
ВІДОМОСТІ 

про якісний склад групи забезпечення освітніх програм спеціальності у сфері вищої освіти  

Прізвище, ім’я, по 

батькові викладача 
Найменування 

посади 
Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту* 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно, або 

категорія, педагогічне 

звання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем, та 

кількість лекційних 

годин з кожної 

навчальної 

дисципліни 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, дата 

видачі) 

Примітки** 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (у тому числі за суміщенням) 

Пачковський Юрій 

Франкович 

Завідувач кафедри 

соціології 

Львівський державний 

університет ім. І. 

Франка, 1984, 

спеціальність «Біолог»,  

кваліфікація 

«Викладач біології та 

хімії» 

Доктор соціологічних 

наук (22.00.04 – 

спеціальні та галузеві 

соціології), 

«Підприємництво як 

предмет 

соціопсихологічного 

дослідження 

(діяльнісно-

поведінковий аспект)» 

(2004), диплом доктора 

наук ДД № 003841, 

виданий 13 жовтня 

2004 р.); професор за 

кафедрою соціології 

(2006) (атестат 

професора 02ПР 

№004061, виданий 20 

квітня 2006 р.) 

«Соціологія малих 

груп» (32 год.); 

Економічна 

психологія (16  год.); 

«Сучасні 

медіадослідження 

(20 год.); «Соціальні 

аспекти соціальної 

відповідальності 

бізнесу (32 год) 

Регіональний філіал 

Національного 

інституту стратегічних 

досліджень у м. 

Львові, «Опрацювання 

новітніх методик з 

монітиронгу та оцінки 

сучасних соціально-

політичних та 

економічних процесів 

в Україні», Довідка 

№1/52 від 30 грудня 

2016 р. 

 

 

Наукові публікації у періодичних 

виданнях: 

Pachkovskyy Y., Maksymenko A.The 

Young Consumer in the Ukrainian e-

Commerce Market // Handel wewnętrzny.  

2016,  № 4.  P. 202-216 (часопис, 

індекси - CEJSH, EBSCO, Index 

Copernicus - Journal Master List). 

Пачковський Ю. Соціальні технології: 

актуальні проблеми 

соціогуманітарного синтезу //  

Соціологія: теорія, методи, 

маркетинг.   2016 .  № 1.   С. 160-165 

(збірник входить до списку фахових 

видань з соціології); 

Rewera M. (Poland) , Рachkovskyy Y. 

Polish School and teachers in the opinion 

of pupils  // Вісник Львівського 



 

 

 

 

 

 

університету .Серія соціологічна.   

2016.  Вип 10.  С. 3–18. (збірник на 

момент видання віднесено до списку 

фахових видань з соціології));  

Пачковський Ю. Бліхар М. До 

проблеми духовних цінностей у 

соціологічному дискурсі  // Вісник 

Львівського університету. Серія 

соціологічна. Вип. 11.  2017.  С. 54–68 

(з 2017 р. зареєстрований в 

міжнародних каталогах періодичних 

видань і баз даних Index Copernicus, 

Google Scholar, Ulrichweb Global Serials 

Directory; стаття має DOI від CrossRef; 

збірник входить до списку фахових 

видань з соціології);  

Пачковський Ю. Бліхар М. Ціннісний 

контекст аналізу постмодерних 

соціальних змін // Соціальні 

технології. Актуальні проблеми теорії 

та практики. 2018.  Вип. 77. С. 28-37 

(збірник входить до списку фахових 

видань з соціології );  

Лапан Т., Пачковський Ю., Калиняк О. 

Михайло Грушевський і українська 

соціологія: від інституціоналізації до 

історико-соціологічного синтезу // 

Вісник Львівського університету. 

Серія історична. На пошану 

професора Р.Шуста, 2018.  С. 777-785 

(збірник входить до списку фахових 

видань з історії) ; 

Пачковський Ю., Т.Лапан. 

Соціологічна спадщина Михайла 

Грушевського: у пошуках джерел і 

витоків суспільного розвитку// Вісник 



Львівського університету. Серія 

соціологічна.  Вип. 12.  2019.  С. 3–13 

(Index Copernicus, Google Scholar, 

Ulrichweb Global Serials Directory; 

стаття має DOI від CrossRef; збірник 

входить до списку фахових видань з 

соціології). 

Пачковський Ю. Максименко А. 

Споживча поведінка українських 

домогосподарств. Монографія.  Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2014.   292  с.; 

Contemporary Socio-Economic  Issues of 

Polish-Ukrainian  Cross-border 

Cooperation / Ed.  L. Buller, H. Kotarski, 

Y.Рachkovskyy, Warsaw  Center of 

European Projekt 2017, 413 p.; 

Polsko-ukraińskie doświadczenia 

współpracy euroregionalnej / Red. 

K.Rejman, Y.Pachkovskyy, B.Petrecka.  

Jarosław: PWSTE, 2018.  266 s.  

Пачковський Ю. Психологія 

підприємництва: Навчальний 

посібник. З грифом МОН України.  К.: 

Каравела, 2007.  416 с.;  

Соціологія і психологія: Навч. 

Посібник. З грифом МОН України. / за 

ред. Ю. Пачковського.  К.: Каравела, 

2009.  760 с.  

Соціологія: Підручник. З грифом МОН 

України./ за ред. Ю. Пачковського. – 

Дьвів; ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 

418 с. 

 

Науковий керівник 4 захищених 

кандидатських дисертацій. 

Головний  редактор (з 2017 р.) 



«Вісника Львівського університету. 

Серія соціологічна», який є фаховим 

виданням з соціології. 

В.о. завідувача кафедри соціології 

(2008-2009 рр.)  економічного 

факультету ЛНУ. Завідувач кафедри 

соціології історичного факультету 

ЛНУ (з 2017 р.). 

Голова спеціалізованої вченої ради К 

35.051.26 на здобуття наукового 

ступеня кандидата соціологічних наук 

за спеціальністю 22.00.04 «Спеціальні 

та галузеві соціології»; член 

Спеціалізованої вченої ради 

Д 35.051.17 із захисту докторських 

дисертацій з політичних наук у 

Львівському національному 

університеті імені Івана Франка. 

Член Соціологічної асоціації України 

(САУ), з 2018 р. - академік Академії 

наук вищої школи України. 

Стаж науково-педагогічної роботи 28 

років.  

Коваліско Наталія 

Володимирівна 

Професор 

кафедри соціології  

Львівський 

державний 

університет імені 

Івана Франка, 1995, 

спеціальність 

«Cоціологія», 

соціолог, кваліфікація 

«Соціолог, викладач 

соціології» 

Доктор соціологічних 

наук (22.00.03 – 

соціальні структури та 

соціальні відносини), 

2010                      

Тема дисертації  

«Багатовимірний 

аналіз 

стратифікаційних 

порядків»                               

Професор за кафедрою 

історії та теорії 

Сучасне українське 

суспільство: 

соціологічний аналіз 

(32 год.) 

Національний 

університет "Львівська 

політехніка". Дати 

проходження: 

1.04.2015 по 1.06.015; 

Довідка про 

проходження 

стажування № 266 від 

05.06.2015; наказ НУ 

"ЛП"від 23.03.2015 № 

634-3-03; 2. 

Наукові публікації у періодичних 

фахових виданнях: 

 

Коваліско Н.В. Мобільна поведінка 

мешканців Львова: типологія та 

динаміка // Вісник Харківського 

національного університету імені В.Н. 

Каразіна. Серія «Соціологічні 

дослідження сучасного суспільства: 

методологія, теорія, методи». Вип. 37. 

Харків, 2016. С. 136-142  

 



соціології Львівського 

національного 

університету імені 

Івана Франка, 2012 

Стажування у 

Варшавському 

університеті. Дати 

проходження: 4-

10.03.2019 р. Довідка 

BWZ/9110/21/2018 від 

7.03.2019 

Коваліско Н.В., Слюсар О. 

В.Специфіка демонстративного 

споживання різними статусними 

групами міста Львова // Перспективи.  

№ 1(67). Одеса: ПНПУ імені К. Д. 

Ушинського, 2016. С. 43-48  

 

Коваліско Н.В., Макеєв С.О. 

Глобальний і локальний діалект 

наративу про нерівність // Соціологія: 

теорія, методи, маркетинг. 2017. №4.  

С.22-36. 

 

Коваліско Н.В., Макеєв С.О. 

Економіка і соціологія нерівності: 

емпіричний вимір глобальних 

тенденцій // Соціологія: теорія, методи, 

маркетинг. 2018. №3. С.5-24 

 

Коваліско Н.В., Макеєв С.О. Добробут 

і благополуччя в порівняльній 

перспективі: випадок Польщі та 

України // Соціологія: теорія, методи, 

маркетинг. 2019.  №1. C.32-55 

 

Навчальні посібники та монографії: 

Основи економічної соціології: навч.-

метод. посібник / Коваліско Н.В.,  

Кудринська А.І. Львів: ЛНУ ім. Івана 

Франка, 2016. 442 с.  

 

Комерційна реклама і споживання: 

соціологічний дискурс: монографія / 

Н.В. Коваліско, О.І. Герус // Львів, 

ТзОВ «Ліга-Прес»,2017. 173 с. 

 

Сучасні міграційні процеси і соціальне 

сирітство: соціологічний дискурс: 

монографія/ Н.В. Коваліско, Х.В. Ілик 

Львів: ТзОВ «Ліга-Прес», 2019. 234 с. 

 



Kovalisko N. Dominant conjunction in 

the study of stratification orders: 

positions&dispositions //Ukrainian 

sociology in the 21st century: 

theory,methods,research results / edited 

by Vil Bakirov, Yevhen Golovakha. 

Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv Nataional 

University, 2018. (560 рр.). P.111-124. 

 

Коваліско Н.В. Специфіка соціальної 

ідентифікації та ідентифікаційних 

практик в Україні (регіональний 

аспект) // Ідентичності народів 

Центрально-Східної Європи: 

колективна монографія / Н.Гапон, В. 

Мішталь, Л. Хижняк та ін.; за ред.. 

проф. Н.Коваліско, д-ра А. 

Єкатеринчука, проф.. Р. Радзіка. Львів: 

ЛНУ ім..Івана Франка, 2018. (284 с.). 

С. 128-141. 

 

Коваліско Н., Ровенчак О., Ілик Х. 

Основні характеристики сучасної 

української міграції до Польщі // 

Polsko-ukraińskie doświadczenia 

współpracy euroregionalnej / Red. 

K.Rejman, Y.Pachkovskyy, B.Petrecka. 

Jarosław: PWSTE, 2018. S. 91-110 

 

Науковий керівник 6 захищених 

кандидатських дисертацій. 

Опонувала 3 докторські та 6 

кандидатських дисертацій зі соціології 

за останні 5 років. 

 

Заступник Голови спеціалізованої 

вченої ради К 35.051.26 на здобуття 

наукового ступеня кандидата 

соціологічних наук за спеціальністю 

22.00.04 «Спеціальні та галузеві 

соціології» 



Член спеціалізованої вченої ради Д 

35.051.17 на здобуття наукового 

ступеня доктора політичних наук за 

спеціальністю 23.00.02 – політичні 

інститути та процеси 

 

Член Наукової ради МОН секції 

«Соціально-історичні науки» 

Заступник Голови підкомісії 054 

«Соціологія» Науково-методичної 

комісії сектору вищої освіти МОН 

України  

 

Член редколегії та консультативних 

рад 7 фахових журналів 

 

Голова Львівського обласного 

відділення Соціологічної асоціації 

України 

 

Стаж науково-педагогічної роботи 24 

роки. 

Черниш Наталія 

Йосипівна 

Професор  Львівський 

державний 

університет імені 

Івана Франка (1971 р.) 

спеціальність 

«Історик», 

кваліфікація 

«Викладач історії та 

суспільствознавства») 

Доктор соціологічних 

наук (22.00.01 – теорія, 

методологія і історія 

соціології),  

«Зрілість свідомості 

молоді як філософсько-

соціологічна проблема» 

(1991) (диплом доктора 

наук ДТ № 012447, 

виданий 31 січня 1992); 

професор  за кафедрою 

етнології (2001) 

(атестат професора ПР 

№ 000856, виданий 8 

листопада 2001 р.) 

«Сучасні тенденції в 

соціології» (32 год.); 

«Інтерфейси 

філософії та 

соціології» (32 год.) 

«Соціологія 

Інтернету» (32 год.); 

«Розвиток соціології 

як науки на поч. ХХІ 

ст.» (36 год.) 

Кафедра соціології та 

культурології 

Національного 

лісотехнічного 

університету України; 

Тема: «Розробка 

концепту формування 

soft-skills студентів 

вищих навчальних 

закладів на прикладі 

ЛНУ ім. І. Франка та 

НЛТУ України». 

Довідка № 33/19 від 30 

грудня 2019 р. 

Наукові публікації у періодичних 

виданнях: 

Черниш Н.Й., Сусак В.І. Прелюдія. 

Тягар «радянської спадщини»: 

ідентифікаційні моделі жителів Львова 

і Донецька (1994-2010 рр.) 

//Український соціум. 2016. №3 (58). 

С.9-19 (зареєстрований в Index 

Copernicus, Poland; Scientific Indexing 

Services, USA; індексується в Google 

Scholar; входить до списку фахових 

видань з соціології). 

Маланчук О. (USA), Черниш Н.Й., 

Сусак В.І. Форсований вибір: 

ідентичності та постави до і після 

Євромайдану //Український соціум. 



2016. №4 (59). С.8-20 (зареєстрований 

в Index Copernicus; Scientific Indexing 

Services; індексується в Google Scholar; 

входить до списку фахових видань з 

соціології).  

Черниш Н.Й. Стан сучасного 

загальносоціологічного 

теоретизування: глобальний досвід і 

локальні специфікації // Український 

соціум. 2018. № 1 (64). С.19-32 

(зареєстрований в Index Copernicus; 

Scientific Indexing Services; Ulrich’s 

Periodicals Directory; індексується в 

Google Scholar; входить до списку 

фахових видань з соціології). 

Черниш Н.Й. Загрожені ідентичності // 

Український соціум. 2018. № 3 (66). 

С.21-32 (зареєстрований в Index 

Copernicus; Scientific Indexing Services; 

Ulrich’s Periodicals Directory; ERIH 

PLUS; індексується в Google Scholar; 

входить до списку фахових видань з 

соціології). 

Собко І., Черниш Н. Інклюзивна освіта 

у фокусі культурсоціології // Вісник 

Львівського університету. Серія 

соціологічна. 2018. Вип.12. С.275-294 

(зареєстрований в міжнародних 

каталогах періодичних видань і баз 

даних Index Copernicus, Google Scholar, 

Ulrichweb Global Serials Directory; 

стаття має DOI від CrossRef; збірник 

входить до списку фахових видань з 

соціології). 

Черниш Н.Й. Українська соціологія у 



пошуках загальної теорії // 

Український соціум. 2019. № 2 (69). 

С.9-34 (зареєстрований в Index 

Copernicus; Scientific Indexing Services; 

Ulrich’s Periodicals Directory; ERIH 

PLUS; World Cat; CrossRef; Google 

Scholar; входить до списку фахових 

видань з соціології). 

 Черниш Н. Соціологія сьогодення: 

тенденції та перспективи розвитку // 

Соціологія: теорія, методи, 

маркетинг. 2017. №4. С.5-21 (часопис 

входить до списку фахових видань з 

соціології). 

Chernysh, N. Present-Day Sociology:  

Tendencies and Prospects of Development, 

 in: Ukrainian Sociology in the 21st 

 Centur. Theory, Methods, Research  

Results / Ed. by Vil Bakirov, Yevhen  

Golovakha. Kharkiv: V.N. Karazin  

National University; Institute  

of Sociology; SAU, 2018 (560 pp.) P.  

9-26.  

 

Черниш Н. Соціологія. Підручник за 

рейтингово-модульною системою 

викладання. Видання 5-те, доповн. І 

перероб. З грифом МОН України. 

Науковий керівник 16 захищених 

кандидатських дисертацій і науковий 

консультант 1 захищеної  докторської 

дисертації. 

Співавтор міжнародного трендового 

проекту «Львів-Донецьк: групові 

ідентичності та соціальні лояльності» 



(1994-2015) 

Член комісії з акредитаційної 

експертизи ОПП з 054 Соціологія за 

другим (магістерським) рівнем у 

Державному університеті 

телекомунікацій. Наказ МОН № 277-л 

від 23 листопада 2017 р. 

Науковий керівник чотирьох 

держбюджетних тем кафедри історії та 

теорії соціології (згодом кафедри 

соціології), які виконувалися в межах 

робочого часу викладачів у 2002-2019 

рр.; головний редактор (до 2017 р.), 

член редколегії (з 2017 р.) «Вісника 

Львівського університету. Серія 

соціологічна», який є фаховим 

виданням з соціології, а також членом 

редколегії 2 фахових видань і 

консультативної ради часопису 

«Соціологія: теорія, методи, 

маркетинг» (фахового видання з 

соціології). 

Завідувач кафедри історії та теорії 

соціології (згодом кафедри соціології) 

історичного факультету ЛНУ (2002-

2017 рр.). 

Робота у складі постійної 

спеціалізованої ради К 35.051.26 

Львівського національного 

університету ім. І. Франка із захисту 

дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата соціологічних наук 

зі спеціальності 22.00.04 – спеціальні 

та галузеві соціології (з моменту 

створення); офіційний опонент 3 



дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора соціологічних наук та 

6 – кандидата соціологічних наук. 

Науковий керівник студентів Галушко 

Л. (перше місце на Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт 

зі соціології 2016 р.), Приходько Т. 

(друге місце, 2017 р.) та Кутікіної В. 

(друге місце, 2019 р.); наукове 

консультування студентки Приходько 

Т. (срібні медалі на Всеукраїнській 

олімпіаді зі соціології, 2016 (Харків) та 

2017 р. (Запоріжжя)). 

Віце-президент Соціологічної асоціації 

України (САУ), почесний член 

правління САУ; член конкурсної 

комісії Міжнародного конкурсу 

«Кращий моло                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

дий соціолог року» ім. Н.В. Паніної. 

Стаж науково-педагогічної роботи - 45 

років.  

Калиняк Орислава 

Теодорівна 

Доцент  Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка, 2003, 

Історія,  

Магістр історії, 

історик, викладач 

історії; 

 

Львівський 

національний 

університет імені 

Кандидат 

соціологічних наук 

(22.00.04 - спеціальні 

та галузеві соціології), 

2008 

"Інституціоналізація 

молодіжних 

громадських 

організацій у 

сучасному 

українському 

суспільстві (на 

прикладі м. Львова)" 

Управління 

соціальним та 

гуманітраним 

розвитком (32 год.), 

Сучасні методи 

збору соціологічної 

інформації (32 год.) 

 

Кафедра соціології та 

соціальної роботи 

Національного 

університету 

«Львівська 

Політехніка» (30.04-

30.05.2018 р).  

Довідка № 755 від 08 

червня 2018 р. 

Наукові публікації у періодичних 

виданнях: 

Бень О.Т., Бриндзак О.І. Особливості 

соціальної адаптації літніх людей в 

геріатричних установах України та 

Польщі. Український соціум. 2017. № 

4. С. 35-44. (зареєстрований в Index 

Copernicus, Poland; Scientific Indexing 

Services, USA; індексується в Google 

Scholar; входить до списку фахових 

видань з соціології). 

Калиняк О.Т., Козаченко О.О. 



Івана Франка, 2004, 

Соціологія, Магістр 

соціології 

(диплом кандидата наук 

ДК № 049573, виданий 

3 грудня 2008); 

 

Доцент за кафедрою 

соціології, 2013 

(атестат доцента 12ДЦ 

№ 036222, виданий 10 

жовтня 2013 р.) 

 

Легітимація ВНЗ в соціальних 

Інтернет-мережах: пропозиції сучасних 

українських університетів. Вісник 

ЛНУ. Серія соціологічна. 2017. № 11. 

С. 99-108. (зареєстрований в 

міжнародних каталогах періодичних 

видань і баз даних Index Copernicus, 

Google Scholar, Ulrichweb Global Serials 

Directory; стаття має DOI від CrossRef; 

збірник входить до списку фахових 

видань з соціології). 

Калиняк О.Т. Динаміка іміджу 

громадських організацій серед 

мешканців м. Львова (2008-2017). 

Релігія і соціум. 2018. № 3-4 (31-32). С. 

76-85. (зареєстрований в міжнародних 

каталогах періодичних видань і баз 

даних Index Copernicus, збірник 

входить до списку фахових видань з 

соціології). 

Калиняк О.Т., Прихід М.С. 

(Де)мотиваційні аспекти військової 

служби за контрактом в умовах 

воєнного конфлікту в сучасній Україні. 

Вісник ЛНУ. Серія соціологічна. 2018. 

№ 12. C. 32-47. (зареєстрований в 

міжнародних каталогах періодичних 

видань і баз даних Index Copernicus, 

Google Scholar, Ulrichweb Global Serials 

Directory; стаття має DOI від CrossRef; 

збірник входить до списку фахових 

видань з соціології). 

 

Калиняк О.Т. Військовий дискурс в 

уявленнях жителів Львова про сучасні 

громадські організації. Український 



соціум. 2019. № 1 (68). С. 62-72. 

(зареєстрований в Index Copernicus, 

Poland; Scientific Indexing Services, 

USA; індексується в Google Scholar; 

входить до списку фахових видань з 

соціології). 

 

Калиняк О.Т. Громадські преференції 

мешканців м. Львова (2008-2017) у 

контексті формування громадянського 

суспільства. Габітус. 2018. № 6. С. 51-

57. (входить до списку фахових видань 

з соціології). 

 

Лапан Т., Пачковський Ю. Калиняк О. 

М. Грушевський і українська 

соціологія: від інституціоналізації до 

історико-соціологічного синтезу. 

Вісник ЛНУ. Серія історична. 2019. С. 

777-785. входить до списку фахових 

видань з історії). 

 

Науковий керівник учениці 11 класу 

Ничипорук Я., котра зайняла призове 

місце на III етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів - членів 

Національного центру “Мала академія 

наук України”.   

Заступник декана історичного 

факультету з навчально-виховної 

роботи (листопад 2017-вересень 2019 

р.) 

Робота у складі постійної 

спеціалізованої ради К 35.051.26 

Львівського національного 

університету ім. І. Франка із захисту 

дисертацій на здобуття наукового 



ступеня кандидата соціологічних наук 

зі спеціальності 22.00.04 – спеціальні 

та галузеві соціології (з моменту 

створення); офіційний опонент 1 

дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата соціологічних наук. 

Науковий керівник студентів Коваль 

О. та Бриндзак О. (перші місця на 

Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі 

соціології 2015 та 2018 рр.). 

Член САУ (Соціологічної асоціації 

України) 

Демків Олег 

Богданович 

Доцент Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка (2002 р.) 

спеціальність 

«Політологія», 

кваліфікація 

«Політолог») 

Кандидат соціологічних 

наук (22.00.03 – 

соціальні структури та 

соціальні відносини),  

«Мережева структура 

соціального капіталу» 

(диплом кандидата наук 

ДК 035414 від 4 липня 

2006 року),  доцент 

кафедри соціології 

(атестат доцента 12 ДЦ 

№020907 від 23 грудня 

2008 року). 

«Соціологічна 

експертиза 

політики» (16  год.); 

«Соціологія 

політики» (24 год.); 

«Соціологія права» 

(16 год.); 

«Соціологія 

злочинності» (12 

год.); 

«Кількісні 

соціологічні 

дослідження» (32 

год.); 

«Соціологія 

девіантної 

поведінки» (32 год.) 

 

Кафедра соціології та 

культурології 

Національного 

лісотехнічного 

університету України,  

29 лютого 2016 року – 

25 квітня 2016 року.  

Документи, що 

підтверджують 

підвищення 

кваліфікації: 1) 

Довідка про 

проходження 

підвищення 

кваліфікації номер 

10/16 від 25 квітня 

2016 року видана 

Національним 

Лісотехнічним 

університетом 

України; 2) протокол 

№ 14  засідання 

кафедри історії та 

теорії соціології 

Наукові публікації у періодичних 

виданнях: 

Білан Ю., Білущак Г., Демків О. (2015) 

Статистичне моделювання чинників 

зовнішньої міграції населення України.  

Актуальні проблеми економіки. №  6 

(168). С. 21- 34 (зареєстрований в 

Scopus; входить до списку фахових 

видань з соціології). 

 

Билан Ю. В., Демкив О. Б. (2017) На 

пороге «союза закрытых дверей»: 

социальный портрет украинских 

еврооптимистов и евроскептиков // 

Мониторинг общественного мнения : 

Экономические и  социальные 

перемены. № 3. С.  103—115. DOI: 

10.14515/ monitoring.2017.3.07. 

(зареєстрований в Scopus) 

 

Wadim Strielkowski ,Yuriy Bilan and 

Oleh Demkiv (2016) Religion and 

International Migration: A Case Study of 



історичного 

факультету ЛНУ імені 

І. Франка від 16 травня 

2016 року. 

Ukraine  

Religions 2016, 7, 64; 

doi:10.3390/rel7060064  

(зареєстрований в Scopus). 

Демків О. Б., Біскуп, В. С. (2019) Нова 

кар’єра: індивідуальні чинники 

подолання прекаризації // Вісник 

Львівського університету. Серія 

соціологічна. С. 195-211 

(зареєстрований в Index Copernicus, 

Poland; індексується в Google Scholar; 

входить до списку фахових видань з 

соціології). 

Демків О., Савчинський Р. (2019) 

Інтерпретація ціннісних категорій 

учителями шкіл: соціологічна розвідка 

в контексті реформування сучасної 

української школи // Соціальні 

технології: актуальні проблеми теорії 

та практики. Збірник наукових праць. 

Випуск 81. Запоріжжя Класичний 

приватний університет. С. 109–126 

(входить до списку фахових видань з 

соціології). 

 

Демків О., Савчинський Р. (2019)  

Соціальний капітал спільнот Свідків 

Єгови в західноукраїнському регіоні // 

Релігія та соціум. Чернівці. 

Чернівецький національний 

університет. № 1-2. С. 121-142. 0,8 

друк. арк. (входить до списку фахових 

видань з соціології). 

 

Demkiv O. (2017) Conative aspect of 

civil identity: an influence of religious 

and confessional factors // Вісник 

Львівського національного 

університету. Серія соціологічна. Вип. 



11. С. 148–159.  

DOI: 

http://dx.doi.org/10.30970/vso.2017.11.13 

(зареєстрований в Index Copernicus; 

індексується в Google Scholar; входить 

до списку фахових видань з 

соціології). 

Головний редактор «Вісника 

Львівського університету. Серія 

соціологічна». 

Робота у складі постійної 

спеціалізованої ради К 35.051.26 

Львівського національного 

університету ім. І. Франка із захисту 

дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата соціологічних наук 

зі спеціальності 22.00.04 – спеціальні 

та галузеві соціології (з моменту 

створення).  

Науковий керівник студентки Гойсан 

В. (перше місце на Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт 

зі соціології 2016 р.). 

Член САУ (Соціологічної асоціації 

України) 

Особи, які працюють за сумісництвом 

       __________ 
* Додатково зазначається наявність сертифіката відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні не нижче В2 з англійської мови або наявність 

кваліфікаційних документів (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), що пов’язані з використанням зазначеної мови у разі провадження освітньої діяльності з підготовки 

іноземців та осіб без громадянства. 

** Зазначаються показники, що визначають кваліфікацію працівника відповідно до спеціальності. 

(не менше 4) 

http://dx.doi.org/10.30970/vso.2017.11.13


30. Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної 

спеціальності: 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або Web of Science Core Collection; 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України; 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії; 

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня; 

5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”; 

6) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік; 

7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій 

(підкомісій) з вищої освіти МОН; 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового 

видання; 

9) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III 

етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь 

у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”; 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення 

(наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого 

секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника; 

11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад); 

12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення; 



13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування; 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво 

студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного 

комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу 

та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у 

складі організаційного комітету, суддівського корпусу; 

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти публікацій; 

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю; 

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років; 

18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років. 

Під час визначення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника можуть зараховуватися здобутки 

за попередніми місцями роботи, п’ятирічний строк може продовжуватися на час перерви в роботі з об’єктивних причин (соціальна відпустка, 

призов/мобілізація на військову службу чи військова служба за контрактом, тривала хвороба тощо). Для підтвердження кваліфікації науково-

педагогічного працівника закладів вищої освіти, в яких здійснюється підготовка фахівців за мистецькими спеціальностями галузі знань 02 

“Культура і мистецтво”, замість наукових публікацій можуть зараховуватися такі здобутки: літературні твори, переклади літературних творів, 

твори живопису, декоративного мистецтва, архітектури, архітектурні проекти, скульптурні, графічні, фотографічні твори, твори дизайну, музичні 

твори, аудіо- та відео твори, передачі (програми) організації мовлення, медіатвори, сценічні постановки, концертні програми (сольні та 

ансамблеві) кінотвори, анімаційні твори, аранжування творів, рекламні твори. 
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