
Рецензія
на освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії третього (освітньо- 

наукового) рівня вищої освіти в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за 
спеціальністю 054 Соціологія, що розроблена Львівським національним університетом 

імені Івана Франка

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії третього (освітньо- 
наукового) рівня вищої освіти в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за 
спеціальністю 054 Соціологія, що розроблена Львівським національним університетом імені 
Івана Франка, а зокрема кафедрою соціології, є свідченням нетривіального підходу до 
підготовки науково-педагогічних кадрів найвищої кваліфікації. Аналіз її структурних 
складових вказує на збалансованість як теоретичної, так і прикладної складової, що дає 
змогу слухачам програми набути відповідні компетенції у повному обсязі. Проте, вимоги 
часу, безумовно, вимагатимуть внесення і відповідних коректив. На мій погляд, варто було б 
доповнити прикладний блок і вибіркові дисципліни навчальними курсами (навчальною 
дисципліною), що забезпечували б тісніший зв’язок теоретичної підготовки з вимогами 
ринку праці у напрямі підвищення комунікативних компетенцій, спрямованих на реалізацію 
особистісного потенціалу в умовах міжособової (групової, командної) взаємодії. Розвиток 
таких компетенцій є особливо на часі, адже стосується не лише педагогічної діяльності у 
вищій школі, а й цілого спектру можливих прикладних дій в умовах реалізації дослідницької 
та проектної діяльностей, які є поширеними у соціологічній практиці.

Досвід співпраці КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти» (далі КЗ ЛОР ЛОШПО) та кафедрою соціології Львівського 
національного університету імені Івана Франка дає підстави стверджувати про високий 
рівень підготовки випускників-соціологів, які є затребуваними в системі загальної середньої 
освіти та післядипломної педагогічної освіти. З іншого боку, КЗ ЛОР ЛОІППО є 
зацікавленим у розширенні співробітництва з метою залучення випускників програми з 
підготовки докторів філософії у царині соціології до процесів реформування загальної 
середньої освіти у сфері інформаційно-експертного аналізу масових і локальних процесів, 
реалізації освітніх проектів, трактових програм, аналітичного опрацювання великих масивів 
інформації, які напрацьовані і є в розпорядженні КЗ ЛОР ЛОІППО.

Загалом, слід констатувати, що запропонована Львівським національним 
університетом імені Івана Франка програма підготовки докторів філософії за спеціальністю 
054 Соціологія є на часі, відповідає сучасним вимогам і здатна підготувати фахівців 
найвищої кваліфікації, які є затребуваними в системі післядипломної педагогічної освіти.
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