
РЕЦЕНЗІЯ

на освітньо-наукову програму 054 Соціологія 

у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Як випускник кафедри соціології Львівського національного університету 
ім. І. Франка я добре знайомий із практикою підготовки професійних соціологів 
у цьому університеті, підтримую зв’язки з багатьма своїми колегами по 
навчанню, слідкую за усіма новинами з життя своїх університетських колег і 
знайомих. Свого часу, при заснуванні соціологічного центру «Соціоінформ» у 
Львові на початку 2000-х та подальшій роботі в ньому, ми постійно залучали до 
роботи саме випускників кафедри соціології - спочатку бакалаврів, згодом 
магістрів, а потім і випускників аспірантури Франкового університету. 
Продовжую підтримувати контакти і з викладачами кафедри, і з працівниками 
«Соціоінформу», який перетворився на найбільший соціологічний центр у 
Західній Україні. Радо вітав переформатування аспірантури у Львівському 
університеті в докторантуру, розширення масштабів підготовки професійних 
соціологів у ній, які тепер успішно працюють на багатьох напрямках: і 
викладачами у вищих навчальних закладах Львова (найбільше їх нині в 
Українському католицькому університеті), і в тому ж таки центрі 
«Соціоінформ», і в інших соціологічних агенціях міста Львова і поза його 
межами, за кордонами країни. Тобто доконаним фактом є продукування 
кафедрою соціології ЛНУ ім. 1. Франка соціологів високої кваліфікації для 
обіймання широкого віяла посад у різних галузях українського суспільства.

Ознайомлення із освітньо-науковою програмою 054 Соціологія, 
розробленою і впровадженою в ЛИУ з 2016 р., орієнтованою на формування 
професійних і соціальних компетентностей її випускників, дає мені підстави 
оцінити її характеристики, якість підготовки і результати. В цілому ця програма 
та її складові не викликають заперечення; вони належним чином 
сформульовані, мають відповідне наповнення, чітку структуру, містять видимі і 
досяжні результати професійної підготовки. Можна зрозуміти наявність двох 
головних нормативних дисциплін соціологічного спрямування теоретичної 
(предмет «Сучасні тенденції в соціології») і практичної (предмет «Науковий 
семінар»), а також цікаву підбірку навчальних дисциплін за вільним вибором 
аспіранта. В той самий час маю висловити декілька зауважень стосовно 
програми навчання аспірантів. На мій погляд, в цій програмі бракує 
соціологічної практики, хоча є педагогічна практика. Цю соціологічну практику 
варто було б зробити наскрізною і передбачити її як на початках навчання в 
аспірантурі, так і наприкінці, при формуванні дисертаційної роботи, значну


