
Звіт про ро бо ту комісії із соціології на уко во-ме то дич ної ради
Міністе рства освіти і на уки Украї ни за 2013 рік

Упро довж 2013 року комісією здійсне но ро бо ту за дво ма на пря ма ми:
1. Про ве де но ліцензійні та ак ре ди таційні ек спер ти зи підго тов ки ба ка лаврів,

спеціалістів та маґістрів за спеціальністю “Соціологія” та ких ВНЗ: 
— Національ ний технічний універ си тет “ХПІ”;
— Львівський національ ний універ си тет імені Івана Фран ка; 
— Харківський національ ний універ си тет імені В.Н.Ка разіна;
— Одесь ка національ на ака демія зв’яз ку імені О.С.По по ва; 

2. Про ве де но ек спер ти зу 9 ру ко писів на вчаль ної літе ра ту ри щодо мож ли вості
при своєння гри фа Міністе рства освіти і на уки Украї ни. 

За ре зуль та та ми ек спер ти зи 6 ру ко писів от ри ма ли по зи тив ний
вис но вок щодо дру ку ру ко пи су із гри фом Міністе рства:

1.Го ро дя нен ко В.Г. Еко номічна соціологія : Хрес то матія. — Дніпро пет ровськ:
ДНУ ім. О.Гон ча ра, 2013 (про то кол № 1 від 11.03.2013). 

2. Пе ре гу да Є.В., Авдєєнко О.Д., Го рський С.В., Дьомкін П.О. Соціологія :  На -
вчальний посібник. — Київ: КНУБіА, 2013 (про то кол № 1 від 11.03.2013).

3.Скок Н.С. Соціологія: прак ти кум. — До нецьк: ДонДУУ, 2013 (про то кол № 1
від 11.03.2013).

4.Лит вин А.П., Яко вен ко А.К. Соціологія : Нав чаль ний посібник. — Тер нопіль:
ТНЕУ, 2013 (про то кол № 1 від 11.03.2013).

5.Ляпіна Л.А. Етно соціологія : Нав чаль ний посібник. — Ми ко лаїв: ЧНУ імені
Пет ра Мо ги ли, 2013 (про то кол № 3 від 27.06.2013).

6.Кон дра тик Л.Й., Ліщук-Тор чи нська Т.П. Прак ти кум з історії соціології. Час ти -
на пер ша. Про то соціологія. — Луцьк: СНУ імені Лесі Украї нки, 2013 (про то кол № 4
від 14.10.2013).

По вер ну то на до оп ра цю ван ня 3 ру ко пи си:

1.Ка лагін Ю.А. Актуальні про бле ми воєнної соціології : Нав чаль ний посібник.
— Харків: ХУПС імені Івана Ко же ду ба, 2013 (про то кол № 2 від 24.05.2013).

2.Чер но ва Л.Є. Соціологія життєвого се ре до ви ща : Нав чаль ний посібник. —
Дніпро пет ровськ: ПДАБА, 2013 (про то кол № 4 від 14.10.2013).

3.Ко но нов І.Ф. Те о ре тич на соціологія : Підруч ник. — Лу ганськ: ЛНУ імені Та ра -
са Шев чен ка, 2013 (про то кол № 4 від 14.10.2013).

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 цьо го ви дан ня містять згад ку про над ан ня гри фа
Міністе рства, згідно з лис том да ної дер жав ної уста но ви з реквізи та ми від пев ної
дати 2013 року, ек спер ти зи з боку комісії із соціології НМР МОНМСУ не про хо ди -
ли. Між тим “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 но в
Міністерстві юс тиції Украї ни 10 лип ня 2008 р. 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 МОН Украї ни 
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На у ко ве жит тя


