
Рецензія
на освітньо-наукову програму 054 «Соціологія», 

розроблену на кафедрі соціології
Львівського національного університету ім. І. Франка

Останнім часом кафедра соціології Львівського національного 
університету ім. І. Франка ініціює обговорення своєї освітньо-наукової 
програми підготовки соціологів на найвищому третьому рівні в середовищі 
груп зацікавлених інституцій. Оскільки я не змогла взяти участь у проведенні 
такого обговорення у січні цього року, вважаю за потрібне висловити свою 
думку щодо цієї програми та її навчального плану.

Передусім хочу зазначити, що кафедра соціології ЛНУ є добре відомим 
осередком підготовки кадрів кваліфікованих соціологів у західному регіоні 
країни та в цілому в Україні. Її випускники працюють і викладачами, і 
науковцями, і дослідниками, до того ж не тільки за безпосереднім фахом, але і в 
інших галузях, які потребують спеціалістів з широким світоглядом, здатністю 
розв’язувати соціальні проблеми та вмінням працювати з людьми. Це вдається 
багато в чому завдяки формуванню під час навчання в ЛНУ спектру 
професійних та соціальних навичок і свідчить про великий досвід кафедри, її 
спроможність ефективно виконувати свою функцію і завдання. Підкреслю, що 
в нашому центрі нині працює п’ять випускниць аспірантури кафедри соціології 
ЛНУ, які захистили кандидатські дисертації. Також наш центр вивчення 
громадської думки протягом довшого часу слугує базою проведення 
навчальних практик студентів-соціологів. Тому ми добре обізнані із діяльністю 
кафедри з підготовки кадрів соціологів, в тому числі і на вищому рівні.

Ми вважаємо, що освітньо-наукова програма 054 «Соціологія», 
розроблена і запроваджена у ЛНУ ім. 1. Франка, є ефективним інструментом 
створення кадрів кваліфікованих соціологів для нашої академічної спільноти і 
може бути оцінена позитивно. Її перевагою є підхід, скерований на формування 
компетентностей, як загальних, так і професійних. Навчальний план також в 
цілому розроблений на належному рівні, з великою кількістю дисциплін на 
вибір аспірантів. Як перший крок на шляху створення і реалізації власне 
освітньо-наукової програми з соціології, ці кроки можуть вважатися цілком 
добрими.

Водночас, на нашу думку, слід було б конкретизувати таку складову 
навчального плану, як науковий семінар. Він запроваджений на сім семестрів і 
доцільність виділення такого великого обсягу часу на практичну підготовку 
аспірантів є цілком виправданою. Але аспіранти мають чітко розуміти 
поетапність своєї роботи над дисертацією, тому науковий семінар варто


