
Комісія з соціології на уко во-ме то дич ної ради Міністе рства освіти і на уки,
мо лоді та спор ту Украї ни інфор мує щодо над ан ня гри фа міністе рства 

ру ко пи сам підруч ників і на вчаль них посібників із соціології

Оскільки ред ко леґія ча со пи су “Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг” підтри -
ма ла ініціати ву на уко во-ме то дич ної комісії із соціології інфор му ва ти на уко ву гро -
мадськість на шпаль тах цьо го ви дан ня про стан над ан ня гри фа МОНМС Украї ни,
повідом ляю, що 2011 року ситуація склалася така.

За звітний період 01.12.2010 — 01.12.2011:

І. Про ве де но на уко во-ме то дич ну ек спер ти зу 10 ру ко писів на вчаль ної літе ра ту -
ри щодо при своєння гри фа Міністе рства освіти і на уки Украї ни. За ре зуль та та ми
ек спер ти зи 7 ру ко писів було ре ко мен до ва но (70%) і 3 відхи ле но для до оп ра цю ван ня 
(30%). Для порівнян ня: за ми ну лий звітний період було про ве де но ек спер ти зу
18 ру ко писів, з кот рих 12 ре ко мен до ва но (66,7%), а 6 відхи ле но (33,3%), тоб то спів -
відно шен ня суттєво не зміни ло ся.

Ре ко мен до ва но:

1. Бу рей чак Т.С. Соціологія мас кулінності. Нав чаль ний посібник. — Львів: ЛНУ 
ім. І.Фран ка, 2011(про то кол № 1 від 17.01.2011).

2. Лу ка ше вич М.П., Шан дор Ф.Ф. Соціологія релігії. Нав чаль ний посібник. — К.:
Знан ня, 2011 (про то кол № 2 від 14.02.2011).

3. Пач ко вський Ю.Ф. Соціологія. Підруч ник. — Львів: ЛНУ ім. І.Фран ка, 2011
(про то кол № 2 від 14.02.2011).

4. Суї мен ко Є.І. Соціаль на інже нерія. Експе ри мен таль ний курс лекцій. — К.:
Інсти тут соціології НАНУ, 2011 (про то кол № 3 від 28.03.2011).

5. Ко валіско Н.В. Стра тифікаційний аналіз су час но го суспільства. Нав чаль ний
посібник. — Львів: ЛНУ ім. І.Фран ка, 2011 (про то кол № 4 від 22.06.2011).

6. Лу ка щук В.І. Соціологія спор ту. Нав чаль ний посібник. — Харків: ХНУ ім.
В.Н.Ка разіна, 2011 (про то кол № 5 від 24.10.2011).

7. Кон до вич В.Ю. Соціологія (схе ми, таб лиці і слай ди). Нав чаль ний посібник.
Дру ге ви дан ня. — Чернігів: Чернігів. держ. ін-т. пра ва, соц. тех нол. та праці, 2011
(про то кол № 6 від 28.11.2011).

Відхи ле но для до оп ра цю ван ня:

1. Побєда Н.О., Ятвець ка Г.В. Сис тем ний і струк тур но-функціональ ний підхо ди 
як на пря ми ме то до логії соціологічно го знан ня. Підруч ник. — Оде са: ОНУ ім. І. Меч -
ни ко ва, 2011 (про то кол № 2 від 14.02.2011).

2. Зай це ва-Чіпак Н.О. Соціологія освіти. Нав чаль ний посібник. — Львів: ЛНУ
ім. І. Фран ка, 2011 (про то кол № 5 від 24.10.2011).

3. Ли си ця Н.М., Бєлікова Ю.В. Соціологія рек ла ми. Нав чаль ний посібник. —
Харків: ХНУ ім. В.Н. Ка разіна, 2011 (про то кол № 5 від 24.10.2011). 

ІІ. Про ве де но ек спер ти зу відповідності на вчаль них планів і про грам При -
дністро всько го дер жав но го універ си те ту ім. Т.Г.Шев чен ка чин ним на вчаль ним
пла нам і про гра мам вітчиз ня них ВНЗ, еквіва лен тності дип ломів ПДУ і мож ли вості
їх нос трифікації в Україні за спеціальністю “соціологія”. Вис но вок неґатив ний.
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ІІІ. Про дов жується прак ти ка над ан ня де я ким ру ко пи сам соціологічно го
змісту гри фа МОНМС Украї ни без ек спер ти зи з боку членів НМК із соціології.

1. Бай рак І.Р., Бой ко І.І., Во ло буєв В.І., Гра бо вський О.В., Кос тюк О.В. та ін.
“Соціологія” (№ 1/11–11341 від 14.12.2010 — тут і далі в лап ках на ве де но рек ви зи ти
дозвільно го лис та зі сто ро ни МОНМСУ на от ри ман ня гри фа, згідно із сай том
міністе рства), Націон. ун-т біоре сурсів і при ро до ко рис ту ван ня. 

2. “Соціологія політики” / відп. ред. В.А.Пол то рак (№ 1/11-4098 від 25.05.2011), 
Євро пе йський універ си тет. 

3. Бо го маз К.Ю., Со рокіна Л.М., Ма чуліна І.І. “Соціологія мо лоді” (№ 1/11-5111
від 23.06.2011), Дніпро дзер жи нський дер жав ний технічний універ си тет.

4. Бо го маз К.Ю., Ко мих Н.Г. “Новітні соціологічні теорії. Хрес то матія”
(№ 1/11-5632 від 05.07.2011), Дніпро дзер жи нський дер жав ний технічний універ си -
тет.

5. Бо го маз К.Ю., Со рокіна Л.М., Поз на нська К.В. “Ка те горіаль но-терміно логічна
база соціології” (№ 1/11-5624 від 05.07.2011), Дніпро дзер жи нський дер жав ний
технічний універ си тет.

6. Ангелов Г.В., Єго ров Б.В. “Суспільство та осо ба у дзер калі те о ре тич ної і при -
клад ної соціології” (№ 1/11-11350 від 05.12.2011), Одесь ка національ на ака демія
хар чо вих тех но логій. 

7. До роніна М.С., Сасіна Л.О. “Соціологія (візуалізація основ них по ло жень)”
(№ 1/11-10061 від 01.11.2011), Харківський національ ний еко номічний універ си -
тет.

Останні ви пад ки особ ли во вра жа ють тем па ми, яки ми прак ти ку ють над ан ня
гри фа, об ми на ю чи комісію із соціології. За стан дар том ек спер ти зу, згідно із лис том
керівниц тва Інсти ту ту інно ваційних тех но логій та змісту освіти МОНМС Украї ни,
про по ну ють комісії здійсни ти впро довж од но го місяця. На разі ру ко пис  Доро -
нiної М.С. та Сасіна Л.О. було зареєстро ва но за № 2756-Г від 25.10.2011 і вже
01.11.2011, тоб то за тиж день, гриф було над а но. Аналогічно ру ко пис Ангелова Г.В.,
Єго ро ва Б.В. зареєстро ва но за № 2936-Г від 17.11.2011, а гриф над а но за 17 діб —
05.12.2011. Фахівці, які вив ча ють соціаль ну стра тифікацію, у ХХІ столітті зна хо -
дять так звані нові соціальні нерівності. Зап ро шую їх та всіх зацікав ле них осіб
осмис ли ти соціаль ну нерівність у на уковій спільноті, коли йдеть ся про от ри ман ня
гри фа МОНМСУ. Мож ли во, ця швидкість за ле жить від май стер ності ініціатив них
ав торів в опа ну ванні “ата ку валь но го ме нед жмен ту”. Саме з та кою на звою 17.11.2011 
було за реєст ро ва но інший ру ко пис Ангелова Г.В., Єго рова Б.В. (№ 2936-А-Г). Ре -
зуль тат не за ба рив ся — гриф над а но теж 05.12.2011, згідно з лис том МОНМСУ
№ 1/11-11351.

Отже, комісія не може не сти відповідальність за зміст та якість 7 ви дань 2011
року, на ве де них у п. ІІІ.

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