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Розділ 1. Основні характеристики розвитку кафедри соціології історичного факультету 

 

Кафедра соціології істооричного факультету виконує функцію випускової кафедри 

спеціальності 054 Соціологія (галузь знань 05- соціальні і поведінкові науки) за ОКР бакалавр 

та магістр денної форми навчання. Підготовка бакалаврів здійснюється за двома освітньо-

професійнимим програмами «Бізнес-соціологія» (гарант програми проф. Пачковський Ю.Ф.) 

та «Прикладна соціологія» (гарант доц. Калиняк О.Т.). Гарантом  магістерської ОПП 

«Соціологія» є проф. Коваліско Н.В. 

Метою діяльності кафедри є нарощування наукового та педагогічного потенціалу, 

фахове вирішення тих завдань, що стоять перед професорсько-викладацьким складом в царині 

поступального розвитку соціологічної науки в Україні. Кафедра зорієнтована на підготовку 

висококваліфікованих фахівців-соціологів, враховуючи кон’юнктуру ринку праці, а також 

вимоги міжнародної кооперації та наукової академічної мобільності. Сучасний соціолог – це 

фахівець з високою відповідальністю та широким спектром комунікативних та професійних 

компетенцій, який здатний застосувати набуті знання у різних сферах людської 

життєдіяльності у суспільстві, що набуває рис інформаційного та мережевого.  

На початок 2021-2022 н. р. професорсько-викладацький склад кафедри соціології 

становить 10 осіб: 3 доктори наук, професори, 7 кандидатів наук, з них 5 мають звання доцента. 

2 особи працюють за сумісництвом. Високий професіоналізм професорсько-викладацького 

складу поєднується з особистісними якостями, які відповідають сучасним вимогам вищої 

освіти щодо академічної доброчесності, відповідальності, високого рівня культури, 

комунікативної та креативної компоненти. Склад кафедри та особистісні характеристики 

викладачів дають можливість вирішувати на належному рівні актуальні завдання підрозділу 

за усіма напрямками діяльності: навчально-методична, науково-дослідна, виховна, 

профорієнтаційна, громадська. 

Таблиця 1 

Кількісний та якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри соціології 

станом на 01.09.2021 р. 

 

№ п/п ПІП Науковий 

ступінь, вчене 

звання 

Навчальні дисципліни, які закріплені 

за викладачем (включно з ДВВ) 

1 Пачковський Юрій 

Франкович 

професор, 

доктор 

соціологічних 

наук 

Соціальна відповідальність бізнесу; 

Методологія підготовки наукової 

публікації; 

Соціологія малих груп; 

Соціологія бізнесу та підприємництва; 

Економічна психологія; 

Моделювання та прогнозування 

соціальних процесів; 

Праксеологія соціальних проблем; 

2 Коваліско Наталія 

Володимирівна 

професор, 

доктор 

соціологічних 

наук 

Соціологія ринків; 

Магістерський семінар; 

Методологія стратифікаційного аналізу 

сучасного суспільства; 
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Моніторинг та оцінка соціальних 

проектів і програм; 

Науковий семінар; 

Соціологія економіки 

3 Черниш Наталія 

Йосипівна 

професор, 

доктор 

соціологічних 

наук 

Соціологія Інтернету; 

Соціологія повсякденності; 

Сильна програм культур соціологічного 

аналізу; 

Науковий семінар; 

Інтерфейси філософії та соціології; 

Сучасні тенденції в соціології; 

Розвиток соціології як науки на поч. ХХІ 

ст. 

4 Лапан Тетяна 

Дмитрівна 

доцент, 

кандидат 

історичних наук 

Історія соціології та сучасні; 

соціологічні теорії; 

Соціологія безпеки; 

Соціологія соціальних змін; 

Соціологія війни та миру; 

Соціологія громад; 

Соціологія громадянського суспільства; 

Історія світових практик моніторингу та 

оцінки 

5 Кудринська Ганна 

Іванівна 

доцент, 

кандидат 

соціологічних 

наук 

Вступ до спеціальності; 

Соціологія; 

Соціологія конфлікту; 

Основи споживчої поведінки; 

Соціологія цінностей; 

Сімейна конфліктологія; 

Соціологія особистості; 

6 Калиняк Орислава 

Теодорівна 

доцент, 

кандидат 

соціологічних 

наук 

Соціологія управління; 

Основи управління соціальними 

проектами; 

Аналітична соціологія; 

Інституціональний аналіз сучасного 

суспільства; 

Якісні соціологічні дослідження; 

Сучасні методи збору соціологічної 

інформації; 

Методологія соціологічних досліджень; 

7 Демків Олег 

Богданович 

доцент, 

кандидат 

соціологічних 

наук 

Кількісні соціологічні дослідження; 

Соціопсихологія злочинності; 

Соціологічна експертиза політики; 

Соціологія міжнародних відносин; 

Візуальні методи в соціології; 

Соціологія політики; 

Соціологія девіантної поведінки 

8 Марусяк Тетяна 

Сергіївна 

доцент, 

кандидат 

соціологічних 

наук 

Соціологія громадської думки; 

Маркетингові дослідження; 

Соціологія культури; 

Соціологія реклами та брендинг; 

Науково-методологічний семінар з 

бізнес-соціології; 

Соціологія правосвідомості; 
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Соціологія освіти 

9 Химович Оксана 

Степанівна 

асистент, 

кандидат 

соціологічних 

наук 

Якісні соціологічні дослідження; 

Соціологія гендеру; 

Кількісні соціологічні дослідження; 

Соціальна статистика; 

Соціальні проблеми сучасності; 

Історія та колективна пам'ять; 

Етносоціологія; 

МіО системи охорони здоров'я 

10 Хміль Ярина Василівна асистент, 

кандидат 

соціологічних 

наук 

Аналітичні схеми дослідження 

ідентичності 

Соціологія Інтернету 

11 Ілик Христина 

Василівна 

асистент, 

кандидат 

соціологічних 

наук 

Соціологія менеджменту; 

Соціологія міграцій; 

Соціологія; 

Соціологія вікових груп; 

HR-менеджмент; 

Соціологія молоді; 

Менеджмент людських ресурсів 

12 Бубняк Соломія 

Михайлівна 

асистент, 

кандидат 

соціологічних 

наук 

Соціологія; 

Ділова кар'єра 

 

Навчальне навантаження станом на 01.09.2021 р. склало 5946 годин. Середнє 

навантаження на викладача  (професора, доцента, асистента  - 573 год. 

Для забезпечення належного зворотнього зв’язку та врахування інтересів і здібностей 

слухачів освітніх програм кафедра соціології впродовж двох років проводить опитування 

серед випускників бакалаврських, магістерської та докторантської освітніх програм, 

з’ясовуючи в такий спосіб рівень задоволеності структурою та змістовним наповненням 

навчальних планів та дисциплін. 

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію у формі стажування та 

участі у сертифікаційних курсах, школі молодого соціолога (табл.2). 

 

Таблиця 2 

Стажування викладачів кафедри у 2018-2021 роках 

№ п/п Викладачі Місце підвищення 

кваліфікації / 

стажування 

Термін, обсяг 

1 ас. Химович О.С. Соціологічно-

історичний 

факультет 

Жешівського 

університету 

(Польща) 

Національний 

університет 

11.04-17.04.2018 р. 

 

 

 

 

 

22.04-31.05.2019 р. 

      (6 кредитів) 
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“Львівська 

Політехніка” 

2 доц. Калиняк О.Т. Національний 

університет 

“Львівська 

Політехніка” 

20.04-20.05.2018 р. 

(4 кредита) 

3 доц. Кудринська А.І. Національний 

університет 

“Львівська 

Політехніка” 

22.04-31.05.2019 р. 

(6 кредитів) 

4 проф. Пачковський Ю.Ф. Національний 

лісотехнічний 

університет України 

 

26.04-07.06.2021 

(180 год, 6 кредитів) 

5 доц. Марусяк Т.С. Національний 

лісотехнічний 

університет України 

16.03-27.04.2020 р.  

(180 год, 6 кредитів) 

6 доц. Лапан Т.Д. Національний 

лісотехнічний 

університет України 

16.03-27.04.2020 р.  

(180 год, 6 кредитів) 

7 проф. Черниш Н.Й. Національний 

лісотехнічний 

університет України 

18.11-30.12.2019 р. 

(180 год, 6 кредитів) 

8 проф. Коваліско Н.В. Інститут соціології 

Варшавського 

університету  

4.03-11.03.2019 р. 

9  доц. Демків О.Б. Національний 

лісотехнічний 

університет України 

26.04-07.06.2021 

(180 год, 6 кредитів) 

 

Кафедра соціології здійснює активну наукову роботу, покликану забезпечити 

теоретичну і методологічну основу, покликану забезпечити впровадження новітніх 

соціологічних підходів у дослідженні соціальних явищ та процесів, пов’язаних з глобалізацією 

та її наслідками на регіональному рівні. Особлива увага  приділена соціальному забезпеченню 

транскордонного співробітництва, аналізу викликів інформаційного суспільства, 

аксіологічним вимірам суспільної безпеки тощо. Впродовж 2017-2022 рр. колектив кафедри 

виконував дослідження у межах наступних науково-дослідних тем: 

1) № 0117U001312, «Соціологічні виміри сучасного турбулентного соціуму» в межах 

робочого часу) (науковий керівник – проф. Черниш Н.Й.). Терміни виконання: 01.01.2017 р. – 

31.12.2019. 

2) №0120U101795, «Сучасні суспільні трансформації: глобальний досвід та локальні 

специфікації» (в межах робочого часу) (науковий керівник – проф. Пачковський Ю.Ф.). 

Терміни виконання: 01.01.2020 р. – 31.12.2022. 

Результати наукових досліджень працівників кафедри опубліковано у різних формах 

видань. За звітний період було опубліковано: 9 монографій, 1 навчальний посібник, 38 статей 

( в т. ч. 7 у зарубіжних виданнях – 2 з них у базі даних Scopus), 26 тез доповідей на 

міжнародних та всеукраїнських конференціях).  

Серед них варто виокремити такі публікації: 

Contemporary Socio-Economic  Issues of Polish-Ukrainian  Cross-border Cooperation / Ed.  

L. Buller, H. Kotarski, Y.Рachkovskyy,  Warsaw: Center of European Projekt,  2017. 415 р. 
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Polsko-ukraińskie doświadczenia współpracy euroregionalnej (Українсько-польський 

досвід єврорегіональної співпраці) / Red. K.Rejman, Y.Pachkovskyy, B.Petrecka. Jarosław: 

PWSTE, 2018.  266 s. 

Ідентичності народів Центрально-Східної Європи: колективна монографія / за ред. 

проф. Н.Коваліско, д-ра А. Єкатеринчука, проф. Р. Радзіка.  Львів: ЛНУ ім..Івана Франка, 2018.  

284 с. 

Пачковський Ю., Т.Лапан. Соціологічна спадщина Михайла Грушевського: у пошуках 

джерел і витоків суспільного розвитку, Вісник Львівського університету. Серія соціологічна.  

Вип. 12.  2018.  С. 3– 13. 

Коваліско Н.В., Ілик Х.В. Сучасні міграційні процеси і соціальне сирітство: 

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

Ідентичність та соціальна солідарність у Центрально-Східній Європі ; за ред. проф. 

Н. Коваліско, д-ра А. Єкатеринчука, проф. О. Лісеєнко, проф. Р. Радзіка. Львів: ЛНУ ім. Івана 

Франка; Lublin: Wydawnictwo UMCS; 2020.  224 с. 

Черниш Н.Й. Українська соціологія у пошуках загальної теорії в умовах 

міждисциплінарності, Український соціум.  2019.  № 2.  С. 9-34. 

Сучасні соціальні трансформації: глобальний досвід та локальні специфікації; за ред. 

проф. Н. Коваліско, проф. Ю. Пачковський.  Львів: ЛНУ ім. Івана Франка; 2021. 208 с. 

Коваліско Н. В.,С. М. Бубняк. Соціальне самопочуття внутрішньо переміщених осіб 

в Україні: соціологіний дискурс: монографія   Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022.  294 с. 

 

Кафедра забезпечує щорічний випуск Вісника Львівського університету. Серія 

соціологічна (наукове фахове видання, категорія «Б»), головним редактором якого з 2020 р. є 

доц. Демків О.Б. Журнал зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах 

даних: Index Copernicus, Ulrichsweb Global Serials Directory; CrossRef; Google Scholar. DOI: 

http://dx.doi.org/10.30970/vso. На кафедрі також функціонує на постійній основі науково-

методологічний семінар (науковий керівник – проф. Черниш Н.Й.), на якому обговорюються 

актуальні проблеми соціологічної науки, заслуховуються результати досліджень молодих 

науковців України, включаючи аспірантів кафедри. Результати роботи семінару 

висвітлюються на сайті кафедри соціології. 

Кафедра виступає базою підготовки докторів філософії (до 2021 р. – кандидатів 

соціологічних наук) за спеціальністю «Соціологія».  Гарантом відповідної програми 

підготовки докторів філософії є проф. Черниш Н.Й. Варто зазначити, що ОНП пройшла 

акредитацію у 2020 р. За звітний період у спеціалізованій вченій раді К 35.051.26 при кафедрі 

соціології  (голова ради – проф. Пачковський Ю.Ф.) за спеціальністю 22.00.04 «Спеціальні та 

галузеві соціології»  було захищено  7  кандидатських робіт аспірантами та пошукувачами 

кафедри соціології (табл. 3). 

Таблиця 3 

Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук 

 

Прізвище та 

ініціали аспіранта 

Науковий керівник Рік захисту Тема дисертаційного 

дослідження 

Ілик Х.В. Проф. Коваліско 

Н.В. 

2018 Соціальне сирітство в 

контексті сучасних 

міграційних процесів в 

Україні 

Бліхар М.П. Проф. Пачковський 

Ю.Ф. 

2019 Духовні цінності 

студентської молоді в 

сучасному українському 

суспільстві 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9624215
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Ващинська І.І. Проф. Черниш Н.Й. 2019 Соціальні ідентичності 

та групові лояльності в 

сучасному українському 

суспільстві 

Бубняк С.М. Проф. Коваліско 

Н.В. 

2020 Соціальне самопочуття 

внутрішньо переміщених 

осіб у сучасному 

українському суспільстві 

Бенчак О.Ф. Проф. Черниш Н.Й. 2021 Соціологічні виміри 

кордонів і 

транскордонних 

взаємодій 

Селещук Г.П. Проф. Пачковський 

Ю.Ф. 

2021 Соціальний капітал 

спільнот трудових 

мігрантів в країнах 

Європейського Союзу 

Хміль Я.В. Проф. Черниш Н.Й 2021 Соціологічні аспекти 

використання Інтернету 

у повсякденному житті 

українського студенства 

 

Кафедра також активно залучає до наукової роботи студентів у формі участі у 

Всеукраїнських студентських олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, науково-

практичних конференціях та підготовки та одноосібних та спільних наукових публікацій. 

Успіхи студентів неодноразово були відзначені дипломами Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт із соціології. Зокрема: 

Переможці  Всеукраїнського конкурсу  

студентських наукових робіт із соціології (2017-2021 рр). 

2017 р. 

1). Подоляк Л. В.  1 місце «Трудова мобільність внутрішньо переміщених осіб в 

Україні»  (науковий керівник проф. Коваліско Н.В.). 

2). Дзябка І. Р.  2 місце  «Волонтерство як соціальний інститут у сучасному 

українському суспільстві» (науковий керівник проф. Коваліско Н.В.). 

2018 р. 

3) Бриндзак О.  І. 1 місце «Специфіка соціальної адаптації літніх людей в геріатричних 

установах» (науковий керівник доц. Калиняк О.Т.). 

4) Приходько Т. О.  2 місце «Роль інституту омбудсмену захисті прав людини та 

запобіганні соціальної нерівності в Україні»(науковий керівник: проф. Черниш Н.Й.). Срібний 

призер Всеукраїнської олімпіади з соціології (2017). 

2019 р. 

5) Кутікіна В. С. 2 місце  «Трансформація волонтерських організацій в сучасному 

українському суспільстві в умовах воєнних дій (2013 – 2018 рр.)» (науковий керівник проф. 

Черниш Н.Й.). 

2020 р. 

6) Жилич Х. А. 2 місце «Конструювання іміджу сучасного міста у соціальних 

мережах» (науковий керівник доц.  Калиняк О.Т). 

7) Колядко А. Ю. 2 місце «Інтерпретація проявів колективістських та 

індивідуалістських  цінностей в міжпоколіннєвому вимірі» (науковий керівник доц.  Калиняк 

О.Т. ). 

2021 р. 
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8) Борецька М. Ю. 2 місце «Європейські цінності в аксіопросторі сучасної української 

молоді». (науковий керівник проф. Черниш Н.Й.). 

 

 

Кафедра є ініціатором та організатором  низки міжнародних та всеукраїнських 

наукових конференцій, до яких активно долучені студенти та аспіранти спеціальності 

«Соціологія». Серед реалізованих заходів відзначимо зокрема; 

1) «Contemporary Socio-Economic Issues of Polish-Ukrainian Cross-border 

Cooperation». Міжнародна наукова конференція, Жешів-Львів, 15-17 листопада 2017 р.  

2) ХІ Львівський соціологічний форум «Соціологія сьогодення: тенденції та 

перспективи розвитку», 30 березня 2018 р. 

3) «Ідентичності народів Центрально-Східної Європи». Четверта міжнародна 

українсько-польська конференція. Львів. 22-23 червня 2018. 

4) ХІІ Львівський соціологічний форум «Сучасні соціальні трансформації: 

глобальний досвід та локальні специфікації» (присвячений 30-літтю академічної соціології у 

Львівському національному університеті імені Івана Франка) (онлайн), 2 квітня 2021 р. 

5) «Ідентичність та соціальна згуртованість у Центрально-Східній Європі». 

Міжнародна наукова конференція (онлайн),  Одеса-Львів, 22 квітня 2021 р. 

6) «Administracja w praktyce», Міжнародна польсько-українська конференція 

(онлайн), Ярослав-Львів, 26 травня 2021 р. 

 

Викладачі кафедри входять до редколегій національних та міжнародних наукових 

періодичних видань «Вісника Львівського університету. Серія соціологічна» (професори 

Коваліско Н.В., Пачковський Ю.Ф., Черниш Н.Й., доценти – Демків О.Б., Калиняк О.Т., 

Кудринська А.І.), «Соціологія: теорія, методи, маркетинг (професори Черниш Н.Й., 

Пачковський Ю.Ф., Коваліско Н.В.), «Український соціум» (проф. Черниш Н.Й.), 

«Український соціологічний журнал», «Перспективи» (проф. Коваліско Н.В.) «Polonia 

Journal» (проф. Пачковський Ю.Ф.).  Окрім того, проф. Коваліско Н.В. є членкинею журі 2 

туру Всеукраїнської студентського конкурсу наукових робіт зі соціології, Наукової ради МОН 

секції «Соціально-історичні науки», заступником Голови підкомісії 054 «Соціологія» 

Науково-методичної комісії сектору вищої освіти МОН України; проф. Черниш Н.Й. – віце-

президентом Соціологічної асоціації України, членкинею журі міжнародного конкурсу 

Інституту соціології НАН України на звання кращого молодого соціолога року України 

ім. Н. В. Паніної; проф. Пачковський Ю.Ф. – з 2018 р. академік академії наук Вищої школи 

України. Викладачі кафедри  доценти Лапан Т.Д., Калиняк О.Т., Кудринська А.І., Марусяк 

Т.С., асистент Химович О.С. активно долучаються до організації Всеукраїнських олімпіад із 

соціології з метою добору талановитої молоді. 

Кафедра укомплектовала бібліотеку за проектом «Громадянська освіта» 

Міжнародного фонду «Відродження», яка налічує сьогодні понад 1000 позицій різноманітної 

наукової та навчальної літератури із соціології, а також облаштувала комп’ютерний клас.   

В умовах війни кафедра активно співпрацює з соціологами Вроцлавського 

університету щодо реалізації грантових пропозицій та комунікативного забезпечення освітніх 

процесів. Однією з важливих спільних ініціатив є видання Вроцлавсько-Львівського бюлетеня 

(з березня 2022 р, побачило світ вже 6 випусків), який інформує міжнародну соціологічну 

спільноту про останні події в Україні під гаслом «Соціологія – це також зброя». 

 

 

Розділ 2. Основні цілі та плановані показники розвитку кафедри на наступні п’ять 

років 

План роботи кафедри на 2022-2027 рр. передбачає досягнення низки цілей в т.ч. 
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Оприлюднення інформації 

 оновлення  інформації на веб-сторінці кафедри (серед іншого – оприлюднення 

освітніх програм, навчальних курсів, силабусів, ознайомлення із заходами здійснюваними 

кафедрою) згідно з вимогами нормативних документів Університету та вимог чинного 

законодавства; 

 наповнення інформацією персональних  веб-сторінок  викладачів; 

 ознайомлення громадськості та абітурієнтів із результатами наукової та навчальної 

діяльності  кафедри. 

Кадровий склад 

   сприяння підготовці викладачами кафедри докторських дисертацій, отримання вчених 

звань доцента, професора;  

  підвищення педагогічної майстерності викладачів, обмін досвідом, ознайомлення з 

новітніми освітніми технологіями, зокрема на засіданнях науково-методичного семінару 

кафедри;  

  заохочення викладачів кафедри до стажування в закордонних університетах, зокрема 

за програмою Erasmus +; 

 активне залучення молодих фахівців, аспірантів до навчального процесу, 

Навчально-методична робота 

 активізувати роботу із написання та атестації електронних  навчальних курсів; 

 забезпечення високої якості викладання навчальних дисциплін викладачами 

кафедри. Особливу увагу варто звернути на використання у навчальному процесі 

мультимедійних засобів, інтерактивних дошок, авторських методичних розробок; 

  підготовка навчальних планів, орієнтованих на сучасні запити освітнього процесу з 

врахуванням обраних студентами спеціалізацій у межах  освітньо-професійних та освітньо-

наукової програм. 

 при опрацюванні нових навчальних планів враховувати цінні пропозиції та 

зауваження внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів; 

 видання нових навчальних підручників та посібників, які відповідали б потребам та 

вимогам підготовки фахівців-соціологів високої кваліфікації. є потреба в оновленні та 

перевиданні наявних підручників із загального курсу «Соціологія»;  

 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 соціальної експертизи, бізнесу та соціальної 

відповідальеності підприємництва, прикладних аспектів  управління та  шляхів реалізації 

соцальних технологій ; 

 поглиблення роботи над запровадженням  міждисциплінарної пограми для 

студентів-магістрантів в межах галузі знань 0.5 – соціальні та поведінкові науки; 

 заохочувати студентів до захисту дипломних робіт іноземною мовою, участі в  

соціологічних конкурсах та олімпіадах, літніх школах; 

 оновлення веб-сторінки кафедри новими електронними версіями навчально-

методичних матеріалів; 

 запровадження англомовного викладання окремих дисциплін в межах освітніх 

програм та розробити відповідне навчально-методичне забезпечення; 
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 запрошення до викладання лекцій провідних фахівців-соціологів та практиків, 

зокрема в межах  міжнародного наукового академічного обміну. 

Наукова робота 

 проведення наукових конференцій із актуальних соціологічних  проблем 

сьогодення,  круглих столів із запрошенням провідних фахівців із вузькоспеціалізованих 

проблем. Продовження наукових традицій «Львівського соціологічного форуму»;  

 активне залучення викладачів кафедри до участі у міжнародних дослідницьких 

проектах та написання грантових пропозицій;  

 активізувати роботу наукового гуртка студентів; 

 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, зокрема, з акцентом на дослідження 

соціологічних аспектів мережевого (інформаційного) суспільства, проблем міграції та 

внутрішньо переміщених осіб; 

 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; 

 розширення наукових контактів кафедри з метою забезпечення участі та формування 

спільних семінарів, конференцій, публікацій; 

 впровадження нових наукових результатів у навчальний процес; 

 подальше відкриття та виконання науково-дослідних тем у межах робочого часу 

викладачів кафедри, участь у наукових грантових програмах Міністерства освіти України. 

Міжнародне співпраця 

 активізувати участь у міжнародних дослідницьких проектах, зокрема в межах  

співпраці з Інститутом соціології Вроцлавського університету. Підготовка спільних грантів 

щодо актуальних проблем зовнішньої міграції в умовах війни; пошук партнерів для написання 

статей з іноземними викладачами в міжнародних наукометричних базах даних; 

 активізувати участь викладачів кафедри у роботі міжнародних наукових конференцій, 

апробації наукових досліджень та обміну досвідом методології наукового пошуку; 

 запровадити практику літніх міжнародних  шкіл для студентів і викладачів з аналізу 

соціокультурних та соціоекономічних наслідків глобалізаційних процесів; 

 пошук міжнародної грантової підтримки  науковим ініціативам викладачів кафедри, що 

відповідають тематиці їхнього дослідження; 

 сприяти зростанню участі співробітників та студентів у програмах міжнародної 

академічної мобільності. 

 

Виховна робота 

  забезпечити належну роботу порадників академічних груп та неперервну 

інформаційну підтримку студентів; 
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 здійснювати моніторинг відгуків студентів щодо освітнього та виховного процесу; 

 сприяння програмі  академічної мобільності студентів та аспірантів в Україні та за 

кордоном; 

 забезпечення участі студентів у роботі органів студентського самоврядування 

факультету та університету; 

 фокусування уваги на важливості вивчення іноземних мов, що дозволить молодим 

спеціалістам швидше і легше інтегруватися у світовий науковий простір; 

  формування у студентів професійних якостей, цінностей взаємодопомоги, 

відповідальності, академічної доброчесності, патріотизму, національної свідомості, любові до 

рідного краю;  

 розвиток творчих здібностей студентів шляхом їх залучення до реалізації власних 

соціологічних досліджень та проектів, а також участі у соціологічних квестах і вікторинах; 

 сприяти студентам у їхній професійній мобільності, долучати випускників до 

профорієнтаційної роботи, в якості стейкхолдерів.  

 

 

Професійно-орієнтаційна робота 

 

 організація моніторингу зовнішнього середовища діяльності кафедри, в т.ч. вакансій 

на ринку праці з урахуванням сфер майбутньої діяльності випускників; 

 оновлення презентаційних матеріалів про кафедру; 

 розширити співпрацю з роботодавцями, посилити співпрацю з бізнесом; 

 систематично проводити профорієнтаційну роботу з випускниками шкіл, залучаючи 

потенціал соціальних мереж та зустрічі викладачів кафедри з потенційними абітурієнтами. 

 

Календарний п’ятирічний план досягнення поставлених завдань 

 Мета  Результати/показники 

досягнення мети 

Залучені ресурси Дата 

виконання 

Кадровий склад 

1. Формування 

висококваліфікованих 

кадрів 

Прийом в аспірантуру  Випускники 

кафедри соціології 

та інших вищих 

навчальних закладів 

країни  

2022-2027 

Захист кандидатських 

дисертацій 

Аспіранти кафедри 2022-2027 рр. 

Підготовка і захист 

докторської дисертації 

Калиняк О.Т.   до 2027 

Здобуття вченого звання 

професора 

Демків О.Б. 

 

до 2027 р. 

Підвищення кваліфікації 

членів кафедри у 

провідних університетах 

України і Європи 

Професорсько-

викладацький склад 

кафедри 

2022-2027 рр. 

Здобуття вчених звань 

доцента  

Марусяк Т. 

Химович О.С. 

2022-2027 рр. 
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Розвиток академічної 

мобільності та 

міжнародної співпраці 

викладачів і студентів  

Професорсько-

викладацький склад 

кафедри 

2023-2027 рр. 

Навчально-методична робота 

2. Удосконалення 

навчального плану 

підготовки соціологів 

Впровадження нових 

стандартів навчання в  

межах ОПП бакалавр, 

магістр та ОНП доктор 

філософії 

Пачковський Ю.Ф. 

Калиняк О.Т. 

Коваліско Н.В. 

Черниш Н.Й. як 

гаранти освітніх 

програм 

2022-2027 рр. 

3 Забезпечення 

викладання дисциплін 

іноземними мовами 

Викладання навчальних 

дисциплін англійською 

мовою 

Калиняк О.Т., 

Химович О.С., 

Марусяк Т.С. 

 

 до 2027 

4 Формування власного 

інформаційного 

освітнього середовища 

у межах єдиного 

інформаційного 

освітнього середовища 

Університету 

Використання сучасних 

комп’ютерних 

технологій у межах 

навчального процесу 

(перехід до 100% 

забезпечення 

мультимедійним 

супроводом) 

Професорсько-

викладацький склад 

кафедри  

до 2024 року 

Наповнення 

інформацією 

персональних  веб-

сторінок  викладачів 

Професорсько-

викладацький склад 

кафедри  

2022-2027 рр. 

Ознайомлення 

громадськості та 

абітурієнтів із 

результатами наукової 

та навчальної діяльності  

кафедри. 

 Професорсько-

викладацький склад 

кафедри 

2022-2027 рр. 

Підтримка та 

функціонування сайту 

кафедри з повним 

навчально-методичним 

забезпеченням 

навчальних дисциплін 

Біла Х.М., 

Хміль Я.В. 

2022-2027 рр. 

5 Розвиток професійних 

знань та вмінь, 

самовдосконалення 

Підбір баз практики, 

максимально 

адаптованих до роботи 

соціолога  

Керівники 

виробничих та 

переддипломних 

практик 

2022-2027 рр. 

Проведення тренінгів, 

майстер-класів із 

залученням провідних 

соціологів та фахівців із 

моніторингу та оцінки 

соціальних проектів та 

програм, бізнес-

комунікацій та коучингу 

Коваліско Н.В. 

Пачковський Ю.Ф., 

запрошені тренери 

та фахівці 

 

2022-2027 рр. 
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Відкриття 

міждисциплінарної 

магістерської програми 

підготовки магістрів в 

межах галузі  05 – 

соціальні та поведінкові 

науки 

Пачковський Ю.Ф. 

Коваліско Н.В. 

Черниш Н.Й. 

2024-2027 рр. 

Наукова робота і розвиток міжнародної співпраці 

6 Розвиток наукового 

потенціалу кафедри, 

наукові публікації 

Реалізація наукової теми  

в межах робочого часу 

викладачів  

Професорсько-

викладацький склад 

кафедри 

2022-2027 рр. 

Проведення Львівського 

соціологічного форуму 

(раз у два роки) 

Професорсько-

викладацький склад 

кафедри 

2022-2027 рр. 

Статі у виданнях з 

імпакт-фактороми (1-2 

щорічно) 

Професорсько-

викладацький склад 

кафедри 

2022-2027 рр. 

Статті у фахових 

виданнях України 

(щорічно не менше 2 

статей кожен викладач) 

Професорсько-

викладацький склад 

кафедри 

2022-2027 рр. 

Тези за участю у 

міжнародних та 

вітчизняних науково-

практичних 

конференціях 

Професорсько-

викладацький склад 

кафедри 

2022-2027 рр. 

Публікація кафедральної 

монографії (одна раз в 

два роки) 

Професорсько-

викладацький склад 

кафедри 

2022-2027 рр. 

7 Популяризація знань з 

соціології 

Проведення тематичних 

зустрічей із студентами 

Професорсько-

викладацький склад 

кафедри 

2022-2027 рр. 

Публікація 

довідникового матеріалу 

про кафедру 

Професорсько-

викладацький склад 

кафедри 

2022-2027 рр. 

Моніторинг дієвості 

заходів кафедри 

Центр моніторингу 2022-2027 рр. 

Участь у роботі 

оргкомітетів і журі 

турнірів, олімпіад, 

оглядів-конкурсів 

наукових робіт  

Професорсько-

викладацький склад 

кафедри 

2023-2027 рр. 

8  Розвиток наукового 

потенціалу студентів 

Організація роботи 

студентського наукового 

гуртка 

Професорсько-

викладацький склад 

кафедри 

2022-2027 рр. 

Участь студентів у 

турнірах, олімпіадах, 

конкурсах наукових 

робіт 

Професорсько-

викладацький склад 

кафедри 

2022-2027 рр. 

9 Міжнародна співпраця 

Підготовка грантових 

пропозицій, спільні 

Професорсько-

викладацький склад 

кафедри 

2022-2027 рр. 
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міжнародні проекти та 

публікації 

Освітня і профорієнтаційна (промоційна) діяльність 

10. Акредитація освітніх 

програм 

Підготовка документів 

до акредитації освітньо-

професійної програми 

«Бізнес-соціологія» у 

2024 р. та освітньо-

професійної програми 

підготовки магістрів 

«Соціологія» у 2023 р. 

Консультації Центру 

забезпечення якості 

освіти 

Березень 

2023 р. 

Березень 

2024 р 

11. Планування розвитку 

навчально-

методичного 

забезпечення 

Підготовка навчальних 

посібників та 

підручників: 

«Соціологія; прикладні 

аспекти», «Бізнес-

соціології», «Сучасні 

соціологічні теорії», 

«Соціологія 

правосвідомості та 

девіантна поведінка», 

«Візуальні методи 

соціології»,  «Якісні та 

кількісні соціологічні 

дослідження». 

Професорсько-

викладацький склад 

кафедри 

2022-2027 

рр. 

12. Оновлення освітніх 

програм, навчальних 

дисциплін кафедри 

Залучення стейкхолдерів 

до експертної оцінки 

освітніх програм 

Консультації Центру 

забезпечення якості 

освіти 

2022-2027 

рр. 

13. Атестування 

електронних курсів 

Розробка  електронних 

курсів, навчальних 

посібників в т.ч. на 

платформі Moodle 

Консультації Центру 

забезпечення якості 

освіти 

2022-2027 

рр. 

14. Підготовка вибіркових 

дисциплін 

Формування 

конкурентноздатних 

пропозицій дисциплін 

вільного вибору 

студента 

Професорсько-

викладацький склад 

кафедри 

2022-2027 

рр. 

15. Співпраця з 

випускниками 

кафедри і 

роботодавцями 

Розширення переліку баз 

виробничої практики, 

залучення випускників 

кафедри до заходів 

організовуваних 

кафедрою 

Консультації відділу 

кар’єрного розвитку 

у співпраці з 

Асоціацією 

випускників 

Університету 

2022-2027 

рр. 

16. Моніторинг попиту 

соціології на ринку 

освітніх послуг 

Проведення 

відповідного 

маркетингового аналізу 

освітніх послуг 

Консультації з 

Центром 

моніторингу 

2022-2027 

рр. 

17. Профорієнтаційна 

робота у школах, 

ліцеях, коледжах 

Реалізація лекторіїв, 

онлайн-зустрічі тощо 

Професорсько-

викладацький склад 

кафедри 

2022-2027 

рр. 

18. Представлення 

кафедри на 

Оновлення концепції 

інтернет-сайту кафедри, 

Сайт кафедри, 

соціальні мережі 

2022-2027 

рр. 
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персональній сторінці 

та соціальних мережах 

розширення присутності 

кафедри у соціальних 

мережах 

 

Завідувач кафедри соціології 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


