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ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИСКУССИИ

Пись мо в ре дак цию жур на ла
“Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг”

Еже год ная пуб ли ка ция ма те ри а лов о при суж де нии на учной сте пе ни по
со ци о ло гии под руб ри кой “ВАК Укра и ны ин фор ми ру ет...” за став ля ет за ду -
мать ся об умес тнос ти по до бной ини ци а ти вы. Пред ла гаю в руб ри ке “Со ци о -
ло ги чес кое об ра зо ва ние” жур на ла “Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке -
тинг” раз в год пред став лять от чет об экс пер ти зе ру ко пи сей учеб ни ков
(учеб ных по со бий), про ве ден ной ко мис си ей по со ци о ло гии На уч но-ме то -
ди чес ко го со ве та МОН Укра и ны. Этой де я тель нос тью ко мис сия за ни ма ет -
ся по чти два де ся ти ле тия под ру ко во дством пред се да те лей в сле ду ю щем по -
ряд ке: Во ло вич В.И. — до 2002 года, Евтух В.Б. — 2002–2007 годы, Яко вен -
ко Ю.И. — в 2007 году, Шуст Н.Б. — 2007–2010 годы и Ба ки ров В.С. — с
26.02.2010 года.

Вре мя от вре ме ни сре ди пред ста ви те лей со ци о ло ги чес кой об щес твен -
нос ти Укра и ны воз ни ка ли воп ро сы типа: ка ким об ра зом то или иное учеб -
ное из да ние по лу чи ло гриф МОН и кто за это не сет пер со наль ную от ве т ст -
вен ность? По э то му по пы та ем ся сде лать си ту а цию бо лее про зрач ной.  Дей -
ст вительно, об ще из вес тно, что раз ви тие граж дан ско го об щес тва в Укра и не
за ви сит от уси лий каж до го граж да ни на, каж дой об щес твен ной орга ни за -
ции, СМИ и т.п. К при ме ру, об ра зо ва тель ное ве до мство Укра и ны уже не
один год на сво их сай тах про зрач но пред став ля ет как ма те ри а лы по ре гис т -
ра ции ру ко пи сей, пред ло жен ных ву за ми Укра и ны для по лу че ния гри фа
МОН, так и со от ве тству ю щие ре ше ния, в час тнос ти рек ви зи ты раз ре ши -
тель ных пи сем МОН по при сво е нию гри фа той или иной рукописи.

Одна ко, как сле ду ет из от че та на учно-ме то ди чес кой ко мис сии (НМК)
по со ци о ло гии за 2010 год, по рой воз ни ка ют кол ли зии, не по нят ные
для  самой ко мис сии, а имен но: на офи ци аль ном сай те ми нис те рства
http://www. mon. gov. ua/main. php? query=hryfy, где осве ща ет ся ход  об -
щественного об суж де ния ру ко пи сей, мы стал ки ва ем ся с со об ще ни я ми о
при сво е нии гри фа в те че ние года тем ру ко пи сям по со бий/учеб ни ков по со -
ци о ло гии, которые:

— во-пер вых, во об ще не на прав ля лись на экс пер ти зу в ко мис сию по  со -
цио логии;

— во-вто рых, по лу чи ли гриф, не смот ря на вы вод ко мис сии — “от кло нить
хо да та йство вуза для даль ней шей до ра бот ки со от ве тству ю щи ми ав -
то ра ми сво ей ру ко пи си и об ра ще ния вуза с по втор ным хо да та йством
к ко мис сии”.

Итак, и в НМК воз ни ка ют воп ро сы в от но ше нии та ких ру ко пи сей: ка -
ким чу дом опре де лен ное учеб ное из да ние по лу чи ло гриф МОН и кто за это
не сет пер со наль ную от ве тствен ность? Убеж ден, что пуб ли ка ция еже год но -

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2011, 1 179



го от че та НМК уси лит от ве тствен ность за ка чес тво учеб ной ли те ра ту ры по
со ци о ло гии для сту ден тов ву зов Укра и ны со сто ро ны учас тни ков это го де -
ли кат но го про цес са, в час тнос ти,  на пи са ния ру ко пи сей,  их экс пер ти зы, а
так же орга ни за ци он но го со про вож де ния.

С не из мен ным ува же ни ем к кол лек ти ву ре дак ции, ред кол ле гии и глав -
ным ре дак то рам ве ду ще го со ци о ло ги чес ко го жур на ла Укра и ны,

Ю.И.ЯКОВЕНКО,
за мес ти тель пред се да те ля, от ве тствен ный с 26.02.2010 года

 за орга ни за цию экс пер ти зы ру ко пи сей со сто ро ны НМК по со ци о ло гии

P. S. Отчет за 2010 год при ла гаю.

Звіт за 2010 рік
про ек спер ти зу ру ко писів підруч ників (на вчаль них посібників),

здійсне ну комісією із соціології На у ко во-ме то дич ної ради
МОН Украї ни

Комісія із соціології чин на 
згідно з на ка зом МОН від 26.02.2010 року № 150
“Про за твер джен ня голів і за ступ ників голів НМК”

За звітний період:

1.Про ве де но на уко во-ме то дич ну ек спер ти зу 17 ру ко писів на вчаль ної
літе ра ту ри щодо при своєння гри фу Міністе рства освіти і на уки Украї ни. За
ре зуль та та ми ек спер ти зи 12 ру ко писів було ре ко мен до ва но і 5 — відхи ле но
для до оп ра цю ван ня.

Ре ко мен до ва но:
 1. Хо рун жий А.Г. Соціаль не управління. Курс лекцій. — Львів: ЛНУ,

2010 (по втор на ек спер ти за).
 2. Лу ка щук В.І. Соціологія. Нав чаль ний посібник для сту дентів при -

род ни чих спеціаль нос тей. — Харків: ХНУ імені В.Н.Ка разіна, 2010.
 3. Курс лекцій із соціології освіти / За заг. ред. В.І.Астахової. — Харків:

Вид-во НУА, 2010.
 4. Гра бо вець О.В. Соціологія суспільства. Нав чаль ний посібник. — Чер -

нігів: Чернігів. держ. ін-т еко ном. і управління, 2010.
 5. Га рас Л.М., Ємель я но ва Ю.П., Оси по вський С.М. Соціологія. Нав чаль -

ний посібник. — Луцьк, 2010.
 6. Ога рен ко В.М., Катаєв С.Л., Ма ла хо ва Ж.Д. Еко номічна соціологія.

Нав чаль ний посібник. — За поріжжя: Вид-во КПУ, 2010.
 7. Го род няк І.В. Соціологія освіти. Нав чаль ний посібник. — Львів:

ЛНУ, 2010 (по втор на ре цензія).
 8. Соціаль на ро бо та. Нав чаль ний посібник / За заг. ред. К.М.Лев ків -

сько го. — Київ: НТУУ “КПІ”, 2010.
 9. До каш В.І., Гнат чук О.С., Ка ра лаш Н.Г. та ін. Соціологія. Нав чаль -

ний посібник. — Чернівці: Рута, 2010.
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10. Ге ра си мо ва Е.М., Доній Н.Є., То поль О.В. Соціаль на ро бо та зі спе -
ціаль ни ми гру па ми клієнтів. Нав чаль ний посібник. — Чернігів:
ЧНПУ, 2010.

11. По ку ли та І.К. Соціологія куль ту ри. Нав чаль ний посібник. — Київ:
НТУУ “КПІ”, 2010 (по втор на ек спер ти за).

12. Єрес ко ва Т.В., Ма зу рик О.В., Ни ки фо рен ко Н.О. Прак ти кум з дис -
ципліни “Ме то до логія та ме то ди соціологічних досліджень”. — До -
нецьк: Вид-во НУУ, 2010.

Відхи ле но для до оп ра цю ван ня:

1. Соціологія міста. Нав чаль ний посібник / За заг. ред. Міхеєвої О.К. —
До нецьк: Вид-во НУУ, 2010.

2. Ива но ва Т.В. Со ци о ло гия. Ме ди цин ская со ци о ло гия. Учеб ное по со -
бие. — Сумы: Сум ской гос. ун-т, 2010.

3. Ма с альський В.І. Соціологія у кон спек тив но му вик ла денні. Нав чаль -
ний посібник. 2-ге ви дан ня, до оп раць о ва не. — До нецьк: ДНУ, 2010.

4. Лит вин А.П., Кубаєвський М.К., Лук ’я нен ко С.В. Соціологія. Нав чаль -
ний посібник. — Тер нопіль: ТНЕУ, 2010.

5. Бе ре го ва Г.Д., Ко роль А.І. Соціологія: Час ти на пер ша. Історія соціо -
логії. — Хер сон: Айлант, 2010.

2. Роз гля ну то і підтри ма но ви су нен ня

підруч ни ка “Соціологія” за ре дакцією В.Г.Го ро дя нен ка на здо бут тя
Дер жав ної премії Украї ни в га лузі на уки і техніки за 2011 рік.

3. Повідом ляємо на за вер шен ня, що наше звер нен ня до офіційно го сай -
та міністе рства щодо пе ребігу гро ма дсько го об го во рен ня ру ко писів доз во -
ли ло вста но ви ти ви пад ки над ан ня гри фу про тя гом 2010 року тим ру ко пи -
сам посібників/підруч ників, котрі,

по-пер ше, не були вза галі под ані на ек спер ти зу до комісії із соціології:

1) http://www.mon.gov.ua/main.php?query=hryfy/58/ Ки я но вська Л.О.,
Пи ла тюк О.Б., Лас то вець ка-Со ла нська З.М., Ско рик А.Я. “На ри си з
му зич ної соціології” (№1/11-12218 від 29.12.2010), Львівська націо -
наль на му зич на ака демія ім. М.В.Ли сен ка.
(На ве де не в дуж ках, на прик лад, № 1/11–12218 від 29.12.2010, є ре -
квізи та ми дозвільно го лис та з боку МОН Украї ни.)

2) http://www.mon.gov.ua/main.php?query=hryfy/57/ Пірен М.І. “За -
галь на соціологія” (№ 1/11-11810 від 22.12.2010), Міжрегіональ на
ака демія управління пер со на лом.

3) http://www.mon.gov.ua/main.php?query=hryfy/45/ Са виць ка Л.І.,
Са виць кий О.В. “Соціологія і фізич на куль ту ра” (№ 1/11-9046 від
29.09.2010), Національ ний технічний універ си тет Украї ни “КПІ”.

4) http://www.mon.gov.ua/main.php?query=hryfy/43/ Хо ру жа Л.Л.
“Со ціологія ви хо ван ня” (№ 1/11-8800 від 22.09.2010), Київський
універ си тет ім. Б. Грінчен ка.
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5) http://www.mon.gov.ua/main.php?query=hryfy/31/ Рах ма нов О.А.
“Со ціологія підприємниц тва” (№ 1/11-6282 від 12.07.2010), Київ сь -
кий національ ний еко номічний універ си тет імені Ва ди ма Геть ма на.

6) http://www.mon.gov.ua/main.php?query=hryfy/23/ Н.М. Ма дей.
“Соціологія релігії” (№ 1/11-3875 від 11.05.2010), Львівський на -
ціональ ний універ си тет ім. І.Фран ка;

по-дру ге, було над а но гриф усу пе реч вис нов ку комісії: відхи ли ти
кло по тан ня ВНЗ для на ступ но го до оп ра цю ван ня:

7) http://www.mon.gov.ua/hryfy/29/info_29-02_07_10.doc Я.І.Пась ко,
М.О.Со бо ле вська, А.В.Стрель ни ко ва, О.К Міхеєва та ін. (за заг. ред.
О.К.Міхеєвої) “Соціологія міста” (№ 1/11-5781 від 29.06.2010), До -
нець кий дер жав ний універ си тет управління.

8) http://www.mon.gov.ua/main.php?query=hryfy/32/ В.І.Ма с альський. 
“Соціологія у кон спек тив но му вик ла денні” (ви дан ня 2-ге,  доопра -
цьоване) (№ 1/11-7676 від 11.08.2010), До нець кий національ ний
універ си тет.

Тому чин на комісія не може не сти відповідальність за зміст та якість
вось ми ви дань 2010 року, на ве де них (рет рос пек тив но) у п. 3 звіту.

Зас туп ник го ло ви комісії із соціології 
НМР МОН Украї ни Ю.І.Яко вен ко

Вче ний сек ре тар В.В.Че пак
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