ПРОТОКОЛ
зустрічі із представником групи стейкхолдерів,
директором Соціологічної групи «Рейтинг» (Rating Group Ukraine)
Олексієм Антиповичем
від 12 лютого 2020 р.
12 лютого 2020 р. відбулася зустріч д.с.н., проф. кафедри соціології
історичного факультету Львівського національного університету імені Івана
Франка, гаранта освітньо-наукової програми 054 Соціологія Черниш Н.Й. з
директором Соціологічної групи «Рейтинг» (Rating Group Ukraine) О.
Антиповичем (контактні дані: моб. тел. (098)575 7020; e-mail:
antypovych@ratinggroup.ua).
Обговорювалися такі питання:
1) потреби сучасного ринку праці у соціологах вищого (третього) рівня
підготовки;
2) можливості вдосконалення у зв’язку з цим освітньо-наукової програми
(далі – ОНП) 054 Соціологія.
Черниш Н.Й. привітала О. Антиповича із відвідинами кафедри і подякувала
за надану можливість обговорити важливі для обох сторін проблеми. Перше її
запитання торкалося того, як змінюється попит на фахових соціологів протягом
останнього часу.
О. Антипович відповів на це запитання з наведенням прикладу власної
Соціологічної групи «Рейтинг», яка шукала двох фахівців-соціологів. У першому
випадку йшлося про професійного аналітика, здатного робити якісний аналіз
отриманих Соціологічною групою «Рейтинг» даних, причому не дескриптивного
характеру, а із застосуванням глибших аналітичних процедур, виявлення на цій
основі тенденцій та перспектив розвитку досліджуваних процесів і явищ. Такого
роду працівника-аналітика високої кваліфікації сьогодні знайти навіть у столиці
важко. Друга вакансія, яку заповнити так само важко, стосувалася працівника,
здатного формувати нові блоки запитань до анкет, які традиційно протягом часу
не змінювалися з огляду на можливості виявлення за допомогою незмінюваних
запитальників динаміки процесів, що вивчалися. Тут також потрібен фахівець
вищої кваліфікації, здатний виявити зростаючі вимоги ринку і каналізувати їх у
нестандартно сформовані запитальники. Бо саме такі запитальники, відповіді на
них респондентів здатні створити умови для вироблення нового погляду на
предмет дослідження і задовольнити вимоги замовника.
Іншими словами, фахова підготовка на вищому, третьому рівні освіти у ЗВО
за спеціальністю 054 Соціологія має бути більше сконцентрована на формуванні

нових підходів до аналітичної роботи соціолога та на більш поглиблене освоєння
новітньої методики соціологічних досліджень.
Друга проблема, обговорювана під час зустрічі, стосувалася оцінки ОНП 054
Соціологія, зокрема навчального плану. На думку О. Антиповича, існуюча
програма та план потребують корекції, хоча рівно важливими у підготовці
фахового соціолога є і теорія, і практика. Але у навчальному плані на практику
передбачено замало часу і практика ця є педагогічною, у 6 семестрі. Бажано було
б запровадити практику соціологічну, на вищому рівні, щоби дати аспірантам
можливість апробувати своє емпіричне дослідження на базі провідних
соціологічних центрів і служб. Адже дисертація соціолога якраз і вимагає
поєднання теоретичної і емпіричної частин, на відміну від багатьох інших наук,
а акцент лише на педагогічній частині знижує якість підготовки професійних
соціологів вищого рівня. Бо кандидат соціологічних наук, випускник
докторантури далеко не завжди буде викладачем у вищій школі – сьогодні
значно більше соціологів із науковим ступенем працюють практично в усіх
сферах життєдіяльності суспільства. Саме вони здатні, до прикладу, допомогти
представникам ІТ-сфери працювати з великими базами даних (Big Data),
структурувати ці дані, пропонувати таргетовані методики тощо. Саме в цьому
напрямку О. Антипович вбачає нові можливості для ОНП 054 Соціологія.
Проф. Черниш Н.Й. ще раз дякує директорові Соціологічної групи
«Рейтинг» О. Антиповичу за згоду дати відповіді на важливі для вдосконалення
освітньо-наукової програми зі соціології питання і просить його надати рецензію
на пакет документів і матеріалів цієї програми при більш детальному
ознайомленні.
О. Антипович дає на це свою згоду.

Д.с.н., професор кафедри соціології,
гарант освітньо-наукової програми 054 Соціологія

ЧЕРНИШ Н.Й.

