
 
 

 
 
 

Організаційно-науковий комітет: 
 

• Курляк І. Є. – доктор педагогічних наук, професор у галузі соціології та 
соціальної роботи, завідувач кафедри загальної та соціальної педагогіки 
ВНЗ “Український католицький університет” 

• Когут С. Я. – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник завідувача 
кафедри загальної та соціальної педагогіки ВНЗ “Український католицький 
університет” 

• Миколайчук М. І. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної 
та соціальної педагогіки ВНЗ “Український католицький університет” 

• Мединська Ю. Я. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної 
та соціальної педагогіки ВНЗ “Український католицький університет” 

• Кобель І. Г. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної та 
соціальної педагогіки ВНЗ “Український католицький університет” 

• Торба Н. В. – секретар кафедри загальної та соціальної педагогіки ВНЗ 
“Український католицький університет” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контакти 
 

Адреса: 79011, м. Львів, вул. Іларіона Свєнціцького, 17, кафедра загальної та 
соціальної педагогіки, ВНЗ “Український католицький університет”, 
www.ucu.edu.ua Тел.: (032) 240-99-40, вн. 254. Секретар кафедри – Торба Надія 
Володимирівна. 

Координатор наради-семінару – заступник завідувача кафедри загальної та 
соціальної педагогіки, кандадат педагогічних наук, доцент Когут Світлана 
Ярославівна, е-mail: s_kohut@ucu.edu.ua  

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
Львівська міська Рада 

ВНЗ “Український католицький університет” 
Кафедра загальної та соціальної педагогіки 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
“СТАН,  ПРОБЛЕМИ  І  ПЕРСПЕКТИВИ  

 РОЗВИТКУ  СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ  

У  ПРОФЕСІЙНІЙ  ПІДГОТОВЦІ  СОЦІАЛЬНИХ  ПЕДАГОГІВ”  

 
 
 

 
 

ПРОГРАМА 
 

Всеукраїнської наради-семінару 
завідувачів кафедр соціальної педагогіки 

вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації 
(2-3 березня) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Львів ― 2012 



ПЛАН-ГРАФІК   РОБОТИ   НАРАДИ-СЕМІНАРУ 
 

П’ятниця, 2 березня 2012 р. 
 

(м. Львів, вул. Хуторівка, 35а, філософсько-богословський факультет 
ВНЗ «Український католицький університет») 

 
8.30 -  9.00 ― сніданок 
9.00-10.00 ― реєстрація учасників, знайомство з Університетом, огляд виставки 

навчально-методичного забезпечення спеціальності “Соціальна 
педагогіка”, розробленого у різних ВНЗ 

10.00-10.30 ― урочисте відкриття наради-семінару 
10.30-12.00 ― засідання круглого столу № 1  

“Особистісні та професійні аспекти   
формування  фахівця-магістра  соціальної  педагогіки”  

12.00-12.30 ― кава-брейк 
12.30-14.00 ― засідання круглого столу № 2  

“Організаційно-змістові виміри процесу професійної підготовки  
магістрів соціальної педагогіки”  

14.00-15.00 ― обід 
15.00-16.30 ― засідання круглого столу № 3  

“Динаміка становлення і розвитку процесу підготовки фахівців  
з соціальної педагогіки у католицькому університеті:  
від формування духовно-моральних основ особистості фахівця  
до ідеї легітимізації нової спеціальності” 

16.30-17.30 ― швецький стіл 
        з 18.00 ― культурна програма 
 

Субота, 3 березня 2012 р. 
 

(м. Львів, вул. Хуторівка, 35а, філософсько-богословський факультет 
ВНЗ «Український католицький університет») 

 
  9.15-10.00 ― сніданок 
10.00-13.00 ― підсумки роботи круглих столів, підведення підсумків  

наради-семінару, прийняття ухвали 
13.00-14.00 ― обід 
        з 14.00 ― продовження культурної програми, від’ їзд учасників наради-семінару 
 

Регламент виступів:  
доповідь ―  до 20 хв., виступ з повідомленням ― до 10 хв. 

Для зручності доповідачів – наявність мультимедійного забезпечення. 

ПРОГРАМА  НАРАДИ-СЕМІНАРУ  ―  3  БЕРЕЗНЯ  2012 Р. 
 

(поч. о 10.00 год.) 
 

10.00-13.00 ― підсумки роботи круглих столів, підведення підсумків  
наради-семінару 

 

Круглий стіл № 1 “Особистісні та професійні аспекти  
формування фахівця-магістра соціальної педагогіки”  

Модератор: Когут Світлана Ярославівна – кандидат 
педагогічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри 
загальної та соціальної педагогіки ВНЗ “Український 
католицький університет” 

 

Круглий стіл № 2 “Організаційно-змістові виміри  
процесу професійної підготовки магістрів соціальної 
педагогіки”  
Модератор: Курляк Ірина Євгенівна – доктор педагогічних наук, 
професор у галузі соціології та соціальної роботи, завідувач 
кафедри загальної та соціальної педагогіки ВНЗ “Український 
католицький університет” 

 

Круглий стіл № 3 “Динаміка становлення і розвитку процесу підготовки 
фахівців з соціальної педагогіки в католицькому 
університеті: від формування духовно-моральних основ 
особистості фахівця до ідеї легітимізації нової спеціальності” 
Модератор: Швед Марія Степанівна – кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки 
Львівського національного університету ім. Івана Франка, ВНЗ 
“Український католицький університет” 

 

Дискусія 
Підведення підсумків наради-семінару  
Прийняття ухвали наради-семінару 
Вручення сертифікатів учасникам 

 

13.00-14.00 ― обід 
        з 14.00 ― продовження культурної програми,  

від’ їзд учасників наради-семінару. 
 
За результатами роботи нараду-семінару планується видати збірник 

матеріалів. 
Технічні вимоги до тексту. Текст повинен бути набраний на комп’ютері 

(Microsoft Office Word 98, 2003 чи пізніші версії). Шрифт: гарнітура – Times New 
Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1,5 пт. Поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та 
нижнє – 20 мм. У кінці матеріалів: резюме – 5–6 речень трьома мовами, ключові слова 
(англійською, російською, українською); література (не більше 5–7 найменувань, 
посилання в тексті на кожне джерело обов’язкове, наприклад [1, c. 5]).  



 
Учасники дискусій: 

 
Бордун Галина – начальник відділу кадрів, керівник стажерської програми 

«Перший кар’єрний крок» Львівської міської Ради; 

Васюник-Кулієва Марія – головний спеціаліст відділу соціального захисту 
Головного управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації; 

Коршун Тетяна Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Херсонського державного 
університету;  

Ленів Зоряна Павлівна – кандидат педагогічних наук, директор 
педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка; 

Лесюк Ольга Миколаївна – начальник управління соціального захисту 
Львівської міської Ради; 

Логвиненко Тетяна Олександрівна – кандидат педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;  

Майборода Галина Яківна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальної роботи і соціальної педагогіки Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького; 

Петрюк Ірина Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри загальної та соціальної педагогіки Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича; 

Плахотнік Ольга Василівна – доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри педагогіки Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка;  

Саф’янюк Зоряна Георгіївна – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри загальної та соціальної педагогіки ВНЗ “УКУ”, керівник практики 

Смеречак Леся Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальної педагогіки та корекційної освіти Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка; 

Федорова Ольга Віталіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальної роботи і соціальної педагогіки Херсонського державного університету; 

Федорович Наталія – керівник Управління молоді, сім'ї та спорту Львівської 
міської Ради. 

ПРОГРАМА  НАРАДИ-СЕМІНАРУ  ―  2  БЕРЕЗНЯ  2012  Р. 
 

(поч. о 10.00 год.) 
 

Відкриття наради-семінару 
 
Вітальне слово від Ректорату ВНЗ “Український католицький університет”, 

деканату гуманітарного факультету 
 

 
ЗАСІДАННЯ  КРУГЛОГО  СТОЛУ  № 1 

 
Тема: “Особистісні та професійні аспекти  

формування фахівця-магістра соціальної педагогіки”  
 
Модератор: Когут Світлана Ярославівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 
заступник завідувача кафедри загальної та соціальної педагогіки ВНЗ “Український 
католицький університет” 
 

“Психолого-педагогічні засади  становлення   
особистості  магістра  соціальної  педагогіки”  

Богданова Інна Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри соціальної педагогіки, психології та педагогічних 
інновацій державного закладу “Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К.Д. Ушинського” 

 
“Соціально-реабілітаційна діяльність у пенітенціарних закладах 
як спеціалізація у професійній підготовці соціальних педагогів” 

Харченко Сергій Якович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри соціальної педагогіки державного закладу “Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка” 

 
“Опікунська педагогіка як нова галузь соціально-педагогічної науки, 
як навчальна дисципліна та як спеціалізація  
у професійній підготовці магістрів” 

Курляк Ірина Євгенівна – доктор педагогічних наук, професор у галузі 
соціології та соціальної роботи, завідувач кафедри загальної та соціальної 
педагогіки ВНЗ “Український католицький університет” 

 
Запитання, обговорення доповідей, дискусія. 
 
 
 



ЗАСІДАННЯ  КРУГЛОГО  СТОЛУ  № 2 
 

(поч. о 12.30 год.) 

Тема: “Організаційно-змістові виміри  
процесу професійної підготовки магістрів соціальної педагогіки”  

Модератор: Курляк Ірина Євгенівна – доктор педагогічних наук, професор у 
галузі соціології та соціальної роботи, завідувач кафедри загальної та соціальної 
педагогіки ВНЗ “Український католицький університет” 

 
“Психолого-педагогічне дорадництво як форма соціально-педагогічної 
допомоги та як спеціалізація у підготовці магістрів соціальної педагогіки”  

Миколайчук Мар’яна Ігорівна – кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри загальної та соціальної педагогіки ВНЗ “Український католицький 
університет”; 
Мединська Юлія Ярославівна – кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри загальної та соціальної педагогіки ВНЗ “Український католицький 
університет” 
 

“Роль навчальної дисципліни “Соціальна геронтологія з елементами 
танатопедагогіки” у професійній підготовці магістрів соціальної 
педагогіки” 

Робак Володимир Євгенович – кандидат біологічних наук, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу природничо-математичних 
дисциплін Львівського науково-практичного центру професійно-технічної 
освіти НАПН України  

 
“Місце дисципліни “Теорія і методика опікунсько-виховної діяльності 
у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” 
у змісті підготовки магістрів соціальної педагогіки” 

Когут Світлана Ярославівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 
заступник завідувача кафедри загальної та соціальної педагогіки ВНЗ 
“Український католицький університет” 

 
“Деякі проблеми підготовки магістерських дипломних робіт з соціальної 
педагогіки” 

Зозуляк-Случик Роксолана Василівна – кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри соціальної педагогіки Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника 

 
Запитання, обговорення доповідей, дискусія. 

ЗАСІДАННЯ  КРУГЛОГО  СТОЛУ  № 3 
 

(поч. о 15.00 год.) 
 

Тема: “Динаміка становлення і розвитку  
процесу підготовки фахівців з соціальної педагогіки  

в католицькому університеті:  
від формування духовно-моральних основ особистості фахівця  

до ідеї легітимізації нової спеціальності”  
 
Модератор: Швед Марія Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри загальної та соціальної педагогіки Львівського національного університету 
ім. Івана Франка, ВНЗ “Український католицький університет” 
 

“Становлення і розвиток спеціальності “Соціальна педагогіка”  
в контексті місії ВНЗ “Український католицький університет”  
та особливостей підготовки фахівців” 

Швед Марія Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
загальної та соціальної педагогіки Львівського національного університету 
ім. Івана Франка, перший завідувач кафедри загальної та соціальної 
педагогіки ВНЗ “Український католицький університет” 
 

“Психолого-педагогічні та нормативно-правові підходи  
до професійної підготовки викладачів  
предметів духовно-морального спрямування: досвід, проблеми, перспективи” 

С. Луїза Цюпа – PhD, директор катехитично-педагогічного інституту ВНЗ 
“Український католицький університет”, заступник голови катехитичної 
комісії Української греко-католицької церкви 

 
“Педагогічна і богословська компоненти у змісті підготовки викладачів 
предметів духовно-морального спрямування” 

С. Христофора Буштин – голова комісії у справах шкільництва УГКЦ, 
викладач кафедри загальної та соціальної педагогіки ВНЗ “Український 
католицький університет” 
 

“Досвід професійної підготовки фахівців до соціально-педагогічної роботи 
у католицьких університетах  
(на прикладі Бразилії, Великобританії та Німеччини)” 

Бойко Оксана Петрівна – аспірант кафедри загальної та соціальної 
педагогіки Львівського національного університету ім. Івана Франка 
 
Запитання, обговорення доповідей, дискусія. 


