL: 
http://doi.org/10.33287
/11212   
5. Столярик О. 
Інтервенції соціальної 
роботи у межах 



сімейно-орієнтованої 
практики. Освіта і 
наука в мінливому 
світі: проблеми та 
перспективи розвитку: 
матеріали ІІ міжнар. 
наук. конф. (ч. ІІ), м. 
Дніпро, 27-28 березня 
2020 р. Дніпро: СПД 
«Охотнік», 2020. С. 
98-100.
6.  Столярик О., 
Семигіна Т. 
Наснаження у 
інтервенціях 
соціальної роботи із 
сім’ями, які виховують 
дитину з аутизмом. 
Соціально-гуманітарні 
дослідження та 
інноваційна освітня 
діяльність: матеріали 
ІІ міжнар. наук. конф., 
м. Дніпро, 26 – 27 
червня 2020 р. Дніпро: 
СПД «Охотнік», 2020. 
С.43-45.
7. Столярик О., 
Семигіна Т. Сімейно-
орієнтована модель 
підтримки родин, що 
виховують дітей з 
аутизмом. 
Wielokierunkowosc 
Jako Gwarancja Postępu 
Naukowego: kolekcjа   
prac   naukowych   
«ΛΌГOΣ»   z   
materiałami 
Międzynarodowej  
naukowo-praktycznej  
konferencji,  21  lutego 
2020  r.  Warszawa, 
Polska: Europejska  
platforma naukowa, 
2020. T.1. S. 60-61. 
URL: 
https://doi.org/10.3607
4/21.02.2020.v2.21 
8. Столярик О., 
Семигіна, Т. Підхід, 
орієнтований на 
сильні сторони 
клієнтів, у соціальній 
роботі з сім’ями, які 
виховують дітей з 
аутизмом. Les 
tendances actuelles de la 
mondialisation de la 
science mondiale: 
collection de papiers 
scientifiques «ΛΌГOΣ» 
avec des  matériaux  de  
la  conférence  
scientifique  et  pratique 
internationale, 3avril,  
2020. Monaco, 
Principauté  de Monaco: 
Plateforme scientifique 
européenne, 2020. 
Vol.3. P. 10-13. URL: 
https://doi.org/10.3607
4/03.04.2020.v3.02 
9. Столярик О., 
Семигіна Т. Адаптивна 
соціалізація сімей, які 
виховують дітей з 
аутизмом. Tendenze 
attuali della moderna 
ricerca scientifica: der 
Sammlung 
wissenschaftlicher 
Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu 



den Materialien der 
internationalen 
wissenschaftlich-
praktischen Konferenz, 
Stuttgart, 5 Juni 2020. 
Stuttgart: Europäische 
Wissenschaftsplattform, 
2020. B. 2. Р. 140-142. 
URL:  
https://doi.org/10.3607
4/05.06.2020.v2.57 
10. Столярик О. 
Гандикапізм та 
дизабілізм як 
механізми стигми. 
Актуальні проблеми 
соціальної педагогіки 
та соціальної роботи: 
м-ли Всеукр.наук.-
практ. конф., м. Умань, 
11 жовтня 2019 р. 
Умань: ВІЗАВІ, 2019. 
С. 137-140.
11. Столярик О. 
Соціальна підтримка 
адаптивного 
потенціалу сімей, які 
виховують дітей з 
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професійна 
кваліфікація 
забезпечує досягнення 
цілей та програмних 
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спектром аутистичних 
порушень», 3 квітня 
2019 р. – Львів, 2019. – 
С. 35–37.
8) Корнят В. Діти з 
особливими освітніми 
потребами як об’єкт 
соціально-педагогічної 
роботи / В. Корнят, У. 
Співак // Теоретичні, 
методичні та 
практичні проблеми 
соціальної роботи : 
тези доповідей IV 
Всеукраїнської з 



міжнародною участю 
науково-практичної 
конференції, м. 
Івано−Франківськ, 19 
квітня 2019 р. – Івано-
Франківськ : НАІР, 
2019. – С. 136–140.
9) Корнят В.С. 
Використання 
змішаного навчання у 
процесі професійної 
підготовки фахівців 
соціальної сфери / В.С. 
Корнят, І.Р. 
Субашкевич // 
Соціальна робота: 
становлення, 
перспективи, розвиток 
: матеріали IV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. Львів, 
2018. С. 288–292.
10) Корнят В.С. 
Наставництво як 
новітня форма опіки 
над дітьми різних 
категорій / В.С. 
Корнят // Підготовка 
педагогічних кадрів до 
роботи з різними 
категоріями дітей: 
виклики та 
можливості : 
матеріали 
міжвузівської 
(заочної) науково-
практичної 
конференції 
(Хмельницький, 28 
лютого 2018 року). 
Хмельницький : ПП 
«А.В. Царук», 2018. − 
С. 77−80.
11) Корнят В. 
Професійна орієнтація 
дітей з особливостями 
психофізичного 
розвитку як складова 
діяльності соціального 
педагога / В. Корнят //  
Теоретичні, методичні 
та практичні проблеми 
соціальної роботи : 
тези доповідей ІІІ 
Всеукраїнської з 
міжнародною участю 
науково-практичної 
конференції (Івано-
Франківськ, 19 квітня 
2018 року). − Івано-
Франківськ : НАІР, 
2018. − С. 102−105.
12) Корнят В.С. 
Формування 
соціокультурної 
компетентності 
майбутніх соціальних 
педагогів у процесі 
фахової підготовки: 
теоретичний аспект / 
В.С. Корнят // 
Наступність 
дошкільної та 
початкової освіти в 
контексті соціальної 
мобільності : 
матеріали науково-
практичного семінару, 
20 січня 2017 року. − 
Львів, ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2017. − С. 
94−98. 



П. 14:
Співак У.Я. (1 курс, 
другий 
(магістерський) рівень, 
спеціальність 231 
Соціальна робота, 2021 
р)
Диплом другого 
ступеня у другому турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з галузі 
знань Соціальна 
робота на базі 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. Тема 
роботи: «Місце 
соціального педагога в 
інклюзивному 
просторі закладу 
дошкільної освіти».

П. 20:
Стаж педагогічної 
роботи за 
спеціальністю – 28 
років; науково-
педагогічний стаж – 8 
років.

Наукові стажування та 
підвищення 
кваліфікації:
Університет ім. 
кардинала Стефана 
Вишинського (м. 
Варшава, Польща) у 
рамках програми 
Еразмус+ (Проєкт 
академічної 
мобільності (КА107)). 
(24.05.2022–
04.06.2022). 
Сертифікат.
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, кафедра 
соціальної роботи та 
педагогіки вищої 
школи 
(23.09.2022−07.10.2022
р.), «Сучасні стратегії 
та інноваційні моделі 
надання соціальних 
послуг» (2 кредити, 60 
год.). Сертифікат Серія 
АС № 120-270. 
Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника, 
кафедра соціальної 
педагогіки та 
соціальної роботи 
«Формування 
професійних 
компетентностей 
майбутніх фахівців 
соціальної сфери у 
процесі професійної 
підготовки в контексті 
сучасних соціальних 
змін», довідка №01-
23/281 від 23.06.2021 
р.
НАПН України, ДЗВО 
«Університет 
менеджменту освіти», 



Центральний інститут 
післядипломної освіти 
«Формування 
особистісного 
професійного 
зростання 
педагогічних 
працівників закладів 
вищої освіти»,  
свідоцтво СП 
35830447/2548-19 від 
19.10.2019 р.)
02.11.2022 – 05.11.2022 
р. – науковий візит до 
Інституту 
Міжнародних 
досліджень Карлового 
університету (Прага, 
Республіка Чехія) у 
рамках спільного 
дослідницького 
проєкту «Інтеграція 
українських дітей-
біженців та ВПО у 
порівняльній 
перспективі: Чехія-
Україна» (сертифікат 
від 06.12.2022 р.)

В-2 з польської мови 
(UA5546ADF  від 
25.01.2019 р.) 

433695 Марчук Алла 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 

Прикарпатськи
й університет 
імені Василя 

Стефаника, рік 
закінчення: 

1996, 
спеціальність: 

7.010101 
Дошкільне 
виховання, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 014043, 
виданий 

31.05.2013

14 Соціальна 
профілактика 
інтернет-
ризиків

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує досягнення 
цілей та програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 2, 4, 7, 10, 
12, 19, 20 п. 38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. № 
365):

П.1:
1. Marchuk A. The main 
aspects of professional 
training of students in a 
pandemic. / Sybirna R., 
Fursykova. T., 
Polishchuk. G., 
Balanutsa. O., Marchuk. 
A. // Revista Tempos E 
Espaços em Educação, 
(2021), 14 (33), e16583. 
https://doi.org/10.2095
2/revtee.v14i33.16583 
(Web of Science) URL: 
https://seer.ufs.br/inde
x.php/revtee/article/vie
w/16583
2. Marchuk A. The main 
aspects of distance 
education for students 
in times of epidemic 
restrictions / Sybirna, 
R., Polishchuk, G., 
Balanutsa, O., & 
Marchuk, A. // Revista 
Tempos E Espaços Em 
Educação, (2022), 
15(34), e16906. 
https://doi.org/10.2095
2/revtee.v15i34.16906 
(Web of Science)



URL: 
https://seer.ufs.br/inde
x.php/revtee/article/vie
w/16906
3. Марчук А.В., Кузик 
О.Н. Психолого-
педагогічні основи та 
особливості соціальної 
роботи з різними 
типами сімей. 
Науковий вісник 
Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія психологічна. 
2018. Вип. 1. С. 39–47.
4. Марчук А.В. 
Міждисциплінарний 
підхід у світовому 
досвіді використання 
технологій 
дистанційної освіти. 
Педагогічна освіта: 
Теорія і практика. 
Психологія. 
Педагогіка. 2018. № 
27  С. 44 – 56.
5. Marchuk A. Analysis 
of Peculiarities and 
Components of 
Resiliency of People 
Facing Military 
Aggression against 
Ukraine / Kalka, N., 
Blikhar, V., Tsyvinska, 
M., Kuzo, L., Marchuk, 
A., & Katolyk, H. // 
BRAIN. Broad Research 
in Artificial Intelligence 
and Neuroscience, 
(2022). 13(3), 00-00. 
https://doi.org/10.1866
2/brain/13.3/
URL: 
https://lumenpublishin
g.com/journals/index.p
hp/brain/article/view/5
641

П. 2:
Valentyn Bondarenko, 
Ivan Okhrimenko, 
Vadym Piaskovskyi, 
Andrii Antoshchuk, Alla 
Marchuk. Scientific 
tools for forming 
professional 
competence of patrol 
police officers. 
Certificate No. 
21987/IJERE/A/8/202
2.  08 August 2022 
Intelektual Pustaka 
Media Utama, Institute 
of Advanced 
Engineering and Science

П. 4:
Марчук А. В. 
Андрагогіка: 
навчальний посібник. 
Львів: ЛьвДУВС, 2020. 
- 300 с.

П. 10:
Участь у Проекті 
«Наукове стажування» 
(м. Гуйтінен, 
Фінляндія) на підставі 
офіційного 
запрошення ГО 
«Інститут міжнародної 



академічної і наукової 
співпраці» (Україна) та 
Західно-
Фінляндського 
Коледжу (Фінляндія) 

П. 12:
1. Марчук А.В. 
Міждисциплінарний 
підхід у світовому 
досвіді використання 
технологій 
дистанційної освіти. 
Педагогіка у 
міждисциплінарному 
вимірі: від традицій до 
інновацій : матеріали 
Міжнародної наукової 
конференції. (м. Київ, 
30 листоп. 2018 р.). 
С.9.
2. Марчук А.В. 
Психологічні аспекти 
негативного впливу 
сучасного 
інформаційного 
середовища на людину 
// Психічне здоров’я 
особистості у 
кризовому суспільстві : 
збірник тез ІІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (19 
жовтня 2018 року). 
Львів: ЛьвДУВС, 2018. 
448 с. –  С.274-279.
3. Марчук А.В. 
Особливості прояву 
життєстійкості 
особистості у складних 
життєвих обставинах. 
Психічне здоров’я 
особистості у 
кризовому суспільстві: 
збірник тез ІV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. Львів, 
18 жовт. 2019 р.) С. 
209-212.
4. Марчук А.В. Освітнє 
середовище як чинник 
формування стійкості 
та опірності 
особистості до 
складних життєвих 
ситуацій. Психічне 
здоров’я особистості у 
кризовому суспільстві: 
Збірник матеріалів IV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (Львів, 23 
жовтня 2020 року). 
Львів, 2020. С. 167-170.
5. Marchuk A. 
Professional training of 
students of creative 
professions: 
methodological aspect / 
Sybirna R., Fursykova. 
T., Polishchuk. G., 
Balanutsa. O., Marchuk. 
A. // Laplage in Journal. 
2021. 7(3D), p. 623-628. 
https://doi.org/10.24115
/S2446-
6220202173D1752p.623
-628

П. 19:
1. Членкиня  



Всеукраїнського 
педагогічного 
товариства імені 
Григорія Ващенка,
2. Членкиня наукової 
школи з проблем 
творчості і технологій 
у неперервній освіті 
(науковий керівник 
школи: Сисоєва С. О. – 
дійсний член НАПН 
України, доктор 
педагогічних наук, 
професор, академік-
секретар Відділення 
загальної педагогіки 
та філософії освіти 
НАПН України).
3. Членкиня робочої 
групи з питань 
упровадження 
принципу гендерної 
рівності в освітньому 
процесі закладів вищої 
освіти (Наказ МВС № 
961 від 20.12.2021).
4. Членкиня Асоціації 
міжнародного 
освітнього та 
наукового 
співробітництва.

П.20:
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю – 31 рік

Наукові стажування та 
підвищення 
кваліфікації:
ГО «Прометеус»,  курс 
«Інформаційна гігієна 
під час війни» (15 год / 
0,5 кредити ЄКТС),. 
Сертифікат від 
14.10.2022.

International 
foundation educators 
and scholars 
International skills 
development on the 
theme: «Interactive 
technologies and cloud 
services in online 
education: the 
experience of the 
European union 
countries and Ukraine» 
(Workload of the 
international skills 
development is 1,5 ECTS 
credits / 45 hours). 
11.07.-25.07.2022. 
Certificate ES № 97031  
25.07.2022, Lublin, 
Republic of Poland)

NAQA, ГО 
«Прометеус»,  курс 
«Зміцнення 
викладання та 
організаційного 
управління в 
університетах». 
Сертифікат від 
22.02.2022.

ГО «Прометеус», курс 
«Освітні інструменти 
критичного 
мислення» (60 год / 2 
кредити ЄКТС),. 



Сертифікат від 
14.10.2022.

Інтернет-конференція 
«Безпечне інтернет-
середовище» за 
напрямами «Проєктне 
навчання», «Критичне 
мислення», 
«Медіаграмотність», 
«ІКТ», «Практичні 
прийоми» (15 годин / 
0.5 кредиту ЄКТС). 
Свідоцтво № К71-
2962214 від 17.02.2022.

International 
foundation educators 
and scholars 
International skills 
development on the 
theme: «Online 
studying as latest form 
Meet and Google 
classroom platforms» 
(Workload of the 
international skills 
development is 1,5 ECTS 
credits / 45 hours). 
15.03.-22.03.2021. 
Certificate ES № 
5009/2020  22.03.2021, 
Lublin, Republic of 
Poland)

Американська Рада з 
міжнародної освіти: 
ACTR ACCELS, ГО 
«Прометеус», 
«Академічна 
доброчесність: 
онлайн-курс для 
викладачів» (60 год / 
2 кредити ЄКТС),. 
Сертифікат від 
12.08.2021.

International 
foundation educators 
and scholars 
International skills 
development on the 
theme: «The use of 
distance tools of 
learning for training of 
specialists of such 
specialities as 
psychology and law 
enforcement activity on 
the example of Zoom 
and Moodle platforms» 
(Workload of the 
international skills 
development is 1,5 ECTS 
credits / 45 hours). 
08.02.-15.02.2021. 
Certificate ES № 
3974/2021  15.02.2021, 
Lublin, Republic of 
Poland)

Ministry of Foreign of 
the Czech Republic, ГО 
«Прометеус», курс 
«Медіаграмотність для 
освітян» (60 год /2 
кредити ЄКТС),. 
Сертифікат від 
31.01.2021.

ГО Ресурсний Центр 
Майбуття (за 
координації Віце-



прем’єрки з 
європейської та 
євроатлантичної 
інтеграції, за участі 
Урядового офісу 
координації 
європейської та 
євроатлантичної 
інтеграції та Урядової 
уповноваженої з 
питань ґендерної 
політики, за технічної 
підтримки ООН Жінки 
в Україні при 
фінансуванні Уряду 
Швеції)
Онлайн тренінг з 
інтеграції �ґендерних 
підходів у систему 
підготовки фахівців 
складових сектору 
безпеки і оборони 
України для керівного 
та викладацького 
складу вищих 
військових навчальних 
закладів сектору 
безпеки і оборони 
«Підвищення 
ґендерної 
компетентності для 
науково-педагогічних 
та наукових 
працівників і 
працівниць ЗВО та 
ВВНЗ СБО України» (7 
год / 0,2 кредити 
ЄКТС)  Сертифікат від 
22.07.21

Ministry of Foreign of 
the Czech Republic, ГО 
«Прометеус», курс 
«Критичне мислення 
для освітян» (30 год / 
1 кредит ЄКТС),. 
Сертифікат від 
03.04.2020.

Міністерство освіти і 
науки України, 
Міжнародний фонд 
«Відродження»,  ГО 
«Прометеус»  курс 
«Протидія та 
попередження булінгу 
(цькуванню) в 
закладах освіти» (80 
год / 2,6 кредитів 
ЄКТС),. Сертифікат від 
09.09.2020.

International 
foundation educators 
and scholars 
International skills 
development on the 
theme: «Online learning 
as a non-traditional 
form of the modern 
education on the 
example of the Moodle 
platform» (Workload of 
the international skills 
development is 1,5 ECTS 
credits / 45 hours). 
09.11.-16.11.2020. 
Certificate ES № 
2626/2020 16.11.2020, 
Lublin, Republic of 
Poland)



175194 Мачинська 
Наталія 
Ігорівна

Професор, 
Суміщення

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
доктора наук 
ДД 003030, 

виданий 
14.02.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 040078, 
виданий 

15.03.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
028079, 
виданий 

01.07.2011, 
Атестат 

професора AП 
002467, 
виданий 

09.02.2021

20 Професійне 
вигорання 
фахівців 
соціальної 
сфери

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує досягнення 
цілей та програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 6, 7, 8, 
12,  п. 38 Ліцензійних 
умов «Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. № 
365):

П.1.
Статті у Web of Science:
1. Machynska, N. 
Theoretical and 
practical aspects of 
valeology – the 
constituents of the 
system of preschool 
education / Lozynska, 
S., Dekach, Y., & 
Vinarchuk, N. // Revista 
Romaneasca Pentru 
Educatie 
Multidimensionala, 
13(1) 2021, Volume 13, 
Issue 1, pages: 447-461| 
https://doi.org/10.1866
2/rrem/13.1/381   
2. Kostashchuk O, 
Machynska N., Oliynyk 
M., Ivanchuk M. 
Professional Honor in 
the Pedagogical Activity 
of the Future Teacher // 
February 2020 Revista 
Romaneasca pentru 
Educatie 
Multidimensionala 
12(1): 291-310 
https://www.researchga
te.net/publication/3394
85305_Professional_Ho
nor_in_the_Pedagogica
l_Activity_of_the_Futu
re_Teacher  
3.  Dzikovska M., 
Machynska N. 
Challenges to Manage 
the Educational Process 
in the HEI during the 
Pandemic// Revista 
Romaneasca pentru 
Educatie 
Multidimensionala / 
2020, Volume 12, Issue 
1 Sup. 2, pages: 92-99 | 
https://doi.org/10.1866
2/rrem/12.1sup2/251  
4. Halian I., Lozynska 
S., Machynska N., Nos 
L., Derkach Y., Prots M., 
Popovych I. Tolerance of 
uncertainty as a 
component of the 
process of life-creation 
of future educators // 
Revista Inclusiones Vol: 
Volumen 7 / Número 
Especial / Julio – 
Septiembre, 2020, Р. 
512-528.
5. Developing students' 
intercultural 
communicative 
competence in foreign 



language classroomweb 
of science  / Bahlai, 
Oksana; Machynska, 
Nataliya; Matviiv-
Lozynska, Yuliia;   
Voloshyn, Mariia // 
Current Foreign 
Languages Teaching 
Issues in Higher 
Education, Advanced 
Education, Special Issue 
11, 2019. – С.55-59 − 
(міжнародне видання, 
включене у 
міжнародну базу WEB 
OF SCIENCE) 
http://ae.fl.kpi.ua/articl
e/view/1580 78.

Фахові видання 
України:
1. Мачинська Н.І., 
Маєр О.В. Формування 
життєвої 
компетентності 
дитини дошкільного 
віку – умова 
забезпечення 
наступності 
поетапного розвитку 
дошкільник – учень 
початквої школи / Н. 
Мачинська, О. Маєр 
//Вісник Черкаського 
національного 
університету імені 
Богдана 
Хмельницького. Серія: 
"Педагогічні науки". С. 
109-115.  
 2. Machynska N., 
Derkach Y, Mission of a 
higher education 
teacher / N. Machynska, 
Y. Derkach // Вісник 
Львівського 
університету. Серія: 
Педагогічна, 2022, № 
37. – С. 124-132.  
3. Мачинська Н.І. 
Лідерство в освіті як 
провідний напрям 
освітньої політики / Н. 
Мачинська 
Освітологічний 
дискурс, // № 3-4 (38-
39) (2022), С. 117-128.  
4. Мачинська Н.І. 
Взаємозалежність 
спадковості, 
середовища та 
виховання в 
становленні та 
розвитку особистості / 
Н. Мачинська, Н. 
Матвіїв // Неперервна 
професійна освіта: 
теорія і практика 
(серія: педагогічні 
науки) в. № 1 (66), 
2021. – С.7-13. 
5. Мачинська Н.І. Стан 
здоров’я дітей і молоді 
як джерело 
конструювання змісту 
здоров’язбережувальн
ого виховання в 
загальноосвітніх 
школах Польщі / Н. 
Мачинська, Л.Сливка 
// Людинознавчі 
студії. Серія 
«Педагогіка», № 44 



(2021). – С. 165-171.

П.3
1. Педагогічна 
антропологія [укладачі 
Н. Мачинська, С. 
Кость] : вид-на 2-ге, 
доп. і перероб. // 
Львів: ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2022. – 198 с.
2. Machynska N. I. 
Theoretical and 
methodological aspects 
of environmental 
competence formation 
as a necessary 
component of 
professional training of 
preschool education 
specialists./ Dzhura N. 
M., Machynska N. I. // 
Development of 
scientific, technological 
and innovation space in 
Ukraine and EU 
countries: collective 
monograph  – Riga, 
Latvia : «Baltija 
Publishing», 2021. С. 
145 – 168.
http://www.baltijapubli
shing.lv/omp/index.php
/bp/catalog/view/179/5
126/10767-1  
3. Мачинська Н. 
Моделі педагогічної 
освіти фахівців у 
контексті модернізації 
системи підвищення 
кваліфікації / Н. 
Мачинська // 
Науково-методичні 
засади модернізації 
системи підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників в 
інформаційному 
суспільстві/ за заг. ред. 
професора В. П. 
Сергієнка. – К. : Вид-
во НПУ ім. М.П. 
Драгоманова, 2021. – 
339 c. – С. 46-46.

 П.6.
1.Бойко Галина 
Олегівна, 
спеціальність 13.00.04 
– теорія та методика 
професійної освіти, 
захист відбувся у 
спеціалізованій вченій 
раді К 35.874.03 
Львівського 
державного 
університету безпеки 
життєдіяльності, 2018 
р. (диплом ДК № 
051241, від 05.03.2019 
р.).
2.Любінська Орися 
Іванівна, спеціальність 
13.00.04 – теорія та 
методика професійної 
освіти, захист відбувся 
у спеціалізованій 
вченій раді К 35.874.03 
Львівського 
державного 
університету безпеки 
життєдіяльності, 2018 
р. (диплом ДК № 



051243, від 05.03.2019 
р.).
3.Хлипавка Галина 
Григорівна, 
спеціальність 13.00.04 
– теорія та методика 
професійної освіти, 
захист відбувся у 
спеціалізованій вченій 
раді К 35.874.03 
Львівського 
державного 
університету безпеки 
життєдіяльності, 2019 
р. (диплом ДК № 
054442, від 15.10.2019 
р.).
4. Галюка Ольга 
Степанівна, галузь 
знань 
«Освіта/Педагогіка» 
за спеціальністю 015 
«Професійна освіта (за 
спеціалізаціями)»; 
захист відбувся у 
спеціалізованій вченій 
раді ДФ 35.051.059 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (диплом 
Н 22 № 000081)..

П.7
1. Опонування 
дисертації Кошіль 
Оксани Петрівни 
«Підготовка майбутніх 
вихователів до 
проєктування 
освітнього середовища 
закладу дошкільної 
освіти», поданої на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних наук 
13.00.04 – теорія і 
методика професійної 
освіти, 2021 р. 
Київський університет 
імені Бориса 
Грінченка.
2. Опонування 
дисертації Черепані 
Марії Тарасівни 
«Соціально-
педагогічні основи 
становлення та 
розвитку закладів 
інтернатного типу в 
Закарпатті першої 
половини ХХ 
століття», поданої на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії за 
спеціальністю 011 
Освітні, педагогічні 
науки,  галузь знань 01 
Освіта / Педагогіка, 
2021 р. Дрогобицький 
педагогічний 
університет імені Івана 
Франка.
3. Голова 
спеціалізованих 
вчених рад для 
проведення разового 
захисту дисертацій:: 
ДФ 35.051.068, ДФ 
35.051.058 (Львівський 
національний 
університет імені Івана 



Франка).

 П.8.
Координатор теми: 
«Забезпечення 
наступності 
дошкільної та 
початкової освіти в 
контексті освітньої 
політики держави» 
(0121U110128).

П.12
1. Мачинська Н.І. 
Педагогічна 
майстерність та 
випереджальний 
характер освіти – 
взаємозумовленість та 
взаємозалежність 
понять / Мачинська Н. 
// Особистісно-
професійний розвиток 
здобувачів вищої 
освіти в 
постнекласичній 
парадигмі: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. 
Черкаси, 19 – 20 
травня 2022 р. / 
упорядник А. К. 
Остапенко. Черкаси: 
Видавець ФОБ 
Гордієнко Є.І., 2022. 
130 с. – С. 56-58.
2. Мачинська Н.І., 
Дутка Г.Я. Інноваційні 
підходи до 
фундаменталізації 
змісту професійної 
освіти / Н. Мачинська, 
Г. Дутка // 
Професійний розвиток 
педагога в умовах 
інтеграції до 
європейського 
освітнього простору: 
міжнародна 
академічна та 
професійна / 
професійно-
педагогічна 
мобільність: 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
(Національний 
університет «Львівська 
політехніка», м. Львів, 
26 – 27 листопада 2021 
року)/ за ред. Ю.М. 
Козловського, О.М. 
Ієвлєва, Т.М. 
Горохівської, 
М.Ф.Криштановича, 
О.Якимець; за заг. ред. 
О.М. Ієвлєва. Львів, 
2021. 293 с. – С.101-105 
// 
https://lpnu.ua/events/
mizhnarodna-
konferentsiia-
profesiinyi-rozvytok-
pedahoha-v-umovakh-
intehratsii-do 
3. Мачинська Н. І., 
Джура Н. М. 
Природничо-науковий 
компонент та 
інноваційні технології 



у процесі професійної 
підготовки фахівців у 
галузі дошкільної 
освіти // Інноваційні 
педагогічні технології 
в цифровій школі : 
збірник тез доповідей 
ІІI Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції молодих 
учених (м. Харків, 13-
14 травня 2021 року) / 
[укл.: Пономарьова Н. 
О., Олефіренко Н. В., 
Андрієвська В. М.]. 
Харків, 2021. С. 31-33.
https://drive.google.co
m/file/d/1H0y5_hJl4B
_cXPZRAFMW0DJI4vx
wx_PB/view  
 4. Мачинська Н. І. 
Теоретичні аспекти 
професійного здоров’я 
викладача ЗВО / Н. 
Мачинська // С.195-
198. Психічне здоров’я 
особистості у 
кризовому суспільстві : 
збірник матеріалів VІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (22 
жовтня 2021 року) / 
уклад. В. С. Бліхар. 
Львів : Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ, 
2021. 348 с.
5. Мачинська Н.І. 
Природничо-науковий 
компонент та 
інноваційні технології 
у процесі професійної 
підготовки фахівців у 
галузі дошкільної 
освіти / Н. Мачинська, 
Н. Джура // Матеріали 
ІІI Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції молодих 
учених «Інноваційні 
педагогічні технології 
в цифровій школі», 13-
14 травня 2021 року, м. 
Харків // 
http://hnpu.edu.ua/uk/
naukovo-praktychna-
konferenciya-molodyh-
uchenyh-innovaciyni-
pedagogichni-
tehnologiyi-v-cyfroviy 
6. Мачинська Н. 
Співпраця та 
партнерство – як 
способи трансформації 
ідей та рішень у 
педагогічному 
колективі / Мачинська 
Н. // Модернізація 
системи освіти в 
гірських регіонах: 
національний і 
глобальний виміри: 
збірник матеріалів IV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. Івано-
Франківськ, 22-23 
листопада 2022 р. 216 
с. – С.57-60.

Наукові стажування та 



підвищення 
кваліфікації:
1. Підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників з курсу: 
«Комплексна 
професійно-
особистісна підготовка 
фахівця з 
інклюзивного 
навчання» (освітньо-
дослідницька 
платформа ВІП. 
ОСВІТА), 30 год. – 1 
кредит ЄКТС; 
сертифікат № КППФІ-
092022 від 27 червня 
2022 р.
2. Підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників з курсу: 
«Розвиток 
аналітичних навичок 
педагога для 
оптимізації 
навчальних процесів в 
умовах сьогодення» 
(ГО «Центр 
трансперсональної 
інформації», за 
інформаційної 
підтримки ЛНУ імені 
Івана Франка), 30 год. 
– 1 кредит ЄКТС; 06.11-
12.11.2021 р.; certificate 
№ 133.
3. Вдосконалення 
викладацької 
майстерності (курси 
підвищення 
кваліфікації, 01 
жовтня 2020 року - 23 
січня 2021 року, 
модуль 1 (кредит 1). 
Основні засади 
сучасної системи 
вищої освіти, 
Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка, сертифікат СВ 
№ 02070987/000167-
21)

72331 Дух Олег 
Зіновійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Історичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

010103 
Всесвітня 

історія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 046455, 

виданий 
21.05.2008, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

043203, 
виданий 

30.06.2015

15 Історія України Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує досягнення 
цілей та програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 8, 12 
п. 38 Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. № 
365): 

П.1. 
Dukh O. The dissolution 
of Roman-Catholic and 
Uniate monasteries in 
the western guberniyas 
of the Russian Empire 
and the fate of their 
libraries // How the 
Secularization of 



Religious Houses 
Transformed the 
Libraries of Europe, 
16th-19th Centuries / 
Cristina Dondi, Dorit 
Raines, Richard Sharpe 
† (eds) – Turnhout : 
Brepols, 2022. – P. 337-
355. 

П.3 
Дух О. Жіноча обитель 
// На перехресті 
культур: Монастир і 
храм Пресвятої Трійці 
у Вільнюсі: колективна 
монографія. – 
Вільнюс, 2017 [друк: 
2018]. – С. 224-233; 
[Duchas O.]. Vienuolès 
// Kultūrų kryžkelė: 
Vilniaus Švč. Trejybės 
šventovė ir vienuolynas: 
kolektyvinė 
monografija. – Vilnius, 
2017 [друк: 2018]. – P. 
187-195. 
Дух О. Жіноча обитель 
// На перехресті 
культур: Монастир і 
храм Пресвятої Трійці 
у Вільнюсі: 
Колективна 
монографія за ред. 
Альфредаса 
Бумблаускаса, 
Сальвіюса Кулявічюса 
та Ігоря Скочиляса / 
2-ге, виправл. й 
доповн. видання. 
Львів, 2019. С. 279-
290. 
Dukh O. Z. Profesor 
Ihor Skoczylas (1967-
2020) / O. Z. Dukh // 
Archiwa, Biblioteki i 
Muzea Kościelne. – 
2021. – T. 115 – P. 587-
590.DOI: 
https://doi.org/10.3174
3/abmk.12642. 
Превелебні панни. 
Жіночі чернечі 
спільноти Львівської 
та Перемишльської 
єпархій у 
ранньомодерний 
період. Львів, 2017. 752 
с. 

П.4 
Історія релігії. 
Навчально-
методичний посібник 
для студентів 1 курсу 
історичного 
факультету. 
Навчально-методичне 
видання. Львів, 2012. 
100 с. 

П.8 
Член наукової ради 
видання: Historia i 
swiat. Siedlce, 2017. – 
Nr 6 (Index 
Copernicus); Historia i 
swiat. Siedlce, 2018. – 
Nr 7 (Index 
Copernicus); Historia i 
swiat. Siedlce, 2019. Nr 
8 (Index Copernicus); 
Historia i swiat. Siedlce, 



2020. Nr 9 (Index 
Copernicus); Historia i 
swiat. Siedlce, 2021. Nr 
10 (Index Copernicus). 

П. 12 
Дух О. Два тестаменти 
ігумені Унівського 
Преображенського 
монастиря Атанасії з 
1672 року: до питання 
про місце поховання 
львівського єпископа 
Арсенія 
(Желиборського) / Дух 
О. // Sub ficu. 
Меморіальний збірник 
Ігоря Скочиляса / за 
ред. І. Альмеса та Я. 
Грицака; упоряд. У. 
Головач, Д. Сироїд, А. 
Ясіновський. – 2022. – 
С. 83-98. 

Підвищення 
кваліфікації та 
вдосконалення 
професійної 
майстерності: 
Інститут юдаїстики 
Ягелонського 
університету (Краків, 
Республіка Польща); 
Львівське відділення 
Інституту української 
археографії та 
джерелознавства ім. 
М. Грушевського НАН 
України; 23.04.2018-
23.05.2018; довідка 
№03/05 від 23.05.2018 
р.
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10 Безпека 
життедіяльност
і та охорона 
праці

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує досягнення 
цілей та програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 8, 12 
п. 38 Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. № 
365):
П.1.  
1. Plotycya S. A new 
approach for the 
determination of 
benzocaine and 
procaine in 
pharmaceuticals by 
single-sweep 
polarography / S. 
Plotycya, O. 
Strontsitska, S. 
Pysarevska, M. 
Blazhejevskiy, L. 
Dubenska // Int. J. 
Electrochem. – 2018. – 
V. 2018. – 10 pages. 
https://doi.org/10.1155/
2018/1376231
2. Dubenska L. The use 
of some heterocyclic azo 
dyes in polarographic 
analysis of metal ions / 



L. Dubenska, S. 
Pysarevska, S. 
Tvorynska, M. 
Mykytyuk, O. Drymalyk 
// Вісн. Львів. ун-ту. 
Серія хім. 2018. Вип. 
59., Ч.1. С. 172-181. 
http://dx.doi.org/10.30
970/vch.5901.172
3. Pysarevska S. The 
advances in 
electrochemical 
determination of 
gallium (III) / S. 
Pysarevska, L. 
Dubenska // Chem. 
Met. Alloys. – 2018. – V. 
11, № 1/2 – P. 34-41. 
https://www.chemetal-
journal.org
4. Pysarevska S.V. 
Problems of 
professional self-
determination of 
student’s in higher 
education institutions / 
S.V. Pysarevska, Z.M. 
Yaremko, V.V. 
Vashchuk, S.V. 
Tymoshuk // Zhytomyr 
Ivan Franko State 
University Journal. 
Pedagogical Sciences. – 
2019. – Vol. 2(97). – P. 
61-70. 
https://doi.org/10.3543
3/pedagogy.2(97).2019.
61-70
5. Плотиця С. Про 
механізм відновлення 
на р.к.е. N-оксидів 
деяких анестезуючих 
речовин місцевої дії з 
третинним аміном / С. 
Плотиця, С. 
Писаревська, О. 
Душна, Л. Дубенська 
// Вісн. Львів. ун-ту. 
Серія хім. 2019. Вип. 
60., Ч.1. С. 191-199 
http://dx.doi.org/10.30
970/vch.6001.191
6. Dubenska L. A new 
approach for 
voltammetric 
determination of 
nefopam and its 
metabolite / L. 
Dubenska, O. Dushna, 
S. Pysarevska, M. 
Blazheyevskіy // 
Electroanalysis. – 2020. 
– V. 32, №3. – Р. 626-
634 
https://doi.org/10.1002
/elan.201900595
7. Dubenska L., Dushna 
O., Blazheyevskiy M., 
Pysarevska S., Klymiuk 
I. Kinetic and 
polarographic study on 
atropine N-oxide: its 
obtaining and 
polarographic 
reduction. Chem. Pap. 
2021. 75. P. 4147-4155. 
https://doi.org/10.1007
/s11696-021-01638-3
8. Pysarevska S. 
Voltammetry of local 
anesthetics: theoretical 
and practical aspects / 
S. Pysarevska, S. 



Plotycya, L. Dubenska  / 
Crit. Rev. Anal. Chem. – 
2021. – V. 51, №4 - 
P.339‐352. 
doi:10.1080/10408347.2
020.1729691
9. Plotnikova K., 
Dubenska L., Rydchuk 
P., Pysarevska S., 
Rydchuk M., Ivakh S., 
Yanovych D., Zasadna 
Z., Plotycya S. 
Voltammetric 
determination of 5-
nitroimidazole 
derivatives in honey and 
HPLC-MS/MS 
confirmation. Food 
Measure. 2022. 16. P. 
891–900. 
https://doi.org/10.1007
/s11694-021-01214-z

П.3
Яремко З.М. Охорона 
праці / З.М. Яремко, 
С.В. Тимошук, С.В. 
Писаревська, О.Б. 
Стельмахович // За 
ред. проф. З.М. 
Яремка: Навч. 
посібник. – Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – 430 с. 
(особистий внесок – 
8,6 друк. арк.).

П. 4
1. Фірман В. Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи 
студентів фізичного 
факультету з 
дисципліни «Охорона 
праці» / В. Фірман, З. 
Яремко, С. Тимошук, 
С. Писаревська // Л.: 
Видавництво ЛНУ, 
2019. – 78 с.
2. Яремко З. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи 
студентів факультету 
електроніки з 
дисципліни «Охорона 
праці» / З. Яремко, С. 
Тимошук, В. Фірман, С. 
Писаревська // Л.: 
Видавництво ЛНУ, 
2019. – 86 с.
3. Тимошук С. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи 
студентів хімічного 
факультету з 
дисципліни «Охорона 
праці» / С. Тимошук, 
З. Яремко, В. Фірман, 
С. Писаревська // Л.: 
Видавництво ЛНУ, 
2019. – 86 с.
4. Писаревська С. 
Методичні 
рекомендації щодо 
самостійного вивчення 
нормативної 
дисципліни Безпека 
життєдіяльності» 
студентами денної 
форми навчання із 
галузі знань 23 



Соціальна робота / С. 
Писаревська, З. 
Яремко, В. Ващук // 
Л.: Видавництво ЛНУ, 
2019. – 50 с.

П. 8
Відповідальний 
виконавець наукової 
теми: «Ризик-
орієнтований підхід до 
формування 
відповідальності за 
особисту та 
колективну безпеку», 
термін виконання 
2017-2019 роки, номер 
держреєстрації 
0117U000890.

П. 12
1. Писаревська С. В., 
Ващук В. В., Яремко З. 
М. Усвідомлення 
студентами проблем, 
пов’язаних із 
використанням 
мобільних телефонів. 
Педагогіка безпеки. 
2020. Т. 5, № 1. С. 35–
42. 
https://doi.org/10.3164
9/2524-1079-2020-5-1-
035-042.
2. Яремко З. М., 
Писаревська С. В., 
Фірман В. М. 
Системний підхід до 
управління безпекою 
на пішохідних 
переходах. Управління 
розвитком складних 
систем. 2020. № 43. С. 
192–199. 
https://doi.org/10.3234
7/2412-
9933.2020.43.192-199
3. Sarakhman O. 
Voltammetric protocol 
for reliable 
determination of a 
platelet aggregation 
inhibitor dipyridamole 
on a bare miniaturized 
boron-doped diamond 
electrochemical sensor / 
O. Sarakhman, S. 
Pysarevska, L. 
Dubenska, D. M. 
Stanković, P. Otřísal, A. 
Planková, K. 
Kianičková, Ľ. Švorc // 
J. Electrochem. Soc. – 
2019. – V. 166(4). – P. 
B219-B226 doi: 
10.1149/2.0381904jes. 
4. Pysarevska S. A state-
of-the-art approach for 
facile and reliable 
determination of 
benzocaine in 
pharmaceuticals and 
biological samples based 
on the use of 
miniaturized boron-
doped diamond 
electrochemical sensor / 
S. Pysarevska, L. 
Dubenska, S. Plotycya, 
L. Švorc // Sensors and 
Actuators B: Chemical. 
– 2018. – V. 270. – P. 9-
17. 



https://doi.org/10.1016/
j.snb.2018.05.012
5. Dubenska L. 
Diazotation and azo 
coupling as the 
derivatization reactions 
for polarographic 
determination of some 
local anesthetics / L. 
Dubenska, S. Plotycya, 
M. Pylypets, S. 
Pysarevska // Voprosy 
khimii i khimicheskoi 
tekhnologii. – 2018. - 
№5. – P. 12-22 
https://udhtu.edu.ua/p
ublic/userfiles/file/VHH
T/2018/5/Dubenska.pdf
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майстерності, 
сертифікат СВ 
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21, виданий 23 січня 
2021 року. 6 кредитів 
ECTS
2. Цифрові 
інструменти Google 
для освіти. Базовий 
рівень, сертифікат 
NoGDTfE-02-03521, 
виданий 18 вересня 
2022 року. 1 кредит 
ECTS

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН 24. 
Здійснювати 
соціально-
педагогічну 
діяльність на 
партнерських 
засадах, 
налагоджувати 
співпрацю з 
представникам 
різних професійних 
груп та громад, 
створювати умови 
для розвитку 
особистості, її 
здібностей. 

Соціально-педагогічна 
діяльність у закладах 
освіти

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
малих групах, мозковий 
штурм, обговорення, 
дискусії, моделювання, 
ділова гра), виконання 
індивідуальних завдань, 
написання есе, реферату, 
підготовка презентацій, 
виступи.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

Педагогічна практика 
зі спеціалізації

Бесіда, консультації, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 

Аналіз роботи на базі 
практики (психолого-
педагогічна характеристика 



штурм), виконання 
індивідуальних завдань, 
спостереження, тестування, 
аналіз наукової літератури, 
проектування.

вихованця, соціальний 
паспорт, проведення 
виховного заходу, 
корекційного 
(розвивального) заняття, 
виконання індивідуальних 
завдань ) та під час 
диференційованого заліку 
(своєчасність здачі та якість 
оформлення звітної 
документації, відвідування, 
презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики)

Соціально-педагогічна 
профілактика 
девіантної поведінки

Лекції (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
малих групах, мозковий 
штурм, обговорення, 
дискусії), підготовка 
презентацій, виступи.

Семінарські та практичні 
заняття, самостійна робота, 
модульна контрольна 
робота, іспит 

Виробнича (соціальна) 
практика

Бесіда, консультації, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 
штурм), виконання
індивідуальних завдань, 
спостереження, тестування, 
аналіз наукової літератури, 
проектування.

Аналіз роботи на базі 
практики (пакет матеріалів 
діяльності закладу, 
нормативно-правові 
документи, якими керується 
заклад, проект соціальної 
програми з урахуванням 
специфіки закладу,  підбір 
методик для комплексної 
діагностики стану 
вразливості клієнта, 
проведення оцінки потреб, 
соціально-психологічна 
діагностика ,конспекти 
консультаційних, 
розвивальних, 
просвітницьких заходів) та 
під час диференційованого 
заліку (своєчасність здачі та 
якість оформлення звітної 
документації, відвідування, 
презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики).

Соціальна робота з 
клієнтами у складних 
життєвих обставинах

Пояснювально-
ілюстративний; 
репродуктивний; 
проблемний; частково-
пошуковий (евристичний); 
дослідницький; наочні; 
словесні; практичні;  
інтерактивні методи: метод 
проектів.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

Недержавний сектор у 
соціальній сфері

Пояснювально-
ілюстративний метод, лекція 
у формі розповіді, 
репродуктивний метод, 
активні методи навчання, 
метод проблемного викладу 
навчального матеріалу: 
створення проблемних 
ситуацій, дослідницький 
метод, наочні методи: 
ілюстрування, 
демонстрування, 
комп’ютерна презентація, 
відеометод у сполученні з 
новітніми ІТ та ТЗН 
(дистанційні, мультимедійні, 
веб-орієнтовані тощо), 
методи організації 
самостійної роботи: 
розв’язання завдань, 

Практичні та семінарські 
заняття, завдання для 
самостійної роботи, тести, 
екзамен



виконання проектів, 
індивідуальних і командних 
творчих завдань.

Розвиток та 
забезпечення надання 
соціальних послуг у 
громаді

Пояснювально-
ілюстративний (лекція,  
ілюстрування, 
демонстрування відео-
прикладів), дослідницький 
та пошуковий (пошук 
інформації, аналіз наукових 
джерел та нормативно-
правової бази), інтерактивні 
та методи активізації 
навчання (бесіда, мозковий 
штурм, дискусійні панелі, 
робота в парах/групах), 
наочні (презентації, 
демонстрація, перегляд 
відео-конференцій та відео-
семінарів), проектувальні 
(створення проектів), робота 
з навчально-методичною 
літературою.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тестування, усне і письмове 
опитування, письмове (або за 
допомогою інформаційних 
технологій) виконання 
завдань для самостійної 
роботи, груповий проект, 
залік.

ПРН4. 
Формулювати 
власні 
обґрунтовані 
судження на основі 
аналізу соціальної 
проблеми.

Психологія особистості Пояснювально-
ілюстративний; 
репродуктивний; 
проблемний; частково-
пошуковий (евристичний); 
дослідницький; наочні; 
словесні; практичні;  
інтерактивні методи: метод 
проектів.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

Історія української 
культури

Словесні, наочні, практичні, 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
дослідницький

Практичні та семінарські 
заняття, поточна успішність, 
доповідь, індивідуальна 
робота, участь у дискусії, 
запропоновані кейси для 
обговорення, контрольні 
роботи, іспит

Філософія Словесні: лекція, бесіда 
(вступна, репродуктивна, 
евристична), художня 
розповідь, пояснення, тощо.
Наочні: демонстрація, 
ілюстрація.
Практичні: вправи, 
практичні роботи, дослідні 
роботи, дискусії, бесіди, 
практики ведення панельних 
дискусій, тощо.

Практичні/семінарські 
заняття (виступ з основного 
питання, усна доповідь, 
доповнення, запитання до 
виступаючого, рецензія на 
виступ, участь у дискусіях),  
аналіз джерельної і 
монографічної літератури, 
письмові завдання (тестові, 
контрольні, творчі роботи), 
реферат, есе оформлені 
відповідно до вимог), 
самостійна робота, тестові 
завдання, іспит

Основи 
медіаграмотності

Пояснювально-
ілюстративний, 
дослідницький, пошуковий 
(евристичний), проблемного 
викладу
навчального матеріалу, 
інтерактивні та методи 
активізації навчання (бесіда, 
мозковий штурм, дискусія, 
робота в парах/групах тощо), 
наочні (презентації, 
демонстрація 
відеоматеріалів), 
проектувальні (створення 
навчальний відеопроектів), 
робота з навчально-
методичною літературою, 
програмні комп’ютерні 
засоби.

Семінарські заняття, 
практичні заняття, завдання 
самостійної роботи, 
модульна контрольна 
робота, залік

Соціальна психологія Пояснювально-
ілюстративний; 
репродуктивний; 
проблемний; частково-

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 



пошуковий (евристичний); 
дослідницький; наочні; 
словесні; практичні;  
інтерактивні методи: метод 
проектів.

контрольна робота, залік

Соціальна робота з 
клієнтами у складних 
життєвих обставинах

Пояснювально-
ілюстративний; 
репродуктивний; 
проблемний; частково-
пошуковий (евристичний); 
дослідницький; наочні; 
словесні; практичні;  
інтерактивні методи: метод 
проектів.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

Навчальна (соціально-
реабілітаційна) 
практика

Бесіда, консультації, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 
штурм), виконання 
індивідуальних завдань, 
спостереження, тестування, 
аналіз наукової літератури, 
проектування.

Аналіз роботи на базі 
практики (пакет матеріалів 
діяльності закладу, проект 
соціальної програми з 
урахуванням специфіки 
закладу, соціальний паспорт 
дитини або групи, соціально-
реабілітаційна робота з 
клієнтами, конспекти 
проведених 
консультаційних, 
розвивальних, 
просвітницьких заходів) та 
під час диференційованого 
заліку (своєчасність здачі та 
якість оформлення звітної 
документації, відвідування, 
презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики).

Навчальна 
(стажерська) практика

Бесіда, консультації, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 
штурм), виконання
індивідуальних завдань, 
спостереження, тестування, 
аналіз наукової літератури, 
проектування.

Аналіз роботи на базі 
практики (пакет матеріалів 
діяльності закладу, 
нормативно-правові 
документи, якими керується 
заклад, проект соціальної 
програми з урахуванням 
специфіки закладу,  підбір 
методик для комплексної 
діагностики стану 
вразливості клієнта, 
проведення оцінки потреб, 
соціально-психологічна 
діагностика ,конспекти 
консультаційних, 
розвивальних, 
просвітницьких заходів) та 
під час диференційованого 
заліку (своєчасність здачі та 
якість оформлення звітної 
документації, відвідування, 
презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики).

Виробнича (соціальна) 
практика

Бесіда, консультації, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 
штурм), виконання
індивідуальних завдань, 
спостереження, тестування, 
аналіз наукової літератури, 
проектування.

Аналіз роботи на базі 
практики (пакет матеріалів 
діяльності закладу, 
нормативно-правові 
документи, якими керується 
заклад, проект соціальної 
програми з урахуванням 
специфіки закладу,  підбір 
методик для комплексної 
діагностики стану 
вразливості клієнта, 
проведення оцінки потреб, 
соціально-психологічна 
діагностика ,конспекти 
консультаційних, 
розвивальних, 
просвітницьких заходів) та 
під час диференційованого 



заліку (своєчасність здачі та 
якість оформлення звітної 
документації, відвідування, 
презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики).

Соціально-педагогічна 
профілактика 
девіантної поведінки

Лекції (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
малих групах, мозковий 
штурм, обговорення, 
дискусії), підготовка 
презентацій, виступи.

Семінарські та практичні 
заняття, самостійна робота, 
модульна контрольна 
робота, іспит 

Соціально-педагогічна 
робота з різними 
типами сімей

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
малих групах, мозковий 
штурм, обговорення, 
дискусії), виконання 
індивідуальних завдань, 
підготовка
презентацій, виступи

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
лабораторна робота, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

Педагогічна практика 
зі спеціалізації

Бесіда, консультації, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 
штурм), виконання 
індивідуальних завдань, 
спостереження, тестування, 
аналіз наукової літератури, 
проектування.

Аналіз роботи на базі 
практики (психолого-
педагогічна характеристика 
вихованця, соціальний 
паспорт, проведення 
виховного заходу, 
корекційного 
(розвивального) заняття, 
виконання індивідуальних 
завдань ) та під час 
диференційованого заліку 
(своєчасність здачі та якість 
оформлення звітної 
документації, відвідування, 
презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики)

Основи соціалізації 
особистості

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
складання словнику 
ключових понять
теми, бесіда, веб-квест, 
робота в групах, робота в 
парах, методи взаємного 
навчання і контролю, ігрові 
методи, кейс-метод, 
мозковий штурм, дискусія, 
диспут, підготовка і 
доповнення презентацій, 
написання есе, 
рецензування, знаходження і 
виправлення помилок, 
рефлексія.

Поточне оцінювання, 
семінарські/практичні 
заняття, контрольна робота, 
самостійна робота, 
індивідуальне завдання, 
іспит.

ПРН16. 
Застосовувати 
методи 
менеджменту для 
організації власної 
професійної 
діяльності та 
управління 
діяльністю 
соціальних 
робітників і 
волонтерів, іншого 
персоналу.

Соціально-педагогічна 
діяльність у закладах 
освіти

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
малих групах, мозковий 
штурм, обговорення, 
дискусії, моделювання, 
ділова гра), виконання 
індивідуальних завдань, 
написання есе, реферату, 
підготовка презентацій, 
виступи.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

Соціальна робота у Пояснювально- Практичні заняття, 



центрах соціальних 
служб

ілюстративний, 
дослідницький, пошуковий 
(евристичний), проблемного 
викладу
навчального матеріалу, 
інтерактивні та методи 
активізації навчання (бесіда, 
мозковий штурм, дискусія, 
робота в парах/групах тощо), 
наочні (презентації, 
демонстрація 
відеоматеріалів), 
проектувальні (створення 
проектів), робота з 
навчально-методичною 
літературою.

семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, 
модульний контроль, залік

Соціальні технології 
розвитку громади

Пояснювально-
ілюстративний (лекція,  
ілюстрування, 
демонстрування відео-
прикладів), дослідницький 
та пошуковий (пошук 
інформації, аналіз наукових 
джерел та нормативно-
правової бази), інтерактивні 
та методи активізації 
навчання (бесіда, мозковий 
штурм, дискусійні панелі, 
робота в парах/групах), 
наочні (презентації, 
демонстрація, перегляд 
відео-конференцій та відео-
семінарів), проектувальні 
(створення проектів), робота 
з навчально-методичною 
літературою

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тестування, усне і письмове 
опитування, письмове (або за 
допомогою інформаційних 
технологій) виконання 
завдань для самостійної 
роботи, залік.

Недержавний сектор у 
соціальній сфері

Пояснювально-
ілюстративний метод, лекція 
у формі розповіді, 
репродуктивний метод, 
активні методи навчання, 
метод проблемного викладу 
навчального матеріалу: 
створення проблемних 
ситуацій, дослідницький 
метод, наочні методи: 
ілюстрування, 
демонстрування, 
комп’ютерна презентація, 
відеометод у сполученні з 
новітніми ІТ та ТЗН 
(дистанційні, мультимедійні, 
веб-орієнтовані тощо), 
методи організації 
самостійної роботи: 
розв’язання завдань, 
виконання проектів, 
індивідуальних і командних 
творчих завдань.

Практичні та семінарські 
заняття, завдання для 
самостійної роботи, тести, 
екзамен

Менеджмент 
соціальної роботи

Лекції, мультимедійні 
презентації, ілюстрування, 
демонстрування, дискусія, 
пояснення, евристична 
бесіда, стимулювання 
пізнавального інтересу, 
мотивування, розв’язування 
задач, робота в групах. 

Тестування, усне і письмове 
опитування, письмове 
виконання завдань для 
самостійної роботи,  іспит

Навчальна 
(волонтерська) 
практика

Бесіда, консультації, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 
штурм), виконання
індивідуальних завдань, 
спостереження, тестування, 
аналіз наукової літератури, 
проектування.

Аналіз роботи на базі 
практики (пакет матеріалів 
діяльності закладу, 
нормативно-правові 
документи, якими керується 
заклад, професійно-
психологічний портрет 
соціального педагога, аналіз 
відвідуваної установи, 
типове завдання з 
урахуванням специфіки бази 



практики) та під час 
диференційованого заліку 
(своєчасність здачі та якість 
оформлення звітної 
документації, відвідування, 
презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики).

ПРН6. Розробляти 
перспективні та 
поточні плани, 
програми 
проведення заходів, 
оперативно 
приймати 
ефективні рішення 
у складних 
ситуаціях.

Психолого-педагогічні 
засади 
міжособистісного 
спілкування та основи 
конфліктології

Лекція, бесіда, демонстрація 
прикладів, аналіз кейсів, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах), виконання 
групових завдань.

Практичні заняття, усне і 
письмове опитування, 
письмове (або за допомогою 
інформаційних технологій) 
виконання завдань для 
самостійної роботи, 
виконання індивідуально-
дослідного завдання, залік

Соціальна 
профілактика 
інтернет-ризиків

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
складання словнику 
ключових понять
лекції, бесіда, веб-квест, 
робота в групах, робота в 
парах, методи взаємного 
навчання і контролю, ігрові
методи, кейс-метод, 
мозковий штурм, дискусія, 
диспут, підготовка і 
доповнення презентацій, 
написання есе, 
рецензування, знаходження і 
виправлення помилок.

Семінарські та практичні 
заняття, самостійна робота, 
модульна контрольні роботи, 
індивідуальні завдання, 
іспит

Технології соціальної 
роботи в Україні і світі

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
складання словнику 
ключових понять
лекції, бесіда, веб-квест, 
робота в групах, робота в 
парах, методи взаємного 
навчання і контролю, ігрові
методи, кейс-метод, 
мозковий штурм, дискусія, 
диспут, підготовка і 
доповнення презентацій, 
написання есе, 
рецензування, знаходження і 
виправлення помилок.

Семінарські та практичні 
заняття, самостійна робота, 
модульна контрольні роботи, 
індивідуальні завдання, 
іспит

Сучасні інформаційні 
технології у 
професійній діяльності

Пояснювально-
ілюстративний метод,  
репродуктивний метод, 
активні методи навчання, 
метод проблемного викладу 
навчального матеріалу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод 
(залучення студентів до 
самостійного розв’язання 
завдання наукового 
характеру з використанням 
сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій), 
наочні методи 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
комп’ютерна презентація), 
робота з навчально-
методичною літературою, 
науковими джерелами і 
електронними ресурсами 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування,  
майндмеппінг), відео-метод 
у поєднанні з новітніми ІТ 
(дистанційні, мультимедійні, 
веб-орієнтовані тощо), 
методи організації 

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, індивідуальний 
проєкт, груповий проєкт, 
аналіз навчального дизайну  
(майндмеппінг), іспит 
(письмовий тест)



самостійної роботи: 
виконання проєктів, 
індивідуальних і командних 
творчих завдань

Соціальна робота з 
клієнтами у складних 
життєвих обставинах

Пояснювально-
ілюстративний; 
репродуктивний; 
проблемний; частково-
пошуковий (евристичний); 
дослідницький; наочні; 
словесні; практичні;  
інтерактивні методи: метод 
проектів.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

Курсова робота Бесіда, підготовка, 
консультація, 
спостереження, робота з 
навчально-методичною 
літературою, 
конспектування, тезування, 
реферування, дослідницько-
пошуковий метод, 
використання 
загальнонаукових методів 
дослідження: емпіричних 
(експеримент, 
спостереження, опитування, 
анкетування, інтерв’ю і т. д.), 
теоретичних (аналіз, синтез, 
абстрагування, 
узагальнення, індукція, 
дедукція, пояснення, 
класифікація тощо) та 
конкретно-наукових методів 
дослідження соціальної 
роботи, підбір дизайну 
дослідження.

Своєчасне виконання 
розділів курсової роботи, 
звітування, належне 
оформлення згідно 
методичних вимог та 
рекомендацій, презентація 
(лаконічність, повнота 
представлення результатів, 
використання ІКТ та 
унаочнення), апробація 
результатів дослідження 
(наукові публікації: тези, 
статті), присутність на 
захисті, публічний захист

Соціально-педагогічна 
діяльність у закладах 
освіти

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
малих групах, мозковий 
штурм, обговорення, 
дискусії, моделювання, 
ділова гра), виконання 
індивідуальних завдань, 
написання есе, реферату, 
підготовка презентацій, 
виступи

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

Виробнича (соціальна) 
практика

Бесіда, консультації, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 
штурм), виконання
індивідуальних завдань, 
спостереження, тестування, 
аналіз наукової літератури, 
проектування.

Аналіз роботи на базі 
практики (пакет матеріалів 
діяльності закладу, 
нормативно-правові 
документи, якими керується 
заклад, проект соціальної 
програми з урахуванням 
специфіки закладу,  підбір 
методик для комплексної 
діагностики стану 
вразливості клієнта, 
проведення оцінки потреб, 
соціально-психологічна 
діагностика ,конспекти 
консультаційних, 
розвивальних, 
просвітницьких заходів) та 
під час диференційованого 
заліку (своєчасність здачі та 
якість оформлення звітної 
документації, відвідування, 
презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики).

Соціально-педагогічна 
профілактика 
девіантної поведінки

Лекції (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 

Семінарські та практичні 
заняття, самостійна робота, 
модульна контрольна 



бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
малих групах, мозковий 
штурм, обговорення, 
дискусії), підготовка 
презентацій, виступи.

робота, іспит 

Професійне вигорання 
фахівців соціальної 
сфери

Лекція, пояснення, 
інструктаж; інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
імітаційно-рольова гра 
(наукова конференція, 
науковий семінар), 
мультимедійна презентація, 
ілюстрування, 
демонстрування, дискусія, 
розв’язування вправ і задач, 
самоспостереження, 
спостереження, методи 
контролю і самоконтролю, 
презентація наукових 
продуктів, виконання 
індивідуальних завдань.

Семінарські та практичні 
заняття, завдання 
самостійної роботи, 
індивідуальні завдання, 
презентація наукових 
продуктів, іспит

Проєктна діяльність у 
соціальній та 
педагогічній сферах

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм, 
кейс-метод, рольові ігри), 
виконання індивідуальних 
завдань, виконання 
командного проєкту.

Практичні/самостійні 
заняття, 
індивідуальні завдання, 
командне завдання / 
підготовка концепції 
проєкту, пітч-презентація 
соціального/педагогічного 
проєкту, тестування, іспит

Соціально-педагогічна 
робота з різними 
типами сімей

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
малих групах, мозковий 
штурм, обговорення, 
дискусії), виконання 
індивідуальних завдань, 
підготовка
презентацій, виступи

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
лабораторна робота, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

Педагогічна практика 
зі спеціалізації

Бесіда, консультації, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 
штурм), виконання 
індивідуальних завдань, 
спостереження, тестування, 
аналіз наукової літератури, 
проектування.

Аналіз роботи на базі 
практики (психолого-
педагогічна характеристика 
вихованця, соціальний 
паспорт, проведення 
виховного заходу, 
корекційного 
(розвивального) заняття, 
виконання індивідуальних 
завдань ) та під час 
диференційованого заліку 
(своєчасність здачі та якість 
оформлення звітної 
документації, відвідування, 
презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики)

Навчальна (соціально-
реабілітаційна) 
практика

Бесіда, консультації, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 
штурм), виконання 
індивідуальних завдань, 
спостереження, тестування, 
аналіз наукової літератури, 
проектування.

Аналіз роботи на базі 
практики (пакет матеріалів 
діяльності закладу, проект 
соціальної програми з 
урахуванням специфіки 
закладу, соціальний паспорт 
дитини або групи, соціально-
реабілітаційна робота з 
клієнтами, конспекти 
проведених 
консультаційних, 
розвивальних, 
просвітницьких заходів) та 
під час диференційованого 
заліку (своєчасність здачі та 
якість оформлення звітної 
документації, відвідування, 



презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики).

Кваліфікаційна робота Бесіда, підготовка, 
консультація, 
спостереження, робота з 
навчально-методичною 
літературою, 
конспектування, тезування, 
реферування, дослідницько-
пошуковий метод, 
використання 
загальнонаукових методів 
дослідження: емпіричних 
(експеримент, 
спостереження, опитування, 
анкетування, інтерв’ю і т. д.), 
теоретичних (аналіз, синтез, 
абстрагування, 
узагальнення, індукція, 
дедукція, пояснення, 
класифікація тощо) та 
конкретно-наукових методів 
дослідження соціальної 
роботи, підбір дизайну 
дослідження.

Моніторинг наукового 
керівника, 
апробація результатів 
дослідження (наукові 
публікації: тези, статті; 
участь у конференціях, 
круглих столах, вебінарах),  
захист кваліфікаційної 
роботи

ПРН7. 
Використовувати 
спеціалізоване 
програмне 
забезпечення у ході 
розв’язання 
професійних 
завдань.

Сучасні інформаційні 
технології у 
професійній діяльності

Пояснювально-
ілюстративний метод,  
репродуктивний метод, 
активні методи навчання, 
метод проблемного викладу 
навчального матеріалу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод 
(залучення студентів до 
самостійного розв’язання 
завдання наукового 
характеру з використанням 
сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій), 
наочні методи 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
комп’ютерна презентація), 
робота з навчально-
методичною літературою, 
науковими джерелами і 
електронними ресурсами 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування,  
майндмеппінг), відео-метод 
у поєднанні з новітніми ІТ 
(дистанційні, мультимедійні, 
веб-орієнтовані тощо), 
методи організації 
самостійної роботи: 
виконання проєктів, 
індивідуальних і командних 
творчих завдань

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, індивідуальний 
проєкт, груповий проєкт, 
аналіз навчального дизайну  
(майндмеппінг), іспит 
(письмовий тест)

Основи 
медіаграмотності

Пояснювально-
ілюстративний, 
дослідницький, пошуковий 
(евристичний), проблемного 
викладу
навчального матеріалу, 
інтерактивні та методи 
активізації навчання (бесіда, 
мозковий штурм, дискусія, 
робота в парах/групах тощо), 
наочні (презентації, 
демонстрація 
відеоматеріалів), 
проектувальні (створення 
навчальний відеопроектів), 
робота з навчально-
методичною літературою, 
програмні комп’ютерні 

Семінарські заняття, 
практичні заняття, завдання 
самостійної роботи, 
модульна контрольна 
робота, залік



засоби.
Технології соціальної 
роботи в Україні і світі

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
складання словнику 
ключових понять
лекції, бесіда, веб-квест, 
робота в групах, робота в 
парах, методи взаємного 
навчання і контролю, ігрові
методи, кейс-метод, 
мозковий штурм, дискусія, 
диспут, підготовка і 
доповнення презентацій, 
написання есе, 
рецензування, знаходження і 
виправлення помилок.

Семінарські та практичні 
заняття, самостійна робота, 
модульна контрольні роботи, 
індивідуальні завдання, 
іспит

Безпека 
життедіяльності та 
охорона праці

Словесні методи (лекції, 
бесіди з елементами 
формування проблемних 
завдань); наочні методи 
(мультимедійні презентації);  
практичні методи 
(розрахункові вправи з 
аналізом моделей реальних 
ситуацій);  проблемно-
пошукові (виконання 
завдань самостійної роботи, 
спрямованих на активізацію 
отриманих знань під час 
аудиторних занять та 
виробленню навичок 
самостійної пізнавальної 
діяльності); електронне 
навчання (e-learning).

Поточне оцінювання, 
семінарські/практичні 
заняття, контрольна робота, 
самостійна робота, 
індивідуальне завдання, 
залік.

Менеджмент 
соціальної роботи

Лекції, мультимедійні 
презентації, ілюстрування, 
демонстрування, дискусія, 
пояснення, евристична 
бесіда, стимулювання 
пізнавального інтересу, 
мотивування, розв’язування 
задач, робота в групах. 

Тестування, усне і письмове 
опитування, письмове 
виконання завдань для 
самостійної роботи,  іспит

Соціально-педагогічна 
профілактика 
девіантної поведінки

Лекції (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
малих групах, мозковий 
штурм, обговорення, 
дискусії), підготовка 
презентацій, виступи.

Семінарські та практичні 
заняття, самостійна робота, 
модульна контрольна 
робота, іспит 

Проєктна діяльність у 
соціальній та 
педагогічній сферах

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм, 
кейс-метод, рольові ігри), 
виконання індивідуальних 
завдань, виконання 
командного проєкту.

Практичні/самостійні 
заняття, 
індивідуальні завдання, 
командне завдання / 
підготовка концепції 
проєкту, пітч-презентація 
соціального/педагогічного 
проєкту, тестування, іспит

ПРН9. 
Використовувати 
відповідні наукові 
дослідження та 
застосовувати 
дослідницькі 
професійні навички 
у ході надання 
соціальної 
допомоги.

Навчальна (соціально-
реабілітаційна) 
практика

Бесіда, консультації, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 
штурм), виконання 
індивідуальних завдань, 
спостереження, тестування, 
аналіз наукової літератури, 
проектування.

Аналіз роботи на базі 
практики (пакет матеріалів 
діяльності закладу, проект 
соціальної програми з 
урахуванням специфіки 
закладу, соціальний паспорт 
дитини або групи, соціально-
реабілітаційна робота з 
клієнтами, конспекти 
проведених 
консультаційних, 
розвивальних, 
просвітницьких заходів) та 
під час диференційованого 
заліку (своєчасність здачі та 
якість оформлення звітної 
документації, відвідування, 



презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики).

Навчальна 
(стажерська) практика

Бесіда, консультації, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 
штурм), виконання
індивідуальних завдань, 
спостереження, тестування, 
аналіз наукової літератури, 
проектування.

Аналіз роботи на базі 
практики (пакет матеріалів 
діяльності закладу, 
нормативно-правові 
документи, якими керується 
заклад, проект соціальної 
програми з урахуванням 
специфіки закладу,  підбір 
методик для комплексної 
діагностики стану 
вразливості клієнта, 
проведення оцінки потреб, 
соціально-психологічна 
діагностика ,конспекти 
консультаційних, 
розвивальних, 
просвітницьких заходів) та 
під час диференційованого 
заліку (своєчасність здачі та 
якість оформлення звітної 
документації, відвідування, 
презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики).

Виробнича (соціальна) 
практика

Бесіда, консультації, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 
штурм), виконання
індивідуальних завдань, 
спостереження, тестування, 
аналіз наукової літератури, 
проектування.

Аналіз роботи на базі 
практики (пакет матеріалів 
діяльності закладу, 
нормативно-правові 
документи, якими керується 
заклад, проект соціальної 
програми з урахуванням 
специфіки закладу,  підбір 
методик для комплексної 
діагностики стану 
вразливості клієнта, 
проведення оцінки потреб, 
соціально-психологічна 
діагностика ,конспекти 
консультаційних, 
розвивальних, 
просвітницьких заходів) та 
під час диференційованого 
заліку (своєчасність здачі та 
якість оформлення звітної 
документації, відвідування, 
презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики).

Кваліфікаційна робота Бесіда, підготовка, 
консультація, 
спостереження, робота з 
навчально-методичною 
літературою, 
конспектування, тезування, 
реферування, дослідницько-
пошуковий метод, 
використання 
загальнонаукових методів 
дослідження: емпіричних 
(експеримент, 
спостереження, опитування, 
анкетування, інтерв’ю і т. д.), 
теоретичних (аналіз, синтез, 
абстрагування, 
узагальнення, індукція, 
дедукція, пояснення, 
класифікація тощо) та 
конкретно-наукових методів 
дослідження соціальної 
роботи, підбір дизайну 
дослідження.

Моніторинг наукового 
керівника, 
апробація результатів 
дослідження (наукові 
публікації: тези, статті; 
участь у конференціях, 
круглих столах, вебінарах),  
захист кваліфікаційної 
роботи

Курсова робота Бесіда, підготовка, Своєчасне виконання 



консультація, 
спостереження, робота з 
навчально-методичною 
літературою, 
конспектування, тезування, 
реферування, дослідницько-
пошуковий метод, 
використання 
загальнонаукових методів 
дослідження: емпіричних 
(експеримент, 
спостереження, опитування, 
анкетування, інтерв’ю і т. д.), 
теоретичних (аналіз, синтез, 
абстрагування, 
узагальнення, індукція, 
дедукція, пояснення, 
класифікація тощо) та 
конкретно-наукових методів 
дослідження соціальної 
роботи, підбір дизайну 
дослідження.

розділів курсової роботи, 
звітування, належне 
оформлення згідно 
методичних вимог та 
рекомендацій, презентація 
(лаконічність, повнота 
представлення результатів, 
використання ІКТ та 
унаочнення), апробація 
результатів дослідження 
(наукові публікації: тези, 
статті), присутність на 
захисті, публічний захист

Сучасні інформаційні 
технології у 
професійній діяльності

Пояснювально-
ілюстративний метод,  
репродуктивний метод, 
активні методи навчання, 
метод проблемного викладу 
навчального матеріалу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод 
(залучення студентів до 
самостійного розв’язання 
завдання наукового 
характеру з використанням 
сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій), 
наочні методи 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
комп’ютерна презентація), 
робота з навчально-
методичною літературою, 
науковими джерелами і 
електронними ресурсами 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування,  
майндмеппінг), відео-метод 
у поєднанні з новітніми ІТ 
(дистанційні, мультимедійні, 
веб-орієнтовані тощо), 
методи організації 
самостійної роботи: 
виконання проєктів, 
індивідуальних і командних 
творчих завдань.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, індивідуальний 
проєкт, груповий проєкт, 
аналіз навчального дизайну  
(майндмеппінг), іспит 
(письмовий тест)

Основи наукових 
соціальних досліджень

Пояснювально-
ілюстративний (лекція,  
ілюстрування, 
демонстрування відео-
прикладів), дослідницький 
та пошуковий (пошук 
інформації, аналіз наукових 
джерел, підбір наукових 
публікацій), інтерактивні та 
методи активізації навчання 
(бесіда, мозковий штурм, 
дискусійні панелі, робота в 
парах/групах), наочні 
(презентації, демонстрація), 
проектувальні, робота з 
навчально-методичною 
літературою (підбір наукових 
джерел).

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тестування, усне і письмове 
опитування, письмове (або за 
допомогою інформаційних 
технологій) виконання 
завдань для самостійної 
роботи, екзамен.

Навчальна 
(волонтерська) 
практика

Бесіда, консультації, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 
штурм), виконання
індивідуальних завдань, 
спостереження, тестування, 

Аналіз роботи на базі 
практики (пакет матеріалів 
діяльності закладу, 
нормативно-правові 
документи, якими керується 
заклад, професійно-



аналіз наукової літератури, 
проектування.

психологічний портрет 
соціального педагога, аналіз 
відвідуваної установи, 
типове завдання з 
урахуванням специфіки бази 
практики) та під час 
диференційованого заліку 
(своєчасність здачі та якість 
оформлення звітної 
документації, відвідування, 
презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики).

ПРН22. 
Демонструвати 
уміння креативно 
вирішувати 
проблеми та 
приймати 
інноваційні 
рішення, мислити 
та застосовувати 
творчі здібності до 
формування 
принципово нових 
ідей.

Сучасні інформаційні 
технології у 
професійній діяльності

Пояснювально-
ілюстративний метод,  
репродуктивний метод, 
активні методи навчання, 
метод проблемного викладу 
навчального матеріалу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод 
(залучення студентів до 
самостійного розв’язання 
завдання наукового 
характеру з використанням 
сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій), 
наочні методи 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
комп’ютерна презентація), 
робота з навчально-
методичною літературою, 
науковими джерелами і 
електронними ресурсами 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування,  
майндмеппінг), відео-метод 
у поєднанні з новітніми ІТ 
(дистанційні, мультимедійні, 
веб-орієнтовані тощо), 
методи організації 
самостійної роботи: 
виконання проєктів, 
індивідуальних і командних 
творчих завдань.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, індивідуальний 
проєкт, груповий проєкт, 
аналіз навчального дизайну  
(майндмеппінг), іспит 
(письмовий тест)

Технології соціальної 
роботи в Україні і світі

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
складання словнику 
ключових понять
лекції, бесіда, веб-квест, 
робота в групах, робота в 
парах, методи взаємного 
навчання і контролю, ігрові
методи, кейс-метод, 
мозковий штурм, дискусія, 
диспут, підготовка і 
доповнення презентацій, 
написання есе, 
рецензування, знаходження і 
виправлення помилок.

Семінарські та практичні 
заняття, самостійна робота, 
модульна контрольні роботи, 
індивідуальні завдання, 
іспит

Курсова робота Бесіда, підготовка, 
консультація, 
спостереження, робота з 
навчально-методичною 
літературою, 
конспектування, тезування, 
реферування, дослідницько-
пошуковий метод, 
використання 
загальнонаукових методів 
дослідження: емпіричних 
(експеримент, 
спостереження, опитування, 
анкетування, інтерв’ю і т. д.), 
теоретичних (аналіз, синтез, 

Своєчасне виконання 
розділів курсової роботи, 
звітування, належне 
оформлення згідно 
методичних вимог та 
рекомендацій, презентація 
(лаконічність, повнота 
представлення результатів, 
використання ІКТ та 
унаочнення), апробація 
результатів дослідження 
(наукові публікації: тези, 
статті), присутність на 
захисті, публічний захист



абстрагування, 
узагальнення, індукція, 
дедукція, пояснення, 
класифікація тощо) та 
конкретно-наукових методів 
дослідження соціальної 
роботи, підбір дизайну 
дослідження.

Навчальна 
(стажерська) практика

Бесіда, консультації, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 
штурм), виконання
індивідуальних завдань, 
спостереження, тестування, 
аналіз наукової літератури, 
проектування.

Аналіз роботи на базі 
практики (пакет матеріалів 
діяльності закладу, 
нормативно-правові 
документи, якими керується 
заклад, проект соціальної 
програми з урахуванням 
специфіки закладу,  підбір 
методик для комплексної 
діагностики стану 
вразливості клієнта, 
проведення оцінки потреб, 
соціально-психологічна 
діагностика ,конспекти 
консультаційних, 
розвивальних, 
просвітницьких заходів) та 
під час диференційованого 
заліку (своєчасність здачі та 
якість оформлення звітної 
документації, відвідування, 
презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики).

Виробнича (соціальна) 
практика

Бесіда, консультації, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 
штурм), виконання
індивідуальних завдань, 
спостереження, тестування, 
аналіз наукової літератури, 
проектування.

Аналіз роботи на базі 
практики (пакет матеріалів 
діяльності закладу, 
нормативно-правові 
документи, якими керується 
заклад, проект соціальної 
програми з урахуванням 
специфіки закладу,  підбір 
методик для комплексної 
діагностики стану 
вразливості клієнта, 
проведення оцінки потреб, 
соціально-психологічна 
діагностика ,конспекти 
консультаційних, 
розвивальних, 
просвітницьких заходів) та 
під час диференційованого 
заліку (своєчасність здачі та 
якість оформлення звітної 
документації, відвідування, 
презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики).

Атестаційний екзамен Бесіда, підготовка, 
індивідуальні, групові 
консультації, робота з 
навчально-методичною 
літературою, 
конспектування, тезування

Відповіді на уточнюючі 
та/або додаткові питання, 
іспит

Кваліфікаційна робота Бесіда, підготовка, 
консультація, 
спостереження, робота з 
навчально-методичною 
літературою, 
конспектування, тезування, 
реферування, дослідницько-
пошуковий метод, 
використання 
загальнонаукових методів 
дослідження: емпіричних 
(експеримент, 
спостереження, опитування, 
анкетування, інтерв’ю і т. д.), 

Моніторинг наукового 
керівника, апробація 
результатів дослідження 
(наукові публікації: тези, 
статті; участь у 
конференціях, круглих 
столах, вебінарах),  захист 
кваліфікаційної роботи



теоретичних (аналіз, синтез, 
абстрагування, 
узагальнення, індукція, 
дедукція, пояснення, 
класифікація тощо) та 
конкретно-наукових методів 
дослідження соціальної 
роботи, підбір дизайну 
дослідження.

Проєктна діяльність у 
соціальній та 
педагогічній сферах

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм, 
кейс-метод, рольові ігри), 
виконання індивідуальних 
завдань, виконання 
командного проєкту.

Практичні/самостійні 
заняття, 
індивідуальні завдання, 
командне завдання / 
підготовка концепції 
проєкту, пітч-презентація 
соціального/педагогічного 
проєкту, тестування, іспит

Педагогічна практика 
зі спеціалізації

Бесіда, консультації, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 
штурм), виконання 
індивідуальних завдань, 
спостереження, тестування, 
аналіз наукової літератури, 
проектування.

Аналіз роботи на базі 
практики (психолого-
педагогічна характеристика 
вихованця, соціальний 
паспорт, проведення 
виховного заходу, 
корекційного 
(розвивального) заняття, 
виконання індивідуальних 
завдань ) та під час 
диференційованого заліку 
(своєчасність здачі та якість 
оформлення звітної 
документації, відвідування, 
презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики)

ПРН18. 
Налагоджувати 
співпрацю з 
представникам 
різних професійних 
груп та громад; 
використовувати 
стратегії 
індивідуального та 
колективного 
представництва 
інтересів клієнтів.

Технології соціальної 
роботи в Україні і світі

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
складання словнику 
ключових понять
лекції, бесіда, веб-квест, 
робота в групах, робота в 
парах, методи взаємного 
навчання і контролю, ігрові
методи, кейс-метод, 
мозковий штурм, дискусія, 
диспут, підготовка і 
доповнення презентацій, 
написання есе, 
рецензування, знаходження і 
виправлення помилок.

Семінарські та практичні 
заняття, самостійна робота, 
модульна контрольні роботи, 
індивідуальні завдання, 
іспит

Деонтологія соціальної 
роботи

Пояснювально-
ілюстративний (лекція,  
ілюстрування, 
демонстрування відео-
прикладів), дослідницький 
та пошуковий (пошук 
інформації, аналіз наукових 
джерел), інтерактивні та 
методи активізації навчання 
(мозковий штурм, дискусійні 
панелі, робота в 
парах/групах, розв’язування 
задач /вирішення 
практичних кейсів, наочні 
(презентації, демонстрація), 
проектувальні (створення 
проектів).

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тестування, усне і письмове 
опитування, письмове (або за 
допомогою інформаційних 
технологій) виконання 
завдань для самостійної 
роботи, есе, залік.

Менеджмент 
соціальної роботи

Лекції, мультимедійні 
презентації, ілюстрування, 
демонстрування, дискусія, 
пояснення, евристична 
бесіда, стимулювання 
пізнавального інтересу, 
мотивування, розв’язування 
задач, робота в групах. 

Тестування, усне і письмове 
опитування, письмове 
виконання завдань для 
самостійної роботи,  іспит



Розвиток та 
забезпечення надання 
соціальних послуг у 
громаді

Пояснювально-
ілюстративний (лекція,  
ілюстрування, 
демонстрування відео-
прикладів), дослідницький 
та пошуковий (пошук 
інформації, аналіз наукових 
джерел та нормативно-
правової бази), інтерактивні 
та методи активізації 
навчання (бесіда, мозковий 
штурм, дискусійні панелі, 
робота в парах/групах), 
наочні (презентації, 
демонстрація, перегляд 
відео-конференцій та відео-
семінарів), проектувальні 
(створення проектів), робота 
з навчально-методичною 
літературою.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тестування, усне і письмове 
опитування, письмове (або за 
допомогою інформаційних 
технологій) виконання 
завдань для самостійної 
роботи, груповий проект, 
залік.

Соціальна робота з 
клієнтами у складних 
життєвих обставинах

Пояснювально-
ілюстративний; 
репродуктивний; 
проблемний; частково-
пошуковий (евристичний); 
дослідницький; наочні; 
словесні; практичні;  
інтерактивні методи: метод 
проектів.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

Недержавний сектор у 
соціальній сфері

Пояснювально-
ілюстративний метод, лекція 
у формі розповіді, 
репродуктивний метод, 
активні методи навчання, 
метод проблемного викладу 
навчального матеріалу: 
створення проблемних 
ситуацій, дослідницький 
метод, наочні методи: 
ілюстрування, 
демонстрування, 
комп’ютерна презентація, 
відеометод у сполученні з 
новітніми ІТ та ТЗН 
(дистанційні, мультимедійні, 
веб-орієнтовані тощо), 
методи організації 
самостійної роботи: 
розв’язання завдань, 
виконання проектів, 
індивідуальних і командних 
творчих завдань.

Практичні та семінарські 
заняття, завдання для 
самостійної роботи, тести, 
екзамен

Соціальні технології 
розвитку громади

Пояснювально-
ілюстративний (лекція,  
ілюстрування, 
демонстрування відео-
прикладів), дослідницький 
та пошуковий (пошук 
інформації, аналіз наукових 
джерел та нормативно-
правової бази), інтерактивні 
та методи активізації 
навчання (бесіда, мозковий 
штурм, дискусійні панелі, 
робота в парах/групах), 
наочні (презентації, 
демонстрація, перегляд 
відео-конференцій та відео-
семінарів), проектувальні 
(створення проектів), робота 
з навчально-методичною 
літературою.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тестування, усне і письмове 
опитування, письмове (або за 
допомогою інформаційних 
технологій) виконання 
завдань для самостійної 
роботи, залік.

Соціальна робота у 
центрах соціальних 
служб

Пояснювально-
ілюстративний, 
дослідницький, пошуковий 
(евристичний), проблемного 
викладу
навчального матеріалу, 

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, 
модульний контроль, залік



інтерактивні та методи 
активізації навчання (бесіда, 
мозковий штурм, дискусія, 
робота в парах/групах тощо), 
наочні (презентації, 
демонстрація 
відеоматеріалів), 
проектувальні (створення 
проектів), робота з 
навчально-методичною 
літературою.

ПРН17. 
Встановлювати та 
підтримувати 
взаємини з 
клієнтами на 
підґрунті взаємної 
довіри та 
відповідно до 
етичних принципів і 
стандартів 
соціальної роботи, 
надавати їм 
психологічну 
підтримку й 
наснажувати 
клієнтів.

Педагогічна практика 
зі спеціалізації

Бесіда, консультації, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 
штурм), виконання 
індивідуальних завдань, 
спостереження, тестування, 
аналіз наукової літератури, 
проектування.

Аналіз роботи на базі 
практики (психолого-
педагогічна характеристика 
вихованця, соціальний 
паспорт, проведення 
виховного заходу, 
корекційного 
(розвивального) заняття, 
виконання індивідуальних 
завдань ) та під час 
диференційованого заліку 
(своєчасність здачі та якість 
оформлення звітної 
документації, відвідування, 
презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики)

Арт-терапія в освіті Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
виконання індивідуальних
завдань, проектів

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
модульна контрольна 
робота, залік

Загальна та соціальна 
педагогіка

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
складання словнику 
ключових понять
лекції, бесіда, веб-квест, 
робота в групах, робота в 
парах, методи взаємного 
навчання і контролю, ігрові
методи, кейс-метод, 
мозковий штурм, дискусія, 
диспут, підготовка і 
доповнення презентацій, 
написання есе, 
рецензування, знаходження і 
виправлення помилок.

Семінарські та практичні 
заняття, самостійна робота, 
модульна контрольні роботи, 
індивідуальні завдання, 
іспит

Розвиток та 
забезпечення надання 
соціальних послуг у 
громаді

Пояснювально-
ілюстративний (лекція,  
ілюстрування, 
демонстрування відео-
прикладів), дослідницький 
та пошуковий (пошук 
інформації, аналіз наукових 
джерел та нормативно-
правової бази), інтерактивні 
та методи активізації 
навчання (бесіда, мозковий 
штурм, дискусійні панелі, 
робота в парах/групах), 
наочні (презентації, 
демонстрація, перегляд 
відео-конференцій та відео-
семінарів), проектувальні 
(створення проектів), робота 
з навчально-методичною 
літературою.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тестування, усне і письмове 
опитування, письмове (або за 
допомогою інформаційних 
технологій) виконання 
завдань для самостійної 
роботи, груповий проект, 
залік.

Загальна та вікова 
психологія

Пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемний; частково-
пошуковий (евристичний);  
дослідницький; наочні; 
словесні;  практичні;  
інтерактивні методи: метод 

Семінарські заняття, 
практичні заняття, 
модульний контроль, іспит



проектів.
Деонтологія соціальної 
роботи

Пояснювально-
ілюстративний (лекція,  
ілюстрування, 
демонстрування відео-
прикладів), дослідницький 
та пошуковий (пошук 
інформації, аналіз наукових 
джерел), інтерактивні та 
методи активізації навчання 
(мозковий штурм, дискусійні 
панелі, робота в 
парах/групах, розв’язування 
задач /вирішення 
практичних кейсів, наочні 
(презентації, демонстрація), 
проектувальні (створення 
проектів).

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тестування, усне і письмове 
опитування, письмове (або за 
допомогою інформаційних 
технологій) виконання 
завдань для самостійної 
роботи, есе, залік.

Основи соціально-
правового захисту 
особистості

Пояснювально-
ілюстративний (лекція,  
ілюстрування, 
демонстрування відео-
прикладів), дослідницький 
та пошуковий (пошук 
інформації, аналіз наукових 
джерел та нормативно-
правової бази), інтерактивні 
та методи активізації 
навчання (бесіда, мозковий 
штурм, дискусійні панелі, 
робота в парах/групах,), 
наочні (презентації, 
демонстрація),проектувальні 
(створення групових 
презентації), робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тестування, усне і письмове 
опитування, письмове (або за 
допомогою інформаційних 
технологій) виконання 
завдань для самостійної 
роботи, екзамен

Психолого-педагогічні 
засади 
міжособистісного 
спілкування та основи 
конфліктології

Лекція, бесіда, демонстрація 
прикладів, аналіз кейсів, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах), виконання 
групових завдань.

Практичні заняття, усне і 
письмове опитування, 
письмове (або за допомогою 
інформаційних технологій) 
виконання завдань для 
самостійної роботи, 
виконання індивідуально-
дослідного завдання, залік

Соціальна робота з 
клієнтами у складних 
життєвих обставинах

Пояснювально-
ілюстративний; 
репродуктивний; 
проблемний; частково-
пошуковий (евристичний); 
дослідницький; наочні; 
словесні; практичні;  
інтерактивні методи: метод 
проектів.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

ПРН14. Самостійно 
визначати ті 
обставини, у 
з’ясуванні яких 
потрібна соціальна 
допомога.

Педагогічна практика 
зі спеціалізації

Бесіда, консультації, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 
штурм), виконання 
індивідуальних завдань, 
спостереження, тестування, 
аналіз наукової літератури, 
проектування.

Аналіз роботи на базі 
практики (психолого-
педагогічна характеристика 
вихованця, соціальний 
паспорт, проведення 
виховного заходу, 
корекційного 
(розвивального) заняття, 
виконання індивідуальних 
завдань ) та під час 
диференційованого заліку 
(своєчасність здачі та якість 
оформлення звітної 
документації, відвідування, 
презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики)

Професійне вигорання 
фахівців соціальної 
сфери

Лекція, пояснення, 
інструктаж; інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
імітаційно-рольова гра 

Семінарські та практичні 
заняття, завдання 
самостійної роботи, 
індивідуальні завдання, 
презентація наукових 



(наукова конференція, 
науковий семінар), 
мультимедійна презентація, 
ілюстрування, 
демонстрування, дискусія, 
розв’язування вправ і задач, 
самоспостереження, 
спостереження, методи 
контролю і самоконтролю, 
презентація наукових 
продуктів, виконання 
індивідуальних завдань.

продуктів, іспит

Виробнича (соціальна) 
практика

Бесіда, консультації, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 
штурм), виконання
індивідуальних завдань, 
спостереження, тестування, 
аналіз наукової літератури, 
проектування.

Аналіз роботи на базі 
практики (пакет матеріалів 
діяльності закладу, 
нормативно-правові 
документи, якими керується 
заклад, проект соціальної 
програми з урахуванням 
специфіки закладу,  підбір 
методик для комплексної 
діагностики стану 
вразливості клієнта, 
проведення оцінки потреб, 
соціально-психологічна 
діагностика ,конспекти 
консультаційних, 
розвивальних, 
просвітницьких заходів) та 
під час диференційованого 
заліку (своєчасність здачі та 
якість оформлення звітної 
документації, відвідування, 
презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики).

Теорія соціальної 
роботи

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
малих групах, мозковий 
штурм, обговорення, 
дискусії), виконання 
індивідуальних завдань, 
написання
есе, реферату, підготовка 
презентацій, виступи.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

Розвиток та 
забезпечення надання 
соціальних послуг у 
громаді

Пояснювально-
ілюстративний (лекція,  
ілюстрування, 
демонстрування відео-
прикладів), дослідницький 
та пошуковий (пошук 
інформації, аналіз наукових 
джерел та нормативно-
правової бази), інтерактивні 
та методи активізації 
навчання (бесіда, мозковий 
штурм, дискусійні панелі, 
робота в парах/групах), 
наочні (презентації, 
демонстрація, перегляд 
відео-конференцій та відео-
семінарів), проектувальні 
(створення проектів), робота 
з навчально-методичною 
літературою.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тестування, усне і письмове 
опитування, письмове (або за 
допомогою інформаційних 
технологій) виконання 
завдань для самостійної 
роботи, груповий проект, 
залік.

Соціальна робота у 
центрах соціальних 
служб

Пояснювально-
ілюстративний, 
дослідницький, пошуковий 
(евристичний), проблемного 
викладу
навчального матеріалу, 
інтерактивні та методи 
активізації навчання (бесіда, 
мозковий штурм, дискусія, 

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, 
модульний контроль, залік



робота в парах/групах тощо), 
наочні (презентації, 
демонстрація 
відеоматеріалів), 
проектувальні (створення 
проектів), робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Соціальна 
профілактика 
інтернет-ризиків

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
складання словнику 
ключових понять
лекції, бесіда, веб-квест, 
робота в групах, робота в 
парах, методи взаємного 
навчання і контролю, ігрові
методи, кейс-метод, 
мозковий штурм, дискусія, 
диспут, підготовка і 
доповнення презентацій, 
написання есе, 
рецензування, знаходження і 
виправлення помилок.

Семінарські та практичні 
заняття, самостійна робота, 
модульна контрольні роботи, 
індивідуальні завдання, 
іспит

Соціальна робота з 
клієнтами у складних 
життєвих обставинах

Пояснювально-
ілюстративний; 
репродуктивний; 
проблемний; частково-
пошуковий (евристичний); 
дослідницький; наочні; 
словесні; практичні;  
інтерактивні методи: метод 
проектів.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

ПРН8. Критично 
аналізувати й 
оцінювати чинну 
соціальну політику 
країни, соціально-
політичні процеси 
на 
загальнодержавном
у, регіональному та 
місцевому рівнях.

Історія України Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
групах, обговорення, 
дискусії), виконання 
індивідуальних завдань (есе, 
реферат), презентація

Семінарські заняття, 
практичні заняття, 
колоквіуми, домашня 
письмова робота (реферат), 
іспит

Теорія соціальної 
роботи

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
малих групах, мозковий 
штурм, обговорення, 
дискусії), виконання 
індивідуальних завдань, 
написання
есе, реферату, підготовка 
презентацій, виступи.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

Ґенеза соціальної 
роботи

Лекції (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
малих групах, мозковий 
штурм, обговорення, 
дискусії), підготовка 
презентацій, виступи

Семінарські та практичні 
заняття, самостійна робота, 
модульна контрольна 
робота, іспит

Технології соціальної 
роботи в Україні і світі

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
складання словнику 
ключових понять
лекції, бесіда, веб-квест, 
робота в групах, робота в 
парах, методи взаємного 
навчання і контролю, ігрові
методи, кейс-метод, 
мозковий штурм, дискусія, 
диспут, підготовка і 
доповнення презентацій, 

Семінарські та практичні 
заняття, самостійна робота, 
модульна контрольні роботи, 
індивідуальні завдання, 
іспит



написання есе, 
рецензування, знаходження і 
виправлення помилок.

Основи соціально-
правового захисту 
особистості

Пояснювально-
ілюстративний (лекція,  
ілюстрування, 
демонстрування відео-
прикладів), дослідницький 
та пошуковий (пошук 
інформації, аналіз наукових 
джерел та нормативно-
правової бази), інтерактивні 
та методи активізації 
навчання (бесіда, мозковий 
штурм, дискусійні панелі, 
робота в парах/групах,), 
наочні (презентації, 
демонстрація),проектувальні 
(створення групових 
презентації), робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тестування, усне і письмове 
опитування, письмове (або за 
допомогою інформаційних 
технологій) виконання 
завдань для самостійної 
роботи, екзамен.

Недержавний сектор у 
соціальній сфері

Пояснювально-
ілюстративний метод, лекція 
у формі розповіді, 
репродуктивний метод, 
активні методи навчання, 
метод проблемного викладу 
навчального матеріалу: 
створення проблемних 
ситуацій, дослідницький 
метод, наочні методи: 
ілюстрування, 
демонстрування, 
комп’ютерна презентація, 
відеометод у сполученні з 
новітніми ІТ та ТЗН 
(дистанційні, мультимедійні, 
веб-орієнтовані тощо), 
методи організації 
самостійної роботи: 
розв’язання завдань, 
виконання проектів, 
індивідуальних і командних 
творчих завдань.

Практичні та семінарські 
заняття, завдання для 
самостійної роботи, тести, 
екзамен

Соціальні технології 
розвитку громади

Пояснювально-
ілюстративний (лекція,  
ілюстрування, 
демонстрування відео-
прикладів), дослідницький 
та пошуковий (пошук 
інформації, аналіз наукових 
джерел та нормативно-
правової бази), інтерактивні 
та методи активізації 
навчання (бесіда, мозковий 
штурм, дискусійні панелі, 
робота в парах/групах), 
наочні (презентації, 
демонстрація, перегляд 
відео-конференцій та відео-
семінарів), проектувальні 
(створення проектів), робота 
з навчально-методичною 
літературою.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тестування, усне і письмове 
опитування, письмове (або за 
допомогою інформаційних 
технологій) виконання 
завдань для самостійної 
роботи, залік.

Курсова робота Бесіда, підготовка, 
консультація, 
спостереження, робота з 
навчально-методичною 
літературою, 
конспектування, тезування, 
реферування, дослідницько-
пошуковий метод, 
використання 
загальнонаукових методів 
дослідження: емпіричних 
(експеримент, 
спостереження, опитування, 

Своєчасне виконання 
розділів курсової роботи, 
звітування, належне 
оформлення згідно 
методичних вимог та 
рекомендацій, презентація 
(лаконічність, повнота 
представлення результатів, 
використання ІКТ та 
унаочнення), апробація 
результатів дослідження 
(наукові публікації: тези, 
статті), присутність на 



анкетування, інтерв’ю і т. д.), 
теоретичних (аналіз, синтез, 
абстрагування, 
узагальнення, індукція, 
дедукція, пояснення, 
класифікація тощо) та 
конкретно-наукових методів 
дослідження соціальної 
роботи, підбір дизайну 
дослідження.

захисті, публічний захист

Атестаційний екзамен Бесіда, підготовка, 
індивідуальні, групові 
консультації, робота з 
навчально-методичною 
літературою, 
конспектування, тезування

Відповіді на уточнюючі 
та/або додаткові питання, 
іспит

Кваліфікаційна робота Бесіда, підготовка, 
консультація, 
спостереження, робота з 
навчально-методичною 
літературою, 
конспектування, тезування, 
реферування, дослідницько-
пошуковий метод, 
використання 
загальнонаукових методів 
дослідження: емпіричних 
(експеримент, 
спостереження, опитування, 
анкетування, інтерв’ю і т. д.), 
теоретичних (аналіз, синтез, 
абстрагування, 
узагальнення, індукція, 
дедукція, пояснення, 
класифікація тощо) та 
конкретно-наукових методів 
дослідження соціальної 
роботи, підбір дизайну 
дослідження.

Моніторинг наукового 
керівника, 
апробація результатів 
дослідження (наукові 
публікації: тези, статті; 
участь у конференціях, 
круглих столах, вебінарах),  
захист кваліфікаційної 
роботи

Загальна та соціальна 
педагогіка

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
складання словнику 
ключових понять
лекції, бесіда, веб-квест, 
робота в групах, робота в 
парах, методи взаємного 
навчання і контролю, ігрові
методи, кейс-метод, 
мозковий штурм, дискусія, 
диспут, підготовка і 
доповнення презентацій, 
написання есе, 
рецензування, знаходження і 
виправлення помилок.

Семінарські та практичні 
заняття, самостійна робота, 
модульна контрольні роботи, 
індивідуальні завдання, 
іспит

Соціально-педагогічна 
робота з різними 
типами сімей

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
малих групах, мозковий 
штурм, обговорення, 
дискусії), виконання 
індивідуальних завдань, 
підготовка
презентацій, виступи

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
лабораторна робота, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

Соціальна робота у 
центрах соціальних 
служб

Пояснювально-
ілюстративний, 
дослідницький, пошуковий 
(евристичний), проблемного 
викладу
навчального матеріалу, 
інтерактивні та методи 
активізації навчання (бесіда, 
мозковий штурм, дискусія, 
робота в парах/групах тощо), 
наочні (презентації, 
демонстрація 

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, 
модульний контроль, залік



відеоматеріалів), 
проектувальні (створення 
проектів), робота з 
навчально-методичною 
літературою.

ПРН5. Теоретично 
аргументувати 
шляхи подолання 
проблем та 
складних 
життєвих 
обставин, обирати 
ефективні методи 
їх вирішення, 
передбачати 
наслідки.

Вступ до спеціальності Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
малих групах, мозковий 
штурм, обговорення, 
дискусії), виконання 
індивідуальних завдань, 
написання
есе, реферату, підготовка 
презентацій, виступи.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

Теорія соціальної 
роботи

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
малих групах, мозковий 
штурм, обговорення, 
дискусії), виконання 
індивідуальних завдань, 
написання
есе, реферату, підготовка 
презентацій, виступи.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

Ґенеза соціальної 
роботи

Лекції (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
малих групах, мозковий 
штурм, обговорення, 
дискусії), підготовка 
презентацій, виступи

Семінарські та практичні 
заняття, самостійна робота, 
модульна контрольна 
робота, іспит

Технології соціальної 
роботи в Україні і світі

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
складання словнику 
ключових понять
лекції, бесіда, веб-квест, 
робота в групах, робота в 
парах, методи взаємного 
навчання і контролю, ігрові
методи, кейс-метод, 
мозковий штурм, дискусія, 
диспут, підготовка і 
доповнення презентацій, 
написання есе, 
рецензування, знаходження і 
виправлення помилок.

Семінарські та практичні 
заняття, самостійна робота, 
модульна контрольні роботи, 
індивідуальні завдання, 
іспит

Основи соціалізації 
особистості

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
складання словнику 
ключових понять
теми, бесіда, веб-квест, 
робота в групах, робота в 
парах, методи взаємного 
навчання і контролю, ігрові 
методи, кейс-метод, 
мозковий штурм, дискусія, 
диспут, підготовка і 
доповнення презентацій, 
написання есе, 
рецензування, знаходження і 
виправлення помилок, 
рефлексія.

Поточне оцінювання, 
семінарські/практичні 
заняття, контрольна робота, 
самостійна робота, 
індивідуальне завдання, 
іспит.

Основи наукових 
соціальних досліджень

Пояснювально-
ілюстративний (лекція,  
ілюстрування, 
демонстрування відео-
прикладів), дослідницький 

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тестування, усне і письмове 
опитування, письмове (або за 
допомогою інформаційних 



та пошуковий (пошук 
інформації, аналіз наукових 
джерел, підбір наукових 
публікацій), інтерактивні та 
методи активізації навчання 
(бесіда, мозковий штурм, 
дискусійні панелі, робота в 
парах/групах), наочні 
(презентації, демонстрація), 
проектувальні, робота з 
навчально-методичною 
літературою (підбір наукових 
джерел).

технологій) виконання 
завдань для самостійної 
роботи, екзамен.

Соціальна психологія Пояснювально-
ілюстративний; 
репродуктивний; 
проблемний; частково-
пошуковий (евристичний); 
дослідницький; наочні; 
словесні; практичні;  
інтерактивні методи: метод 
проектів.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, залік

Менеджмент 
соціальної роботи

Лекції, мультимедійні 
презентації, ілюстрування, 
демонстрування, дискусія, 
пояснення, евристична 
бесіда, стимулювання 
пізнавального інтересу, 
мотивування, розв’язування 
задач, робота в групах. 

Тестування, усне і письмове 
опитування, письмове 
виконання завдань для 
самостійної роботи,  іспит

Історія України Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
групах, обговорення, 
дискусії), виконання 
індивідуальних завдань (есе, 
реферат), презентація

Семінарські заняття, 
практичні заняття, 
колоквіуми, домашня 
письмова робота (реферат), 
іспит

Основи соціально-
правового захисту 
особистості

Пояснювально-
ілюстративний (лекція,  
ілюстрування, 
демонстрування відео-
прикладів), дослідницький 
та пошуковий (пошук 
інформації, аналіз наукових 
джерел та нормативно-
правової бази), інтерактивні 
та методи активізації 
навчання (бесіда, мозковий 
штурм, дискусійні панелі, 
робота в парах/групах,), 
наочні (презентації, 
демонстрація),проектувальні 
(створення групових 
презентації), робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тестування, усне і письмове 
опитування, письмове (або за 
допомогою інформаційних 
технологій) виконання 
завдань для самостійної 
роботи, екзамен.

Соціальні технології 
розвитку громади

Пояснювально-
ілюстративний (лекція,  
ілюстрування, 
демонстрування відео-
прикладів), дослідницький 
та пошуковий (пошук 
інформації, аналіз наукових 
джерел та нормативно-
правової бази), інтерактивні 
та методи активізації 
навчання (бесіда, мозковий 
штурм, дискусійні панелі, 
робота в парах/групах), 
наочні (презентації, 
демонстрація, перегляд 
відео-конференцій та відео-
семінарів), проектувальні 
(створення проектів), робота 
з навчально-методичною 

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тестування, усне і письмове 
опитування, письмове (або за 
допомогою інформаційних 
технологій) виконання 
завдань для самостійної 
роботи, залік



літературою.
Соціально-педагогічна 
діяльність у закладах 
освіти

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
малих групах, мозковий 
штурм, обговорення, 
дискусії, моделювання, 
ділова гра), виконання 
індивідуальних завдань, 
написання есе, реферату, 
підготовка презентацій, 
виступи.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

Проєктна діяльність у 
соціальній та 
педагогічній сферах

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм, 
кейс-метод, рольові ігри), 
виконання індивідуальних 
завдань, виконання 
командного проєкту.

Практичні/самостійні 
заняття, 
індивідуальні завдання, 
командне завдання / 
підготовка концепції 
проєкту, пітч-презентація 
соціального/педагогічного 
проєкту, тестування, іспит

Арт-терапія в освіті Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
виконання індивідуальних
завдань, проектів

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
модульна контрольна 
робота, залік

ПРН1. Здійснювати 
пошук, аналіз і 
синтез інформації з 
різних джерел для 
розв’язування 
професійних 
завдань 
спеціальності; 
встановлювати 
причинно-наслідкові 
зв’язки між 
соціальними 
подіями та 
явищами; 
орієнтуватися в 
сучасному 
культурному 
просторі, дбати 
про збереження 
національної 
культурної 
спадщини

Історія України Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
групах, обговорення, 
дискусії), виконання 
індивідуальних завдань (есе, 
реферат), презентація

Семінарські заняття, 
практичні заняття, 
колоквіуми, домашня 
письмова робота (реферат), 
іспит

Історія української 
культури

Словесні, наочні, практичні, 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
дослідницький

Практичні та семінарські 
заняття, поточна успішність, 
доповідь, індивідуальна 
робота, участь у дискусії, 
запропоновані кейси для 
обговорення, контрольні 
роботи, іспит

Філософія Словесні: лекція, бесіда 
(вступна, репродуктивна, 
евристична), художня 
розповідь, пояснення, тощо.
Наочні: демонстрація, 
ілюстрація.
Практичні: вправи, 
практичні роботи, дослідні 
роботи, дискусії, бесіди, 
практики ведення панельних 
дискусій, тощо.

Практичні/семінарські 
заняття (виступ з основного 
питання, усна доповідь, 
доповнення, запитання до 
виступаючого, рецензія на 
виступ, участь у дискусіях),  
аналіз джерельної і 
монографічної літератури, 
письмові завдання (тестові, 
контрольні, творчі роботи), 
реферат, есе оформлені 
відповідно до вимог), 
самостійна робота, тестові 
завдання, іспит

Психологія особистості Пояснювально-
ілюстративний; 
репродуктивний; 
проблемний; частково-
пошуковий (евристичний); 
дослідницький; наочні; 
словесні; практичні;  
інтерактивні методи: метод 
проектів.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

Загальна та вікова 
психологія

Пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемний; частково-
пошуковий (евристичний);  
дослідницький; наочні; 
словесні;  практичні;  
інтерактивні методи: метод 
проектів.

Семінарські заняття, 
практичні заняття, 
модульний контроль, іспит



Теорія соціальної 
роботи

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
малих групах, мозковий 
штурм, обговорення, 
дискусії), виконання 
індивідуальних завдань, 
написання
есе, реферату, підготовка 
презентацій, виступи.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

Ґенеза соціальної 
роботи

Лекції (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
малих групах, мозковий 
штурм, обговорення, 
дискусії), підготовка 
презентацій, виступи.

Семінарські та практичні 
заняття, самостійна робота, 
модульна контрольна 
робота, іспит

Основи соціалізації 
особистості

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
складання словнику 
ключових понять
теми, бесіда, веб-квест, 
робота в групах, робота в 
парах, методи взаємного 
навчання і контролю, ігрові 
методи, кейс-метод, 
мозковий штурм, дискусія, 
диспут, підготовка і 
доповнення презентацій, 
написання есе, 
рецензування, знаходження і 
виправлення помилок, 
рефлексія.

Поточне оцінювання, 
семінарські/практичні 
заняття, контрольна робота, 
самостійна робота, 
індивідуальне завдання, 
іспит.

Атестаційний екзамен Бесіда, підготовка, 
індивідуальні, групові 
консультації, робота з 
навчально-методичною 
літературою, 
конспектування, тезування

Відповіді на уточнюючі 
та/або додаткові питання, 
іспит, 

Загальна та соціальна 
педагогіка

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
складання словнику 
ключових понять
лекції, бесіда, веб-квест, 
робота в групах, робота в 
парах, методи взаємного 
навчання і контролю, ігрові
методи, кейс-метод, 
мозковий штурм, дискусія, 
диспут, підготовка і 
доповнення презентацій, 
написання есе, 
рецензування, знаходження і 
виправлення помилок.

Семінарські та практичні 
заняття, самостійна робота, 
модульна контрольні роботи, 
індивідуальні завдання, 
іспит

Професійне вигорання 
фахівців соціальної 
сфери

Лекція, пояснення, 
інструктаж; інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
імітаційно-рольова гра 
(наукова конференція, 
науковий семінар), 
мультимедійна презентація, 
ілюстрування, 
демонстрування, дискусія, 
розв’язування вправ і задач, 
самоспостереження, 
спостереження, методи 
контролю і самоконтролю, 
презентація наукових 
продуктів, виконання 

Семінарські та практичні 
заняття, завдання 
самостійної роботи, 
індивідуальні завдання, 
презентація наукових 
продуктів, іспит



індивідуальних завдань.
ПРН2. Вільно 
спілкуватися усно і 
письмово 
державною та 
іноземною мовами з 
професійних 
питань.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Пояснювально-
ілюстративний; 
репродуктивний; 
проблемний; частково-
пошуковий (евристичний);
Дослідницький; наочні; 
словесні; практичні; 
інтерактивні методи: метод 
проєктів.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, тематичні 
повідомлення, 
представлення 
дослідницьких проєктів на 
вказану тему, ситуаційна 
робота, підсумковий 
контроль.

Іноземна мова Презентація, практичні 
заняття, самостійна робота 
студента, граматично-
перекладний метод, аудіо-
лінгвальний, ситуативний, 
комунікативний, 
інтерактивний, групові 
завдання.

Модульні тести, домашнє 
читання, творчі письмові 
роботі, поточний контроль 
роботи на заняттях, залік, 
екзамен

Сучасні інформаційні 
технології у 
професійній діяльності

Пояснювально-
ілюстративний метод,  
репродуктивний метод, 
активні методи навчання, 
метод проблемного викладу 
навчального матеріалу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод 
(залучення студентів до 
самостійного розв’язання 
завдання наукового 
характеру з використанням 
сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій), 
наочні методи 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
комп’ютерна презентація), 
робота з навчально-
методичною літературою, 
науковими джерелами і 
електронними ресурсами 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування,  
майндмеппінг), відео-метод 
у поєднанні з новітніми ІТ 
(дистанційні, мультимедійні, 
веб-орієнтовані тощо), 
методи організації 
самостійної роботи: 
виконання проєктів, 
індивідуальних і командних 
творчих завдань.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, індивідуальний 
проєкт, груповий проєкт, 
аналіз навчального дизайну  
(майндмеппінг), іспит 
(письмовий тест)

Психолого-педагогічні 
засади 
міжособистісного 
спілкування та основи 
конфліктології

Лекція, бесіда, демонстрація 
прикладів, аналіз кейсів, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах), виконання 
групових завдань.

Практичні заняття, усне і 
письмове опитування, 
письмове (або за допомогою 
інформаційних технологій) 
виконання завдань для 
самостійної роботи, 
виконання індивідуально-
дослідного завдання, залік

Курсова робота спостереження, робота з 
навчально-методичною 
літературою, 
конспектування, тезування, 
реферування, дослідницько-
пошуковий метод, 
використання 
загальнонаукових методів 
дослідження: емпіричних 
(експеримент, 
спостереження, опитування, 
анкетування, інтерв’ю і т. д.), 
теоретичних (аналіз, синтез, 
абстрагування, 
узагальнення, індукція, 
дедукція, пояснення, 
класифікація тощо) та 
конкретно-наукових методів 

Своєчасне виконання 
розділів курсової роботи, 
звітування, належне 
оформлення згідно 
методичних вимог та 
рекомендацій, презентація 
(лаконічність, повнота 
представлення результатів, 
використання ІКТ та 
унаочнення), апробація 
результатів дослідження 
(наукові публікації: тези, 
статті), присутність на 
захисті, публічний захист



дослідження соціальної 
роботи, підбір дизайну 
дослідження.

Атестаційний екзамен Бесіда, підготовка, 
індивідуальні, групові 
консультації, робота з 
навчально-методичною 
літературою, 
конспектування, тезування

Відповіді на уточнюючі 
та/або додаткові питання, 
іспит, 

Кваліфікаційна робота Бесіда, підготовка, 
консультація, 
спостереження, робота з 
навчально-методичною 
літературою, 
конспектування, тезування, 
реферування, дослідницько-
пошуковий метод, 
використання 
загальнонаукових методів 
дослідження: емпіричних 
(експеримент, 
спостереження, опитування, 
анкетування, інтерв’ю і т. д.), 
теоретичних (аналіз, синтез, 
абстрагування, 
узагальнення, індукція, 
дедукція, пояснення, 
класифікація тощо) та 
конкретно-наукових методів 
дослідження соціальної 
роботи, підбір дизайну 
дослідження.

Моніторинг наукового 
керівника, 
апробація результатів 
дослідження (наукові 
публікації: тези, статті; 
участь у конференціях, 
круглих столах, вебінарах),  
захист кваліфікаційної 
роботи

Проєктна діяльність у 
соціальній та 
педагогічній сферах

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм, 
кейс-метод, рольові ігри), 
виконання індивідуальних 
завдань, виконання 
командного проєкту.

Практичні/самостійні 
заняття, 
індивідуальні завдання, 
командне завдання / 
підготовка концепції 
проєкту, пітч-презентація 
соціального/педагогічного 
проєкту, тестування, іспит

ПРН13. 
Використовувати 
методи соціальної 
діагностики у 
процесі оцінювання 
проблем, потреб, 
специфічних 
особливостей та 
ресурсів клієнтів, 
сприяти 
формуванню у них 
навиків ведення 
здорового способу 
життя.

Навчальна 
(стажерська) практика

Бесіда, консультації, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 
штурм), виконання
індивідуальних завдань, 
спостереження, тестування, 
аналіз наукової літератури, 
проектування.

Аналіз роботи на базі 
практики (пакет матеріалів 
діяльності закладу, 
нормативно-правові 
документи, якими керується 
заклад, проект соціальної 
програми з урахуванням 
специфіки закладу,  підбір 
методик для комплексної 
діагностики стану 
вразливості клієнта, 
проведення оцінки потреб, 
соціально-психологічна 
діагностика ,конспекти 
консультаційних, 
розвивальних, 
просвітницьких заходів) та 
під час диференційованого 
заліку (своєчасність здачі та 
якість оформлення звітної 
документації, відвідування, 
презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики).

Навчальна (соціально-
реабілітаційна) 
практика

Бесіда, консультації, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 
штурм), виконання 
індивідуальних завдань, 
спостереження, тестування, 
аналіз наукової літератури, 
проектування.

Аналіз роботи на базі 
практики (пакет матеріалів 
діяльності закладу, проект 
соціальної програми з 
урахуванням специфіки 
закладу, соціальний паспорт 
дитини або групи, соціально-
реабілітаційна робота з 
клієнтами, конспекти 
проведених 
консультаційних, 
розвивальних, 



просвітницьких заходів) та 
під час диференційованого 
заліку (своєчасність здачі та 
якість оформлення звітної 
документації, відвідування, 
презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики).

Соціальна робота з 
клієнтами у складних 
життєвих обставинах

Пояснювально-
ілюстративний; 
репродуктивний; 
проблемний; частково-
пошуковий (евристичний); 
дослідницький; наочні; 
словесні; практичні;  
інтерактивні методи: метод 
проектів.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

Психологія особистості Пояснювально-
ілюстративний; 
репродуктивний; 
проблемний; частково-
пошуковий (евристичний); 
дослідницький; наочні; 
словесні; практичні;  
інтерактивні методи: метод 
проектів.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

Основи соціалізації 
особистості

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
складання словнику 
ключових понять
теми, бесіда, веб-квест, 
робота в групах, робота в 
парах, методи взаємного 
навчання і контролю, ігрові 
методи, кейс-метод, 
мозковий штурм, дискусія, 
диспут, підготовка і 
доповнення презентацій, 
написання есе, 
рецензування, знаходження і 
виправлення помилок, 
рефлексія.

Поточне оцінювання, 
семінарські/практичні 
заняття, контрольна робота, 
самостійна робота, 
індивідуальне завдання, 
іспит.

Основи 
медіаграмотності

Пояснювально-
ілюстративний, 
дослідницький, пошуковий 
(евристичний), проблемного 
викладу
навчального матеріалу, 
інтерактивні та методи 
активізації навчання (бесіда, 
мозковий штурм, дискусія, 
робота в парах/групах тощо), 
наочні (презентації, 
демонстрація 
відеоматеріалів), 
проектувальні (створення 
навчальний відеопроектів), 
робота з навчально-
методичною літературою, 
програмні комп’ютерні 
засоби.

Семінарські заняття, 
практичні заняття, завдання 
самостійної роботи, 
модульна контрольна 
робота, залік

Загальна та вікова 
психологія

Пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемний; частково-
пошуковий (евристичний);  
дослідницький; наочні; 
словесні;  практичні;  
інтерактивні методи: метод 
проектів.

Семінарські заняття, 
практичні заняття, 
модульний контроль, іспит

Фізвиховання Наочні (показ, демонстрація, 
звукові та зорові підрахунки, 
орієнтири), словесні 
(розповідь, пояснення, 

Активність на заняттях, 
фізична досконалість, 
методична робота, залік



бесіда, вказівка, оцінка, 
команда, розпорядження), 
практичні методи 
(розучування частинами, 
розучування в цілому, 
практична допомога, 
вказівка суворо-
регламентованої вправи, 
ігрові, змагальні,  підвідні 
вправи

Розвиток та 
забезпечення надання 
соціальних послуг у 
громаді

Пояснювально-
ілюстративний (лекція,  
ілюстрування, 
демонстрування відео-
прикладів), дослідницький 
та пошуковий (пошук 
інформації, аналіз наукових 
джерел та нормативно-
правової бази), інтерактивні 
та методи активізації 
навчання (бесіда, мозковий 
штурм, дискусійні панелі, 
робота в парах/групах), 
наочні (презентації, 
демонстрація, перегляд 
відео-конференцій та відео-
семінарів), проектувальні 
(створення проектів), робота 
з навчально-методичною 
літературою.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тестування, усне і письмове 
опитування, письмове (або за 
допомогою інформаційних 
технологій) виконання 
завдань для самостійної 
роботи, груповий проект, 
залік.

Виробнича (соціальна) 
практика

Бесіда, консультації, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 
штурм), виконання
індивідуальних завдань, 
спостереження, тестування, 
аналіз наукової літератури, 
проектування.

Аналіз роботи на базі 
практики (пакет матеріалів 
діяльності закладу, 
нормативно-правові 
документи, якими керується 
заклад, проект соціальної 
програми з урахуванням 
специфіки закладу,  підбір 
методик для комплексної 
діагностики стану 
вразливості клієнта, 
проведення оцінки потреб, 
соціально-психологічна 
діагностика ,конспекти 
консультаційних, 
розвивальних, 
просвітницьких заходів) та 
під час диференційованого 
заліку (своєчасність здачі та 
якість оформлення звітної 
документації, відвідування, 
презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики).

Соціально-педагогічна 
профілактика 
девіантної поведінки

Лекції (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
малих групах, мозковий 
штурм, обговорення, 
дискусії), підготовка 
презентацій, виступи.

Семінарські та практичні 
заняття, самостійна робота, 
модульна контрольна 
робота, іспит 

Арт-терапія в освіті Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
виконання індивідуальних
завдань, проектів

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
модульна контрольна 
робота, залік

Професійне вигорання 
фахівців соціальної 
сфери

Лекція, пояснення, 
інструктаж; інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
імітаційно-рольова гра 
(наукова конференція, 
науковий семінар), 
мультимедійна презентація, 

Семінарські та практичні 
заняття, завдання 
самостійної роботи, 
індивідуальні завдання, 
презентація наукових 
продуктів, іспит



ілюстрування, 
демонстрування, дискусія, 
розв’язування вправ і задач, 
самоспостереження, 
спостереження, методи 
контролю і самоконтролю, 
презентація наукових 
продуктів, виконання 
індивідуальних завдань.

Соціально-педагогічна 
робота з різними 
типами сімей

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
малих групах, мозковий 
штурм, обговорення, 
дискусії), виконання 
індивідуальних завдань, 
підготовка
презентацій, виступи

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
лабораторна робота, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

Педагогічна практика 
зі спеціалізації

Бесіда, консультації, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 
штурм), виконання 
індивідуальних завдань, 
спостереження, тестування, 
аналіз наукової літератури, 
проектування.

Аналіз роботи на базі 
практики (психолого-
педагогічна характеристика 
вихованця, соціальний 
паспорт, проведення 
виховного заходу, 
корекційного 
(розвивального) заняття, 
виконання індивідуальних 
завдань ) та під час 
диференційованого заліку 
(своєчасність здачі та якість 
оформлення звітної 
документації, відвідування, 
презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики)

Соціально-педагогічна 
діяльність у закладах 
освіти

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
малих групах, мозковий 
штурм, обговорення, 
дискусії, моделювання, 
ділова гра), виконання 
індивідуальних завдань, 
написання есе, реферату, 
підготовка презентацій, 
виступи.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

ПРН23. 
Конструювати 
процес та 
результат 
соціальної роботи в 
межах поставлених 
завдань, 
використовувати 
кількісні та якісні 
показники, 
коригувати план 
роботи відповідно 
до результатів 
оцінки.

Технології соціальної 
роботи в Україні і світі

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
складання словнику 
ключових понять
лекції, бесіда, веб-квест, 
робота в групах, робота в 
парах, методи взаємного 
навчання і контролю, ігрові
методи, кейс-метод, 
мозковий штурм, дискусія, 
диспут, підготовка і 
доповнення презентацій, 
написання есе, 
рецензування, знаходження і 
виправлення помилок.

Семінарські та практичні 
заняття, самостійна робота, 
модульна контрольні роботи, 
індивідуальні завдання, 
іспит

Основи наукових 
соціальних досліджень

Пояснювально-
ілюстративний (лекція,  
ілюстрування, 
демонстрування відео-
прикладів), дослідницький 
та пошуковий (пошук 
інформації, аналіз наукових 
джерел, підбір наукових 
публікацій), інтерактивні та 
методи активізації навчання 
(бесіда, мозковий штурм, 

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тестування, усне і письмове 
опитування, письмове (або за 
допомогою інформаційних 
технологій) виконання 
завдань для самостійної 
роботи, екзамен.



дискусійні панелі, робота в 
парах/групах), наочні 
(презентації, демонстрація), 
проектувальні, робота з 
навчально-методичною 
літературою (підбір наукових 
джерел).

Менеджмент 
соціальної роботи

Лекції, мультимедійні 
презентації, ілюстрування, 
демонстрування, дискусія, 
пояснення, евристична 
бесіда, стимулювання 
пізнавального інтересу, 
мотивування, розв’язування 
задач, робота в групах. 

Тестування, усне і письмове 
опитування, письмове 
виконання завдань для 
самостійної роботи,  іспит

Соціальна робота з 
клієнтами у складних 
життєвих обставинах

Пояснювально-
ілюстративний; 
репродуктивний; 
проблемний; частково-
пошуковий (евристичний); 
дослідницький; наочні; 
словесні; практичні;  
інтерактивні методи: метод 
проектів.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

Педагогічна практика 
зі спеціалізації

Бесіда, консультації, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 
штурм), виконання 
індивідуальних завдань, 
спостереження, тестування, 
аналіз наукової літератури, 
проектування.

Аналіз роботи на базі 
практики (психолого-
педагогічна характеристика 
вихованця, соціальний 
паспорт, проведення 
виховного заходу, 
корекційного 
(розвивального) заняття, 
виконання індивідуальних 
завдань ) та під час 
диференційованого заліку 
(своєчасність здачі та якість 
оформлення звітної 
документації, відвідування, 
презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики)

Проєктна діяльність у 
соціальній та 
педагогічній сферах

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм, 
кейс-метод, рольові ігри), 
виконання індивідуальних 
завдань, виконання 
командного проєкту.

Практичні/самостійні 
заняття, 
індивідуальні завдання, 
командне завдання / 
підготовка концепції 
проєкту, пітч-презентація 
соціального/педагогічного 
проєкту, тестування, іспит

ПРН15. Приймати 
практичні рішення 
для покращення 
соціального 
добробуту та 
підвищення 
соціальної безпеки.

Вступ до спеціальності Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
малих групах, мозковий 
штурм, обговорення, 
дискусії), виконання 
індивідуальних завдань, 
написання
есе, реферату, підготовка 
презентацій, виступи.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

Технології соціальної 
роботи в Україні і світі

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
складання словнику 
ключових понять
лекції, бесіда, веб-квест, 
робота в групах, робота в 
парах, методи взаємного 
навчання і контролю, ігрові
методи, кейс-метод, 
мозковий штурм, дискусія, 
диспут, підготовка і 
доповнення презентацій, 
написання есе, 

Семінарські та практичні 
заняття, самостійна робота, 
модульна контрольні роботи, 
індивідуальні завдання, 
іспит



рецензування, знаходження і 
виправлення помилок.

Безпека 
життедіяльності та 
охорона праці

Словесні методи (лекції, 
бесіди з елементами 
формування проблемних 
завдань); наочні методи 
(мультимедійні презентації);  
практичні методи 
(розрахункові вправи з 
аналізом моделей реальних 
ситуацій);  проблемно-
пошукові (виконання 
завдань самостійної роботи, 
спрямованих на активізацію 
отриманих знань під час 
аудиторних занять та 
виробленню навичок 
самостійної пізнавальної 
діяльності); електронне 
навчання (e-learning).

Поточне оцінювання, 
семінарські/практичні 
заняття, контрольна робота, 
самостійна робота, 
індивідуальне завдання, 
залік.

Соціальна психологія Пояснювально-
ілюстративний; 
репродуктивний; 
проблемний; частково-
пошуковий (евристичний); 
дослідницький; наочні; 
словесні; практичні;  
інтерактивні методи: метод 
проектів.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, залік

Соціальна 
профілактика 
інтернет-ризиків

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
складання словнику 
ключових понять
лекції, бесіда, веб-квест, 
робота в групах, робота в 
парах, методи взаємного 
навчання і контролю, ігрові
методи, кейс-метод, 
мозковий штурм, дискусія, 
диспут, підготовка і 
доповнення презентацій, 
написання есе, 
рецензування, знаходження і 
виправлення помилок.

Семінарські та практичні 
заняття, самостійна робота, 
модульна контрольні роботи, 
індивідуальні завдання, 
іспит

Основи соціально-
правового захисту 
особистості

Пояснювально-
ілюстративний (лекція,  
ілюстрування, 
демонстрування відео-
прикладів), дослідницький 
та пошуковий (пошук 
інформації, аналіз наукових 
джерел та нормативно-
правової бази), інтерактивні 
та методи активізації 
навчання (бесіда, мозковий 
штурм, дискусійні панелі, 
робота в парах/групах,), 
наочні (презентації, 
демонстрація),проектувальні 
(створення групових 
презентації), робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тестування, усне і письмове 
опитування, письмове (або за 
допомогою інформаційних 
технологій) виконання 
завдань для самостійної 
роботи, екзамен

Навчальна (соціально-
реабілітаційна) 
практика

Бесіда, консультації, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 
штурм), виконання 
індивідуальних завдань, 
спостереження, тестування, 
аналіз наукової літератури, 
проектування.

Аналіз роботи на базі 
практики (пакет матеріалів 
діяльності закладу, проект 
соціальної програми з 
урахуванням специфіки 
закладу, соціальний паспорт 
дитини або групи, соціально-
реабілітаційна робота з 
клієнтами, конспекти 
проведених 
консультаційних, 
розвивальних, 
просвітницьких заходів) та 



під час диференційованого 
заліку (своєчасність здачі та 
якість оформлення звітної 
документації, відвідування, 
презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики).

Навчальна 
(стажерська) практика

Бесіда, консультації, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 
штурм), виконання
індивідуальних завдань, 
спостереження, тестування, 
аналіз наукової літератури, 
проектування.

Аналіз роботи на базі 
практики (пакет матеріалів 
діяльності закладу, 
нормативно-правові 
документи, якими керується 
заклад, проект соціальної 
програми з урахуванням 
специфіки закладу,  підбір 
методик для комплексної 
діагностики стану 
вразливості клієнта, 
проведення оцінки потреб, 
соціально-психологічна 
діагностика ,конспекти 
консультаційних, 
розвивальних, 
просвітницьких заходів) та 
під час диференційованого 
заліку (своєчасність здачі та 
якість оформлення звітної 
документації, відвідування, 
презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики).

Виробнича (соціальна) 
практика

Бесіда, консультації, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 
штурм), виконання
індивідуальних завдань, 
спостереження, тестування, 
аналіз наукової літератури, 
проектування.

Аналіз роботи на базі 
практики (пакет матеріалів 
діяльності закладу, 
нормативно-правові 
документи, якими керується 
заклад, проект соціальної 
програми з урахуванням 
специфіки закладу,  підбір 
методик для комплексної 
діагностики стану 
вразливості клієнта, 
проведення оцінки потреб, 
соціально-психологічна 
діагностика ,конспекти 
консультаційних, 
розвивальних, 
просвітницьких заходів) та 
під час диференційованого 
заліку (своєчасність здачі та 
якість оформлення звітної 
документації, відвідування, 
презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики).

Професійне вигорання 
фахівців соціальної 
сфери

Лекція, пояснення, 
інструктаж; інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
імітаційно-рольова гра 
(наукова конференція, 
науковий семінар), 
мультимедійна презентація, 
ілюстрування, 
демонстрування, дискусія, 
розв’язування вправ і задач, 
самоспостереження, 
спостереження, методи 
контролю і самоконтролю, 
презентація наукових 
продуктів, виконання 
індивідуальних завдань.

Семінарські та практичні 
заняття, завдання 
самостійної роботи, 
індивідуальні завдання, 
презентація наукових 
продуктів, іспит

ПРН10. 
Аналізувати 
соціально-

Психологія особистості Пояснювально-
ілюстративний; 
репродуктивний; 

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 



психологічні 
процеси в малих та 
великих групах.

проблемний; частково-
пошуковий (евристичний); 
дослідницький; наочні; 
словесні; практичні;  
інтерактивні методи: метод 
проектів.

роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

Загальна та вікова 
психологія

Пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемний; частково-
пошуковий (евристичний);  
дослідницький; наочні; 
словесні;  практичні;  
інтерактивні методи: метод 
проектів.

Семінарські заняття, 
практичні заняття, 
модульний контроль, іспит

Соціальна психологія Пояснювально-
ілюстративний; 
репродуктивний; 
проблемний; частково-
пошуковий (евристичний); 
дослідницький; наочні; 
словесні; практичні;  
інтерактивні методи: метод 
проектів.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, залік

Соціальна 
профілактика 
інтернет-ризиків

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
складання словнику 
ключових понять
лекції, бесіда, веб-квест, 
робота в групах, робота в 
парах, методи взаємного 
навчання і контролю, ігрові
методи, кейс-метод, 
мозковий штурм, дискусія, 
диспут, підготовка і 
доповнення презентацій, 
написання есе, 
рецензування, знаходження і 
виправлення помилок.

Семінарські та практичні 
заняття, самостійна робота, 
модульна контрольні роботи, 
індивідуальні завдання, 
іспит

Розвиток та 
забезпечення надання 
соціальних послуг у 
громаді

Пояснювально-
ілюстративний (лекція,  
ілюстрування, 
демонстрування відео-
прикладів), дослідницький 
та пошуковий (пошук 
інформації, аналіз наукових 
джерел та нормативно-
правової бази), інтерактивні 
та методи активізації 
навчання (бесіда, мозковий 
штурм, дискусійні панелі, 
робота в парах/групах), 
наочні (презентації, 
демонстрація, перегляд 
відео-конференцій та відео-
семінарів), проектувальні 
(створення проектів), робота 
з навчально-методичною 
літературою.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тестування, усне і письмове 
опитування, письмове (або за 
допомогою інформаційних 
технологій) виконання 
завдань для самостійної 
роботи, груповий проект, 
залік.

Загальна та соціальна 
педагогіка

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
складання словнику 
ключових понять
лекції, бесіда, веб-квест, 
робота в групах, робота в 
парах, методи взаємного 
навчання і контролю, ігрові
методи, кейс-метод, 
мозковий штурм, дискусія, 
диспут, підготовка і 
доповнення презентацій, 
написання есе, 
рецензування, знаходження і 
виправлення помилок.

Семінарські та практичні 
заняття, самостійна робота, 
модульна контрольні роботи, 
індивідуальні завдання, 
іспит

Соціально-педагогічна Лекції (вступна, Семінарські та практичні 



профілактика 
девіантної поведінки

інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
малих групах, мозковий 
штурм, обговорення, 
дискусії), підготовка 
презентацій, виступи.

заняття, самостійна робота, 
модульна контрольна 
робота, іспит 

Соціально-педагогічна 
діяльність у закладах 
освіти

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
малих групах, мозковий 
штурм, обговорення, 
дискусії, моделювання, 
ділова гра), виконання 
індивідуальних завдань, 
написання есе, реферату, 
підготовка презентацій, 
виступи.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

Соціально-педагогічна 
робота з різними 
типами сімей

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
малих групах, мозковий 
штурм, обговорення, 
дискусії), виконання 
індивідуальних завдань, 
підготовка
презентацій, виступи

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
лабораторна робота, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

Педагогічна практика 
зі спеціалізації

Бесіда, консультації, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 
штурм), виконання 
індивідуальних завдань, 
спостереження, тестування, 
аналіз наукової літератури, 
проектування.

Аналіз роботи на базі 
практики (психолого-
педагогічна характеристика 
вихованця, соціальний 
паспорт, проведення 
виховного заходу, 
корекційного 
(розвивального) заняття, 
виконання індивідуальних 
завдань ) та під час 
диференційованого заліку 
(своєчасність здачі та якість 
оформлення звітної 
документації, відвідування, 
презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики)

Ґенеза соціальної 
роботи

Лекції (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
малих групах, мозковий 
штурм, обговорення, 
дискусії), підготовка 
презентацій, виступи.

Семінарські та практичні 
заняття, самостійна робота, 
модульна контрольна 
робота, іспит

ПРН11. 
Використовувати 
методи 
профілактики для 
запобігання 
можливих відхилень 
у психічному 
розвитку, 
порушень поведінки, 
міжособистісних 
стосунків, для 
розв’язання 
конфліктів, 
попередження 
соціальних ризиків 
та складних 
життєвих 
обставин; володіти 

Психологія особистості Пояснювально-
ілюстративний; 
репродуктивний; 
проблемний; частково-
пошуковий (евристичний); 
дослідницький; наочні; 
словесні; практичні;  
інтерактивні методи: метод 
проектів.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

Фізвиховання Наочні (показ, демонстрація, 
звукові та зорові підрахунки, 
орієнтири), словесні 
(розповідь, пояснення, 
бесіда, вказівка, оцінка, 
команда, розпорядження), 
практичні методи 
(розучування частинами, 

Активність на заняттях, 
фізична досконалість, 
методична робота, залік



методиками 
збереження та 
зміцнення 
фізичного та 
психічного здоров’я 
людини

розучування в цілому, 
практична допомога, 
вказівка суворо-
регламентованої вправи, 
ігрові, змагальні,  підвідні 
вправи

Загальна та вікова 
психологія

Пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемний; частково-
пошуковий (евристичний);  
дослідницький; наочні; 
словесні;  практичні;  
інтерактивні методи: метод 
проектів.

Семінарські заняття, 
практичні заняття, 
модульний контроль, іспит

Деонтологія соціальної 
роботи

Пояснювально-
ілюстративний (лекція,  
ілюстрування, 
демонстрування відео-
прикладів), дослідницький 
та пошуковий (пошук 
інформації, аналіз наукових 
джерел), інтерактивні та 
методи активізації навчання 
(мозковий штурм, дискусійні 
панелі, робота в 
парах/групах, розв’язування 
задач /вирішення 
практичних кейсів, наочні 
(презентації, демонстрація), 
проектувальні (створення 
проектів).

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тестування, усне і письмове 
опитування, письмове (або за 
допомогою інформаційних 
технологій) виконання 
завдань для самостійної 
роботи, есе, залік.

Соціально-педагогічна 
діяльність у закладах 
освіти

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
малих групах, мозковий 
штурм, обговорення, 
дискусії, моделювання, 
ділова гра), виконання 
індивідуальних завдань, 
написання есе, реферату, 
підготовка презентацій, 
виступи

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

Психолого-педагогічні 
засади 
міжособистісного 
спілкування та основи 
конфліктології

Лекція, бесіда, демонстрація 
прикладів, аналіз кейсів, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах), виконання 
групових завдань.

Практичні заняття, усне і 
письмове опитування, 
письмове (або за допомогою 
інформаційних технологій) 
виконання завдань для 
самостійної роботи, 
виконання індивідуально-
дослідного завдання, залік

Розвиток та 
забезпечення надання 
соціальних послуг у 
громаді

Пояснювально-
ілюстративний (лекція,  
ілюстрування, 
демонстрування відео-
прикладів), дослідницький 
та пошуковий (пошук 
інформації, аналіз наукових 
джерел та нормативно-
правової бази), інтерактивні 
та методи активізації 
навчання (бесіда, мозковий 
штурм, дискусійні панелі, 
робота в парах/групах), 
наочні (презентації, 
демонстрація, перегляд 
відео-конференцій та відео-
семінарів), проектувальні 
(створення проектів), робота 
з навчально-методичною 
літературою.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тестування, усне і письмове 
опитування, письмове (або за 
допомогою інформаційних 
технологій) виконання 
завдань для самостійної 
роботи, груповий проект, 
залік.

Соціально-педагогічна 
профілактика 
девіантної поведінки

Лекції (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 

Семінарські та практичні 
заняття, самостійна робота, 
модульна контрольна 



бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
малих групах, мозковий 
штурм, обговорення, 
дискусії), підготовка 
презентацій, виступи.

робота, іспит 

Соціально-педагогічна 
робота з різними 
типами сімей

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
малих групах, мозковий 
штурм, обговорення, 
дискусії), виконання 
індивідуальних завдань, 
підготовка
презентацій, виступи

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
лабораторна робота, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

Арт-терапія в освіті Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
виконання індивідуальних
завдань, проектів

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
модульна контрольна 
робота, залік

Соціальна робота з 
клієнтами у складних 
життєвих обставинах

Пояснювально-
ілюстративний; 
репродуктивний; 
проблемний; частково-
пошуковий (евристичний); 
дослідницький; наочні; 
словесні; практичні;  
інтерактивні методи: метод 
проектів.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

Соціальна 
профілактика 
інтернет-ризиків

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
складання словнику 
ключових понять
лекції, бесіда, веб-квест, 
робота в групах, робота в 
парах, методи взаємного 
навчання і контролю, ігрові
методи, кейс-метод, 
мозковий штурм, дискусія, 
диспут, підготовка і 
доповнення презентацій, 
написання есе, 
рецензування, знаходження і 
виправлення помилок.

Семінарські та практичні 
заняття, самостійна робота, 
модульна контрольні роботи, 
індивідуальні завдання, 
іспит

ПРН12. Визначати 
зміст співпраці з 
організаціями-
партнерами з 
соціальної роботи 
для виконання 
завдань професійної 
діяльності.

Менеджмент 
соціальної роботи

Лекції, мультимедійні 
презентації, ілюстрування, 
демонстрування, дискусія, 
пояснення, евристична 
бесіда, стимулювання 
пізнавального інтересу, 
мотивування, розв’язування 
задач, робота в групах. 

Тестування, усне і письмове 
опитування, письмове 
виконання завдань для 
самостійної роботи,  іспит

Розвиток та 
забезпечення надання 
соціальних послуг у 
громаді

Пояснювально-
ілюстративний (лекція,  
ілюстрування, 
демонстрування відео-
прикладів), дослідницький 
та пошуковий (пошук 
інформації, аналіз наукових 
джерел та нормативно-
правової бази), інтерактивні 
та методи активізації 
навчання (бесіда, мозковий 
штурм, дискусійні панелі, 
робота в парах/групах), 
наочні (презентації, 
демонстрація, перегляд 
відео-конференцій та відео-
семінарів), проектувальні 
(створення проектів), робота 
з навчально-методичною 
літературою.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тестування, усне і письмове 
опитування, письмове (або за 
допомогою інформаційних 
технологій) виконання 
завдань для самостійної 
роботи, груповий проект, 
залік.



Соціальні технології 
розвитку громади

Пояснювально-
ілюстративний (лекція,  
ілюстрування, 
демонстрування відео-
прикладів), дослідницький 
та пошуковий (пошук 
інформації, аналіз наукових 
джерел та нормативно-
правової бази), інтерактивні 
та методи активізації 
навчання (бесіда, мозковий 
штурм, дискусійні панелі, 
робота в парах/групах), 
наочні (презентації, 
демонстрація, перегляд 
відео-конференцій та відео-
семінарів), проектувальні 
(створення проектів), робота 
з навчально-методичною 
літературою

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тестування, усне і письмове 
опитування, письмове (або за 
допомогою інформаційних 
технологій) виконання 
завдань для самостійної 
роботи, залік.

Недержавний сектор у 
соціальній сфері

Пояснювально-
ілюстративний метод, лекція 
у формі розповіді, 
репродуктивний метод, 
активні методи навчання, 
метод проблемного викладу 
навчального матеріалу: 
створення проблемних 
ситуацій, дослідницький 
метод, наочні методи: 
ілюстрування, 
демонстрування, 
комп’ютерна презентація, 
відеометод у сполученні з 
новітніми ІТ та ТЗН 
(дистанційні, мультимедійні, 
веб-орієнтовані тощо), 
методи організації 
самостійної роботи: 
розв’язання завдань, 
виконання проектів, 
індивідуальних і командних 
творчих завдань.

Практичні та семінарські 
заняття, завдання для 
самостійної роботи, тести, 
екзамен

Психологія особистості Пояснювально-
ілюстративний; 
репродуктивний; 
проблемний; частково-
пошуковий (евристичний); 
дослідницький; наочні; 
словесні; практичні;  
інтерактивні методи: метод 
проектів.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

Проєктна діяльність у 
соціальній та 
педагогічній сферах

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм, 
кейс-метод, рольові ігри), 
виконання індивідуальних 
завдань, виконання 
командного проєкту

Практичні/самостійні 
заняття, 
індивідуальні завдання, 
командне завдання / 
підготовка концепції 
проєкту, пітч-презентація 
соціального/педагогічного 
проєкту, тестування, іспит

Навчальна 
(ознайомча) практика

Бесіда, виконання 
індивідуальних завдань, 
спостереження, аналіз 
наукової літератури.

Аналіз роботи на базі 
практики (відвідування та 
своєчасність прибуття на 
базу практики, активність та 
допитливість під час 
навчально-ознайомчої 
практики, вміння 
налагоджувати контакт з 
працівниками та 
вихованцями, надання 
допомоги соціальному 
педагогу, соціальному 
працівнику у виконанні їхніх 
професійних обов’язків) та 
під час диференційованого 
заліку (своєчасність здачі та 
якість оформлення звітної 
документації, відвідування, 



презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики).

Курсова робота Бесіда, підготовка, 
консультація, 
спостереження, робота з 
навчально-методичною 
літературою, 
конспектування, тезування, 
реферування, дослідницько-
пошуковий метод, 
використання 
загальнонаукових методів 
дослідження: емпіричних 
(експеримент, 
спостереження, опитування, 
анкетування, інтерв’ю і т. д.), 
теоретичних (аналіз, синтез, 
абстрагування, 
узагальнення, індукція, 
дедукція, пояснення, 
класифікація тощо) та 
конкретно-наукових методів 
дослідження соціальної 
роботи, підбір дизайну 
дослідження.

Своєчасне виконання 
розділів курсової роботи, 
звітування, належне 
оформлення згідно 
методичних вимог та 
рекомендацій, презентація 
(лаконічність, повнота 
представлення результатів, 
використання ІКТ та 
унаочнення), апробація 
результатів дослідження 
(наукові публікації: тези, 
статті), присутність на 
захисті, публічний захист

Кваліфікаційна робота Бесіда, підготовка, 
консультація, 
спостереження, робота з 
навчально-методичною 
літературою, 
конспектування, тезування, 
реферування, дослідницько-
пошуковий метод, 
використання 
загальнонаукових методів 
дослідження: емпіричних 
(експеримент, 
спостереження, опитування, 
анкетування, інтерв’ю і т. д.), 
теоретичних (аналіз, синтез, 
абстрагування, 
узагальнення, індукція, 
дедукція, пояснення, 
класифікація тощо) та 
конкретно-наукових методів 
дослідження соціальної 
роботи, підбір дизайну 
дослідження.

Моніторинг наукового 
керівника, апробація 
результатів дослідження 
(наукові публікації: тези, 
статті; участь у 
конференціях, круглих 
столах, вебінарах),  захист 
кваліфікаційної роботи

Соціально-педагогічна 
профілактика 
девіантної поведінки

Лекції (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
малих групах, мозковий 
штурм, обговорення, 
дискусії), підготовка 
презентацій, виступи.

Семінарські та практичні 
заняття, самостійна робота, 
модульна контрольна 
робота, іспит 

Педагогічна практика 
зі спеціалізації

Бесіда, консультації, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 
штурм), виконання 
індивідуальних завдань, 
спостереження, тестування, 
аналіз наукової літератури, 
проектування.

Аналіз роботи на базі 
практики (психолого-
педагогічна характеристика 
вихованця, соціальний 
паспорт, проведення 
виховного заходу, 
корекційного 
(розвивального) заняття, 
виконання індивідуальних 
завдань ) та під час 
диференційованого заліку 
(своєчасність здачі та якість 
оформлення звітної 
документації, відвідування, 
презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики)



ПРН20. Виявляти 
етичні дилеми та 
суперечності у 
професійній 
діяльності та 
застосовувати 
засоби супервізії для 
їх розв’язання.

Психологія особистості Пояснювально-
ілюстративний; 
репродуктивний; 
проблемний; частково-
пошуковий (евристичний); 
дослідницький; наочні; 
словесні; практичні;  
інтерактивні методи: метод 
проектів.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

Основи 
медіаграмотності

Пояснювально-
ілюстративний, 
дослідницький, пошуковий 
(евристичний), проблемного 
викладу
навчального матеріалу, 
інтерактивні та методи 
активізації навчання (бесіда, 
мозковий штурм, дискусія, 
робота в парах/групах тощо), 
наочні (презентації, 
демонстрація 
відеоматеріалів), 
проектувальні (створення 
навчальний відеопроектів), 
робота з навчально-
методичною літературою, 
програмні комп’ютерні 
засоби.

Семінарські заняття, 
практичні заняття, завдання 
самостійної роботи, 
модульна контрольна 
робота, залік

Основи наукових 
соціальних досліджень

Пояснювально-
ілюстративний (лекція,  
ілюстрування, 
демонстрування відео-
прикладів), дослідницький 
та пошуковий (пошук 
інформації, аналіз наукових 
джерел, підбір наукових 
публікацій), інтерактивні та 
методи активізації навчання 
(бесіда, мозковий штурм, 
дискусійні панелі, робота в 
парах/групах), наочні 
(презентації, демонстрація), 
проектувальні, робота з 
навчально-методичною 
літературою (підбір наукових 
джерел).

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тестування, усне і письмове 
опитування, письмове (або за 
допомогою інформаційних 
технологій) виконання 
завдань для самостійної 
роботи, екзамен.

Навчальна 
(волонтерська) 
практика

Бесіда, консультації, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 
штурм), виконання
індивідуальних завдань, 
спостереження, тестування, 
аналіз наукової літератури, 
проектування.

Аналіз роботи на базі 
практики (пакет матеріалів 
діяльності закладу, 
нормативно-правові 
документи, якими керується 
заклад, професійно-
психологічний портрет 
соціального педагога, аналіз 
відвідуваної установи, 
типове завдання з 
урахуванням специфіки бази 
практики) та під час 
диференційованого заліку 
(своєчасність здачі та якість 
оформлення звітної 
документації, відвідування, 
презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики).

Навчальна (соціально-
реабілітаційна) 
практика

Бесіда, консультації, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 
штурм), виконання 
індивідуальних завдань, 
спостереження, тестування, 
аналіз наукової літератури, 
проектування.

Аналіз роботи на базі 
практики (пакет матеріалів 
діяльності закладу, проект 
соціальної програми з 
урахуванням специфіки 
закладу, соціальний паспорт 
дитини або групи, соціально-
реабілітаційна робота з 
клієнтами, конспекти 
проведених 
консультаційних, 
розвивальних, 



просвітницьких заходів) та 
під час диференційованого 
заліку (своєчасність здачі та 
якість оформлення звітної 
документації, відвідування, 
презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики).

Навчальна 
(стажерська) практика

Бесіда, консультації, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 
штурм), виконання
індивідуальних завдань, 
спостереження, тестування, 
аналіз наукової літератури, 
проектування.

Аналіз роботи на базі 
практики (пакет матеріалів 
діяльності закладу, 
нормативно-правові 
документи, якими керується 
заклад, проект соціальної 
програми з урахуванням 
специфіки закладу,  підбір 
методик для комплексної 
діагностики стану 
вразливості клієнта, 
проведення оцінки потреб, 
соціально-психологічна 
діагностика ,конспекти 
консультаційних, 
розвивальних, 
просвітницьких заходів) та 
під час диференційованого 
заліку (своєчасність здачі та 
якість оформлення звітної 
документації, відвідування, 
презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики).

Виробнича (соціальна) 
практика

Бесіда, консультації, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 
штурм), виконання
індивідуальних завдань, 
спостереження, тестування, 
аналіз наукової літератури, 
проектування.

Аналіз роботи на базі 
практики (пакет матеріалів 
діяльності закладу, 
нормативно-правові 
документи, якими керується 
заклад, проект соціальної 
програми з урахуванням 
специфіки закладу,  підбір 
методик для комплексної 
діагностики стану 
вразливості клієнта, 
проведення оцінки потреб, 
соціально-психологічна 
діагностика ,конспекти 
консультаційних, 
розвивальних, 
просвітницьких заходів) та 
під час диференційованого 
заліку (своєчасність здачі та 
якість оформлення звітної 
документації, відвідування, 
презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики).

Професійне вигорання 
фахівців соціальної 
сфери

Лекція, пояснення, 
інструктаж; інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
імітаційно-рольова гра 
(наукова конференція, 
науковий семінар), 
мультимедійна презентація, 
ілюстрування, 
демонстрування, дискусія, 
розв’язування вправ і задач, 
самоспостереження, 
спостереження, методи 
контролю і самоконтролю, 
презентація наукових 
продуктів, виконання 
індивідуальних завдань.

Семінарські та практичні 
заняття, завдання 
самостійної роботи, 
індивідуальні завдання, 
презентація наукових 
продуктів, іспит

Арт-терапія в освіті Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 



групах, мозковий штурм), 
виконання індивідуальних
завдань, проектів

модульна контрольна 
робота, залік

Педагогічна практика 
зі спеціалізації

Бесіда, консультації, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 
штурм), виконання 
індивідуальних завдань, 
спостереження, тестування, 
аналіз наукової літератури, 
проектування.

Аналіз роботи на базі 
практики (психолого-
педагогічна характеристика 
вихованця, соціальний 
паспорт, проведення 
виховного заходу, 
корекційного 
(розвивального) заняття, 
виконання індивідуальних 
завдань ) та під час 
диференційованого заліку 
(своєчасність здачі та якість 
оформлення звітної 
документації, відвідування, 
презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики)

Деонтологія соціальної 
роботи

Пояснювально-
ілюстративний (лекція,  
ілюстрування, 
демонстрування відео-
прикладів), дослідницький 
та пошуковий (пошук 
інформації, аналіз наукових 
джерел), інтерактивні та 
методи активізації навчання 
(мозковий штурм, дискусійні 
панелі, робота в 
парах/групах, розв’язування 
задач /вирішення 
практичних кейсів, наочні 
(презентації, демонстрація), 
проектувальні (створення 
проектів).

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тестування, усне і письмове 
опитування, письмове (або за 
допомогою інформаційних 
технологій) виконання 
завдань для самостійної 
роботи, есе, залік.

ПРН3. 
Ідентифікувати, 
формулювати і 
розв’язувати 
завдання у сфері 
соціальної роботи, 
інтегрувати 
теоретичні знання 
та практичний 
досвід

Соціальна робота у 
центрах соціальних 
служб

Пояснювально-
ілюстративний, 
дослідницький, пошуковий 
(евристичний), проблемного 
викладу
навчального матеріалу, 
інтерактивні та методи 
активізації навчання (бесіда, 
мозковий штурм, дискусія, 
робота в парах/групах тощо), 
наочні (презентації, 
демонстрація 
відеоматеріалів), 
проектувальні (створення 
проектів), робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, 
модульний контроль, залік

Технології соціальної 
роботи в Україні і світі

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
складання словнику 
ключових понять
лекції, бесіда, веб-квест, 
робота в групах, робота в 
парах, методи взаємного 
навчання і контролю, ігрові
методи, кейс-метод, 
мозковий штурм, дискусія, 
диспут, підготовка і 
доповнення презентацій, 
написання есе, 
рецензування, знаходження і 
виправлення помилок.

Семінарські та практичні 
заняття, самостійна робота, 
модульна контрольні роботи, 
індивідуальні завдання, 
іспит

Деонтологія соціальної 
роботи

Пояснювально-
ілюстративний (лекція,  
ілюстрування, 
демонстрування відео-
прикладів), дослідницький 
та пошуковий (пошук 

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тестування, усне і письмове 
опитування, письмове (або за 
допомогою інформаційних 
технологій) виконання 



інформації, аналіз наукових 
джерел), інтерактивні та 
методи активізації навчання 
(мозковий штурм, дискусійні 
панелі, робота в 
парах/групах, розв’язування 
задач /вирішення 
практичних кейсів, наочні 
(презентації, демонстрація), 
проектувальні (створення 
проектів).

завдань для самостійної 
роботи, есе, залік.

Розвиток та 
забезпечення надання 
соціальних послуг у 
громаді

Пояснювально-
ілюстративний (лекція,  
ілюстрування, 
демонстрування відео-
прикладів), дослідницький 
та пошуковий (пошук 
інформації, аналіз наукових 
джерел та нормативно-
правової бази), інтерактивні 
та методи активізації 
навчання (бесіда, мозковий 
штурм, дискусійні панелі, 
робота в парах/групах), 
наочні (презентації, 
демонстрація, перегляд 
відео-конференцій та відео-
семінарів), проектувальні 
(створення проектів), робота 
з навчально-методичною 
літературою.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тестування, усне і письмове 
опитування, письмове (або за 
допомогою інформаційних 
технологій) виконання 
завдань для самостійної 
роботи, груповий проект, 
залік.

Недержавний сектор у 
соціальній сфері

Пояснювально-
ілюстративний метод, лекція 
у формі розповіді, 
репродуктивний метод, 
активні методи навчання, 
метод проблемного викладу 
навчального матеріалу: 
створення проблемних 
ситуацій, дослідницький 
метод, наочні методи: 
ілюстрування, 
демонстрування, 
комп’ютерна презентація, 
відеометод у сполученні з 
новітніми ІТ та ТЗН 
(дистанційні, мультимедійні, 
веб-орієнтовані тощо), 
методи організації 
самостійної роботи: 
розв’язання завдань, 
виконання проектів, 
індивідуальних і командних 
творчих завдань.

Практичні та семінарські 
заняття, завдання для 
самостійної роботи, тести, 
екзамен

Соціальні технології 
розвитку громади

Пояснювально-
ілюстративний (лекція,  
ілюстрування, 
демонстрування відео-
прикладів), дослідницький 
та пошуковий (пошук 
інформації, аналіз наукових 
джерел та нормативно-
правової бази), інтерактивні 
та методи активізації 
навчання (бесіда, мозковий 
штурм, дискусійні панелі, 
робота в парах/групах), 
наочні (презентації, 
демонстрація, перегляд 
відео-конференцій та відео-
семінарів), проектувальні 
(створення проектів), робота 
з навчально-методичною 
літературою.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тестування, усне і письмове 
опитування, письмове (або за 
допомогою інформаційних 
технологій) виконання 
завдань для самостійної 
роботи, залік

Навчальна 
(ознайомча) практика

Бесіда, виконання 
індивідуальних завдань, 
спостереження, аналіз 
наукової літератури.

Аналіз роботи на базі 
практики (відвідування та 
своєчасність прибуття на 
базу практики, активність та 



допитливість під час 
навчально-ознайомчої 
практики, вміння 
налагоджувати контакт з 
працівниками та 
вихованцями, надання 
допомоги соціальному 
педагогу, соціальному 
працівнику у виконанні їхніх 
професійних обов’язків) та 
під час диференційованого 
заліку (своєчасність здачі та 
якість оформлення звітної 
документації, відвідування, 
презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики).

Навчальна 
(волонтерська) 
практика

Бесіда, консультації, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 
штурм), виконання
індивідуальних завдань, 
спостереження, тестування, 
аналіз наукової літератури, 
проектування.

Аналіз роботи на базі 
практики (пакет матеріалів 
діяльності закладу, 
нормативно-правові 
документи, якими керується 
заклад, професійно-
психологічний портрет 
соціального педагога, аналіз 
відвідуваної установи, 
типове завдання з 
урахуванням специфіки бази 
практики) та під час 
диференційованого заліку 
(своєчасність здачі та якість 
оформлення звітної 
документації, відвідування, 
презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики).

Загальна та соціальна 
педагогіка

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
складання словнику 
ключових понять
лекції, бесіда, веб-квест, 
робота в групах, робота в 
парах, методи взаємного 
навчання і контролю, ігрові
методи, кейс-метод, 
мозковий штурм, дискусія, 
диспут, підготовка і 
доповнення презентацій, 
написання есе, 
рецензування, знаходження і 
виправлення помилок.

Семінарські та практичні 
заняття, самостійна робота, 
модульна контрольні роботи, 
індивідуальні завдання, 
іспит

ПРН19. Виявляти 
сильні сторони та 
залучати 
особистісні ресурси 
клієнтів, ресурси 
соціальної групи і 
громади для 
розв’язання їх 
проблем, виходу із 
складних 
життєвих 
обставин.

Соціальна психологія Пояснювально-
ілюстративний; 
репродуктивний; 
проблемний; частково-
пошуковий (евристичний); 
дослідницький; наочні; 
словесні; практичні;  
інтерактивні методи: метод 
проектів.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, залік

Основи соціалізації 
особистості

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
складання словнику 
ключових понять
теми, бесіда, веб-квест, 
робота в групах, робота в 
парах, методи взаємного 
навчання і контролю, ігрові 
методи, кейс-метод, 
мозковий штурм, дискусія, 
диспут, підготовка і 
доповнення презентацій, 
написання есе, 
рецензування, знаходження і 
виправлення помилок, 

Поточне оцінювання, 
семінарські/практичні 
заняття, контрольна робота, 
самостійна робота, 
індивідуальне завдання, 
іспит.



рефлексія.

Атестаційний екзамен Бесіда, підготовка, 
індивідуальні, групові 
консультації, робота з 
навчально-методичною 
літературою, 
конспектування, тезування

Відповіді на уточнюючі 
та/або додаткові питання, 
іспит

Соціальні технології 
розвитку громади

Пояснювально-
ілюстративний (лекція,  
ілюстрування, 
демонстрування відео-
прикладів), дослідницький 
та пошуковий (пошук 
інформації, аналіз наукових 
джерел та нормативно-
правової бази), інтерактивні 
та методи активізації 
навчання (бесіда, мозковий 
штурм, дискусійні панелі, 
робота в парах/групах), 
наочні (презентації, 
демонстрація, перегляд 
відео-конференцій та відео-
семінарів), проектувальні 
(створення проектів), робота 
з навчально-методичною 
літературою.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тестування, усне і письмове 
опитування, письмове (або за 
допомогою інформаційних 
технологій) виконання 
завдань для самостійної 
роботи, залік.

Недержавний сектор у 
соціальній сфері

Пояснювально-
ілюстративний метод, лекція 
у формі розповіді, 
репродуктивний метод, 
активні методи навчання, 
метод проблемного викладу 
навчального матеріалу: 
створення проблемних 
ситуацій, дослідницький 
метод, наочні методи: 
ілюстрування, 
демонстрування, 
комп’ютерна презентація, 
відеометод у сполученні з 
новітніми ІТ та ТЗН 
(дистанційні, мультимедійні, 
веб-орієнтовані тощо), 
методи організації 
самостійної роботи: 
розв’язання завдань, 
виконання проектів, 
індивідуальних і командних 
творчих завдань.

Практичні та семінарські 
заняття, завдання для 
самостійної роботи, тести, 
екзамен

Соціальна робота з 
клієнтами у складних 
життєвих обставинах

Пояснювально-
ілюстративний; 
репродуктивний; 
проблемний; частково-
пошуковий (евристичний); 
дослідницький; наочні; 
словесні; практичні;  
інтерактивні методи: метод 
проектів.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

Розвиток та 
забезпечення надання 
соціальних послуг у 
громаді

Пояснювально-
ілюстративний (лекція,  
ілюстрування, 
демонстрування відео-
прикладів), дослідницький 
та пошуковий (пошук 
інформації, аналіз наукових 
джерел та нормативно-
правової бази), інтерактивні 
та методи активізації 
навчання (бесіда, мозковий 
штурм, дискусійні панелі, 
робота в парах/групах), 
наочні (презентації, 
демонстрація, перегляд 
відео-конференцій та відео-
семінарів), проектувальні 
(створення проектів), робота 

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тестування, усне і письмове 
опитування, письмове (або за 
допомогою інформаційних 
технологій) виконання 
завдань для самостійної 
роботи, груповий проект, 
залік.



з навчально-методичною 
літературою.

ПРН 25. 
Організовувати 
взаємодію закладів 
освіти, сім’ї і 
суспільства у 
вихованні 
здобувачів освіти, 
сприяти їх 
адаптації до умов 
соціального 
середовища.

Соціально-педагогічна 
діяльність у закладах 
освіти

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
малих групах, мозковий 
штурм, обговорення, 
дискусії, моделювання, 
ділова гра), виконання 
індивідуальних завдань, 
написання есе, реферату, 
підготовка презентацій, 
виступи.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

Соціально-педагогічна 
робота з різними 
типами сімей

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
малих групах, мозковий 
штурм, обговорення, 
дискусії), виконання 
індивідуальних завдань, 
підготовка
презентацій, виступи

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
лабораторна робота, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

Арт-терапія в освіті Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
виконання індивідуальних
завдань, проектів

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
модульна контрольна 
робота, залік

Педагогічна практика 
зі спеціалізації

Бесіда, консультації, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 
штурм), виконання 
індивідуальних завдань, 
спостереження, тестування, 
аналіз наукової літератури, 
проектування.

Аналіз роботи на базі 
практики (психолого-
педагогічна характеристика 
вихованця, соціальний 
паспорт, проведення 
виховного заходу, 
корекційного 
(розвивального) заняття, 
виконання індивідуальних 
завдань ) та під час 
диференційованого заліку 
(своєчасність здачі та якість 
оформлення звітної 
документації, відвідування, 
презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики)

Загальна та соціальна 
педагогіка

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
складання словнику 
ключових понять
лекції, бесіда, веб-квест, 
робота в групах, робота в 
парах, методи взаємного 
навчання і контролю, ігрові
методи, кейс-метод, 
мозковий штурм, дискусія, 
диспут, підготовка і 
доповнення презентацій, 
написання есе, 
рецензування, знаходження і 
виправлення помилок.

Семінарські та практичні 
заняття, самостійна робота, 
модульна контрольні роботи, 
індивідуальні завдання, 
іспит

Соціально-педагогічна 
профілактика 
девіантної поведінки

Лекції (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
малих групах, мозковий 
штурм, обговорення, 
дискусії), підготовка 
презентацій, виступи.

Семінарські та практичні 
заняття, самостійна робота, 
модульна контрольна 
робота, іспит 

Сучасні інформаційні Пояснювально- Практичні заняття, 



технології у 
професійній діяльності

ілюстративний метод,  
репродуктивний метод, 
активні методи навчання, 
метод проблемного викладу 
навчального матеріалу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод 
(залучення студентів до 
самостійного розв’язання 
завдання наукового 
характеру з використанням 
сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій), 
наочні методи 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
комп’ютерна презентація), 
робота з навчально-
методичною літературою, 
науковими джерелами і 
електронними ресурсами 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування,  
майндмеппінг), відео-метод 
у поєднанні з новітніми ІТ 
(дистанційні, мультимедійні, 
веб-орієнтовані тощо), 
методи організації 
самостійної роботи: 
виконання проєктів, 
індивідуальних і командних 
творчих завдань

семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, індивідуальний 
проєкт, груповий проєкт, 
аналіз навчального дизайну  
(майндмеппінг), іспит 
(письмовий тест)

Кваліфікаційна робота Бесіда, підготовка, 
консультація, 
спостереження, робота з 
навчально-методичною 
літературою, 
конспектування, тезування, 
реферування, дослідницько-
пошуковий метод, 
використання 
загальнонаукових методів 
дослідження: емпіричних 
(експеримент, 
спостереження, опитування, 
анкетування, інтерв’ю і т. д.), 
теоретичних (аналіз, синтез, 
абстрагування, 
узагальнення, індукція, 
дедукція, пояснення, 
класифікація тощо) та 
конкретно-наукових методів 
дослідження соціальної 
роботи, підбір дизайну 
дослідження.

Моніторинг наукового 
керівника, апробація 
результатів дослідження 
(наукові публікації: тези, 
статті; участь у 
конференціях, круглих 
столах, вебінарах),  захист 
кваліфікаційної роботи

ПРН21. 
Демонструвати 
толерантну 
поведінку, виявляти 
повагу до 
культурних, 
релігійних, 
етнічних 
відмінностей, 
розрізняти вплив 
стереотипів та 
упереджень.

Історія української 
культури

Словесні, наочні, практичні, 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
дослідницький

Практичні та семінарські 
заняття, поточна успішність, 
доповідь, індивідуальна 
робота, участь у дискусії, 
запропоновані кейси для 
обговорення, контрольні 
роботи, іспит

Філософія Словесні: лекція, бесіда 
(вступна, репродуктивна, 
евристична), художня 
розповідь, пояснення, тощо.
Наочні: демонстрація, 
ілюстрація.
Практичні: вправи, 
практичні роботи, дослідні 
роботи, дискусії, бесіди, 
практики ведення панельних 
дискусій, тощо.

Практичні/семінарські 
заняття (виступ з основного 
питання, усна доповідь, 
доповнення, запитання до 
виступаючого, рецензія на 
виступ, участь у дискусіях),  
аналіз джерельної і 
монографічної літератури, 
письмові завдання (тестові, 
контрольні, творчі роботи), 
реферат, есе оформлені 
відповідно до вимог), 
самостійна робота, тестові 
завдання, іспит

Вступ до спеціальності Лекція (вступна, Практичні заняття, 



інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
малих групах, мозковий 
штурм, обговорення, 
дискусії), виконання 
індивідуальних завдань, 
написання
есе, реферату, підготовка 
презентацій, виступи.

семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

Психологія особистості Пояснювально-
ілюстративний; 
репродуктивний; 
проблемний; частково-
пошуковий (евристичний); 
дослідницький; наочні; 
словесні; практичні;  
інтерактивні методи: метод 
проектів.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит

Ґенеза соціальної 
роботи

Лекції (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
малих групах, мозковий 
штурм, обговорення, 
дискусії), підготовка 
презентацій, виступи.

Семінарські та практичні 
заняття, самостійна робота, 
модульна контрольна 
робота, іспит

Соціальна психологія Пояснювально-
ілюстративний; 
репродуктивний; 
проблемний; частково-
пошуковий (евристичний); 
дослідницький; наочні; 
словесні; практичні;  
інтерактивні методи: метод 
проектів.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, залік

Психолого-педагогічні 
засади 
міжособистісного 
спілкування та основи 
конфліктології

Лекція, бесіда, демонстрація 
прикладів, аналіз кейсів, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах), виконання 
групових завдань.

Практичні заняття, усне і 
письмове опитування, 
письмове (або за допомогою 
інформаційних технологій) 
виконання завдань для 
самостійної роботи, 
виконання індивідуально-
дослідного завдання, залік

Навчальна 
(ознайомча) практика

Бесіда, виконання 
індивідуальних завдань, 
спостереження, аналіз 
наукової літератури.

Аналіз роботи на базі 
практики (відвідування та 
своєчасність прибуття на 
базу практики, активність та 
допитливість під час 
навчально-ознайомчої 
практики, вміння 
налагоджувати контакт з 
працівниками та 
вихованцями, надання 
допомоги соціальному 
педагогу, соціальному 
працівнику у виконанні їхніх 
професійних обов’язків) та 
під час диференційованого 
заліку (своєчасність здачі та 
якість оформлення звітної 
документації, відвідування, 
презентація результатів, 
участь у підсумковій 
конференції за результатами 
практики).

Соціально-педагогічна 
робота з різними 
типами сімей

Лекція (вступна, 
інформативна, проблемна, 
лекція-дискусія та ін.), 
бесіда, інтерактивні методи 
(робота в
малих групах, мозковий 
штурм, обговорення, 
дискусії), виконання 

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
лабораторна робота, 
завдання самостійної 
роботи, модульна 
контрольна робота, іспит



індивідуальних завдань, 
підготовка
презентацій, виступи

Професійне вигорання 
фахівців соціальної 
сфери

Лекція, пояснення, 
інструктаж; інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
імітаційно-рольова гра 
(наукова конференція, 
науковий семінар), 
мультимедійна презентація, 
ілюстрування, 
демонстрування, дискусія, 
розв’язування вправ і задач, 
самоспостереження, 
спостереження, методи 
контролю і самоконтролю, 
презентація наукових 
продуктів, виконання 
індивідуальних завдань.

Семінарські та практичні 
заняття, завдання 
самостійної роботи, 
індивідуальні завдання, 
презентація наукових 
продуктів, іспит

 


