
Кадровий склад кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти згідно з ліцензійними умовами 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

науково-

педагогічного, 

педагогічного, 

наукового 

працівника 

Наймену

вання 

посади 

Освітня 

кваліфікація 

(найменування 

закладу, який 

закінчив науково-

педагогічний, 

педагогічний, 

науковий 

працівник, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Освітня кваліфікація 

(науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації (серія, 

номер, дата, ким 

виданий диплом), вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно (серія, 

номер, дата, ким 

виданий атестат) 

Професійна кваліфікація (відомості 

про досвід професійної діяльності 

(заняття) за відповідним фахом 

(спеціальністю, спеціалізацією) із 

зазначенням посади та строку 

роботи на цій посаді (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності), керівництво 

(консультування) дисертації на 

здобуття наукового ступеня за 

спеціальністю (прізвище, ім’я, по 

батькові дисертанта, здобутий 

науковий ступінь, спеціальність, 

назва дисертації, рік захисту, серія, 

номер, дата, ким виданий диплом), 

наявність публікацій у наукових 

виданнях, які включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

WebofScienceCoreCollection), 

протягом останніх п’яти років) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, дата 

видачі і кількість 

навчальних кредитів 

(годин)) 

Досягнення у 

професійній 

діяльності (відповідно 

до пункту 38 

Ліцензійних умов 

провадження 

освітньої діяльності) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1. Гриник Ігор 

Миронович 
Доцент 

кафедри 

соціальн

ої 

педагогік

и та 

корекцій

ної 

освіти 

1. Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені Івана 

Франка, 1999 р. 

ПМСО Англійська 

мова і література та 

німецька мова та 

література 

Вчитель 

Кандидат педагогічних 

наук 

13.00.01 

Загальна педагогіка та 

історія педагогіки 

Тема дисертації: 

«Підготовка майбутніх 

соціальних педагогів до 

правового захисту дітей у 

1. Гриник І., Гук О. Профілактика 

суїцидальної поведінки підлітків як 

актуальна соціально-педагогічна 

проблема / І.Гриник, О.Гук // Молодь і 

ринок: щомісячний науково-

педагогічний журнал. - № 2/188– 

Дрогобич, 2021. – С.81-85. (фахове 

видання) 

2. Гриник І., Ревть А. Психолого-

педагогічні засади роботи з 

обдарованою студентською молоддю / 

1. Тернопільський 

національний 

університет імені 

Володимира Гнатюка. 

Довідка №59 від 

25.02.2020 

Тема стажування: 

Професійна підготовка 

соціальних 

педагогів/працівників 

1) наявність не менше 

п’яти публікацій у 

періодичних наукових 

виданнях, що 

включені до переліку 

фахових видань 

України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection; 

1. Гриник І., Гук О. 



англійської і 

німецької мов та 

зарубіжної 

літератури 

2. Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка, 

2003 р.  

Міжнародне право. 

Спеціаліст з 

міжнародного 

права 

3. Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка, 

2011 р.  

Правознавство. 

Спеціаліст-юрист 

4. Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені Івана 

Франка, 2016 р. 

Соціальна 

педагогіка. 

Соціальний педагог 

Німеччині» 

Диплом ДК № 021116 

Доцент кафедри 

соціальної педагогіки та 

корекційної освіти 

Атестат 12ДЦ № 045073, 

виданий 15 грудня 2015 

Атестаційною колегією 

Міністерства освіти і 

науки України 

І.Гриник, А.Ревть // Молодь і ринок: 

щомісячний науково-педагогічний 

журнал. - № 3/189. - 2021. – С. 102-106. 

(фахове видання) 

3. Гриник І., Ревть А. Фізична 

культура та спорт як форми соціальної 

роботи з «дітьми вулиці» / І.Гриник, 

А.Ревть // Науковий журнал «Молодий 

вчений». 2020. №6(82). С. 352 – 354. 

(Index Copernicus) 

4. Гриник І., Ревть А. Психолого-

педагогічні заходи щодо корекції 

невротичних розладів 

старшокласників / І.Гриник, А.Ревть // 

Науковий журнал «Молодий вчений». 

2020. №5(81). С. 407 – 409. (Index 

Copernicus) 

5. Гриник І., Ревть А. Соціальна 

реабілітація, що здійснюється 

Центрами соціальних служб для сім`ї, 

дітей та молоді / І.Гриник, А.Ревть // 

Науковий журнал «Молодий вчений». 

2020. №8(84). С. 165 – 168. (Index 

Copernicus) 

6. Гриник І., Ревть А. Особливості 

соціально-педагогічної роботи з 

профілактики насильства щодо дітей / 

І.Гриник, А.Ревть // Молодь і ринок: 

щомісячний науково-педагогічний 

журнал. - № 1 (168). - 2019. – С.33-36. 

(фахове видання) 

6 кредитів/180 годин 

2. Університет 

прикладних наук 

ВІВЕС (Бельгія) 

18-27 березня 2016  

Тема стажування: 

Професійна підготовка 

соціальних працівників 

до роботи з людьми з 

особливими потребами 

4,5 кредити/135 годин 

 

Профілактика 

суїцидальної 

поведінки підлітків як 

актуальна соціально-

педагогічна проблема / 

І.Гриник, О.Гук // 

Молодь і ринок: 

щомісячний науково-

педагогічний журнал. - 

№ 2/188– Дрогобич, 

2021. – С.81-85. 

(фахове видання) 

2. Гриник І., Ревть А. 

Психолого-педагогічні 

засади роботи з 

обдарованою 

студентською 

молоддю / І.Гриник, 

А.Ревть // Молодь і 

ринок: щомісячний 

науково-педагогічний 

журнал. - № 3/189. - 

2021. – С. 102-106. 

(фахове видання) 

3. Гриник І., Ревть А. 

Фізична культура та 

спорт як форми 

соціальної роботи з 

«дітьми вулиці» / 

І.Гриник, А.Ревть // 

Науковий журнал 

«Молодий вчений». 

2020. №6(82). С. 352 – 

354. (Index Copernicus) 

4. Гриник І., Ревть А. 

Психолого-педагогічні 

http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html


заходи щодо корекції 

невротичних розладів 

старшокласників / 

І.Гриник, А.Ревть // 

Науковий журнал 

«Молодий вчений». 

2020. №5(81). С. 407 – 

409. (Index Copernicus) 

5. Гриник І., Ревть А. 

Соціальна реабілітація, 

що здійснюється 

Центрами соціальних 

служб для сім`ї, дітей 

та молоді / І.Гриник, 

А.Ревть // Науковий 

журнал «Молодий 

вчений». 2020. №8(84). 

С. 165 – 168. (Index 

Copernicus) 

6. Гриник І., Ревть А. 

Особливості соціально-

педагогічної роботи з 

профілактики 

насильства щодо дітей / 

І.Гриник, А.Ревть // 

Молодь і ринок: 

щомісячний науково-

педагогічний журнал. - 

№ 1 (168). - 2019. – 

С.33-36. (фахове 

видання) 

4) наявність виданих 

навчально-

методичних 

посібників/посібників 

для самостійної роботи 

http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html


здобувачів вищої 

освіти та 

дистанційного 

навчання, 

електронних курсів на 

освітніх платформах 

ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/ме

тодичних 

вказівок/рекомендацій

/ робочих програм, 

інших друкованих 

навчально-

методичних праць 

загальною кількістю 

три найменування; 

1. Гриник І.М.Основи 

соціально-правового 

захисту особистості: 

методичні рекомендації 

до семінарських занять / 

Ігор Гриник. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана 

Франка, 2016. – 52 с. 

 

2. Гриник І.М. 

Соціально-правовий 

захист сім‘ї: методичні 

рекомендації до 

семінарських занять / Ігор 

Гриник. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана 

Франка, 2017. – 40 с. 

3. Гриник І.М., 

Зубрицький І.Я. 



Соціальна політика: 

методичні рекомендації 

до семінарських занять / 

Ігор Гриник, Ігор 

Зубрицький. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана 

Франка, 2018. – 96 с. 

10) участь у 

міжнародних наукових 

та/або освітніх 

проектах 

1. Міжнародний 

бельгійсько-український 

проект «Соціальна 

інклюзія – виклики 

сьогодення» (2017-

2019 рр.) за участі 

ДДПУ імені Івана 

Франка  і Університету 

прикладних наук 

ВІВЕС, Бельгія із 

підготовки соціальних 

працівників (учасник 

групи розробників і 

координатор проекту). 

 

2. Програма розвитку 

лідерського потенціалу 

у сфері вищої освіти. 

(Інститут вищої освіти 

НАНУ, Британська 

рада) Модуль: Центр 

розвитку команд.  – 

Київ, 2-4 березня 2016р. 

3. Програма розвитку 



лідерського потенціалу 

у сфері вищої освіти. 

(Інститут вищої освіти 

НАНУ, Британська 

рада) Модуль: Академія 

змін. – Одеса, 14-16 

червня 2016р. 

4. Міжнародна програма 

розвитку професійного 

партнерства «Розвиток 

та упровадження 

механізмів оцінювання 

якості освіти» 

(Британська Рада) - 

Університет Англія 

Раскін (м.Кембридж, 

Великобританія), 5-11 

грудня 2016р. 

5. Програма академічної 

мобільності Еразмус+ 

(18-27 березня 2016, 27-

31 березня 2017, 12-16 

листопада 2018) 

Університет прикладних 

наук ВІВЕС, Бельгія; 

6. Програма академічної 

мобільності Еразмус+ 

(25-29 березня 2019) 

Жешівський 

університет, Польща). 

12) наявність 

апробаційних та/або 

науково-популярних, 

та/або 

консультаційних 



(дорадчих), та/або 

науково-експертних 

публікацій з наукової 

або професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

1. І.Гриник, А.Ревть. 

Професійна підготовка 

соціальних педагогів до 

роботи з обдарованими 

дітьми / І.Гриник, 

А.Ревть // The 10th 

International scientific 

and practical conference 

“Topical issues of the 

development of modern 

science” (June 4-6, 2020) 

Publishing House 

“ACCENT”, Sofia, 

Bulgaria. 2020. Р.649-

654. 

2. Гриник І.М. До 

проблеми професійної 

підготовки соціальних 

педагогів. Актуальні 

проблеми психології, 

педагогіки та соціальної 

роботи : збірник 

матеріалів Міжнародної 

науково-практичної 

конференції, 

присвяченої 20-річчю 

заснування факультету 

психології, педагогіки 

та соціальної роботи. – 

Дрогобич: Редакційно-



видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2019. – С. 111 – 

113. 

3. І.Гриник, М. 

Комаричин. Актуальні 

тенденції 

життєдіяльності 

української сім’ї та 

проблеми сучасного 

сімейного виховання / 

І.Гриник, М. Комаричин 

// Herald pedagogiki. 

Nauka i praktyka. - № 47 

(09/2019). – С.31-32. 

4. Гриник І., Дмитрієнко 

О. Міжнародне 

законодавство у сфері 

захисту прав дитини / І. 

Гриник, О. Дмитрієнко 

// [Фахівець соціальної 

сфери – професія ХНІ 

століття : збірник 

матеріалів науково-

практичної конференції 

викладачів та 

студентів]. – Дрогобич: 

Видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2018. – С. 54 – 



59. 

5. Гриник І., Савостейко 

З. Особливості 

соціально-правового 

захисту дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування в Україні / І. 

Гриник, З. Савостейко // 

[Вісник соціально-

гуманітарного 

факультету : збірник 

наукових праць. Вип. 

VI] / за ред. Л.І. 

Смеречак, А.В. 

Федорович. – Дрогобич: 

Видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2018. – С. 83 – 

91. 

6. Гриник І. Соціальний 

захист та підтримка 

сімей з дітьми: 

правовий аспект / 

І.Гриник // Теоретико-

практична підготовка 

фахівців соціальної 

сфери на засадах 

компетентнісного 

підходу: збірник 

наукових праць звітної 

науково-практичної 

конференції викладачів 

та студентів. – Дрогобич 



: Видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2017. –  186 с. – 

С. 25-29. 

 

7. Гриник І., Грицай Ю. 

Захист прав дітей з 

особливими потребами 

у законодавстві України 

/ І.Гриник, Ю.Грицай // 

Вісник соціально-

гуманітарного 

факультету: збірник 

наукових праць [Вип. 

IV] / за ред. 

Л.І.Смеречак, 

А.В.Федорович. – 

Дрогобич : Видавничий 

відділ Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2016. – С. 61-

66. 

8. I.Hrynyk. The Problem 

of Professional and Legal 

Training of Social 

Pedagogues. Annales: 

Universitatis Mariae 

Curie-Sklodowska, 

Lublin-Polonia. 

Vol.XXIX,2, 2016 – 

147s. – S67-72.  

 

14. робота у складі 

організаційного 

комітету / журі 



Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт) 

1. Член орагнізаційного 

комітету 

Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт зі 

спеціальності 011 

Освітні, педагогічні 

науки (2018-2020) 

2. Заступник Голови 

орагнізаційного 

комітету 

Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт зі 

спеціальності 231 

Соціальна робота (2021-

2023) 

2. Смеречак 

Леся Іванівна 

доцент 

кафедри 

соціальн

ої 

педагогі

ки та 

корекцій

ної 

освіти 

Дрогобицький 

державний  

1). Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

Івана Франка, 

1998 р. 

Початкове 

навчання та 

Кандидат педагогічних 

наук 

13.00.04  

Теорія і методика 

професійної освіти 

Тема дисертації: 

«Формування 

професійних інтересів 

майбутніх соціальних 

1) Професійна кваліфікація: 
- Провідний спеціаліст 

Психологічної служби ДДПУ ім. 

І. Я. Франка з 1.05.2011 (Наказ 

№ 77 К від 30.04.2010) по 

12.09.2011(Наказ № 248 К від 

12.09.2011); 

- Соціальний педагог 

Спеціалізованого формування 

«Центр підтримки дітей з 

функціональними обмеженнями» 

2001 – 2005 рр. 

2) Керівництво (консультування) 

дисертації на здобуття наукового 

Чернівецький 

національний 

університет імені 

 Юрія Федьковича 

Довідка № 02/15-705 

від 16.03.2021 

Тема: «Підготовка 

майбутніх фахівців 

соціальної сфери до 

здійснення 

соціального 

1 ; 3; 4; 6; 10 ; 12; 14; 19; 
20 

1) наявність не менше 

п’яти публікацій у 

періодичних наукових 

виданнях, що включені 

до переліку фахових 

видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема 

Scopus, 

WebofScienceCoreCollec



образотворче 

мистецтво. 

Вчитель 

початкових класів 

та образотворчого 

мистецтва. 

 

2). Кам’янець-

Подільський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Огієнка, 

2016 р.; 

Корекційна 

освіта. 

Олігофренопедаг

ог, вчитель дітей з 

вадами 

розумового 

розвитку, логопед 

 

педагогів у 

позааудиторній роботі 

педагогічного 

університету» 

ДК 063240 

26 січня 2011 р. 

Черкаський 

нвціональний 

цнівеситет імені 

Богдана Хмеьницького 

Доцент кафедри 

соціальної педагогіки 

та корекційної освіти 

12 ДЦ № 033821 

25січня  2013 р. 

Атестаційна колегія 

Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту 

ступеня за спеціальністю: 
 

Зубрицький Ігор Ярославович, 

кандидат педагогічних наук 

13.00.05 

Соціальна педагогіка 

Тема дисертації: 

Розвиток ідей щодо профілактики 

соціальних відхилень у 

неповнолітніх на сторінках 

української педагогічної періодики 

Східної Галичини  

(1918-1933 роки) 

2019 

 

Тернопільський національний 

університет  

імені Володимира Гнатюка  

 
ДК № 052253, від 23 квітня 2019 

р., Атестаційної колегія МОН. 

3) Наявність публікацій у наукових 

виданнях, які включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема 

Scopus, WebofScienceCoreCollection), 

протягом останніх п’яти років) 

1. Смеречак Л.Арт-терапія в 

роботі фахівців соціальної 

сфери / Леся Смеречак // 

Вісник Черкаського 

національного університету 

супроводу осіб з 

обмеженими 

можливостями» 
6 кредитів (180 год.) 

tion; 

1. Смеречак 

Л.Арт-терапія в роботі 

фахівців соціальної 

сфери / Леся Смеречак 

// Вісник Черкаського 

національного 

університету імені 

Богдана 

Хмельницького. Серія. 

: Педагогічні науки. – 

2020. – Вип. 1. – С. 218 

– 223 (фахове 

видання. 

IndexCopernicus) 

(0,6др.а). 

2. Смеречак Л.І. 
Особливості 

соціального виховання 

дітей з особливими 

освітніми потребами в 

умовах інклюзивного 

навчання / Л.І. 

Смеречак, С.П. 

Архипова // Науковий 

часопис 

Національного 

педагогічного 

університету імені 

М.П.Драгоманова. 

Серія 11. Соціальна 

робота. Соціальна 

педагогіка. – Випуск 

24 (І том) : збірник 

наукових праць. – К. : 

Вид-во НПУ імені 

М.П.Драгоманова, 



імені Богдана 

Хмельницького. Серія. : 

Педагогічні науки. – 2020. – 

Вип. 1. – С. 218 – 223 

(фахове видання. 

IndexCopernicus) (0,6др.а). 

2. Смеречак Л.І. Особливості 

соціального виховання дітей з 

особливими освітніми 

потребами в умовах 

інклюзивного навчання / Л.І. 

Смеречак, С.П. Архипова // 

Науковий часопис 

Національного педагогічного 

університету імені 

М.П.Драгоманова. Серія 11. 

Соціальна робота. Соціальна 

педагогіка. – Випуск 24 (І том) 

: збірник наукових праць. – К. : 

Вид-во НПУ імені 

М.П.Драгоманова, 2018. – С. 8 

– 15. (фахове видання) 

3. Зубрицький І. Проблема 

формування 

дисциплінованої поведінки 

школярів у поглядах П. 

Будза / Зубрицький Ігор, 

Смеречак Леся // Вісник 

Черкаського університету. 

Серія : Педагогічні науки. – 

2018. – № 1. – С. 107 – 115 

(105 – 112). 

IndexCopernicus. (ICV 

2015: 53.99) (0,4 др. арк. / 

0,2 авт. др. арк.) 

4. Смеречак Л.І. Особливості 

навчання майбутніх 

2018. – С. 8 – 15. 

(фахове видання) 

3. Зубрицький І. 

Проблема формування 

дисциплінованої 

поведінки школярів у 

поглядах П. Будза / 

Зубрицький Ігор, 

Смеречак Леся // 

Вісник Черкаського 

університету. Серія : 

Педагогічні науки. – 

2018. – № 1. – С. 107 – 

115 (105 – 112). 

IndexCopernicus. 

(ICV 2015: 53.99) (0,4 

др. арк. / 0,2 авт. др. 

арк.) 

4. Смеречак Л.І. 

Особливості 

навчання майбутніх 
соціальних 

працівників 

супервізорству / Л.І. 

Смеречак // Молодь і 

ринок: Щомісячний 

науково-педагогічний 

журнал. – 2017. –№ 10 

(153). – С. 103 – 107. 

(фахове видання) 

5. Смеречак Л.І. 
Висвітлення проблеми 

антинаркотичного та 

антиалкогольного 

виховання 

неповнолітніх на 

сторінках журналу 

«Українська школа» 



соціальних працівників 

супервізорству / Л.І. 

Смеречак // Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-

педагогічний журнал. – 2017. –

№ 10 (153). – С. 103 – 107. 

(фахове видання) 

5. Смеречак Л.І. Висвітлення 

проблеми антинаркотичного та 

антиалкогольного виховання 

неповнолітніх на сторінках 

журналу «Українська школа» 

(1925-1944 рр.) / Л.І. 

Смеречак, І.Я. Зубрицький// 

Вісник Луганського 

національного університету 

імені Тараса Шевченка 

Педагогічні науки. – 2017. – № 

8 (313). – листопад. – Частина 

IІ. – С. 260 – 272. (фахове 

видання) 

6. Смеречак Л.І. Самореалізація 

людей похилого віку: 

проблеми та пошуки / Л.І. 

Смеречак, С.П. Архипова // 

Вісник Луганського 

національного університету 

імені Тараса Шевченка 

Педагогічні науки. – 2017. – № 

8 (313). – листопад. – Частина 

I. – С. 244 – 252. (фахове 

видання) 

7. Смеречак Л.І. Особливості 

соціально-педагогічної роботи 

з батьками дітей з обмеженими 

функціональними 

можливостями / 

Л.І. Смеречак, Оксана Бобак 

(1925-1944 рр.) / Л.І. 

Смеречак, І.Я. 

Зубрицький// Вісник 

Луганського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка 

Педагогічні науки. – 

2017. – № 8 (313). – 

листопад. – Частина IІ. 

– С. 260 – 272. (фахове 

видання) 

6. Смеречак Л.І. 
Самореалізація людей 

похилого віку: 

проблеми та пошуки / 

Л.І. Смеречак, С.П. 

Архипова // Вісник 

Луганського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка 

Педагогічні науки. – 

2017. – № 8 (313). – 

листопад. – Частина I. 

– С. 244 – 252. (фахове 

видання) 

7. Смеречак Л.І. 

Особливості 

соціально-педагогічної 

роботи з батьками 

дітей з обмеженими 

функціональними 

можливостями / 

Л.І. Смеречак, Оксана 

Бобак // Імідж 

сучасного педагога. – 

2017. – № 8 (177). – 



// Імідж сучасного педагога. – 

2017. – № 8 (177). – С.48 – 51 

(фахове видання) 

8. Архипова С.Забезпечення 

якості вищої освіти в 

умовах міжнародної  

інтеграції / Світлана 

Архипова, Леся Смеречак 

// Вісник Черкаського 

університету. Серія 

«Педагогічні науки». – 2017. 

– № 3. – С. 7 – 13. 

IndexCopernicus (ICV 

2015: 53.99) (фахове 

видання) (0,5 др. а / 0,3 авт. 

у т.ч.) 

9. Смеречак Л. Особливості 

навчання майбутніх 

соціальних працівників 

супервізорству / Смеречак 

Леся //Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-

педагогічний журнал. – 

2017. – № 10 (153). – 

С. 103 – 107. 

IndexCopernicus 
(0,4др.арк.). 

С.48 – 51 (фахове 

видання) 

8. Архипова 

С.Забезпечення якості 

вищої освіти в умовах 

міжнародної  

інтеграції / Світлана 

Архипова, Леся 

Смеречак // Вісник 

Черкаського 

університету. Серія 

«Педагогічні науки». – 

2017. – № 3. – С. 7 – 

13. IndexCopernicus 

(ICV 2015: 53.99) 

(фахове видання) (0,5 

др. а / 0,3 авт. у т.ч.) 

9. Смеречак Л. 

Особливості навчання 

майбутніх соціальних 

працівників 

супервізорству / 

Смеречак Леся 

//Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-

педагогічний журнал. 

– 2017. – № 10 (153). – 

С. 103 – 107. 

IndexCopernicus 
(0,4др.арк.). 

3) наявність виданого 

підручника чи 

навчального посібника 

(включаючи 

електронні) або 

монографії (загальним 



обсягом не менше 5 

авторських 

аркушів), в тому числі 

видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 

авторського аркуша на 

кожного співавтора); 

1.Смеречак 

Л.Інклюзивна 

складова професійної 

компетентності 

соціальних педагогів / 

Леся Смеречак. 

Неперервна 

професійна підготовка 

фахівців в умовах 

формування спільного 

європейського 

освітнього простору: 

монографія / за 

редакцією 

С.П. Архипової, О.П. 

Лещинського. 

Черкаси : ЧНУ, 2020. 

С. 165 – 177 (1,5. 

др. а.). (розділ 

монографії ) 

2. Смеречак 

Л.Компоненти, рівні 

та показники 

готовності майбутніх 

фахівців соціальної 

сфери до роботи з 



дітьми з особливими 

потребами / 

Актуальні питання 

теорії і практики 

інклюзивного 

навчання у закладах 

освіти : монографія / 

[Миронова С.П., 

Тимчук Л.І., Шоліна 

Т.В. та ін.] ; за заг. 

ред. Л.Б. Платаш . 

Чернівці : 

«Технодрук», 2020. 

570 с. С.456-469 (1,5. 

др.а). (розділ 

монографії ) 

 

4) наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників 

для 

самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти 

та дистанційного 

навчання, 

електронних курсів на 

освітніх платформах 

ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/ме

тодичних 

вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, 

інших друкованих 

навчально-методичних 

праць загальною 



кількістю три 

найменування; 

 

1.Смеречак Л.І. 

Соціальний супровід 

клієнта : курс лекцій / 

автор-укладач Л.І. 

Смеречак. – Дрогобич : 

Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2018. – 250 с. 

(18,5 др. арк.) 

2.Смеречак Л.І. 

Соціальний супровід 

клієнта : методичні 

рекомендації до 

семінарських занять / 

Л.І. Смеречак. – 

Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2017. – 120 с. 

(протокол № 10 від 

22.06.2017 р.)  (7,5 др.а). 

3. Логвиненко 

Т.Соціальна педагогіка : 



методичні рекомендації 

до семінарських занять / 

Тетяна Логвиненко, 

Леся Смеречак. - 

Дрогобич: редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2017. – 128 с. (8 

др.а, 4 авт. у т.ч.). 

4. Логвиненко Т. О.Пон

яттєво-термінологічний 

словник з корекційної 

освіти / 

Т. О. Логвиненко, 

Л. І. Смеречак. – 

Дрогобич: Видавничий 

відділ Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2016. – 164 с. 

(10,25 др. арк., 5 авт.). 

5. Зубрицький І.Я. 

Теорія і методика 

роботи з дитячими та 

молодіжними 

організаціями : 

методичні рекомендації 

до самостійної роботи 

для підготовки фахівців 

першого бакалаврського 

рівня вищої освіти 



(заочної форми 

навчання) Галузь знань 

0101 Педагогічна освіта 

Напрям підготовки 

6.010106 «Соціальна 

педагогіка» / Ігор 

Зубрицький, Леся 

Смеречак. - Дрогобич: 

редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана 

Франка, 2016. – 52 с. 

(3,25 др.арк.). 

6. Зубрицький І.Я. 

Теорія і методика роботи 

з дитячими та 

молодіжними 

організаціями: тексти 

лекцій [для фахівців 

першого бакалаврського 

рівня вищої освіти 

(заочної форми 

навчання) галузі знань 

0101 Педагогічна освіта 

напряму підготовки 

6.010106 «Соціальна 

педагогіка] / Ігор 

Зубрицький, Леся 

Смеречак. - Дрогобич: 

редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана 

Франка, 2016. – 122 с. (7 

др.а., 3 авт. у т.ч.) 



7.Смеречак Л. Основи 

корекційної педагогіки : 

методичні рекомендації 

до семінарських занять / 

Леся Смеречак. – 

Дрогобич: редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2016. – 102 с. 

робочих програм - 15 

 

6) наукове керівництво 

(консультування) 

здобувача, який 

одержав документ 

про присудження 

наукового ступеня; 

Зубрицький І.Я.  (2019) 

 

10) участьу 

міжнародних наукових 

проектах: 

1. Міжнародний 

бельгійсько-

український проект 
«Соціальна інклюзія – 

виклики сьогодення» 

(2017-2019 рр.) за участі 

ДДПУ імені Івана 

Франка (кафедри 

соціальної педагогіки та 

корекційної освіти) і 

Університету 

прикладних наук 



ВІВЕС, Бельгія 

(факультету соціальної 

роботи) із підготовки 

соціальних працівників.. 

2. «Профілактика 

ризикованої поведінки 

неповнолітніх » (2017 – 

2019 рр.). Бидгощ 

(Bydgoszcz). 

12) наявність 

апробаційних та/або 

науково-популярних, 

та/або консультаційних 

(дорадчих), та/або 

науково-експертних 

публікацій з наукової 

або професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

1). Смеречак 

Л.REHABILITATION 

OF CHILDREN WITH 

CEREBRAL PALSY: 

KINESIO TAPING 

METHOD, SPIDER 

METHOD, 

TERRENKUR // 

Scientific Collection 

«InterConf», (44): with 

the Proceedings of the 8 

th International Scientific 

and Practical Conference 

«Scientific Research in 



XXI Century» (March 6-

8, 2021). Ottawa, Canada: 

Methuen Publishing 

House, 2021. 784 p., р. 

78-94. 

2). Смеречак Л. 

Інклюзивна складова 

професійної 

компетентності 

педагогів / Леся 

Смеречак, Оксана 

Бобак// Розвиток 

освітніх систем в 

умовах 

євроінтеграційних 

трансформацій: 

Матеріали Міжнародної 

науково-практичної 

конференції, м. 

Чернівці, 26-27 травня 

2021 року / за наук. ред. 

д. пед. наук С.З. 

Романюк. Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 

2021. 328 с. 

3). Зубрицький І. 

Особливості творчого 

використання ідей 

галицьких науковців та 

практиків міжвоєнного 

двадцятиліття  ХХ 

століття щодо 



профілактики 

соціальних відхилень у 

неповнолітніх / Ігор 

Зубрицький,  Леся 

Смеречак // Актуальні 

проблеми психології, 

педагогіки та соціальної 

роботи : збірник 

матеріалів Міжнародної 

науково-практичної 

конференції, 

присвяченої 20-річчю 

заснування факультету 

психології, педагогіки 

та соціальної роботи. – 

Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2019. – С. 95 – 

101 (0,6 др.а; 0,2 авт. у 

т.ч.). 

4). Смеречак 

Л.Підготовка майбутніх 

фахівців соціальної 

сфери до соціальної 

реабілітації дітей з 

порушеннями 

психофізичного 

розвитку / Леся 

Смеречак // WayScience. 



Сучасний рух науки: 

тези доп. X міжнародної 

науково-практичної 

інтернет-конференції, 2-

3 квітня 2020 р. – 

Дніпро, 2020. – Т.2. – 

781 с., С. 433 – 437 (0,3 

др.а) 

5). Смеречак Л. 

Особливості надання 

корекційно-розвиткових 

послуг дитині з 

розладами аутичного 

спектру в умовах 

інклюзивно-ресурсного 

центру» / Леся 

Смеречак // Матеріали 

Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-

конференції 

«Вітчизняна наука на 

зламі епох: проблеми та 

перспективи розвитку»: 

Зб. наук. праць. 

Переяслав, 2020. – Вип. 

60. – С. 169 – 172 (0,2 

др.а). 

14) керівництво 

студентом, який зайняв 

призове місце на I або II 

етапі 

Всеукраїнської 



студентської олімпіади 

(Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських наукових 

робіт), або робота у 

складі організаційного 

комітету / 

журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських наукових 

робіт), або керівництво 

постійно діючим 

студентським 

науковим гуртком / 

проблемною групою; 

(Кретчак Х.В., 2021 р. 

– Диплом ІІ-го ступеня; 

Савостейко З., 2019 - 

Диплом ІІІ-го ступеня ), 

керівництво постійно 

діючим студентським 

науковим 

гуртком/проблемною 

групою (Проблемна 

група з соціальної 

педагогіки; проблемна 

група з соціальної 

роботи); 

керівництво 

студенткою Бокало М.-

Х. – переможцем 



другого туру 

Всеукраїнської 

студентської олімпіади з 

соціальної педагогіки. 

Диплом ІІІ-го ступеня. 

Відповідальний 

секретар 

організаційного 

комітету 

Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт зі 

спеціальності 

231 Соціальна робота 

(2021). 

19) діяльність за 

спеціальністю у формі 

участі у професійних 

та/або 

громадських 

об’єднаннях; 

Участь у роботі 

Дрогобицького 

товариства захисту 

дітей-інвалідів 

«Надія»з2011 року. 

20) досвід практичної 

роботи за 

спеціальністю не 

менше п’яти років 

(крім педагогічної, 

науково-педагогічної, 



наукової діяльності). 

- Провідний 

спеціаліст 

Психологічної 

служби ДДПУ ім. 

І. Я. Франка з 

1.05.2011 (Наказ 

№ 77 К від 

30.04.2010) по 

12.09.2011(Наказ 

№ 248 К від 

12.09.2011); 

Соціальний педагог 

Спеціалізованого 

формування «Центр 

підтримки дітей з 

функціональними 

обмеженнями» 2001 – 

2005 рр. 

 

3. Гук Орест 

Васильович 

Доцент, 

доцент к-

ри 

соціаль-

ної 

педаго-

гіки та 

корек-

ційної 
освіти 

1. Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені Івана 

Франка, 1996 р. 

Вчитель 

математики та 

фізики 

2. Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені Івана 

Франка, 2017 р. 

Соціальна 

педагогіка. 

Кандидат педагогічних 

наук, 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія 

педагогіки.  

Тема дисертації: 

«Розвиток ідей освіти 

молоді у педагогічній 

спадщині Григорія 

Ващенка».  

Диплом кандидата наук,  

ДК № 008430  

від 26 вересня 2012 р., 

виданий на підставі 

рішення Атестаційної 

Професійна кваліфікація (відомості про 

досвід професійної діяльності 

(заняття) за відповідним фахом 

(спеціальністю, спеціалізацією) із 

зазначенням посади та строку роботи 

на цій посаді 

8 років з листопада 1995 року по 

травень 2003 року у Лішнянській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів на 

посаді вчителя; 

Наявність публікацій у наукових 

виданнях, які включені до переліку 

фахових видань України, до 

Стажування у рамках 

програми Еразмус+ в 

Університеті 

прикладних наук 

ВІВЕС, кафедра 
прикладних соціальних 

наук (м. Кортрійк, 

Бельгія), 11 – 19 

листопада 2017 року, 

участь у Міжнародній 

конференції з проблем 

світових соціальних 

викликів, на якій 

прочитав серію лекцій 

для іноземних студентів 

1, 4, 10, 12, 14, 15, 20 

1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 

періодичних наукових 
виданнях, що включені 

до переліку фахових 
видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, 

Web of Science Core Coll

ection 

1. Волонтерство 

як складова 



Соціальний педагог 

 

колегії. 

Доцент кафедри 

соціальної педагогіки та 

корекційної освіти 

12 ДЦ № 039893 

23 вересня 2014 р. 

Атестаційна колегія 

Міністерства освіти і 

науки. 

 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection), 

протягом останніх п’яти років)-5 

на тему «SOCIAL 

WORK IN THE FIELD 

OF LEISURE», 

ознайомлення з 

особливостями 

підготовки соціальних 

працівників у Бельгії. 

Сертифікат від 

19.11.2017  

4,5 кредити/135 годин 

 

соціально-

педагогічної 

діяльності з молоддю 

// Молодь і ринок: 

щомісячний науково-

педагогічний журнал. 

– 2017. – №1(144). – С. 

74-77 (Журнал 

включено до 

міжнародних 

каталогів наукових 

видань і 

наукометричних 

баз: GoogleScholar 

Index Copernicus.) 

2. Арт-терапія у 

соціально 

реабілітаційній 

роботі з дітьми з 

особливими потреба

ми / А. Ревть, О. Гук // 

Молодь і ринок: 

щомісячний науково-

педагогічний журнал. 

– 2019. – №7(174). – С. 

93-98 (Журнал 

включено до 

міжнародних 

каталогів наукових 

видань і 

наукометричних 

баз: GoogleScholar 

Index Copernicus.) 

3. Гук О.В., Ревть 

А. Б. Особливості 

життєдіяльності 

сім’ї, яка виховує 

дитину з 

http://scholar.google.com/citations?user=ruH9fHoAAAAJ&hl
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
http://scholar.google.com/citations?user=ruH9fHoAAAAJ&hl
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html


функціональними 

обмеженнями. / А. 

Ревть, О. Гук // 

Науковий журнал 

«Молодий 

вчений», 2020. 

№5(81). С. 410 – 413. 

(0,5 др.арк.). 0, 25 авт. 

у т. ч. DOI: 

DOI: https://doi.org/10.

32839/2304-5809/2020-

5-81-84 (Журнал 

включено до 

міжнародних 

каталогів наукових 

видань і 

наукометричних 

баз: GoogleScholar, Re

search Bible, Index 

Copernicus.) 

4. Гук О.В., 

Гриник І.М. 

Профілактика 

суїцидальної 

поведінки підлітків 

як актуальна 

соціально-

педагогічна 

проблема.  

/ О. Гук, І. Гриник //  

Щомісячний науково-

педагогічний журнал 

«Молодь і 

ринок», 2021. 

№2(188). С. 81 – 86. 

(0,6 др.арк.). 0,3 авт. у 

т. ч. (Журнал 

включено до 

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-84
https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-84
https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-84
http://scholar.google.com/citations?user=ruH9fHoAAAAJ&hl
http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=23045809&uid=r31b6a
http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=23045809&uid=r31b6a
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html


міжнародних 

каталогів наукових 

видань і 

наукометричних 

баз: GoogleScholar 

Index Copernicus.) 

5. Гук О.В., Ревть 

А. Б. Сучасні підходи 

до питання 

насильства щодо 

дітей в Україні. / А. 

Ревть, О. Гук // 

Збірник наукових 

праць [Херсонського 

державного 

університету] : 

Педагогічні науки / 

Херсон. держ. ун-т. – 

Херсон: , 2021. № 95. 

С. 70 – 77. (0,5 

др.арк.). 0, 25 авт. 

(Журнал включено до 

міжнародних 

каталогів наукових 

видань і 

наукометричних 

баз: GoogleScholar,  In

dex Copernicus.) 

4) наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників 

для самостійної 

роботи здобувачів 

вищої освіти та 

дистанційного 

навчання, електронних 

курсів на освітніх 

платформах 

http://scholar.google.com/citations?user=ruH9fHoAAAAJ&hl
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps/article/view/4439
https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps/article/view/4439
https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps/article/view/4439
https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps/article/view/4439
http://scholar.google.com/citations?user=ruH9fHoAAAAJ&hl
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html


ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/ме

тодичних 

вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, 

інших друкованих 

навчально-методичних 

праць загальною 

кількістю три 

найменування 

1. Соціальна 

робота в Україні // 

Методичні 

рекомендації до 

семінарських занять 

[для студентів 

спеціальності 231 

«Соціальна робота»] 

другого 

(магістерського) рівня 

вищої освіти / 

Дрогобич: РВВ ДДПУ 

ім. Івана Франка. – 

2017. – 60 с. (у 

співавторстві із 

Зубрицьким І.Я.) 

2. Соціально-

педагогічна робота в 

сфері дозвілля // 

Методичні 

рекомендації до 

практичних занять [для 

студентів спеціальності 

6.010106 «Соціальна 

педагогіка»] першого 

(бакалаврського) рівня 

вищої освіти/ 

Дрогобич: РВВ ДДПУ 



ім. Івана Франка. – 

2017. – 60 с. 

3. Технології 

діагностики у 

соціальній роботі // 

Методичні 

рекомендації до 

семінарських занять 

[для студентів 

спеціальності 231 

«Соціальна робота»] 

першого 

(бакалаврського) рівня 

вищої освіти / 

Дрогобич: РВВ ДДПУ 

ім. Івана Франка. – 

2019. – 38 с. (у 

співавторстві з Клим 

М.І.) (2,37 др.арк) 

 

10) участь у 

міжнародних наукових 

та/або освітніх 

проектах 

1. Міжнародний 

бельгійсько-український 

проект «Соціальна 

інклюзія – виклики 

сьогодення» (2017-

2019 рр.) за участі 

ДДПУ імені Івана 

Франка (кафедри 

соціальної педагогіки та 

корекційної освіти) і 

Університету 

прикладних наук 

ВІВЕС, Бельгія 



(факультету соціальної 

роботи) із підготовки 

соціальних працівників 

(учасник групи 

розробників). 

2. Програма академічної 

мобільності Еразмус+ 

(2017 Університет 

прикладних наук 

ВІВЕС, Бельгія). 

12) наявність 

апробаційних та/або 

науково-популярних, 

та/або 

консультаційних 

(дорадчих), та/або 

науково-експертних 

публікацій з наукової 

або професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

1. Соціально-

педагогічні аспекти 

організації 

дозвіллєвої творчої 

діяльності учнів у 

сфері позашкільної 

освіти // Вісник 

соціально-

гуманітарного 

факультету : збірник 

наукових праць : 

[Вип. V] / за ред.. 

Л.І. Смеречак, А.В. 

Федорович. – 



Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2017. 

– 236 с. – С. 66-72. 

(0,3 дрк. арк.) 

2. Використання 

сучасних технічних 

засобів навчання 

при підготовці 

фахівців соціальної 

сфери // Теоретико-

практична 

підготовка фахівців 

соціальної сфери на 

засадах 

компетентісного 

підходу : збірник 

наукових праць 

звітної науково 

практичної 

конференції 

викладачів та 

студентів. – 

Дрогобич : ВВ 

ДДПУ, 2017. – 186 с. 

– С. 105-109. (0,25 

дрк. арк.) 

3. Соціально-

педагогічні умови 

використання 

волонтерського 

ресурсу при роботі з 

дітьми девіантної 

поведінки // Вісник 



соціально-

гуманітарного 

факультету : збірник 

наукових праць : 

[Вип. V] / за ред.. 

Л.І. Смеречак, А.В. 

Федорович. – 

Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2017. 

– 236 с. – С. 66-72. 

(0,3 дрк. арк.) 

4. Особливості 

соціально-

педагогічної 

діяльності у сфері 

дозвілля дітей та 

молоді // Теоретико-

практична 

підготовка фахівців 

соціальної сфери на 

засадах 

компетентісного 

підходу : збірник 

наукових праць 

звітної науково 

практичної 

конференції 

викладачів та 

студентів. – 

Дрогобич : ВВ 

ДДПУ, 2017. – 186 с. 

– С. 29-34. (0,25 дрк. 

арк.) 



5. Соціально-

педагогічні 

особливості 

професійного 

самовизначення 

учнів 

загальноосвітніх 

шкіл // Вісник 

соціально-

гуманітарного 

факультету : збірник 

наукових праць : 

[Вип. VІ] / за ред.. 

Л.І. Смеречак, А.В. 

Федорович. – 

Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2018. 

– 264 с. – С. 91-96. 

(0,25 дрк. арк.) 

6. Профілактика 

педагогічної 

занедбаності 

підлітків у 

діяльності фахівця 

соціальної сфери // 

Вісник соціально-

гуманітарного 

факультету : збірник 

наукових праць : 

[Вип. V] / за ред.. 

Л.І. Смеречак, А.В. 

Федорович. – 

Дрогобич : 



Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2018. 

– 264 с. – С. 97-102. 

(0,25 дрк. арк.) 

7. Волонтерська 

діяльність як засіб 

формування 

моральних 

цінностей у 

студентської молоді 
/ О. Гук, А. 

Грабинський // 

Збірник матеріалів 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

Інтернет-конференції 

«Вітчизняна наука на 

зламі епох», 

Переяслав-

Хмельницький, № 50 

(162) березень 2019. 

– С. 123-127  (0,4 др. 

арк.) 

8. Особливості 

соціального 

виховання молоді 

засобами дозвілля / 

О.В. Гук , Н. Палюх 

// Фахівець 

соціальної сфери – 

професія ХХІ 

століття : збірник 

матеріалів науково-

практичної 



конференції 

викладачів та 

студентів. – 

Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий  відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету  імені 

Івана Франка, 2018. 

– С. 50 – 54. (0,4 др. 

арк.) 

9. Гук О. 

Просвітницько-

профілактична 

робота соціального 

педагога щодо 

попередження 

насильства у 

підлітковому 

середовищі / О. Гук, 

М. Вадюн // 

Актуальні проблеми 

психології, 

педагогіки та 

соціальної роботи : 

збірник матеріалів 

Міжнародної 

науково-практичної 

конференції, 

присвяченої 20-

річчю заснування 

факультету 

психології, 

педагогіки та 

соціальної роботи. – 

Дрогобич : 

Редакційно-



видавничий  відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету  імені 

Івана Франка, 2019. 

– С. 80 – 82. (0,2 др. 

арк.) 

10. Гук 

О.В. Інформаційні 

технології у 

профілактичній 

роботі соціального 

педагога / О.В. Гук , 

Т. Гадгазі 

// Актуальні 

проблеми психології, 

педагогіки та 

соціальної роботи : 

збірник матеріалів 

Міжнародної 

науково-практичної 

конференції, 

присвяченої 20-

річчю заснування 

факультету 

психології, 

педагогіки та 

соціальної роботи. – 

Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий  відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету  імені 

Івана Франка, 2019. 

– С. 84 – 86. (0,2 др. 



арк.) 

14. робота у складі 

організаційного 

комітету / журі 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади 

(Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт) 

Член орагнізаційного 

комітету 

Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт зі 

спеціальності 011 

Освітні, педагогічні 

науки (2018-2020); 

 

Член журі 

організаційного 

комітету 

Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт зі 

спеціальності 231 

Соціальна робота (2021) 

15) керівництво 
школярем, який зайняв 

призове місце III-IV 
етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 

предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 



конкурсів-захистів 
науково-дослідницьких 

робіт учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 

України” 

І місце у ІІ (обласному) 

етапі Всеукраїнського 

конкурсу науково-

дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН 

України, який 

завершився 21 березня 

2021 р. у Львові. Секція 

«Педагогіка» зайняла 

учениця 10 класу 

Дрогобицького ліцею 

Дрогобицької міської 

ради Львівської області 

Вікторія Мицавка у 

секції "Педагогіка". 

Наукові керівники: Гук 

Орест Васильович, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

соціальної педагогіки та 

корекційної освіти 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка; 

Заяць Ольга Василівна, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент, директор 

Дрогобицького ліцею 

Дрогобицької міської 



ради Львівської області. 

 

20) досвід практичної 

роботи за 

спеціальністю не 

менше п’яти років 

8 років у 

загальноосвітній школі 

на посаді вчителя 

4. Зубрицький 

Ігор 

Ярославович 

Доцент 

кафедри 

соціальн

ої 

педагогі

ки та 

корекцій

ної 

освіти 

1. Львівський 

державний 

університет імені 

Івана Франка, 

1995 р. 

Всесвітня історія. 

Історик. Викладач 

історії. 

2. Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка, 

2009 р. 

Правознавство. 

Юрист. 

3.Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка, 

2016 р. 

Соціальна 

педагогіка. 

Соціальний педагог 

Кандидат педагогічних 

наук, 13.00.05 – 

соціальна педагогіка. 

Тема дисертації: 

«Розвиток ідей 

профілактики 

соціальних відхилень у 

неповнолітніх на 

сторінках української 

педагогічної періодики 

Східної Галичини 

(1918-1939 роки)». 

Диплом канд. наук, ДК 

№ 052253, від 23 квітня 

2019 р., виданий на 

підставі рішення 

Атестаційної колегії. 

 

Публікацій у наукових виданнях, які 

включені до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, 

зокрема Scopus, 

WebofScienceCoreCollection)– 5. 

Університетський 

коледж ВІВЕС, кафедра 

прикладних соціальних 

наук (м. Кортрік, 

Бельгія), 2017 р. 

Сертифікатвід 

31.03.2017 р. 

1) наявність не менше 

п’яти публікацій у 

періодичних наукових 

виданнях, що 

включені до переліку 

фахових видань 

України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, 

WebofScienceCoreColl

ection: 

1. Зубрицький І. 

Взаємодія школи і 

сім’ї з питань 

соціального 

виховання 

неповнолітніх на 

сторінках часопису 

«Учительське слово» 

(19121939 рр.). 

Імідж сучасного 

педагога. 2016. № 4. 

С. 6164 (фахове 

видання). 

2. Зубрицький І. 

Ретроспективний 



погляд на розвиток 

педагогічних 

часописів Східної 

Галичини 2030-х рр. 

ХХ ст. Молодь і 

ринок. 2017. № 4 

(147). С. 138144 

(фахове видання). 

3. Зубрицький І. 

«Справи» шкільного 

та позашкільного 

виховання на 

сторінках 

педагогічного 

часопису «Світло» 

(19211922 рр.). 

Вісник Черкаського 

університету. 2017. 

№ 3. С. 4148 (фахове 

видання). 

4. Зубрицький І,Смер

ечак Л. Висвітлення 

проблеми 

антинаркотичного та 

антиалкогольного 

виховання 

неповнолітніх на 

сторінках журналу 

«Українська школа» 

(19251944 рр.). 

Вісник Луганського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка. 

2017. № 8 (313). Ч. ІІ. 



С. 260271 (фахове 

видання). 

5. Зубрицький І., 

Смеречак Л. 

Проблема 

формування 

дисциплінованої 

поведінки школярів у 

поглядах П. Будза. 

Вісник Черкаського 

університету. Серія : 

Педагогічні науки. 

2018. № 1. С. 107 – 

115. IndexCopernicus. 

(ICV 2015: 53.99); 

4) наявність виданих 

навчально-

методичних 

посібників/посібників 

для самостійної 

роботи здобувачів 

вищої освіти та 

дистанційного 

навчання, 

електронних курсів на 

освітніх платформах 

ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/м

етодичних 

вказівок/рекомендацій

/ робочих програм, 

інших друкованих 

навчально-

методичних праць 



загальною кількістю 

три найменування: 

1. Зубрицький І., 

Смеречак Л. Теорія і 

методика роботи з 

дитячими та 

молодіжними 

організаціями: тексти 

лекцій [для фахівців 

першого 

бакалаврського рівня 

вищої освіти (заочної 

форми навчання) 

галузі знань 0101 

Педагогічна освіта 

напряму підготовки 

6.010106 «Соціальна 

педагогіка]. 

Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2016. 122 с.  

2. Зубрицький І., 

Гук О.Соціальна 

робота в Україні: 

методичні 

рекомендації до 

семінарських занять 

для студентів 

спеціальності 231 

«Соціальна робота» 

другого 

(магістерського) рівня 

вищої освіти. 



Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2017. 60 

с. 

3. Зубрицький І., 

Гриник І. Соціальна 

політика: методичні 

рекомендації до 

семінарських занять. 

Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2018. 96 с. 

5) захист дисертації 

на здобуття наукового 

ступеня 

14.02.2019 р. 

захищено дисертацю 

на здобуття наукового 

ступеня кандидата 

педагогічних наук на 

засіданні 

спеціалізованої вченої 

ради Д 58.053.03 у 

Тернопільському 

національному 

педагогічному 

університеті імені 

Володимира Гнатюка; 



10) участь у 

міжнародних 

наукових та/або 

освітніх проектах, 

залучення до 

міжнародної 

експертизи, наявність 

звання «суддя 

міжнародної 

категорії» 

1.Міжнародний 

бельгійсько-

український проект 

«Соціальна інклюзія – 

виклики сьогодення» 

(2017-2019 рр.) за 

участі ДДПУ імені 

Івана Франка 

(кафедри соціальної 

педагогіки та 

корекційної освіти) і 

Університету 

прикладних наук 

ВІВЕС, Бельгія 

(факультету 

соціальної роботи) із 

підготовки соціальних 

працівників (учасник 

групи розробників і 

координатор проекту). 

2. Міжнародний 

польсько-український 

проект «Польсько-

українська науково-

методична співпраця 



для підтримання 

розвитку системи 

профілактики та 

навчання фахівців з 

протидії ризикованій 

поведінці дітей та 

молоді в Україні» 

(2017-2019 рр.) за 

участі ДДПУ імені 

Івана Франка та 

Університету 

Казимира Великого у 

Бидгощі за підтримки 

Державної агенції 

розв’язання 

алкогольних проблем 

(PARPA, Польща) у 

межах Програми 

охорони здоров’я 

Польщі. 

12) наявність 

апробаційних та/або 

науково-популярних, 

та/або 

консультаційних 

(дорадчих), та/або 

науково-експертних 

публікацій з наукової 

або професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше 

п’яти публікацій: 

1. Zubryts’kyy I., 

Zubryts’ka O. 

Theproblemsofantialco



holicandsexeducationof

adolescentonthepagesof

thepedagogicalmagazin

e «Ukrainianschool» 

(19251939). 

Zbiórartykulównaukow

ychKonferencjiMiedzyn

arodowejNaukowo-

Praktycznej 

«Pedagogika. 

Aktualnenaukoweрrobl

em. Rozpatrzenie, 

decyzja, praktyka» 

(Gdansk, 30.03.2016–

31.03.2016). 

Warszawa: Wydawca: 

Sp. Z o.o. 

«Diamondtrading», 

2016. С. 3139. 

2. Зубрицький І. 

Олександр 

Тисовський про 

проблеми виховання 

на сторінках 

педагогічного 

часопису «Світло» 

(19211922 рр.). 

Актуальні проблеми 

практичної 

психології: матеріали 

IV Всеукраїнського 

науково-практичного 

семінару (м. 

Дрогобич, 28 квіт. 

2017 р.). Дрогобич: 



Видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2017. С. 

6168. 

3. Зубрицький І., 

Зубрицька О. Денис 

Лукіянович про 

соціальне виховання 

на сторінках 

педагогічного 

часопису «Українська 

Школа». Вісник 

соціально-

гуманітарного 

факультету: збірник 

наукових праць. 

Дрогобич: 

Видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2018. 

Вип. VI. С. 103–112.  

4. Зубрицький І. 

Українські педагоги 

про вплив соціального 

середовища на 

поведінку 

неповнолітніх: за 

матеріалами 

періодичних 



педагогічних видань 

Східної Галичини 

(19181939 рр.). 

Virtus: 

ScientificJournal. 2018. 

№ 23. С. 9295. 

5. Зубрицький І., 

Смеречак Л. 

Особливості творчого 

використання ідей 

галицьких науковців 

та практиків 

міжвоєнного 

двадцятиліття  ХХ 

століття щодо 

профілактики 

соціальних відхилень 

у неповнолітніх. 

Актуальні проблеми 

психології, педагогіки 

та соціальної роботи 

: збірник матеріалів 

Міжнародної 

науково-практичної 

конференції, 

присвяченої 20-річчю 

заснування 

факультету 

психології, педагогіки 

та соціальної роботи. 

Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 



педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2019. С. 

95 – 101. 

14) керівництво 

студентом, який 

зайняв призове місце 

на I або II етапі 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади 

(Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт), або 

робота у складі 

організаційного 

комітету / журі 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади 

(Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт), або 

керівництво постійно 

діючим студентським 

науковим гуртком / 

проблемною групою; 

керівництво 

студентом, який став 

призером або 

лауреатом 

Міжнародних, 

Всеукраїнських 



мистецьких 

конкурсів, фестивалів 

та проектів, робота у 

складі 

організаційного 

комітету або у складі 

журі міжнародних, 

всеукраїнських 

мистецьких 

конкурсів, інших 

культурно-

мистецьких проектів 

(для забезпечення 

провадження 

освітньої діяльності 

на третьому (освітньо-

творчому) рівні); 

керівництво 

здобувачем, який став 

призером або 

лауреатом 

міжнародних 

мистецьких 

конкурсів, фестивалів, 

віднесених до 

Європейської або 

Всесвітньої (Світової) 

асоціації мистецьких 

конкурсів, фестивалів, 

робота у складі 

організаційного 

комітету або у складі 

журі зазначених 

мистецьких 

конкурсів, 



фестивалів); 

керівництво 

студентом, який брав 

участь в 

Олімпійських, 

Паралімпійських 

іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській 

Універсіаді, 

чемпіонаті світу, 

Європи, 

Європейських іграх, 

етапах Кубка світу та 

Європи, чемпіонаті 

України; виконання 

обов’язків тренера, 

помічника тренера 

національної збірної 

команди України з 

видів спорту; 

виконання обов’язків 

головного секретаря, 

головного судді, судді 

міжнародних та 

всеукраїнських 

змагань; керівництво 

спортивною 

делегацією; робота у 

складі 

організаційного 

комітету, 

суддівського корпусу; 

1) Член 

організаційного 



комітету 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт зі 

спеціальності 231 

Соціальна робота 

(2021-2023). 

5. Гордієнко 

Ніна Василівна 

Доцент 

к-ри 

соціальн

ої 

педагогік

и та 

корекцій

ної 

освіти 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені Івана 

Франка,  

Російська мова і 

література. 

Вчитель російської 

мови і літератури 

Кандидат пед. наук, 

13.00.02 –  теорія та 

методика навчання. 

Тема дисертації:  

«Взаємозв'язок російської 

і української мов при 

вивченні морфології в 

українській школі»  

 

Диплом 1. КД № 072100, 

виданий 22.10.1992 р. 

Вищою Атестаційною 

комісією при Раді 

Міністрів СРСР, м. 

Москва. 

 

Диплом 2. КН № 004483, 

виданий Вищою 

Атестаційною комісією 

України 6.04.1994, м. 

Київ. 

 

Доцент кафедри 

слов'янських мов. 

 Атестат доцента ДЦ № 

004719, виданий 

Рішенням Атестаційної 

колегії 20.06.2002 р., 

протокол № 3/12-Д 

Керівництво (консультування) 

дисертації на здобуття наукового 

ступеня андидата педагогічних наук 

Бобели Світлани Іванівни за 

спеціальністю 13.00.01. – загальна 

педагогіка та історія педагогіки. 01 

Освіта / Педагогіка. Тема дисертації: 

«Соціальне виховання учнівської молоді 

у педагогічній спадщині Августина 

Волошина». Дата захисту 27.11.2018 р. 

 

Публікацій у наукових виданнях, які 

включені до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of Science Core 

Collection), протягом останніх п’яти 

років – 8. 

 

Університетський 

коледж ВІВЕС, кафедра 

прикладних соціальних 

наук (м. Кортрік, 

Бельгія), 2016 р. 

Довідка від 27.03.2016 

р. 

 

Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка, кафедра 

загальної та соціальної 

педагогіки, 2018 р. 

Довідка від 30.11. 2018. 

 

Львівський державний 

університет безпеки 

життєдіяльності, 

кафедра соціальної 

роботи, управління та 

суспільних наук. Тема 

стажування: 

«Теоретико-практичні 

засади соціальної 

роботи з вразливими 

категоріями сімей на 

засадах 

компетентнісного 

підходу».  180 годин (6 

Усього 8 видів: 1, 3, 4, 6, 

10, 12, 14, 19 

 

1)  наявністьне менше 

п’яти публікацій у 

періодичних наукових 

виданнях, що включені 

до переліку фахових 

видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection 

1.Гордієнко Н. 

Превенція домашнього 

насильства в Україні: 

проблеми і перспективи 

/ Н.Гордієнко, Г.Кузан // 

Молодь і ринок. –

 №3 (189), 2021. – 

С.128-132 Index 

Copernicus 

2.Гордієнко Н. 

Дистанційна освіта як 

відповідь на виклики 

сьогодення / Н.Гордієнко, 

Г.Кузан, Н.Рак 

//Інноваційна педагогіка. 

Науковий журнал. 

Випуск 25. Том 1. 

Видавничий дім 



 

кредитів). Сертифікат 

№ 21009 від 16.04.2021 

р. 

 

 

«Гельветика», 2020. С. 

194-199 Index 

Copernicus 

3. Гордієнко Н. Освітній 

коучинг як інноваційна 

технологія професійної 

підготовки фахівців 

соціальної та соціально-

педагогічної сфери у вищій 

школі/ Н.Гордієнко, 

Г.Кузан // 

Молодь і ринок. –

 №3 (170), 2019. – С.81-

85 Index Copernicus 

4. Гордієнко Н. 

Соціальне виховання як 

науково-педагогічна 

категорія / Ніна 

Гордієнко, Світлана 

Бобела // Вісник 

Черкаського 

університету. Серія 

«Педагогічні науки». – 

2018. – №1. – С. 23–29 

5. Гордієнко Н.  Церква 

і релігія як інститут 

соціального виховання 

учнівської молоді 

Закарпаття на зламі 

Х1Х-ХХ ст. / Ніна 

Гордієнко, Світлана 

Бобела // Науковий 

часопис Національного 

педагогічного 

університету  імені 

М.П.Драгоманова. Серія 

11. «Соціальна робота. 

Соціальна педагогіка». – 

2018. – Випуск 24 (2 



том). – Київ: 

Видавництво НПУ імені 

М.П.Драгоманова, 2018. 

– С. 188–196.  

6. Гордієнко Н. 

Сучасна сім’я трудових 

мігрантів як об’єкт 

соціально-педагогічної 

роботи в Україні 

/Н.Гордієнко // Збірник 

наукових праць 

«Педагогічні науки». 

Випуск LXXIV. Том 3. – 

Херсон.: Херсонський 

державний університет, 

2017. – 211с. – С. 132-

137 Index Copernicus 

7. Гордієнко Н. Кейс-

метод як засіб 

формування 

професійної 

компетентності 

майбутніх соціальних 

педагогів і соціальних 

працівників у вищій 

школі / Ніна 

Гордієнко // 

Людинознавчі студії: 

збірник наукових праць 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка. Серія 

«Педагогіка» / ред.кол. 

М.Чепіль (головний 

редактор) та ін. – 

Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ 



ДДПУ імені Івана 

Франка. – Випуск 4/36 

(2017). – 358с., – С. 64-

74. Index Copernicus 

8. Hordiyenko 

N.Contemporary Family 

of Labor Immigrants as 

an Object of Socio-

Pedagogical Workin in 

Ukraine // Annales 

Universitatis Mariae 

Curie-Skłodowska : sectio 

J – Paedagogia-

Psychologia. – Lublin : 

Polonia, 2016. – Vol. 

XXIX. – № 2. – S. 73-

85.  

3)наявність виданого 

підручника чи 

навчального посібника 

(включаючи електронні) 

або монографії 

(загальним обсягом не 

менше 5 авторських 

аркушів), в тому числі 

видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 

авторського аркуша на 

кожного співавтора): 

1.  Гордієнко Н. 

Соціально-педагогічна 

робота з дітьми-

сиротами / Ніна 

Гордієнко. – Дрогобич : 

Видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 



Франка, 2018. – 232 с. 

(14,37 др.арк.) 

4)наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників 

для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти 

та дистанційного 

навчання, електронних 

курсів на освітніх 

платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/мет

одичних 

вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших 

друкованих навчально-

методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування:  

 

1. Гордієнко Н. 

Соціально-педагогічна 

робота з дітьми-

сиротами / Ніна 

Гордієнко. – Дрогобич : 

Видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2018. – 232 с. 

(14,37 др.арк.) 

2. Гордієнко Н. 

Соціальна робота з 

мігрантами: курс лекцій 

/Н.Гордієнко. – 

Дрогобич : Видавничий 

відділ Дрогобицького 



державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2017. – 205 с. 

(9,5 др.арк.) 

3. Гордієнко Н. 

Технології соціально-

педагогічної роботи з 

різними категоріями 

дорослого населення: 

методичні рекомендації 

до практичних занять / 

Ніна Гордієнко. – 

Дрогобич : Видавничий 

відділ Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2016. – 144 с. 

(9 др.арк.) 

 

6) наукове 

керівництво(консульту

вання) здобувача 

Бобела С.І. (2018 

р.) 

10) участь у 

міжнародних наукових 

проектах: 

Міжнародний 

бельгійсько-

український проект 
«Соціальна інклюзія – 

виклики сьогодення» (з 

2017 р.) за участі ДДПУ 

імені Івана Франка 

(кафедри соціальної 

педагогіки та 

корекційної освіти) і 



Університету 

прикладних наук 

ВІВЕС, Бельгія 

(факультету соціальної 

роботи) із підготовки 

соціальних працівників. 

12) 

наявністьапробаційних 

та/або науково-

популярних, та/або 

консультаційних 

(дорадчих), та/або 

науково-експертних 

публікацій з наукової 

або професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше 

п’яти публікацій:  

1. Гордієнко Н. 

Інновації у професійній 

підготовці соціальних 

працівників в Україні як 

вимога часу /Н.Гордієнко // 

Збірник матеріалів 

Міжнародної науково-

практичної конференції, 

присвяченої 20-річчю 

заснування 

факультетету 

психології, педагогіки 

та соціальної роботи. – 

Дрогобич : Редакційно 

Видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2019. –  140 с. – 

С. 86-89 



2. Гордієнко Н. Деякі 

аспекти арт-

терапевтичної роботи з 

дітьми – жертвами 

домашнього насильства 

/З.Винник, Н.Гордієнко 

// Heraldpedagogiki. 

Nauka i Praktyka wydanie 

specjalne. – Warszawa: 

Wydawca: Sp.zo.o. 

«Diamond trading tour», 

2019. – S. 27-29. 

3. Гордієнко Н. Досвід 

реалізації 

сімейноцентрованої 

моделі допомоги дитині 

з особливими 

потребами в діяльності 

львівського навчально-

реабілітаційного центру 

«Джерело» 

/А.Міловська, 

Н.Гордієнко // 

Heraldpedagogiki. Nauka 

i Praktyka wydanie 

specjalne. – Warszawa: 

Wydawca: Sp.zo.o. 

«Diamond trading tour», 

2019.  – S. 29-31 

4. Гордієнко Н. 

Теоретичні засади 

організації роботи 

шкільного соціального 

педагога з педагогічно 

занедбаними дітьми 

/О.Яджин, Н.Гордієнко // 

Фахівець соціальної 

сфери – професія ХХІ 

століття: збірник 



матеріалів науково-

практичної конференції 

викладачів та студентів. 

– Дрогобич : Редакційно 

Видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2018. –  154 с. – 

С. 145-152 

5. Гордієнко Н. 

Зарубіжний досвід 

надання соціальних 

послуг потерпілимвід 

насильства у сім'ї та 

його адаптація до умов 

України / В.Варгас, 

Н.Гордієнко // Фахівець 

соціальної сфери – 

професія ХХІ століття: 

збірник матеріалів 

науково-практичної 

конференції викладачів 

та студентів. – Дрогобич 

: Редакційно 

Видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2018. –  154 с. – 

С. 13-24 

6. Гордієнко Н. 

Профілактика 

залежності від 

психоактивних речовин 

серед неповнолітніх і 

молоді: проблеми та 



перспективи ними / 

Л.Хлонь, Н.Гордієнко // 

Вісник соціально-

гуманітарного 

факультету: збірник 

наукових праць. Вип. 6 / 

за ред.Л.І.Смеречак, 

А.В.Федорович. – 

Дрогобич: Видавничий 

відділ Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2018. – 264 с., –

С. 223-235 

6. Гордієнко Н. До 

проблеми соціальної 

адаптації внутрішньо 

переміщених осіб та 

організації соціальної 

роботи з ними / 

Л.Хлонь, Н.Гордієнко // 

Вісник соціально-

гуманітарного 

факультету: збірник 

наукових праць. Вип. 5 

5 / за ред.Л.І.Смеречак, 

А.В.Федорович. – 

Дрогобич: Видавничий 

відділ Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2017. – 236 с., –

С. 47-56 

7. Гордієнко Н.  

Технологія допомоги 

для самодопомоги як 

дієвий чинник 



профілактики явища 

набутої безпорадності і 

госпіталізму у роботі 

ЦСССДМ з 

неблагополучною 

сім'єю /Н.Гордієнко, 

М.Кречик // Вісник 

соціально-

гуманітарного 

факультету: збірник 

наукових праць. Вип. 5 / 

за ред.Л.І.Смеречак, 

А.В.Федорович.  – 

Дрогобич: Видавничий 

відділ Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2017. – 236 с., –

С. 37-47 

8. Гордієнко Н. 

Освітній коучінг у 

системі професійної 

підготовки майбутніх 

фахівців соціально-

педагогічної та 

соціальної сфери 

Н.Гордієнко // Збірник 

матеріалівзвітної 

науково-практичної 

конференції викладачів 

та студентів 

«Теоретико-практична 

підготовка фахівців 

соціальної сфери на 

засадах 

компетентнісного 

підходу». – Дрогобич: 

Видавничий відділ 



Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2017. – 185 с., –

С. 14-25. 

9. Гордієнко Н. 

Компетентнісний підхід 

як чинник модернізації 

професійної підготовки 

соціальних педагогів у 

вищій школі / 

Н.Гордієнко // 

Zbiorartykulownaukowyc

h. 

KonferencjiMiedzynarod

ovejNaukovo-Praktycznej 

«Pedagogika. Wsplczesne 

problemyiperspektywyroz

woju» (30.01.2017 – 

31.01.2017) – Warszawa: 

Wydawca: Sp.zo.o. 

«Diamond trading tour», 

2017. – 116 str. – S. 103-

107. 

10. Гордієнко Н. 

Комунікативна 

компетенція як провідна 

складова професійної 

підготовки 

корекційного педагога / 

Н. Гордієнко 

//Zbiorartykulownaukowy

ch. 

KonferencjiMiedzynarod

ovejNaukovo-Praktycznej 

«Pedagogika. 

Priorytetoveobszarybada

wcze od teoriido 



praktyki»(30.05 2016 – 

31.05.2016) – Warszawa: 

Wydawca: Sp.zo.o. 

«Diamond trading tour», 

2016. – 140 str. – S. 135-

140. 

11. Гордієнко Н. До 

проблеми формування 

лексичної системи 

мовлення у дітей із 

загальним 

недорозвиненням 

мовлення /Н. Гордієнко 

// Вісник соціально-

гуманітарного 

факультету: збірник 

наукових праць. Вип. 4 / 

за ред.Л.І.Смеречак, 

А.Ф.Федорович. – 

Дрогобич: Видавничий 

відділ Дрогобицького 

дердавного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2016. – С. 35-43 

12. Гордієнко Н. 

Технології реалізації 

інтерактивної моделі 

професійної 

підготовки майбутніх 

фахівців соціальної 

сфери на засадах 

компетентнісного 

підходу/Н. Гордієнко, 

Л. Хлонь //Вісник 

соціально-

гуманітарного 

факультету: збірник 

наукових праць. Вип. 4 / 



за ред.Л.І.Смеречак, 

А.Ф.Федорович. – 

Дрогобич: Видавничий 

відділ Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2016. – С. 43-52 

14) керівництво 
студенткою Хлонь 

Лілією – переможцем 

другого туру 

Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт. Диплом 

1-го ступеня. (2018 р.) 

19)  діяльність за 

спеціальністю у формі 

участі у професійних 

та/або громадських 

об’єднаннях: 

Член Всеукраїнської 

асоціації Василя 

Сухомлинського. 

Член-кореспондент 

академії Акмеологічних 

наук (з 2008 р.), 

академик Міжнародної 

академії безпеки 

життєдіяльності (з 2007 

р.) 

 

6. Клим 

Мар’яна 

Ігорівна 

доцент 

кафедри 
Дрогобицький 

державний  

педагогічний 

університет імені 

Кандидат педагогічних 

наук, 

13.00.01 –  Загальна 

педагогіка та історія 

Публікацій у наукових виданнях, які 

включені до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, 

зокрема Scopus, 

WebofScienceCoreCollection), протягом 

Університетський 
коледж ВІВЕС 

м. Кортрейк,Бельгія 

28179-LA-1-2014-1-BE-

E4AKA1 від 27.03.2016 

Усього 5 видів: 1, 4, 10, 

12, 20 

1) наявність не менше 

п’яти публікацій у 



Івана Франка, 

2008р. 

 

Педагогіка і 

методика середньої 

освіти.  

 

Мова та література 

(англійська, 

німецька). 

 

Вчитель 

англійської та 

німецької мов та 

зарубіжної 

літератури 

 

педагогіки, 

ДК № 016133 

Тема дисертації «Сімейне 

виховання у педагогічній 

думці Німеччини  

1895 – 1933рр.» 

останніх п’яти років – 7. 

 

 

Тернопільський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

Володимира Гнатюка, 

кафедра соціальної 

педагогіки і соціальної 

роботи 02.10.2017-

02.11.2017 

періодичних наукових 

виданнях, що включені 

до переліку фахових 

видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, 

WebofScienceCoreCollec

tion; 

1. Перхун Л.В., Клим 

М.І. Розвиток творчості 

дітей дошкільного віку 

засобами казки, 

інсценізованої у грі у 

середовищі закладів 

дошкільної освіти / Л.В. 

Перхун, М.І. Клим– 

Молодь і ринок. – №4 

(190). – 2021. С. 100 – 

103. 

2. Логвиненко Т.О., 

Клим М.І.Професійна 

готовність майбутніх 

соціальних педагогів до 

роботи в інклюзивному 

середовищі / Т.О. 

Логвиненко, М.І. Клим. 

– Молодь і ринок. – №4 

(190). – 2020. С.130 –

135.  

3.Клим М. , Ревть А. 

Підготовка соціального 

педагога до формування 

творчої особистості 

учня. Науковий журнал 

«Молодий вчений», 

2020. № 2 (78). С. 426 – 



431. (0,5 др.арк.). 0, 25 

авт. у т. ч. 

4. Клим М. 
Cаморозвиток дітей 

молодшого шкільного 

віку як педагогічна 

проблема. Інноваційна 

педагогіка, 2019. №19. 

Т.2. С. 154 – 157.(0,5 

др.арк.). 

5.Клим М. Дослідження 

змісту сімейного 

виховання у Німеччині: 

соціальний аспект / М. 

Клим // Інноваційна 

педагогіка, 2019. – №10. 

– Т.3. С. 143 – 148. Index 

Copernicus. (0,5 др.арк.) 

6.Ревть А., Клим М.  

Підготовка соціального 

педагога до формування 

творчої особистості 

учня /А. Ревть, М.  

Клим // Науковий 

журнал «Молодий 

вчений», 2019. – № 5.2 

(69.2). – С. 95 – 99. Index 

Copernicus. (0,5 др.арк.) 

7.Клим М. 

Саморозвиток дітей 

молодшого шкільного 

віку у процесі 

формування навчальної 

активності / М. Клим // 

Педагогіка формування 

творчої особистості у 

вищій і загальноосвітній 

школах, 2018. –№ 61. – 

Т1. – С. 170 – 173. 



Фахове видання.(0,5 

др.арк.) 

 

4)наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників 

для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти 

та дистанційного 

навчання, електронних 

курсів на освітніх 

платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/мет

одичних 

вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших 

друкованих навчально-

методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування:  

1. Гук О.В., Клим М. І. 

Технології діагностики 

у соціальній роботі: 

методичні рекомендації 

до семінарських занять / 

ОрестГук,Мар’яна 

Клим. – Дрогобич 

редакційно - 

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2019. – 38 с. 

2. Логвиненко Т., 

Клим М.Порівняльна 

педагогіка: курс лекцій 



[для студентів ЗВО] / 

Т. О. Логвиненко, М. І. 

Клим. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2018. – 100 с. 

(6, 25 др. арк./ 3,12 авт. 

др.арк.). 

3. Логвиненко Т., 

Клим М.Діяльність 

міжнародних 

організацій в соціальній 

сфері: методичні 

організації до 

семінарських занять 

[для студентів ЗВО] / 

Т.О. Логвиненко, М. І. 

Клим. – Дрогобич: 

Видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2018.  – 52 с. (3, 

25 др. арк./ 1, 63 авт. 

др.арк.) 

4. Логвиненко Т., 

Клим М.Порівняльна 

педагогіка систем вищої 

освіти : курс лекцій / Т. 

Логвиненко, М. Клим. – 

Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 



державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2017. – 144  с. 

(9 дрк. арк.)  

5. Логвиненко Т., 

Клим М.Порівняльна 

педагогіка: методичні 

рекомендації до 

семінарських занять 

[для підготовки 

фахівців першого 

(бакалав.) рівня вищої 

освіти напряму 

підготовки «Соціальна 

педагогіка»] / Т. 

Логвиненко, М. Клим. – 

Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2017. – 52 с. 

(3,25 друк. арк.). 

6. Клим М.І. Технології 

роботи з “дітьми 

вулиці” / М.І. Клим // 

навчально-методичний 

посібник. – Дрогобич: 

Видавничий відділ 

 Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2016. – 56 c. 



(3,37 др. арк.). 

10) участь у 

міжнародних наукових 

проектах: 

Міжнародний 

бельгійсько-

український проект 
«Соціальна інклюзія – 

виклики сьогодення» (з 

2017 р.) за участі ДДПУ 

імені Івана Франка 

(кафедри соціальної 

педагогіки та 

корекційної освіти) і 

Університету 

прикладних наук 

ВІВЕС, Бельгія. 

12) 

наявністьапробаційних 

та/або науково-

популярних, та/або 

консультаційних 

(дорадчих), та/або 

науково-експертних 

публікацій з наукової 

або професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше 

п’яти публікацій:  

1. Клим М.І., 

Дзивінська Ю.Б. Роль 

соціально-педагогічної 

діяльності в закладах 

дошкільної освіти / Ю. 

Б. Дзивінська, М. І. 

Клим //  Тенденції 

розвитку психології та 

педагогіки: матеріали 



міжнародної науково-

практичної конференції 

(м. Київ, Україна, 6–7 

листопада 2020 року). 

Київ : ГО »Київська 

наукова організація 

педагогіки та 

психології», 2020. Ч. 2. 

–C. 69 -72.(0,5 др.арк.). 

2.Klym M. Features of 

the usage of training 

technologies in the 

professional activity of 

social pedagogue with 

senior schoolchildren / M. 

Klym // Fundamental 

And Applied Researches: 

Contemporary Scientifical 

and practical Solutions 

and Approaches. 

Interdisciplinary 

Prospects. Volume V / 

[Editors: A. Dushniy, 

M. Makhmudov, 

M. Strenacikova]. – 

Baku – Banska Bystrica – 

Uzhhorod – Kherson: 

Posvit, 2019. P. 181 –

187.  (0,5 др.арк.) 

3. Ревть А., Клим М.  

Позааудиторна робота з 

обдарованою 

студентсько молоддю в 

Україні / А. Ревть, М. 

Клим // Соціальна 

робота: виклики 

сьогодення : збірник 

наукових праць за 

матеріалами VII 



Всеукраїнської науково-

практичної конференції 

/ за ред. В.А. Поліщук, 

С.М. Калаур, Г.І. 

Слозанської. – 

Тернопіль: ТНПУ імені 

В. Поліщук, 2018. – С. 

110 – 113. (0,3 др.арк.). 

4. Клим М. 

Використання досвіду 

фахової підготовки 

соціальних педагогів до 

роботи з сім’ями в 

університетах ФРН у 

педагогічних 

навчальних закладах 

України / М. Клим 

//Теоретико-практична 

підготовка фахівців 

соціальної сфери на 

засадах 

компетентнісного 

підходу: збірник 

наукових праць звітної 

науково-практичної 

конференції викладачів 

та студентів. – Дрогобич: 

Видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету  імені Івана 

Франка, 2017. –  С.  47 – 

53. (0,5 дрк. арк.) 

5. Kvas O., M. Klym 
Childhood as a 

phenomenon in the light 

of german pedagogy / 

Olena Kvas, Mariana 

Klym // Ukrainian Journal 



of Educational Research. 

— Lviv : Lviv Politechnic 

Publishing House, 2016. 

— Vol 1. — No 1. — P. 

1–4. 

6.Клим М. Соціальне 

забезпечення розвитку 

полікультурної освіти в 

університетах 

Німеччини / М. Клим // 

Materials of the XII 

International scientific 

and practical conference 

“Condact of modern 

science – 2016”. Volume 

9. Pedagogical sciences. – 

Sheffield, 2016. – P. 69 – 

72. (0,25 дрк. арк.) 

20) досвід практичної 

роботи за 

спеціальністю не 

менше п’яти років;8 

років 7 міс. на кафедрі 

(станом на 1.07.2021 р.) 

 

7.Логвиненко 

Тетяна 

Олександрівна 

Завідувач 

кафедри 

соціальн

ої 

педагогік

и та 

корекцій

ної 

освіти 

1. Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені Івана 

Франка, 1976 р. 

Англійська мова 

Вчитель 

англійської мови 

Доктор педагогічних наук  

13.00.01 

Загальна педагогіка та 

історія педагогіки 

 

Тема дисертації: «Теорія і 

практика підготовки 

соціальних працівників в 

університетах 

Скандинавських країн: 

Данія, Норвегія, Швеція» 

1) керівництво (консультування) 

дисертації на здобуття наукового 

ступеня за спеціальністю: 

 

Мисько Валентина Ігорівна, кандидат 

педагогічних наук 

13.00.01 

Загальна педагогіка та історія 

педагогіки 

 

Тема дисертації: 

1. Тернопільський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

Володимира Гнатюка. 

Довідка №32-33 від 

02.03.2020 

Тема стажування: 

Професійна підготовка 

соціальних 

педагогів/працівників 

1) наявність не менше 

п’яти публікацій у 

періодичних наукових 

виданнях, що 

включені до переліку 

фахових видань 

України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection; 

1. Логвиненко Тетяна, 



Диплом ДД № 006099 

від 13 грудня 2016 р. 

 

Професор кафедри 

соціальної педагогіки та 

корекційної освіти 

 

Атестат 12ПР № 007336, 

виданий 10 листопада 

2011 р. 

Атестаційною колегією 

Міністерства освіти і 

науки. Молоді та спорту 

України 

Дитиноцентризм у педагогічній 

спадщині Януша Корчака 

2017 р. 

 

Диплом ДК № 044703 

від 11 жовтня 2017 р. 

 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет університет  

імені Івана Франка  

 

3) наявність публікацій у наукових 

виданнях, які включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection), 

протягом останніх п’яти років 

1. Логвиненко Тетяна, Клим Мар’яна. 

Професійна готовність майбутніх 

соціальних педагогів до роботи в 

інклюзивному середовищі. Молодь і 

ринок. Дрогобич: Швидкодрук, 2020. 

С. 76–80. (фахове видання) (Index 

Copernicus) 
2. Логвиненко Т.О. Науково-

дослідницька діяльність як чинник 

підвищення якості професійної 

підготовки майбутніх фахівців 

соціальної сфери. Науковий вісник 

Ужгородського університету: збірник 

наукових праць. Ужгород, 2019. Випуск 

1 (44). С. 102–106. (Серія: «Педагогіка. 

Соціальна робота»). (фахове видання) 

 

3. Логвиненко Т.О. Сучасні технології 

підготовки фахівців соціальної сфери: 

зарубіжний досвід. Збірник наукових 

праць Хмельницького інституту 

на засадах 

компетентнісного 

підходу 

 

6 кредитів/180 годин 

2. Університет при-

кладних наук ВІВЕС 

(Бельгія) 

 

25-29 листопада 2019 

  

Тема стажування: 

Професійна підготовка 

соціальних працівників 

до роботи з дітьми та 

молоддю з особливими 

потребами 

 

4,5 кредити/135 годин 
 

Клим Мар’яна. 

Професійна готовність 

майбутніх соціальних 

педагогів до роботи в 

інклюзивному 

середовищі. Молодь і 

ринок. Дрогобич: 

Швидкодрук, 2020. 

С. 76–80. (фахове 

видання) 

2. Логвиненко Т.О. 

Науково-дослідницька 

діяльність як чинник 

підвищення якості 

професійної підготовки 

майбутніх фахівців 

соціальної сфери. 

Науковий вісник 

Ужгородського 

університету: збірник 

наукових праць. 

Ужгород, 2019. Випуск 

1 (44). С. 102–106. 

(Серія: «Педагогіка. 

Соціальна робота»). 

(фахове видання) 

3. Логвиненко Т.О. 

Сучасні технології 

підготовки фахівців 

соціальної сфери: 

зарубіжний досвід. 

Збірник наукових праць 

Хмельницького 

інституту соціальних 

технологій 

Університету 

«Україна». 

http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html


соціальних технологій Університету 

«Україна». Хмельницький, 2018. № (1) 

15. С. 44–48. (фахове видання) 

4. Логвиненко Т.О. Професіоналізація 

соціальної роботи та її вплив на 

розвиток фахової підготовки соціальних 

працівників: історичні аспекти. Збірник 

наукових праць Хмельницького 

інституту соціальних технологій 

Університету «Україна». 

Хмельницький, 2018. Випуск 18. С. 33–

36. (фахове видання) 

5. Логвиненко Т.О. Підготовка 

фахівців соціальної сфери в діяльності 

міжнародних університетських 

консорціумів. Науковий вісник 

Ужгородського університету: збірник 

наукових праць. Ужгород, 2017. Випуск 

1 (40). С. 146–148. (Серія: «Педагогіка. 

Соціальна робота»). (фахове видання) 

6. Логвиненко Т. Валентина Мисько 

Соціалізація дитини в будинку сиріт 

Януша Корчака. Наукові записки 

Українського католицького 

університету. Львів, 2017. Вип. 2. 

Число ІХ. С. 43–52. (Серія: «Педагогіка. 

Психологія»). (фахове видання) 

7. Логвиненко Т. Інноваційні 

технології підготовки фахівців 

соціальної сфери: досвід 

Скандинавських країн. Людинознавчі 

студії: збірник наукових праць 

Дрогобицького державного 

Хмельницький, 2018. 

№ (1) 15. С. 44–48. 

(фахове видання) 

4. Логвиненко Т.О. 

Професіоналізація 

соціальної роботи та її 

вплив на розвиток 

фахової підготовки 

соціальних працівників: 

історичні аспекти. 

Збірник наукових праць 

Хмельницького 

інституту соціальних 

технологій 

Університету 

«Україна». 

Хмельницький, 2018. 

Випуск 18. С. 33–36. 

(фахове видання) 

5. Логвиненко Т.О. 

Підготовка фахівців 

соціальної сфери в 

діяльності міжнародних 

університетських 

консорціумів. Науковий 

вісник Ужгородського 

університету: збірник 

наукових праць. 

Ужгород, 2017. Випуск 

1 (40). С. 146–148. 

(Серія: «Педагогіка. 

Соціальна робота»). 

(фахове видання) 



педагогічного університету імені Івана 

Франка. Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ імені Івана 

Франка, 2017 Випуск 5/37. С. 89–97. 

(Серія «Педагогіка»). (Index 

Copernicus) 

 

6. Логвиненко Т. 

Валентина Мисько 

Соціалізація дитини в 

будинку сиріт Януша 

Корчака. Наукові 

записки Українського 

католицького 

університету. Львів, 

2017. Вип. 2. Число ІХ. 

С. 43–52. (Серія: 

«Педагогіка. 

Психологія»). (фахове 

видання) 

7. Логвиненко Т. 

Інноваційні технології 

підготовки фахівців 

соціальної сфери: досвід 

Скандинавських країн. 

Людинознавчі студії: 

збірник наукових праць 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. 

Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2017 Випуск 

5/37. С. 89–97. (Серія 

«Педагогіка»). (Index 

Copernicus) 

4) наявність виданих 

навчально-

http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html


методичних 

посібників/посібників 

для самостійної роботи 

здобувачів вищої 

освіти та 

дистанційного 

навчання, 

електронних курсів на 

освітніх платформах 

ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/ме

тодичних 

вказівок/рекомендацій

/ робочих програм, 

інших друкованих 

навчально-

методичних праць 

загальною кількістю 

три найменування; 

1.Логвиненко Тетяна, 

Поліщук Юрій, 

Смеречак Леся. 

Актуальні проблеми 

соціальної роботи : курс 

лекцій для підготовки 

фахівців другого 

(магістерського) рівня 

вищої освіти галузі 

знань 23 «Соціальна 

робота», спец. 231 

«Соціальна робота», 

спеціалізація 

«Соціальна педагогіка» 

– Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 



Франка, 2019. 64 с. (4 

др. арк.). 

2. Логвиненко Тетяна, 

Клим Маряна. 

Діяльність міжнародних 

організацій в соціальній 

сфері: методичні 

рекомендації до 

семінарських занять. - 

Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2018. 52 с. (3 

др. арк.) 

 

3. Логвиненко Т.О. 

Інклюзивна освіта: курс 

лекцій. Навчальний 

посібник для студентів 

першого 

(бакалаврського) рівня 

галузі знань 01 «Освіта» 

спеціальностей 012 

«Дошкільна освіта», 014 

«Початкове навчання», 

галузі знань 23 

«Соціальна робота» 

спеціальність 231 

«Соціальна робота» / 

спеціалізація 

«Соціальна педагогіка». 

Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 



державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2018. 138 с. (9,5 

др. арк.) 

4. Логвиненко Тетяна. 

Порівняльна педагогіка 

систем вищої освіти: 

курс лекцій. 

Навчальний посібник 

для підготовки фахівців 

другого 

(магістерського) рівня 

вищої освіти галузі 

знань 23 «Соціальна 

робота», спец. 231 

«Соціальна робота», 

спеціалізація 

«Соціальна педагогіка» 

/ Тетяна Логвиненко, 

Маряна Клим. – 

Дрогобич: Видавничий 

відділ Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2017. 144 с. (10 

др. арк.). 

5. Логвиненко Т.О. 

Професійна підготовка 

фахівців соціальної 

сфери за рубежем: 

навчально-методичний 



посібник [для фахівців 

другого магістерського 

рівня вищої освіти 

спеціальності 231 

«Соціальна робота»] / 

Т.О. Логвиненко. – 

Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2017. 120 с. (9,5 

др. арк.). 

 

6) наукове керівниц-

тво (консультування) 

здобувача, який 

одержав документ 

про присудження 

наукового ступеня; 

 

 Мисько В.І..  (2017) 

 

10) участь у 

міжнародних наукових 

та/або освітніх 

проектах 

1. Міжнародний 

бельгійсько-український 

проект «Соціальна 

інклюзія – виклики 

сьогодення» (2017-

2019 рр.) за участі 

ДДПУ імені Івана 

Франка  і Університету 

прикладних наук 

ВІВЕС, Бельгія із 

підготовки соціальних 

працівників (учасник 



групи розробників). 

 

2. Програма академічної 

мобільності Еразмус+ 

(листопад 2017 р.; 

листопад 2019 р.) 

Університет прикладних 

наук ВІВЕС, Бельгія; 

3. Міжнародний бель-

гійсько-нідерланд-ський 

проект К2 GOPRINCE 

з інклюзивної освіти в 

країнах ЄС «Інклюзивна 

освіта дітей 

дошкільного та 

раннього шкільного 

віку: шість ключів до 

ХХІ ст.» (учасник і 

співкоординатор 

проекту) (березень-

травень, 2018 р.) 

Бельгія, Нідерланди, 

Україна; 

 Міжнародні 

бельгійсько-українські 

проекти Еразмус + 

КА1 «Соціальна 

інклюзія – виклики 

сьогодення» (2017-

2019 рр.) та 

«Інклюзивне 

суспільство» (2020-

2022) рр. за участі 

ДДПУ імені Івана 

Франка (кафедра 

соціальної педагогіки та 

корекційної освіти) та 

Університету 



прикладних наук 

ВІВЕС, Бельгія 

(факультет соціальної 

роботи) із підготовки 

соціальних працівників 

(учасник групи 

розробників і 

співкоординатор 

проекту). 

 

12) наявність 

апробаційних та/або 

науково-популярних, 

та/або 

консультаційних 

(дорадчих), та/або 

науково-експертних 

публікацій з наукової 

або професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

1. Логвиненко Т.О. 

Арт-педагогіка та арт-

терапія в професійній 

діяльності соціального 

педагога. Актуальні 

проблеми психології, 

педагогіки та соціальної 

роботи: збірник 

матеріалів 

Міжнародної науково-

практичної конференції, 

присвяченої 20-річчю 

заснування факультету 

психології, педагогіки 



та соціальної роботи. 

Дрогобич: Редакційно-

видавничий центр 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2019. С. 118–

120. 

2. Логвиненко Т., 

Вашевська О. 

Особливості 

профорієнтаційної 

діяльності соціального 

педагога в 

загальноосвітньому 

навчальному закладі. 

Фахівець соціальної 

сфери – професія ХХІ 

століття: збірник 

матеріалів науково-

практичної конференції 

викладачів та 

студентів. Дрогобич: 

Редакційно-видавничий 

центр ДДПУ імені Івана 

Франка, 2018. С. 31–38. 

3. Логвиненко Т., 

Максимів-Хабер С. 

Особливості сучасної 

волонтерської 

соціально-педагогічної 

діяльності. Фахівець 

соціальної сфери – 

професія ХХІ століття: 

збірник матеріалів 



науково-практичної 

конференції викладачів 

та студентів. 

Дрогобич: Редакційно-

видавничий центр 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2018. С. 82–85. 

4. Логвиненко Тетяна. 

Якість підготовки 

соціальних працівників 

як актуальна 

педагогічна проблема. 

Теоретико-практична 

підготовка фахівців 

соціальної сфери на 

засадах 

компетентнісного 

підходу: збірник 

наукових праць звітної 

науково-практичної 

конференції викладачів 

та студентів. 

Дрогобич: Редакційно-

видавничий центр 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2017. С. 58–63. 

5. Логвиненко Т.О., 

Клим Мар’яна. 

Діяльність фахових 

міжнародних і 

національних 

організацій із 

розв’язання питань 



професійної підготовки 

соціальних працівників 

у сучасних умовах. 

Теоретико-практична 

підготовка фахівців 

соціальної сфери на 

засадах 

компетентнісного 

підходу: збірник 

наукових праць звітної 

науково-практичної 

конференції викладачів 

та студентів. 

Дрогобич: Редакційно-

видавничий центр 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2017. С. 141–

145. 

 

14. Керівництво 

студентом, який 

зайняв призове місце 

на I або II етапі 

Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт), або 

робота у складі 

організаційного 

комітету / журі 

Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт), або 



керівництво постійно 

діючим студентським 

науковим гуртком / 

проблемною групою; 

 

1. Керівництво студент-

кою Бокало М.-Х. – 

переможцем другого 

туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт зі 

спеціальності 231 

Соціальна робота. 

Диплом І-го ступеня. 

(2019 р.) 

2. Заступник голови 

оргкомітету та член 

журі ІІ етапу 

Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт зі спе-

ціальності 231 «Соці-

альна робота» (2021 р.) 

 

3. Керівництво робо-

тою проблемної групи з 

питань арт-педагогічної 

та арттерапевтичної 

соціально-педагогічної 

діяльністі з дітьми та 

молоддю з ООП. 

 

19) Діяльність за 

спеціальністю у формі 

участі у професійних 

та/або громадських 

об’єднаннях; 



1. Участь у діяльності 

академії Акмеологічних 

наук (з 2008 р. і до 

тепер). 

 

7.Фляк Марія 

Михайлівна  

Доцент 

кафедри 

соціальн

ої 

педагогік

и та 

корекцій

ної 

освіти 

   Пройшла стажування 

на кафедрі загальної та 

соціальної педагогіки 

Львівського 

Національного 

університету імені 

Івана Франка з 11.04-

2016 по 11.05.2016 р.р. 

Пройшла курс 

підвищення 

кваліфікації за 

напрямом «Інноваційні 

методи  

викладання,навчання й 

менеджменту: новітні 

світові та європейські 

практики» (72 год.). 

Східно-європейський 

інститут психології., 

листопад 2018 рік. – 

Київ. 

Пройшла стажування 

на кафедрі теорії та 

технології соціальної 

роботи факультету 

соціально-економічної 

освіти Національного 

педагогічного 

1) наявність не менше 

п’яти публікацій у 

періодичних наукових 

виданнях, що включені 

до переліку фахових 

видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection; 

1. Фляк М.М. 

Формування та 

корегування 

внутрішнього світу 

особистості дитини 

засобами мистецтва у 

соціальній роботі Марія 

Фляк// Молодь і ринок. - 

№ 3(134) березень 2016. 

-  С. 47 – 52. 

2. Фляк М.М. Основи 

етичної компетентності 

соціального працівника 

роботі / Марія Фляк // 

Молодь і ринок. - № 6 

(149) червень 2017. -  С. 

26 – 30. 

3. Фляк М.М. 

Необхідність виховного 

ідеалу в сучасній  

системі виховання в 

Україні // «Науковий 

часопис Національного 

педагогічного 



університету імені М.П. 

Драгоманова    з"15 " 

лютого 2021 р. до 

"29"березня 2021 р., 

 

університету імені М. П. 

Драгоманова. Серія 5. 

Педагогічні науки: 

реалії та 

перспективи».К.,- 2018.- 

С.231-239. 

 

3) наявність виданого 

підручника чи 

навчального посібника 

(включаючи 

електронні) або 

монографії (загальним 

обсягом не менше 5 

авторських 

аркушів), в тому числі 

видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 

авторського аркуша на 

кожного співавтора); 

1. Фляк М.М. 

Морально-етичні 

основи соціальної 

роботи та професійної 

діяльності соціального 

педагога. Stalowa 

Wola.Poland: 

Pedagogical and 

psychological sciences: 

development prospects in 

countries of Europe at the 

beginning of the third 

millennium: Collective 

monograph Volume 1. 

Riga : Izdevnieciha 

“Baltija Publishing”.- 



2018. P. 386 – 406. 

2. Марія Фляк. Основи 

сценарної роботи 

соціального педагога. 

Навчальний посібник. – 

Дрогобич, : Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка. ,2016, - 260с. 

12) наявність 

апробаційних та/або 

науково-популярних, 

та/або 

консультаційних 

(дорадчих), та/або 

науково-експертних 

публікацій з наукової 

або професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

1. Фляк М.М. 

Соціально-педагогічна 

робота з дітьми «групи 

ризику» International 

Scientific-Practical 

Conference  Actual 

guestions and problems of 

development of social 

sciences: Conference 

Proceedings, June 28-

30,2016. Kielce: Holy 

Cross University. 200 

pages 

2. Фляк М.М. 
Морально-етичні засади 

роботи соціального 



педагога з батьками, 

котрі виховують дітей з 

вадами психофізичного 

розвитку / Вища освіта 

України у контексті 

інтеграції до 

європейського 

освітнього простору. – 

Всеукраїнський 

науково-практичний 

журнал «Директор 

школи, ліцею, гімназії» 

- Спеціальний 

тематичний випуск  

«Вища освіта України у 

контексті інтеграції до 

європейського 

освітнього простору». - 

№ .6. – Том ІІ (80). – К.: 

- Гнозис.  2018.- С. 177-

185. 

20) досвід практичної 

роботи за 

спеціальністю не 

менше п’яти років; 34  

роки (станом на 

1.07.2021 р.) 

 

 


