
ЗВІТ 

про роботу за 2016 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. Соціологічний супровід стратегічного планування розвитку смт. Богородчани 

«Стратегія розвитку смт. Богородчани в контексті євроінтеграційних процесів» 

(Навчально-науковий центр соціологічних досліджень Прикарпатського регіону ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»,  ТОВ “Науковий 

парк ”Прикарпатський університет” разом з Богородчанською селищною радою 

Богородчанського району Івано-Франківської області). -  Івано-Франківськ, 2016.  

 Спільно з студентською ініціативою «Молодіжна соціологічна служба» 

реалізовано  проект з вивчення думки мешканців смт. Богородчани Івано-Франківської 

області задля розробки стратегії розвитку територіальної громади.   

Дослідження реалізовано на основі синтетичної методології. Якісний етап 

реалізовано шляхом фокус-групової дискусії із експертним середовищем територіальної 

громади м. Богородчани (у складі 15 осіб за напрямами:  освіта, житлово-комунальне 

господарство, правоохоронні органи, неурядові організації, місцеве самоврядування та 

державне управління, бізнес, медицина, культура). Основні завдання роботи експертної 

групи: генерування ідей для розробки інструментарію кількісного етапу дослідження; 

валідизація інструментарію, оцінювання практичних рекомендацій та порад; участь у 

розробці системи індикаторів моніторингу якості реалізації та практичної імплементації 

стратегічного планування розвитку смт. Богородчани в контексті євроінтеграційних 

процесів.  



Кількісна стратегія реалізована методом  інтерв'ю на базі  платформи  для здійснення 

електронних опитувань “LimeSurvey”.  Масив даних - 502 одиниці аналізу; вибірка 

дослідження відображає структуру територіальної громади м. Богородчани за ознаками: 

стать, вік, сектор постійного проживання. Теоретична генеральна  сукупність  

дослідження, оцінена на основі даних Державного реєстру виборців України, становить  

5480; фактична генеральна сукупність  (із урахуванням прогнозної величини відсоткової 

чисельності міграційних потоків населення м. Богородчани) – 4384. Статистична похибка 

вибірки (з імовірністю 0,95 ) не перевищує 4, 5 %. 

Акцентуємо також і деякі переваги проведення опитувань на базі інформаційного 

середовища “LimeSurvey”, що становило суттєвий інноваційний компонент реалізованого 

нами проекту, а саме: повне збереження конфіденційності відповідей респондентів; 

можливість проведення опитування без залучення інтерв’юєрів (наприклад, за допомогою 

запрограмованих сенсорних панелей); автоматизована система обчислення та візуалізації 

даних; за наявності бази даних електронних адрес можлива розсилка запрошень до участі 

в опитуванні, автоматичне опрацювання відповідей; наявність системи контролю доступу 

(система генерує індивідуальні паролі для кожного респондента), а також контролю 

роботи інтерв’юєрів; експорт даних в  форматах офісних програм, в тому числі й SPSS.  

Тематичні модулі дослідження реалізовані в структурі опитування: сильні vis-à-vis 

слабкі проекції візії смт. Богородчани в сприйнятті  територіальної громади; діагностика 

культурної матриці свідомості територіальної громади за методикою ціннісних профілів 

Ш. Шварца, а також на основі концепції спіральної динаміки розвитку культур та 

еволюції цінностей (В. Грейвз, Д. Бек, К. Кован); індикатори лояльності та задоволеності 

станом справ в громаді, сприйняття влади, суб’єктність, соціальна участь та  повсякденні 

практики; соціально-демографічний профіль респондентів дослідження.  

1.2. Керування польовим етапом реалізації проекту спрямованого на вивчення 

думки керівників підприємств та підприємців м. Івано-Франківськ в рамках впровадження 

українсько-канадського проекту «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС) з метою 

розробки Стратегії розвитку м. Івано-Франківськ до 2027 року  (Управління економічного 

та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради міста Івано-Франківськ  

разом з  ТОВ “Науковий парк ”Прикарпатський університет” ). – Івано-Франківськ, 2016.  

Підсумки дослідження думок представників  бізнес-середовища, отримані під час 

реалізації проекту включені до Стратегії розвитку  м. Івано-Франківськ до 2028 року. 

Дослідження було проведене  на   базі спеціалізованої цифрової платформи на договірній 

основі.  

http://www.limesurvey.org/
http://www.limesurvey.org/


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.  

2.1.  На початку 2016 року  на базі навчально-наукового Центру соціологічних 

досліджень Прикарпатського регіону було  реалізовано польовий етап проекту «Реформи 

вищої школи України в оцінках учасників освітнього процесу», що проводилося  

Соціологічною асоціацією України за фінансової підтримки  Міжнародного фонду 

«Відродження» та на замовлення МОН України. У фокусованих інтерв’ю взяли участь 

150 викладачів та 154 з усієї України, в тому числі й в м. Івано-Франківськ. 

Окремі результати роботи та  теоретичні узагальнення доповідалися на  

міжнародній конференції «Співпраця між Україною та Литвою в умовах російської 

загрози», що відбувалася на базі Прикарпатського університету.  

Максимович О. В.Міжкультурна комунікація як чинник  формування ціннісних 

преференцій та соціально-статусних домагань молоді пограниччя Східної та 

Центральної Європи //Материалы третьей международной конференции 

«Сотрудничество между Украиной и Литвой в условиях российской угрозы. – 

Івано-Франковск: Прикарпатский национальный университет имени Василия 

Стефаника, 2016. – С. 22 – 32.  

А також, під час методологічного семінару кафедри педагогіки імені Богдана 

Ступарика, аспіранткою якої є провідна фахівчиня Центру Наталія Басараб: 

Басараб Н.Я. Післядипломна освіта вчителів початкових класів як цілеспрямоване 

педагогічне фахове зростання / Н.Я. Басараб // Інформаційний бюлетень кафедри 

педагогіки імені Богдана Ступарика. - Івано-Франківськ: НАІП, 2016. -№25.С. 8-11. 

 

3. Громадська робота. На початку 2016 року на базі ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» відбувалася «Школа молодого 

автора», організаторами якої виступили Соціологічна асоціація України разом з 

Прикарпатським університетом, до організації якої  суттєво долучилися й працівники 

Навчально-наукового Центру соціологічних досліджень Прикарпатського регіону.  

Співорганізаторами Школи виступили Соціологічна асоціація України разом 

з Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна та Прикарпатським 

національним університетом імені Василя Стефаника. 



В рамках Школи були проведені майстер-класи вітчизняних соціологів з підготовки, 

редагування, оформлення та презентації наукових текстів. Особлива увага приділялась 

написанню та редагуванню наукової статті; автореферату дисертації, як специфічному 

науковому жанру; поданню та супроводу наукових статей в українські та зарубіжні 

соціологічні видання тощо. 

Лекторами Школи виступили головні редактори провідних соціологічних журналів 

України, а саме: 

Бакіров Віль Савбанович — Президент Соціологічної асоціації України, ректор 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, академік НАН 

України, доктор соціологічних наук, професор; 

Головаха Євген Іванович — доктор філософських наук, професор, заступник 

директора з наукової роботи Інституту соціології НАН України, головний редактор 

академічного журналу «Соціологія: теорія, методи, маркетинг»; 

Голіков Олександр Сергійович — кандидат соціологічних наук, доцент, докторант 

кафедри соціології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; 

Балакірєва Ольга Миколаївна — кандидат соціологічних наук, завідувачка відділу 

моніторингу соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки 

та прогнозування НАН України», голова правління Українського інституту 

соціальних досліджень імені Олександра Яременка; 

Сокурянська Людмила Георгіївна — доктор соціологічних наук, професор, віце-

президент Соціологічної асоціації України, голова Харківського відділення САУ, 

завідувачка кафедри соціології Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна, академік АН вищої школи України; 

Хижняк Лариса Михайлівна — доктор соціологічних наук, професор кафедри 

прикладної соціології та соціальних комунікацій Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна, академік АН вищої школи України; 

Щудло Світлана Андріївна — доктор соціологічних наук, професор, завідувачка 

кафедри правознавства, соціології та політології Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка. 

До Школи були запрошені аспіранти (члени Соціологічної асоціації України) з усієї 

України. В роботі Школи взяли участь 20 слухачів, які представляли вищі навчальні 

заклади Дніпропетровська, Львова, Одеси, Івано-Франківська, Луцька, Ужгорода, 

Чернівців, Запоріжжя, Харкова та Києва. 

Учасників Школи молодого автора привітали ректор Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника, доктор політичних наук, професор 



Цепенда І.Є., Президент САУ, ректор Харківського національного університету імені 

В.Н.Каразіна, академік НАН України Бакіров В.С., директор Департаменту освіти і науки 

Івано-Франківської ОДА Кімакович В.Є. та інші. 

 

Звіт про роботу Навчально-наукового Центру соціологічних досліджень 

Прикарпатського регіону  підготовлено на виконання наказу Ректора «Про підсумки 

наукової діяльності університеті за 2016 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”  

 

10 грудня  2016 року                                                                       О. В. Максимович  


