
Звіт за 2012 рік про ро бо ту комісії із соціології

На у ко во-ме то дич ної ради
 Міністе рства освіти і на уки, мо лоді та спор ту Украї ни

 щодо над ан ня грифів на вчальній літе ра турі

На офіційно му сайті Міністе рства освіти і на уки, мо лоді та спор ту Украї ни
http://www.mon.gov.ua/ua/activity/information-about-ministry-stamps/ щодо відо -
мос тей про над ан ня грифів вка за но чи ма ло важ ли во го для осіб, зацікав ле них як у
ви данні на вчаль ної літе ра ту ри в Україні, так і в її оціню ванні. Провідною для діяль -
ності на шої комісії за ли шається дум ка, що про лу на ла на підсум ковій колеґії мініс -
те рства ще 2010 року: “Якість підруч ників, що останнім ча сом над хо дять до міні с -
тер ства для от ри ман ня гри фа, у ба гать ох ви пад ках да ле ка від ба жа ної. Гру безні фо -
ліанти, котрі не за хо че, та й не ма ти ме часу, про чи та ти жо ден сту дент, а го лов не —
компіляція вже опубліко ва ної інфор мації, ви ко рис тан ня невідре даґова них ма шин -
них пе ре кладів з іно зем них дже рел, прак тич на відсутність влас них ма теріалів — ось
не пов ний пе релік не доліків ру ко писів... Мета ре форм у вищій школі — якість і  до -
ступність освіти, утім, скла дається вра жен ня, що єдина мета ав торів — зро би ти “за -
пас” для здо бут тя на ступ но го вче но го зван ня або за ро би ти гро шей, реалізу ю чи свої
книж ки се ред своїх сту дентів у по ряд ку “ре ко мен даційно-об ов’яз ко во му”. Це і амо -
раль но, і при низ ли во”. Далі на цьо му сайті вка за но, що з ме тою уник нен ня вад у
справі ек спер ти зи ру ко писів міністе рство при скіпли во сте жить за про це ду рою  на -
дання грифів на вчальній літе ра турі для ВНЗ. Ре ко мен дацію міністе рства для ви ко -
рис тан ня підруч ників в укр аїнських ви щих на вчаль них за кла дах от ри мує лише
 най краща на вчаль на літе ра ту ра з фаху. Підруч ни ки та на вчальні посібни ки з гри -
фом МОНмо ло дьспор ту — ґарантія відповідності їх су час ним пе да гогічним тех но -
логіям і ви мо гам до на вчаль ної кни ги. Тому на уко ва літе ра ту ра має бути ориґіна -
льною, з ви со ким на уко во-ме то дич ним рівнем. Так, від 10 січня 2009 року МОНмо -
ло дь спорт вста но вив особ ли вий кон троль за про зорістю про це ду ри над ан ня грифів
на вчальній літе ра турі. Раніше відповідним на ка зом МОН (№ 588 від 27.06.2008 р.)
за твер дже но ме то дичні ре ко мен дації щодо струк ту ри, змісту та об сягів підруч ників
та на вчаль них посібників для ВНЗ і “Тим ча со вий по ря док над ан ня на вчальній літе -
ра турі грифів Міністе рства освіти і на уки Украї ни”. Зок ре ма п. 1.6 цьо го по ряд ку
містить таке: “На зво роті ти туль но го ар ку ша на вчаль но го ви дан ня вка зу ють вихідні
дані до ку мен та, на підставі яко го при й ня то рішен ня про над ан ня гри фа:

но мер і дату лис та міністе рства, а та кож но мер і дату про то ко лу комісії НМР 
міністе рства, на підставі яко го було при й ня те рішен ня про над ан ня гри фа”
(кур сив авт. — Ю.Я.).

Про те зму ше ний звер ну ти ува гу чи тачів звіту, що вод но час ще має місце хиб на
прак ти ка, коли з дру ку про дов жує ви хо ди ти на вчаль на літе ра ту ра із соціології
(інша нашу комісію не ціка вить), ру ко пи си якої на ек спер ти зу до комісії із соціології 
не над хо ди ли (про по пе редні при кла ди цьо го див. наші звіти у № 1 ча со пи су
“Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг” за 2011 та 2012 роки).
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У цьо му кон тексті звітую про ру ко пи си, що були спря мо вані на ек спер ти зу у
2012 році й от ри ма ли по зи тив ний вис но вок:

Ли си ця Н.М., Бєлікова Ю.В. Соціологія рек ла ми : Нав чаль ний посібник. —
Харків: ХНУ ім. В.Н.Ка разіна, 2011(по втор на ек спер ти за, про то кол № 1 від
20.03.2012).

Лу ка ше вич М.П., Шан дор Ф.Ф. Соціологія сім’ї : Підруч ник. — К.: Знан ня, 2011
(про то кол № 2 від 22.10.2012).

Нечітай ло І.С., Бірю ко ва М.В. Ма те ма тичні ме то ди в соціології : Підруч ник. —
Харків: НУА, 2012 (про то кол № 3 від 09.11.2012).

Чи тачі звіту ма ють зна ти, що інші на вчальні ви дан ня соціологічно го змісту, що
на зво роті ти туль но го ар ку ша ви дан ня містять згад ку про над ан ня гри фа міністе р -
ства, згідно з лис том цієї дер жав ної уста но ви з реквізи та ми від пев ної дати 2012
року, ек спер ти зи з боку комісії із соціології НМР МОНМСУ не про хо ди ли. Утім,
“По ряд ком над ан ня на вчальній літе ра турі, за со бам на вчан ня і на вчаль но му об лад -
нан ню грифів та свідоцтв Міністе рства освіти і на уки Украї ни” (на каз Міністе рства
освіти і на уки Украї ни від 17 чер вня 2008 року № 537, зареєстро ва ний у Міністер -
стві юс тиції Украї ни 10 лип ня 2008 року за № 628/15319) інша інстанція для ек спер -
ти зи ру ко писів не пе ре дба че на.

ЮРІЙ ЯКОВЕНКО,
за ступ ник го ло ви комісії із соціології

 НМР Міністе рства освіти і на уки, мо лоді та спор ту Украї ни
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