
ЗВІТ 

про роботу за 2017 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.   

 

1. Навчання та стажування. 

1.1.  Семінар для дослідницьких центрів "Платформа аналітики та 

міжкультурної комунікації" (Львів, 21-22 вересня 2017 року) спрямованого на розбудову 

аналітичної спроможності українських аналітичних центрів, зацікавлених у створенні 

мережі та обміну знаннями з українськими, європейськими та німецькими аналітичними 

центрами. Ініціатор проекту - Інститут європейської політики Берліна. Партнери 

проекту: Міжнародний фонд "Відроження", Фонд "Демократичні ініціативи", 

ініціатива з розвитку та дослідження аналітичних центрів "Think twice UA", а також 

за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.  

1.2. Директоркою Центру складено іспит на предмет володіння англійською мовою 

(British Council: IELTS (Academic B2 (6,5).     

 

2. Проектна діяльність.   

2.1. В рамках Меморандуму про співпрацю між  ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» та Виконавчим комітетом Івано-

Франківської міської ради від 02.03.2016 року,  на замовлення Служби у справах дітей 

Івано-Франківської міської ради Навчально-науковий Центр соціологічних досліджень 

Прикарпатського регіону  на виконання п. 1.3.5. Міської програми з реалізації  

Національної стратегії у сфері прав дитини на 2017 – 2020 роки (в межах договору №25 

від 25.09.2017) провів комплексне аналітико-практичне соціологічне дослідження потреби 

у створенні міського Центру соціальної підтримки дітей та сімей (заклад соціального 



захисту дітей та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах) з 

урахуванням соціальних потреб м. Івано-Франківськ (11.09.2017 – 31.12. 2017 р.).   

2.2.  Підготовано проект на конкурс стартапів наукових та інвестиційний проектів 

«4-Analitics» спрямований  на залучення інформаційних технологій задля проведення 

соціологічних досліджень.  

2.3. На запрошення Інституту соціології Державної вищої Східноєвропейської 

школи Інституту соціології Жешівського університету та Центру досліджень молоді  

реалізовано дослідження студентів та випускників Прикарпатського університету із 

досвідом академічної мобільності «Сучасне студентство: мотивація, задоволеність, 

плани».  

 

3.  Конференції, семінари, медіа.  

Впродовж звітного періоду результати двічі досліджень, проведених Центром 

соціологічних досліджень Прикарпатського регіону доповідалися поза межами України 

англійською мовою:  

Maksymovych O. Value Orientations and Social Status Aspirations of Frontier Teenagers 

in Eastern and Central Europe // WARSAW EAST EUROPEAN CONFERENCE. - 

University of Warsaw, July 10-13, 2017.   

Maksymovych O. Value Orientations and Social Status Aspirations of Frontier Teenagers 

in Eastern and Central Europe in terms of Economic Strategy of Carpathian Euroregion 

Development // International Research and Practical Conference “CONTEMPORARY 

SOCIO-ECONOMIC ISSUES OF POLISH-UKRAINIAN CROSS-BORDER 

COOPERATION”.  -  Rzeszów, 15 November 2017; Lviv, 17 November 2017.  

 

За час звітування,  підсумки  наукової роботи структурного підрозділу університету 

становили предмет доповідей на наукових конференціях соціологів  в Україні:  

Сокурянська Л., Максимович О. Метологічні та методичні проблеми соціологічного 

аналізу прикордоння // Міжнародна наукова конференція до 70-річчя В. Паніотто.  

– Київ: Інститут соціології НАН України, 22 січня 2017 р.  

Максимович О. Міжкультурна комунікація як предмет міждисциплінарного 

теоретизування // ІІІ Конгрес Соціологічної асоціації України «Нові нерівності – 

нові конфлікти: шляхи подолання». – Харків, 12-13 жовтня 2017 р.  

 



Максимович О. Особливості ціннісних орієнтацій сучасної молоді в контексті 

євроінтеграційних процесів // ІІІ Конгрес Соціологічної асоціації України «Нові 

нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання». – Харків, 12-13 жовтня 2017 р.  

Максимович О. Ціннісний дискурс молоді Карпатського єврорегіону // Круглий стіл 

в рамках Міжнародних соціологічних читань пам’яті Н. Паніної «Українське 

суспільство: що знаємо, чого не знаємо і чого уникаємо?». -  Київ: Інститут 

соціології НАН України, 10 грудня 2017 р.   

Максимович О. Міжкультурна комунікація в контексті академічної  мобільності  

студентів як чинник трансформації освітньої системи в Україні // Всеукраїнський 

науково-методичний семінар з проблем викладання соціологічних дисциплін 

«Соціологічна освіта: актуальні виклики та ефективні практики навчання» 

(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 21 квітня  2017 р.  

Максимович О. Ціннісні орієнтації та соціально-статусні очікування молоді 

випускних класів прикордоння Центральної та Східної Європи // «Малочисельна 

школа Карпатського регіону. Інноваційні підходи до функціонування  та 

перспективи розвитку». – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника»,  21 лютого 2017 р.  

 

4. Наукова робота 

Наказом  Міністерства  освіти і науки України 28.12.2017 № 1714 директорка 

Центру соціологічних досліджень Прикарпатського регіону включена до складу 

редакційної ради  «Українського соціологічного журналу», фахового видання в галузі 

соціології,  що видається Соціологічною асоціацією України.  

 

Опубліковано низку тез виступів як в Україні так і поза її межами:  

Maksymovych O. Value Orientations and Social Status Aspirations of Frontier Teenagers 

in Eastern and Central Europe // WARSAW EAST EUROPEAN CONFERENCE 

«Eastern and Central Europe vis-avis Global Challenges: Abstracts. - University of 

Warsaw, July 10-13, 2017 – P. 19. (Bibliotheca Europe Orientalis XLIX)  

Maksymovych O. Value Orientations and Social Status Aspirations of Frontier Teenagers 

in Eastern and Central Europe in terms of Economic Strategy of Carpathian Euroregion 

Development» // International Research and Practical Conference “CONTEMPORARY 

SOCIO-ECONOMIC ISSUES OF POLISH-UKRAINIAN CROSS-BORDER 

COOPERATION”: Abstracts.  -  Rzeszów, 15 November 2017; Lviv, 17 November 

2017. – P.37.  



 

Сокурянська Л., Максимович О. Метологічні та методичні проблеми соціологічного 

аналізу прикордоння // Методологія і методи соціологічних досліджень в Україні: 

історія та сучасні проблеми. До 70-річчя В. Паніотто: збірник статтей за 

матеріалами конференції, 22 січня, м. Київ / наук. ред. В. С. Бакірова та Є. І. 

Головахи.  – Київ: Інститут соціології НАН України, ХНУ імені В. Н. Каразіна, 

2017 р. – С. 100 – 105.  

 

А також,  групу статей у фахових виданнях в галузі соціології:   

Максимович О. В. Міжкультурна комунікація як предмет міждисциплінарного 

теоретизування / О. В. Максимович  // Вісник Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. «Соціологічні дослідження сучасного 

суспільства: методологія, теорія, методи». – 2017. – Випуск 39. – С. 85 - 90. 

Максимович О. В. Теоретико-методологічні підходи до соціологічного аналізу 

прикордоння / О. В. Максимович  // Вісник Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. «Соціологічні дослідження сучасного 

суспільства: методологія, теорія, методи». – 2017. – Випуск 38. – С. 26-31. 

Максимович О. В. Можливості академічної мобільності в оцінках викладачів та 

студентів вищої школи України (за результатами якісного дослідження) / О. В. 

Максимович  // Український соціологічний журнал: наукове, інформаційне 

видання. – Вип. 17-18 (№ 1-2/2017). – С. 36-42. 

 

Звіт про роботу Навчально-наукового Центру соціологічних досліджень 

Прикарпатського регіону  підготовлено на виконання наказу Ректора «Про підсумки 

наукової діяльності університеті за 2017 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”  

 

12 грудня  2017 року                                                                       О. В. Максимович  


