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Турчин Ярина Богданівна — д-р політ. наук, проф., 
нагороджена Почесною грамотою Національного 
університету «Львівська політехніка» за визначні 

успіхи в педагогічній і науковій роботі та видатні заслуги 
перед Львівською політехнікою (2009), нагрудним зна-
ком університету «За значні досягнення в науковій робо-
ті» (2012), а також Подякою Міністерства освіти і науки 
України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особис-
тий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціаліс-
тів та плідну науково-педагогічну діяльність (2014). У її 
науковому доробку понад 160 праць з політологічної тема-
тики, з них більше ніж 20 навчальних посібників та слов-
ників, дві монографії, 30 навчально-методичних видань.

Інститут гуманітарних та соціальних наук створе-
но в червні 1992 р. Першим директором було призначе-
но д-ра іст. наук, проф., заслуженого діяча науки і тех-
ніки України, академіка Академії вищої школи України 
Леонтія Дещинського. Згодом інститут очолював канд. 
філол. наук, проф., відмінник освіти України Ігор Ка-
рий. З 2011 р. на чолі ІГСН — д-р політ. наук, проф. Яри-
на Турчин. В основу створення Інституту гуманітар-
них і соціальних наук покладено концепцію, за якою 
він є не лише навчальним підрозділом, але й науковим 
центром генерування інноваційних ідей, підходів і тех-
нологій у сфері професійної діяльності фахівців, під-
готовку яких здійснює ІГСН. Важливим завданням ко-
лективу інституту є формувати гуманітарний світогляд, 
широку ерудицію майбутніх спеціалістів — випускників  

ВНЗ європейського  рівня. Завдяки розробленим на ка-
фед рах інституту навчальним програмам і ґрунтовно-
му навчально-методичному забезпеченню, студенти 
Львівської політехніки мають змогу не лише здобувати 
всебічні  знання зі спеціальності, але й підвищувати свій 
культурно-просвітницький рівень, морально-гумані-
тарний потенціал, вдосконалювати культуру спілкуван-
ня і розуміння сучасних суспільно-політичних процесів, 
розвивати громадянсько-патріо тичну свідомість.

Інститут гуманітарних і соціальних наук здійснює 
підготовку фахівців із соціології, соціальної роботи, 
міжнародних відносин, документознавства та інфор-
маційної діяльності на освітньо-кваліфікаційних рів-
нях бакалавра і магістра, готує бакалаврів з музейної 
справи та охорони пам’яток історії і культури та ма-
гістрів за спеціальністю «Системний аналіз», а також 
здійснює загальноосвітню підготовку студентів усіх 
спеціальностей Львівської політехніки з гуманітарних 
та соціальних дисциплін.

у структурі інституту функціонують вісім ка фед р:
1.   Ка фед ра соціології та соціальної роботи (завіду-

вач — д-р політ. наук, проф., відмінник освіти Украї-
ни Л. Д. Климанська).

2.   Ка фед ра соціальних комунікацій та інформацій-
ної діяльності (завідувач — д-р техн. наук, проф. 
А. М. Пелещишин).

3.   Ка фед ра політології та міжнародних відносин (за ві-
дувач — д-р політ. наук, доц. Г. І. Луцишин).
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4.   Ка фед ра історії України та етнокомунікації (завіду-
вач — д-р пед. наук, проф. П. В. Вербицька).

5.   Ка фед ра української мови (завідувач — канд.   філол. 
наук, доц., відмінник освіти України Г. Л. Вознюк).

6.   Ка фед ра іноземних мов (завідувач — д-р пед. наук, 
проф. Н. В. Мукан).

7.   Ка фед ра філософії (завідувач — д-р філос. наук, 
проф. В. Л. Петрушенко).

8.   Ка фед ра фізичного виховання (завідувач — д-р пед. 
наук, проф., відмінник освіти України В. М. Корягін).
Професорсько-викладацький колектив інституту нині 

нараховує понад 230 викладачів, серед яких 16 докторів 
наук, професорів, 110 кандидатів наук, доцентів. Висо-
кий професійний рівень працівників інституту засвідчу-
ють численні відзнаки та сертифікати, захищені дисерта-
ції, а також публікації у провідних світових і вітчизняних 
наукових виданнях. Так, за визначні заслуги у поширен-
ні японської мови та культури в Україні уряд Японії на-
городив доц. Мирона Федоришина Орденом Вранішньо-
го Сонця; канд. техн. наук Олександр Березко здобув грант 
Президента України для обдарованої молоді, а доц. Ми-
кола Бучин — стипендію Кабінету Міністрів України для 
молодих учених; доц. Ірину Фаріон удостоєно премій іме-
ні Олекси Гірника та Всеукраїнської просвітянської пре-
мії імені Бориса Грінченка, а доцентів Геннадія Вознюка та 
Зиновія Тіменика — премії імені Івана Огієнка.

Колектив інституту працює як команда професіона-
лів — педагогів, науковців і практиків, які здатні ефек-
тивно вирішувати широкий спектр завдань у соціогу-
манітарній галузі, використовуючи передові технології 
і творчо поєднуючи досвід професорів і доцентів із на-
працюваннями молодих і креативних викладачів. В інсти-
туті працюють знані в Україні та поза її межами профе-
сори: доктори педагогічних наук Наталія Мукан, Поліна 
Вербицька, Віктор Корягін, доктори філософських наук 
Віктор Петрушенко, Ігор Карівець, Світлана Повторєва, 
доктори політичних наук Ярина Турчин, Галина Луци-
шин, Лариса Климанська, д-р іст. наук Святослав Шело-
менцев-Терський, доктори технічних наук Андрій Пе-
лещишин, Павло Жежнич, доктори соціологічних наук 
Володимир Піча, Наталія Коваліско, Наталія Черниш, д-р 
філол. наук Ірина Фаріон. Навчальний процес забезпечу-
ють відомі фахівці-практики — доценти Ніна Гайдук, Лі-
лія Клос, Мар’яна Школяр, Роман Голощук, Дмитро Та-
расов, Геннадій Вознюк, Зоряна Куньч, Оксана Микитюк, 
Інеса Байбакова, Микола Бучин, Уляна Ільницька, Олек-
сандр Горбач, а також молоді доценти Леся Дорош, Іван 
Хома, Юлія Закаулова, Світлана Голощук, викладачі Анд-
рій Андрухів, Мирослава Гнатюк, Оксана Макух, Ярослав 
Лисейко, Юлія Лемко, які активно залучаються до запро-
вадження європейських стандартів освіти.

З метою акумулювати, адаптувати до національних 
умов і ефективно впроваджувати міжнародний досвід 
підготовки фахівців соціогуманітарної сфери в інсти-
туті активно використовують науково-методичну під-
тримку зарубіжних фахівців. Для студентів і виклада-
чів навчальні тренінги проводять такі вчені: почесний 
доктор Львівської політехніки Бред Маккензі (Канада ), 
 Морін Флагерті (Канада), Лі Квінел (Канада), Кірелі 

Менінг (Австралія), Бренда Бейкон (Канада), Маршал 
Боткін (США), Ганс Дітер-Віль (Німеччина), Міхаел-
ла Рісссманд (Німеччина), Мартін Краніц (США), Кейт 
Палмісяно (США), Маріуш Вояковський (Польща), 
представники Корпусу миру.

Створена в Інституті гуманітарних і соціальних 
наук система підготовки фахівців є актуальною та пер-
спективною, оскільки вона не лише відповідає сучас-
ним запитам, потребам і соціальному замовленню, але 
й створює підґрунтя для підготовки таких фахівців за 
міжнародними освітніми стандартами та подальшого 
розвитку міжнародної співпраці у сферах освіти, науки 
і практики. Інститут тісно співпрацює з навчально-нау-
ковими установами Канади, Польщі, Австралії, Сполу-
чених Штатів Америки, Німеччини тощо. Згідно з угода-
ми зі Східноєвропейською вищою державною школою 
(м. Перемишль, Польща), Манітобським університетом 
(м. Вінніпеґ, Канада), Університетом прикладних наук 
(м. Ерфурт, Німеччина), Інститутом бібліо текознавства 
та наукової інформації університету Марії Кюрі-Скло-
довської (м. Люблін, Польща), Вільнюським універси-
тетом (Литва), Вармінсько-Мазурським університетом 
(м. Ольштин, Польща), Вюрцбурзьким університетом 
імені Юліуса Максиміліана (Німеччина) та численними 
іншими інституціями здійснюється співпраця за такими 
основними напрямами: спільні дослідження та наукові 
конференції, обмін науковою інформацією, навчальни-
ми програмами та науковою літературою, обмін науко-
во-педагогічними працівниками, аспірантами та студен-
тами. Інститут працює над виконанням «Меморандуму 
про порозуміння між Програмою розвитку ООН та На-
ціональним університетом «Львівська політехніка», зав-
данням якого є зміцнювати національну регіональну 
спроможність та бази знань для підтримки спільного 
врядування, сприяти просвітницькій та освітній діяль-
ності з проблем регіонального розвитку в  Україні. Згідно 
з угодою з Корпусом Миру США  передбачено реалізацію 
проекту «Викладання англійської мови як іноземної». 

У кулуарах Міжнародної науково-практичної конференції 
«Міжнародні інтеграційні процеси: історичний досвід, 

сучасні виклики та перспективи»
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У межах співпраці з Британською Радою інститут бере 
участь у проекті «Англійська мова для університетів». 
Особливу увагу в інституті надають залученню до ви-
кладання іноземних мов фахівців-іноземців та носіїв 
мови, які є працівниками посольств, міжнародних фон-
дів та організацій. Інститут бере участь у Проекті Євро-
пейського Союзу та Програмі розвитку ООН «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду-III».

Налагоджено практику створення міжнародних  
 науково-дослідницьких колективів для виконання 
спільних досліджень з гуманітарних проблем: опуб-
ліковано низку монографій з науковцями Польщі, Кана-
ди, Німеччини. Викладачі та студенти інституту беруть 
участь у конкурсах на здобуття міжнародних грантів. 
Так, виграно грант для навчальних матеріалів з япон-
ської мови, за яким було видано підручник «Японська 
мова для всіх»; у межах гранту Фонду імені Фулбрайта 
асп. Наталія Гаврилів проводила дослідження за темою 
дисертації в університеті штату Вашингтон; доц. Свя-
тослав Шеремета, відповідно до наукового гранту Фон-
ду Кшиштофа Скубішевського, стажувався в Інституті 
політичних наук Варшавського університету та Центрі 
Східноєвропейських студій; доц. Оксана Смеречинська 
отримала дослідницькі стипендії від KAAD (м. Ерлан-
ген-Нюрнберн, Німеччина) та від OeAD (Віденський 
університет, Австрія); доц. Ніна Гайдук, ст. викл. Оксана 
Гілета, асп. Іванна Багрій стажувалися в Манітобському 
університеті (м. Вінніпеґ,  Канада).

Інститут гуманітарних та соціальних наук є автори-
тетним науково-методичним осередком. Видає міжна-
родні  наукові журнали «Гуманітарні візії» («Humanitarian 
Vision»), «Історико-культурні студії» («Historicaland 
Cultural Studies»), серію «Проблеми української терміно-
логії» «Вісника Національного університету «Львівська 
політехніка». Зростанню наукового потенціалу інституту 
сприяє регулярне проведення на його базі міжнародних 
науково-практичних конференцій та форумів, присвяче-
них актуальним питанням гуманітарних і соціальних наук.

Особливу увагу в інституті надано залученню сту-
дентів до науково-дослідницької роботи. Найкра-
щі молоді науковці презентують свої досягнення на 
 всеукраїнських олімпіадах та конкурсах. Інститут 

 пишається здобутками своїх студентів: Христини За-
бавської за перше місце, Мар’яни Гасяк за друге місце 
у Всеукраїнській студентській олімпіаді з політології, 
Марії Приставської за перше командне місце у Всеукра-
їнській студентській олімпіаді з педагогіки для студен-
тів технічних ВНЗ, Надії Гучко за третє місце у ІІ етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальнос-
ті «Документознавство та інформаційна діяльність», 
Зоряни Кутковської за диплом ІІІ ступеня у номіна-
ції «Наукові роботи» ІІ Всеукраїнського дистанційно-
го конкурсу студентських і учнівських робіт із соці-
альної педагогіки, Юлії Салабай за друге місце у ІІ турі 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 
з природничих, технічних і гуманітарних наук (галузь 
«Соціологічні  науки»).

Найкращі випускники ІГСН мають змогу продовжи-
ти навчання в аспірантурі та докторантурі за такими 
спеціальностями: «Математичне моделювання та обчис-
лювальні методи», «Математичне та програмне забезпе-
чення обчислювальних машин і систем», «Структурна, 
прикладна і математична лінгвістика», «Інформацій-
ні технології», «Соціальні структури та соціальні відно-
сини», «Загальна педагогіка та історія педагогіки», «Тео-
рія і методика професійної освіти», «Військова історія», 
« Історія України», «Політичні інститути та процеси», 
«Діалектика та методологія пізнання».

Сьогодні інститут активно розвивається. На його 
базі створено Науково-аналітичний центр політичних 
досліджень «Вектор», фахівці якого активно співпрацю-
ють із провідними засобами масової інформації, нада-
ючи консультації та коментарі на політичну тематику, 
проводять наукові конференції та круглі столи, зустрічі 
з відомими політиками, залучають до практичної діяль-
ності студентів. Створений в інституті Міжнародний 
центр професійного партнерства «Інтеграція» покли-
каний сприяти розвитку гуманітарної складової у став-
ленні до людей з особливими потребами, введенню в ре-
алії суспільних відносин фундаментальних принципів 
соціальної інклюзії та формування інклюзивної сві-
домості.

Викладачі інституту здійснюють ґрунтовну ро-
боту для впровадження інноваційних підходів 

Спільні свята здружуютьПідкорення Говерли
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у зміст та викладання навчальних дисциплін, а та-
кож забезпечення студентів навчальними видання-
ми, які відповідають новітньому рівню розвитку на-
уки й освіти. В ІГСН студенти мають змогу навчатися 
у комп’ютеризованих аудиторіях, лінгафонних кла-
сах, користуватися найсучаснішими технічними за-
собами навчання, поглиблювати свої знання дистан-
ційно у мережі Віртуального навчального середовища 
Львівської політехніки.

Просвітницька робота Інституту гуманітарних і со-
ціальних наук спрямована на залучення студентської 
молоді до культурного самовдосконалення, осягнен-
ня здобутків у царині української літератури, мис-
тецтва, культури. З цією метою в межах проекту доц. 
Ірини Фаріон «Від книги до мети» проведено зустрічі-
презентації з визначними діячами науки та культури: 
письменниками Юрієм Щербаком, Євгеном Дударем, 
Мирославом Дочинцем, Богданом Стельмахом, пере-
кладачами Рафаїлом Турконяком, Яремою Кравцем, кі-
норежисером Михайлом Іллєнком, істориком Андрі-
єм Козицьким, філософом Петром Кралюком, актором 
Богданом Бенюком, видавцем і поетом Іваном Мал-
ковичем, мовознавцем Павлом Гриценком та іншими 
 видатними людьми.

Важливим напрямом виховної роботи в Інституті гу-
манітарних і соціальних наук є залучення студентів до 
здорового способу життя і спортивно-масова діяльність. 
На ка фед рі фізичного виховання культивується 37 ви-
дів спорту. 40 викладачів ка фед ри фізичного виховання 
працюють зі збірними командами університету, в яких 
сьогодні займається 795 студентів. Щороку проводить-
ся Універсіада Національного університету «Львівська 
політехніка» з 18 видів спорту.

Студенти Львівської політехніки були переможцями 
та призерами чемпіонатів та кубків України в змаган-
нях з важкої атлетики, фехтування, боксу, пауерліфтин-
гу, регбі, санного спорту, настільного тенісу, спортивно-
го орієнтування, гандболу, стрільби з лука, веслування 
на каное.

сьогодні Інститут гуманітарних та соціальних 
наук — це:

–  фаховий професорсько-викладацький колектив, 
який акумулює значний науковий та освітній досвід 

у поєднанні з найсучаснішими освітніми методика-
ми та підходами;

–  активне залучення молоді до наукової діяльнос-
ті, можливість продовжити навчання в аспірантурі, 
а згодом — у докторантурі;

–  поглиблене вивчення іноземних мов як обов’язкової 
умови підготовки високоякісного фахівця та успіш-
ного працевлаштування в майбутньому;

–  розвинена міжнародна співпраця з провідними зару-
біжними навчальними закладами та науковими уста-
новами, можливість стажуватися за кордоном;

–  перспектива всебічної самореалізації в колективах 
художньої самодіяльності, спортивних гуртках і сек-
ціях, а також шляхом участі у соціальних проектах та 
волонтерських програмах;

–  високий рівень соціального захисту під час навчання: 
поселення в гуртожитки, відпочинок у навчально-
оздоровчих таборах університету, участь у студент-
ському самоврядуванні, соціальні стипендії та пре-
мії за активну громадську і наукову діяльність, успіхи 
у навчанні;

–  доступ до навчально-методичної та наукової літе-
ратури, найновіших інформаційно-комунікаційних 
 технологій.

спеціальності та спеціалізації, 
за якими здійснюється підготовка студентів у Інституті гуманітарних та соціальних наук

Галузь знань код спеціальності
спеціалізації бакалаврату 

та магістратури

02 Культура і мистецтво 027 Музеєзнавство, 
пам’яткознавство

Музейна справа та охорона пам’яток 
 історії та культури

029 Інформаційна, бібліотечна 
та архівна справа

Документознавство та інформаційна 
 діяльність

05  Соціальні та поведінкові 
науки

054 Соціологія Соціологія

055 Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини

23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Соціальна робота

12 Інформаційні технології 124 Системний аналіз Консолідована інформація

Участь студентів та викладачів ІГСН в Українсько-
польському науковому форумі (м. Ольштин, Польща)




