
 

ЗВІТ 

про роботу за 2018 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.  Штатний розпис Центру передбачає посади 

директора структурного підрозділу, провідного фахівця та  фахівця І категорії.   

 

1. Проектна діяльність.   

1.1. В рамках договору на надання послуг, на замовлення Управління міжнародного 

співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації 

Навчально-науковий Центр соціологічних досліджень Прикарпатського регіону у 2018 році 

реалізував  комплексне моніторингове обстеження туристичних потоків Івано-Франківської області 

(«Соціально-демографічний профіль одноденних відвідувачів (екскурсантів) та туристів Івано-

Франківської області») на загальну суму 50 800 грн.   

1.2. В рамках реалізації стратегічної місії Прикарпатського університету як  освітнього 

осередку міжнародного рівня що сприяє сталому регіональному розвитку, директорка Центру доц. 

Ольга Максимович разом з  координатор кою проекту «Агенти змін», що також реалізується в  

університеті  рішенням   сесії  Брошнів-Осадської ОТГ в №116-4/2018 від 29 березня 2018р. Були 

включені до складу робочої групи з розробки  Стратегії розвитку громади. В рамках даної ініціативи, 

разом з  представниками Брошнів-Осадської ОТГ підготовлено  та успішно подано на розгляд  

командну заявку на участь у Школі місцевого самоврядування DESPRO з питань стратегування 

розвитку громади (23.07.2018, Брошнів-Осадська ОТГ, м. Київ). Робота в рамках школи передбачала 

дві очні сесії, а також дистанційну роботу над домашніми завданнями спрямованими на 

гармонізацію стратегії розвитку громади, посилення її інституційної спроможності та рівня 

згуртованості.  В рамках виконання домашнього завдання Школи  місцевого 

самоврядування DESPRO  директоркою Центру соціологічних досліджень Ольгою 

Максимович  спільно з представниками місцевого самоврядування розроблено інструментарій 

та  забезпечено координацію польового етапу пілотного опитування в громаді, спрямованого на 

визначення рівня згуртованості на основі авторського  індексу оцінювання  рівня  згуртованості  ОТГ 

селищного  типу. 



1.3. В рамках Меморандуму про партнерство та співробітництво  між ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» та Івано-Франківським регіональним 

відділенням Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» 

Навчально-науковим Центром соціологічних досліджень Прикарпатського регіону Прикарпатського 

університету імені Василя Стефаника разом з ГО «Соціоцентр» та за сприяння Івано-Франківського 

регіонального відділення «Асоціації міст» впродовж 03 - 28  вересня 2018 року проведено  

опитування працівників та керівників 14 ОТГ Івано-Франківської області з метою вивчення кадрових 

потреб, розробки практичних рекомендацій спрямованих на узгодження професійних потреб громад 

Прикарпаття з одного боку та освітніх пропозицій регіональних навчальних установ – з іншого 

(«Синергія громад та освіти: можливості  діалогу в термінах та інструментах практично 

орієнтованого навчання»).  Стратегія дослідження синтетична, із застосуванням як кількісного так і 

якісного підходів. Якісний підхід реалізовано шляхом напівструктурованого експертного інтерв’ю із 

головами ОТГ Прикарпаття; кількісний - шляхом письмового опитування працівників громад за 

стандартизованим опитувальником. В дослідженні застосовано цільовий підхід до формування 

вибірки, зокрема, за ознаками: тип  громади 1 (сільська, селищна, міська); тип громади 2 (за обсягом 

власних надходжень); тип громади 3 (за часом та досвідом роботи).  Масив даних становить 318 

одиниць аналізу, похибка дослідження із ймовірністю 0,95 не перевищує 3 %.  

 

2. Наукова робота. Працівниками структурного підрозділу здійснюється наукова робота 

щодо підготовки 1 докторської дисертації за здобуття ступеня доктора соціологічних наук. 

Директорка Центру, доц. Ольга Максимович - авторка дослідження   в галузі прикладної соціології, 

спеціальність 22.00.04 – «спеціальні та галузеві соціології» на тему «Міжкультурна комунікація як 

чинник формування ціннісних орієнтацій та соціально-статусних преференцій молоді 

прикордоння Східної та Центральної Європи», що виконувалося  в рамках цільового направлення 

на підготовку докторів наук  затребуваних Прикарпатським університетом на базі кафедри соціології 

соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Станом на 

початок  2019 року  стан готовності роботи -  85%.   

Впродовж 2018 року видано 11 публікацій, втому числі  8 у фахових виданнях в галузі 

соціології та одна стаття поза межами України опублікована англійською мовою за підсумками 

доповіді в межах конференції Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету 

(Польща, 10 – 13 липня 2017р.).  

Максимович О.В., Кропельницька С. О., Мединська Т. В. Ключові елементи стратегічного 

планування розвитку територіальних громад Прикарпатського регіону в умовах 

євроінтеграційних процесів // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - Вип. 14, T.1, 

2018. - С. 213 – 230. http:// journals.pu.if.ua/index.php/aprde/article/download/.../3263   

 

http://journals.pu.if.ua/index.php/aprde/article/download/3203/3263
http://journals.pu.if.ua/index.php/aprde/article/download/3203/3263


Максимович О. Афективні компоненти аксіодискурсу, суб’єктність та релігійні переконання 

підліткової молоді Прикарпатського регіону (за результатами опитувань учнів закладів 

загальної середньої освіти) / О. В. Максимович // HABITUS: науковий журнал з соціології. – 

Вип. 6, 2018. – С.64 - 70.  http://habitus.od.ua/journals/2018/6-2018/13.pdf  

Максимович O. Вільний час та дозвілля підліткової молоді Прикарпатського регіону (за 

результатами опитування учнів випускних класів закладів загальної середньої 

освіти). Грані, 21(8),2018. -  40-50. https://doi.org/10.15421/1718101  

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». – 2018. – 

Випуск 39. – С. 26-31. 

Максимович О. В. Можливості академічної мобільності в оцінках студентів вищої школи 

України (за результатами якісного дослідження) / О. В. Максимович  // Український 

соціологічний журнал: наукове, інформаційне видання. – Вип. 17-18 (№ 1-2/2018). – С. 36-42. 

Максимович О. В. Соціально-статусні преференції та кар’єрні очікування підліткової молоді 

Прикарпаття (за результатами опитування учнів випускних класів закладів загальної середньої 

освіти) // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки. Том 23. 

Випуск 1 (30). 2018. Соціологія".- С. 69-89. 

  http://heraldiss.onu.edu.ua/article/viewFile/145419/151504  

Максимович О. В. Ідентичності підліткової молоді Прикарпаття в контексті міжкультурних 

комунікацій прикордоння Східної та Центральної Європи (за результатами опитування учнів 

випускних класів закладів загальної та середньої освіти) // О. В. Максимович // HABITUS: 

науковий журнал з соціології. – Вип. 7, 2018. – С. 54-59. http://habitus.od.ua/journals/2018/7-

2018/12.pdf  

Максимович О. Професійні орієнтації підліткової молоді Прикарпатського регіону (за 

результатами опитування учнів закладів загальної середньої освіти м. Івано-Франківськ)// 

Науковий журнал «Молодий вчений», №8(60), 2018. – С. 1 – 6. 

 http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/8/1.pdf  

Максимович О. Прокопів Л. Професійна орієнтація, освітні наміри та кар’єрні очікування 

підліткової молоді Прикарпаття (за результатами опитування учнів випускних класів закладів 

загальної середньої освіти м. Івано-Франківська)//Імплементація європейських стандартів в 

українські освітні дослідження: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної наукової конференції 

Української асоціації дослідників освіти (15 червня 2018р.)/За реред.С. Щудло, О. Заболотної, 

О. Ковальчук. – Київ-Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2018. – С.96-99.  

 

http://habitus.od.ua/journals/2018/6-2018/13.pdf
https://doi.org/10.15421/1718101
http://heraldiss.onu.edu.ua/article/viewFile/145419/151504
http://habitus.od.ua/journals/2018/7-2018/12.pdf
http://habitus.od.ua/journals/2018/7-2018/12.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/8/1.pdf


Максимович О. Ідентичність та ціннісні орієнтації підліткової молоді прикордоння Східної та 

Центральної Європи (за результатами міжнародного дослідження) // Європейський політико-

правовий дискурс, 2018, Том 5, Вип. 5  – С.91-100.  

https://eppd13.cz/wp-content/uploads/2018/2018-5-5/16.pdf 

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

and Central Europe // WARSAW EAST EUROPEAN REVIEW (VIII/2018). -   WARSAW.  – P. 

219 – 237.  

Більшість публікацій присвячені висвітленню підсумків дослідження ціннісних 

орієнтацій учнів випускних класів м. Івано-Франківськ, що проводилося директоркою Центру 

за підтримки  Канадського інституту українських студій в усіх  28-ми школах м. Івано-

Франківськ. Соціологічне дослідження підліткової молоді територіальної громади м. Івано-

Франківськ, було здійснене наприкінці 2014 – на початку 2015 років (в рамках  в рамках угоди 

про співпрацю між  головним управлінням освіти і науки Івано-Франківської обласної 

державної адміністрації та Прикарпатським національним університетом  (25-С/12) а також в 

рамках угоди про співпрацю між управлінням освіти і науки виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради та  Прикарпатським національним університетом  (2-С/12) та за 

підтримки Канадського інституту українських студій (Canadian Institute of Ukrainian Studies  of  

University of Alberta)) . В опитуванні взяли участь учні випускних класів всіх шкіл обласного 

центру Прикарпаття, опитування носило суцільний характер, поряд з тим в ньому не зв’яли 

участь ті учні, котрі з певних причин не відвідували програму навчання на момент проведення 

польового етапу, чи з  особистих міркувань не виявили бажання взяти участь в опитуванні. У 

зв’язку з цим рівень досягнення цільової групи становить 68,7 %. Масив даних становить 774 

одиниці аналізу.  Статистична похибка (із ймовірністю 0, 95) не перевищує 1,98%.  Загалом в 

опитуванні взяли участь 28 шкіл міста.  

Також, впродовж звітнього періоду результати  роботи структурного підрозділу 

доповідалися в рамках всеукраїнської конференції за участю міжнародних експертів 

«Практика моніторингу та оцінювання в Україні»,  щорічній конференції соціологів 

«Харківські соціологічні читання» і ін. Короткий перелік публічних диспутів та презентацій за 

списком нижче: 

International Scientific Conference under the Honorary Patronage of the Prime Minister of 

Poland Mateusz Morawiecki «Cross-Border Heritage as a Basis of Polich-Belarusian-

Ukrainian Cooperation». – Ivano-Frankivsk; Vasyl Stefanyk Precarpatian national 

University, 15-16 November 2018.  

International Scientific Conference under the Honorary Patronage of the Prime Minister of 

Poland Mateusz Morawiecki «Cross-Border Heritage as a Basis of Polich-Belarusian-

Ukrainian Cooperation». – Ivano-Frankivsk; Vasyl Stefanyk Precarpatian national 

University, 15-16 November 2018.  

https://eppd13.cz/wp-content/uploads/2018/2018-5-5/eppd_2018_5_5.pdf
https://eppd13.cz/wp-content/uploads/2018/2018-5-5/eppd_2018_5_5.pdf
https://eppd13.cz/wp-content/uploads/2018/2018-5-5/16.pdf


Візія проектної діяльності на території Прикарпатського регіону (доповідь в 

рамках круглого столу за результатами соціологічних досліджень учнівської молоді м. 

Івано-Франківськ, міжнародного порівняльного дослідження і ін.); 14.06.2018, ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені василя Стефаника» (м. Івано-

Франківськ) 

Всеукраїнська конференція за участю міжнародних експертів «Практика моніторингу 

та оцінювання в Україні» (02.04.2018, Таврійський національний університет ім. В. 

Вернадського (м. Київ).  

Доповідь на тему «Синергія громад та освіти: можливості  діалогу в термінах та 

інструментах практично орієнтованого навчання»  (за результатами  

соціологічного дослідження бачень  керівників та працівників ОТГ Прикарпаття). 

(03.10.2018, м. Івано-Франківськ) 

ІІ Міжнародна наукова конференція Української асоціації дослідників освіти 

«Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження» 

(Національна академія педагогічних наук України, 15 червня 2018р.) 

Міжнародна наукова конференція «Харківські соціологічні читання» (Харківський 

національний університет імені В. Н. Каразіна, 15 – 17 листопада 2018р.)  

Платформа громад Прикарпаття «Сила громад  - у єдності» (з нагоди 26-річчя з дня 

створення ВАОМС «Асоціація міст України»); 25.06.2018, м. Яремче Івано-

Франківської області. 

Директорка Навчально-наукового Центру соціологічних досліджень входить до складу 

редколегії Українського соціологічного журналу, що є фаховим в галузі соціології та  

водночас – друкованим виданням Соціологічної асоціації України, професійної неурядової 

організації соціологів України.  Також,  Максимович О.В. входить до складу редколегії 

міждисциплінарного часопису МІКС (секція соціології), наукового видання, що 

спеціалізується  в галузі урбаністики та локальної історії українських міст.  

  

3. Навчання, стажування, інше.  

Міжнародна школа «Студії пограниччя у Центрально-Східній Європі та Чорноморському 

регіоні» ("Borderlands Studies in East Central Europe and the Black Sea Region") . – Харків, 

25.06.2018 – 06.07.2018 (Сертифікат додається). 

Інформаційний семінар "Методологія розробки транскордонних проектів" (21.08.2018, м. 

Івано-Франківськ), організований Програмою транскордонного співробітництва Польща-

Білорусь - Україна 2014-2020 та Асоціація ОМС "Єврорегіон Карпати - Україна" для 

представників об'єднаних територіальних громад Львівської, Івано-Франківської, Волинської, 

Рівненської, Тернопільської і Закарпатської областей. 



Мета заходу - розширити можливості успішної участі потенційних учасників у 2-му конкурсі 

Програми PBU тематичної цілі "СПАДЩИНА" 

Навчальний електронний курс «Управління проектами місцевого розвитку - 8»  на online-

платформі «Спільнота практик: сталий розвиток». Отримано документ про успішне складання 

курсу (сертифікат додається). (01.11.2018 – 05.12.2018, м. Київ). 

 

Звіт про наукову роботу Навчально-наукового Центру соціологічних досліджень 

Прикарпатського регіону  підготовлено на виконання наказу Ректора «Про підсумки 

наукової діяльності університеті за 2018 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” 

(Протокол №1 від 15 січня 2019 року).   

 

 

15 січня 2019 року                                                                                  О. В. Максимович  

 

 

 

http://udl.despro.org.ua/

