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Стратегія розвитку кафедри соціології  

Львівського національного університету імені Івана Франка 

на 2020/2025 роки 

Навчально-методична робота: 

 забезпечення високої якості викладання навчальних дисциплін 

викладачами кафедри. Особливу увагу варто звернути на використання у 

навчальному процесі мультимедійних засобів, інтерактивних дошок, силабусів, 

авторських методичних розробок; 

  підготовка навчальних планів, орієнтованих на сучасні запити освітнього 

процесу з врахуванням обраних студентами спеціалізацій у межах магістерських 

програм; 

 започаткування та розвиток міждисциплінарної магістерської програми 

«Соціальне проектування і експертиза»; 

 видання нових навчальних підручників та посібників, які відповідали б 

потребам нових навчальних планів. Особлива увага повинна бути приділена 

підготовці підручників та навчальних посібників, що відповідають спеціалізації 

кафедрі у форматі підготовки магістрів. Нагальною є потреба в оновленні та 

перевиданні наявних підручників із «Соціології»;  

 пошук нових баз практик для студентів-соціологів (у т.ч. за кордоном), 

укладання відповідних угод із зацікавленими сторонами. Основний акцент 

повинен бути зроблений на набуття практичних навичок студентами у сфері 

державного управління, економіки та бізнесу, у сфері громадських ініціатив; 

 створення умов для широкого вибору напрямків спеціалізації, дисциплін 

за вибором; 

 поглиблення роботи над запровадженням програм подвійного 

дипломування для студентів-магістрантів; 

 заохочувати студентів до захисту дипломних робіт іноземною мовою, до 

участі в  соціологічних конкурсах та олімпіадах, літніх школах через здобуття 

грантів; 

 викладення на Web-сторінку кафедри електронних версій навчально-

методичних матеріалів, а також оновлення електронної бази бібліотеки, яка має 

бути у вільному доступі на сайті кафедри; 

 запровадження англомовного викладання окремих дисциплін для 

магістерських програм та розробити відповідне навчально-методичне 

забезпечення; 

 запрошення до викладання лекцій провідних фахівців із вищих 

навчальних закладів України та соціологів-практиків. 

 

Науково-дослідна робота: 

 проведення наукових конференцій із актуальних соціологічних  проблем 

сьогодення, круглих столів із запрошенням провідних фахівців із 

вузькоспеціалізованих проблем. Продовження наукових традицій «Львівського 
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соціологічного форуму». Відновлення видання «Наукових студій Львівського 

соціологічного форуму»; 

 започаткування електронного видання, в якому б оперативно 

публікувалися наукові напрацювання та здобутки викладачів, аспірантів та 

студентів; 

 активне залучення викладачів кафедри до виконання спільних 

міжнародних проектів та написання грантів;  

 збільшення кількості закордонних публікацій членів кафедри, у т.ч. і у 

виданнях, які входять до науково-метричних баз (SCOPUS, WEB of SCIENCE та 

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities – CEJSH, EBSCO, 

Index Copernicus ‒ Journal Master List). 

 розширення наукової тематики кафедри з акцентом на дослідження 

соціологічних аспектів транскордонного співробітництва; 

 активізація науково-дослідної роботи, зокрема написання монографій та 

фахових статей. Особливо актуальною є підготовка викладачами й аспірантами 

монографічної літератури з тематики, над якою вони працюють;  

 мотивування студентів та магістрантів до участі у студентських 

олімпіадах, конкурсах наукових робіт, зокрема тих що проводяться під егідою 

МОН України; 

 залучення викладачів, студентів та аспірантів до спільної наукової роботи 

кафедри з метою подальшого розвитку наукової соціологічної школи Львівського 

національного університету імені Івана Франка; 

 проведення онлайн-опитування (омнібус) суспільних настроїв львів'ян 

щодо актуальних проблем розвитку міської агломерації на GOOGLE-платформі 

кафедри соціології; 

 залучення студентів-соціологів до виробничих практик на базі Інституту 

міста (м. Львів), дослідницьких агенцій ("Рейтинг", "ФАМА", "Соціоінформ" та 

ін.).  

 

Міжнародне співробітництво: 

 активізувати участь у міжнародних дослідницьких проектах, конференціях 

зокрема в межах транскордонного співробітництва в рамках міжнародної 

програми «Польща–Білорусь–Україна: 2014‒2020», реалізованої Центром 

Європейських Проектів; 

 подальша співпраця, проведення спільних конференцій та видання 

монографій «Ідентичності народів Центрально-Східної Європи» з Університетом 

ім. Марії Кюрі-Склодовської м. Люблін та Академією спеціальної педагогіки 

імені М. Гжегожеської м. Варшава; 

 реалізувати спільне дослідження з  польськими колегами (Варшавський 

Вроцлавський, Люблінський та Жешувський університети) з метою аналізу 

соціального сприйняття процесів урбанізації та міського середовища; 
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 викладання, стажування викладачів кафедри в іноземних університетах в 

рамках угод про міжнародну співпрацю з Львівським національним 

університетом імені Івана Франка; 

 запровадити практику літніх міжнародних  шкіл для студентів і викладачів з 

аналізу соціокультурних та соціо-економічних наслідків глобалізаційних 

процесів; 

 запрошення іноземних професорів та фахівців для викладання та 

проведення майстер-класів; 

 пошук грантової підтримки на наукові дослідження та розробку нових 

навчальних дисциплін. 

 

Позааудиторна та виховна робота: 

  сприяння програмі мобільності студентів та аспірантів в Україні та за 

кордоном; 

 забезпечення участі студентів у роботі органів студентського 

самоврядування факультету та університету; 

 започаткування роботи наукового студентського кола «Юні соціологи»; 

 фокусування уваги на важливості вивчення іноземних мов, що дозволить 

молодим спеціалістам швидше і легше інтегруватися у світовий науковий 

простір; 

  формування у студентів професійних якостей; залучення їх до організації та 

проведення факультетських і університетських навчальних, наукових та 

культурно-розважальних заходів; 

 розвиток творчих здібностей студентів шляхом їх залучення до реалізації 

власних соціологічних досліджень та проектів, а також участі у соціологічних 

квестах і вікторинах; 

  сприяння у працевлаштуванні випускників за фахом шляхом пошуку 

потенційних роботодавців, організації центру студентських ініціатив, проведення 

ярмарків професій тощо. 

 

Кадровий напрямок: 

   сприяння підготовці викладачами кафедри докторських дисертацій, 

отримання вчених звань;  

  підвищення педагогічної майстерності викладачів, обмін досвідом, 

ознайомлення з новітніми освітніми технологіями на засіданнях методичного 

семінару кафедри;  
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  заохочення викладачів кафедри до стажування в закордонних 

університетах, зокрема за програмою Erasmus +; 

 активне залучення молодих фахівців, аспірантів до навчального процесу; 

  розвиток та удосконалення докторантських програм.  

Затверджено на засіданні кафедри соціології 4 листопада 2019 року (протокол 

№ 5). 

Завідувач кафедри, д. с. н., проф.    Пачковський Ю. Ф. 


