
ЗВІТ 

про роботу за 2015 рік Навчально-наукового Центру соціологічних досліджень 

Прикарпатського регіону ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  

імені Василя Стефаника»  

 

Довідково: Навчально-науковий Центр соціологічних досліджень Прикарпатського 

регіону ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

створено 02 квітня 2015 року (Наказ Ректора університету № 108-к від 01.04.2015 

р.).  Навчально-науковий Центр соціологічних досліджень Прикарпатського регіону діє на 

підставі Положення (08-15/01 від 01.04.2015 р.), є загального-

університетським  структурним підрозділом без права юридичної особи та 

підпорядковується проректору з наукової роботи. Центр  функціонує переважно на 

громадських засадах, за згодою співробітників та зацікавлених розвитку аналітики  

молодих науковців.     

 

1.Проектна діяльність та дослідження задля розвитку регіону  

1.1. Проект «Ціннісні орієнтації учнів випускних класів м. Івано-Франківськ» , 

підготовлений директоркою  Навчально-наукового Центру соціологічних досліджень 

Прикарпатського регіону і поданий на розгляд конкурсної комісії Канадського інституту 

Українознавчих студій Університету Альберти (Canadian Institute of Ukrainian Studies. 

University of Alberta) отримав позитивний відгук та грантову підтримку на реалізацію на 

суму 2 000 CAD.  Подана на розгляд конкурсної комісії програма соціологічного 

дослідження передбачає  опитування учнів усіх  шкіл випускних класів м. Івано-

Франківськ (28 шкіл).  

1.2. «Туристичний потенціал Прикарпатського регіону в сфері активного 

відпочинку та дозвілля» (Івано-Франківське регіональне відділення САУ, Навчально-

науковий центр соціологічних досліджень Прикарпатського регіону ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» разом з 

факультетом туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника»). - Івано-Франківськ, 2015.   

 1.3. «Моніторинг якості роботи місцевих загальних судів Івано-Франківської 

області» (Івано-Франківське регіональне відділення САУ, Навчально-науковий центр 

соціологічних досліджень Прикарпатського регіону ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» разом з Територіальним управлінням державної 



судової адміністрації України в Івано-Франківській області та ГО «Спільнота судових 

інновацій».  -  Івано-Франківськ, 2015. 

1.4. Координування в Івано-Франківський області проекту  соціологічного 

дослідження «Життєві світи Сходу і Заходу України»  (Громадська організація «Центр з 

вивчення суспільних процесів та проблем гуманізму», кафедра філософії та соціології 

Луганського національного  університету імені Тараса Шевченка; за підтримки 

Канадського інституту Українознавчих студій Університету Альберти (Canadian Institute 

of Ukrainian Studies. University of Alberta) . - Івано-Франківськ, 2014 – 2015 рр.  

 

2. Наукова робота.   Наукова робота Навчально-наукового Центру соціологічних 

досліджень Прикарпатського регіону впродовж звітного періоду в основному 

зосереджувалася довкола забезпечення соціологічних потреб університету. Так, було 

проведено низку  точкових опитувань  задля забезпечення належного рівня викладання в 

університеті,  покращення якості його роботи та налагодження комунікації.   

Директорка Навчально-наукового Центру соціологічних досліджень 

Прикарпатського регіону розробила та успішно захистила план-проспект докторського 

дослідження на здобуття вченого ступеня доктора соціологічних наук за темою: 

«Міжкультурна комунікація як чинник формування ціннісних орієнтацій та 

соціально-статусних преференцій молоді прикордоння Східної та Центральної 

Європи».   

Звіт про роботу Навчально-наукового Центру соціологічних досліджень 

Прикарпатського регіону  підготовлено на виконання наказу Ректора № 705 від 

11 листопада 2015 року «Про підсумки наукової діяльності університеті за 2015 р.  

Звіт подано згідно графіку подання звітності структурними підрозділами університету. 

Звіт  «Про роботу Навчально-наукового Центру соціологічних досліджень 

Прикарпатського регіону ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» заслухано і схвалено рішенням Науково-технічної ради ДВНЗ 

“Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника”  

 

 

 

 

 

08 грудня  2015 року                                                                       О. В. Максимович  


