
Відокремлений структурний підрозділ
«Львівський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу 

Національного університету харчових технологій»

ПОРТФОЛІО
ВИКЛАДАЧА СПЕЦ ДИСЦИПЛІН, 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ З ПУБЛІЧНОГО 
УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

ВОЛОДИМИРА ЯРОШОВИЧА



Відомості про викладача

Дата народження: 21 липня 1994 року

Освіта: Вища. Магістр. ЛНУВМ та БТ імені С. З. Ґжицького

Спеціальність: Маркетинг за кваліфікацією «Магістр з економіки та підприємництва»

Науковий ступінь: Доктор філософії ДР №002402 від 29.06.2021 р.

Педагогічний стаж: 3р. 10 міс.

Місце роботи: ВСП «Львівський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу»

Стаж роботи в даному навчальному закладі: 3р. 10 міс.

Посада: Викладач спецдисциплін

Кваліфікаційна категорія: 

Підвищення кваліфікації: ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького №192/21



Я, Ярошович Володимир Іванович 
народився 21липня в м. Львів, в сім’ї 

науковців.  З 2012 р. по 2016 р. 
навчався у ЛНУВМ та БТ імені С.З. 

Гжицького на факультеті економіки та 
менеджменту за спеціальністю 

«Маркетинг» та здобув кваліфікацію 
«Магістра з економіки та 

підприємництва» та отримав диплом 
Магістра.

Біографічна довідка 



Після закінчення університету в 2017 році став викладачем спецдисциплін у  
Львівському технікумі м'ясної та молочної промисловості НУХТ який тепер  
має назву ВСП « Львівський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу».



28 квітня 2021 року захистив дисертаційну роботу на тему «Формування та 
реалізація державної політики соціалізації студентської молоді у закладах 
вищої освіти в Україні» у Національному університеті цивільного захисту

України в місті Харків та отримав диплом доктора філософії.



Методична проблема над якою працюю
Методи інтеграції ділових ігор  у засоби дистанційного 

навчання

Педагогічне кредо

Знань ніколи небуває забагато

Моє життєве кредо

Повір у неймовірне і зможеш робити неможливе



Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації: Львівський
національний університет ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С.З.
Гжицького №192/21 від 19.11.2021р.



Науково-методична діяльність

 Створення навчальної документації

 Методичні розробки лекційних занять

 Методичні розробки практичних занять

 Методичні розробки для самостійної роботи

 Участь у наукових, та науково-практичних конференціях

 Написання наукових статтей



Методична розробка



Методична розробка



Методична розробка



Навчання на урядовому порталі та 
StrikePlagiarism



Сертифікати участі у всеукраїнських 
наукових та практичних конференціях. 

ГО 
«Платформа 

освіти» 

Суб’єкт підвищення 
кваліфікації 

ГО «РУХ Освіта»
Суб’єкт підвищення 

кваліфікації 
ГО «ІППО»



Онлайн семінари

Заходи щодо 
розширення 

наукових зв’язків Захист комерційної 
таємниці на 

підприємствах



Науково-практична  робота

Ярошович В. Державна політика
соціалізації та соціальної адаптації
студентської молоді протягом навчання у
закладах вищої освіти в Україні. Державне
і муніципальне управління: теорія,
методологія, практика: матеріали. міжнар.
наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 1–2 березня
2019 р.). Запоріжжя: Класичний приватний
університет, 2019. С. 114–115.



Науково-практична  робота

ІІ Міжнародна науково-практична 
конференція на тему: «РЕФОРМУВАННЯ 
ПРОЦЕСІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
В СФЕРІ ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ У 
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОМУ  ТА           
ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ» 
(11 червня 2021 року м. Переяслав).

Ярошович В.І. Форми державної політики
соціалізації студентської молоді у закладах
вищої освіти.



Науково-практична  робота

ІIІ Міжнародна науково-практична
конференція «Сучасна парадигма публічного
управління» (19-20 жовтня 21 року м. Львів,
м. Івано-Франківськ, Україна).
Ярошович В. І. РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ
МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНАХ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
(https://financial.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/12/Suchasna-paradyhma-
publ-upravl-3-1.pdf )



Участь у круглих столах з економічних 
тематик

Інвестиційно-інноваційні моделі 
зовнішньоекономічної діяльності Формування та інноваційний розвиток 

сільськогосподарських об’єднаних 
територіальних громад.



Студентські конференції та наукові заходи

Тези 

 Стецик Н.Р., Ярошович В.І. 
УДОСКОНАЛЕННЯ ТА 
ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ 
ПОЛІТИКИ  СОЦІАЛІЗАЦІЇ 
МОЛОДІ В УКРАЇНІ

 Лаценко-Маніна О.С., Ярошович
В.І. СУСПІЛЬНО-ВИХОВНІ 
ЧИННИКИ ДЕРЖАВНОЇ 
ГУМАНІТАРНОЇ  ПОЛІТИКИ



Наукова робота

 Статті у наукових фахових виданнях з державного управління:
1. Ярошович В. Актуальні проблеми державного регулювання соціалізації студентської молоді:
соціально-політичний аспект / І.О. Парубчак, В.І. Ярошович // Правонаступник
наукового збірника «Вісник Академії митної служби України. Серія: «Державне управління». № 2
(17) Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. С. 234- 102. Особистий внесок:
Реалізація державної політики соціалізації студентської молоді у закладах вищої освіти на
сучасному етапі в Україні.
2. Ярошович В. Трансформація державної молодіжної політики щодо соціалізаційних процесів у
середовищі студентської молоді. Теорія та практика державного управління і місцевого
самоврядування 2018 №1: електронне наукове фахове видидання Херсонського нац. техн. ун-ту;
гол. ред. проф. Лопушинський І.П. 2018. №1. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2018_1/27.pdf
3. Ярошович В. Ефективність механізмів державного регулювання процесів соціалізації
української молоді через реалізацію молодіжної політики в країні. Публічне управління і
адміністрування в Україні: наук. журнал. Одеса. 2018. Вип. 7. С. 66–69. URL: http://pag-
journal.iei.od.ua/archives/2018/7-2018/7_2018.pdf



Наукова робота

 4. Ярошович В. Ефективність законодавчого та нормативно-правового забезпечення
державної молодіжної політики щодо можливостей самореалізації у молоді в україні. Вчені
записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія “Державне
управління”. Київ. 2018. Том 29 (68). № 5 2018. С. 198–202. URL:
file:///C:/Users/voloda/Downloads/sntvupa_2018_29(68)_5_37.pdf.

 5. Ярошович В. Сучасні управлінські підходи до вдосконалення реалізації
соціалізаційної функції держави щодо студентської молоді в університетській спільноті.
Право та державне управління: зб. наук. пр.; за ред. О.В. Покатаєвої. Запоріжжя: КПУ,
2019. № 1 (34). Т. 2. С. 123–128.URL: http://pdu-
journal.kpu.zp.ua/archive/1_2019/tom_1/23.pdf

Статті у закордонних періодичних наукових виданнях:
 6. Ярошович В. Социальные аспекты реализации государственной молодежной

политики в странах европейского союза на современном этапе развиимя. Sciences of
Europe. 2019. Vol.2. №43. 2019. P. 64–67.



Дякую за увагу!
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