
 
 

ЛІТНЯ ШКОЛА МОЛОДОГО СОЦІАЛЬНОГО ЛІДЕРА 

SUMMER SCHOOL OF A YOUNG SOCIAL LEADER 

11-14 травня 2021 р. 
 

Мета проведення Літньої школи: презентувати концепцію формування 

успішної молодої людини шляхом навчання на одній із трьох спеціальностей – 

Соціологія, Соціальна робота, Соціальне забезпечення, підготовку за якими 

здійснює кафедра соціології та соціальної роботи Національного університету 

«Львівська політехніка»  

Співорганізатори: Благодійний фонд "Галицька фундація",  

Партнери: Служба у справах дітей ЛОДА, Львівський обласний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей і молоді  

Формат проведення заходу: онлайн (Zoom платформа) 

 

ПРОГРАМА РОБОТИ  

ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ МОЛОДОГО СОЦІАЛЬНОГО ЛІДЕРА 
 

День 1. Відкриття Літньої школи і знайомство з кафедрою соціології та 

соціальної роботи  

Час: 13.00-15.00 (орієнтовно) 

Учасники: потенційні абітурієнти, гості, викладачі кафедри 

Модератор: Макух О.Є. (кафедра соціології та соціальної роботи) 

Вітальне слово:  

Директор Інституту соціальних і гуманітарних наук професор Турчин Я.Б. 

Завідувач кафедри соціології та соціальної роботи доцент Клос Л.Є. 

Доцент кафедри досліджень миру та конфліктів, директор Центру канадсько-

української дружби Університету Манітоби (Канада) д-р Морін П. Флагерті  

Виконавча директорка благодійного фонду «Галицька фундація» 

Крушельницька С. 

Директор Інтелектуального навчально-наукового центру професійно-кар'єрної 

орієнтації доцент Лозинський В.І. 

Координаторка тренінгові-ресурсного відділу благодійного фонду «Галицька 

фундація» Сараба А. 

 
 

Знайомство із викладацьким складом кафедри 

Коротка презентація діяльності кафедри та освітніх програм підготовки 

бакалаврів за спеціальностями: 

- «Соціологія» – доцент Школяр М. В 

- «Соціальна робота» – доцент Проскура В. В. 

- «Соціальне забезпечення» – старший викладач Зеленко Н.М.  

Блок: запитання-відповіді 
 

День 2. Презентація ОП «Соціологія» 

Модератор: Школяр М.В. (кафедра соціології та соціальної роботи) 

Вітальне слово колег та партнерів  

Проморолик про програму і навчання студентів на програмі підготовки бакалаврів 

спеціальності «Соціологія» 



Стейхолдери програми підготовки бакалаврів спеціальності «Соціологія» про запит 

на фахівців-соціологів на ринку праці, про можливі місця працевлаштування і 

професійного  зростання, про переваги фаху, про сильні сторони програми 

підготовки бакалаврів у Львівській політехніці, про переваги  навчання на кафедрі 

соціології та соціальної роботи, про студентське життя: 

1. Роботодавці: СГ «Рейтинг» О. Антипович, ДА «Фама» Батіна Ю., голова ГО 

«Інститут соціології міста» М. Яворський 

2. Випускники: О. Герус. І. Бойко,  О. Дзюник, Ю. Матвійко 

3. Студенти: Ю. Вовк, Ю. Чабаренко, С. Прудивус, О.Волошина, С. Петришин, М. 

Черевата 

Блок: запитання-відповіді  
 

День 3. Презентація ОП «Соціальна робота» 

Модератор: Софія Крушельницька (БФ «Галицька фундація») 

Вітальне слово колег та партнерів  

Проморолик про програму і навчання студентів на програмі підготовки бакалаврів 

спеціальності «Соціальна  робота» 

Стейхолдери програми підготовки бакалаврів спеціальності «Соціальна робота» про 

запит на фахівців соціальної роботи на ринку праці, про можливі місця 

працевлаштування і професійного  зростання, про переваги фаху, про сильні 

сторони програми підготовки бакалаврів у Львівській політехніці, про переваги  

навчання на кафедрі соціології та соціальної роботи, про студентське життя 

Гості: координаторка тренінгові-ресурсного відділу благодійного фонду 

«Галицька фундація» Сараба А. 

 

1. Роботодавці: начальник служби у справах дітей ЛОДА В. Лис, директор 

Львівського обласного центру соціальних служб для сімї, дітей і молоді І. Бордіян, 

М. Обіход Служба у справах дітей ЛОДА, РЦ «Назарет» Т. Потурай 

2. Випускники: С. Майоров, О. Сметаніна, Р. Перепічка 

3. Студенти: В. Остапюк, О. Тепла. О. Макогін, О. Морозова, А. Черибан 

Блок: запитання-відповіді  
 

День 4. Презентація ОП «Соціальне забезпечення» 

Модератор: Наталія Зеленко (кафедра соціології та соціальної роботи)  

Вітальне слово від колег та партнерів  

Проморолик про програму і навчання студентів на програмі підготовки бакалаврів 

спеціальності «Соціальне забезпечення» 

Стейхолдери програми підготовки бакалаврів спеціальності «Соціальне 

забезпечення» про запит на фахівців соціального забезпечення на ринку праці, про 

можливі місця працевлаштування і професійного  зростання, про переваги фаху, про 

сильні сторони програми підготовки бакалаврів у Львівській політехніці, про 

переваги  навчання на кафедрі соціології та соціальної роботи, про студентське  

життя 

Гості: Координаторка тренінгові-ресурсного відділу благодійного фонду 

«Галицька фундація» Сараба А. 

 

1. Роботодавці: керівник департаменту соціального захисту Львівської 

облдержадміністрації у 2017-2021 рр.  Н. Кузяк, Головне управління пенсійного 

фонду України у Львівській області О. Сафін 



2. Випускники: С. Майорников,  О. Сметаніна. 

3. Студенти: А. Гнідець, А. Доценко, О. Черниш, М. Задорожна, С. Заришнюк, Б. , К. 

Гудзовата, Б.Костюченко 

Блок: запитання-відповіді  
 

Підбиття підсумків: Вручення сертифікатів учасникам Літньої школи молодого 

соціального лідера 

Заключне слово: завідувач кафедри соціології  та  соціальної роботи Клос Л.Є., 

голова оргкомітету Літньої школи молодого соціального лідера Макух О.Є. 


