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Шановні відвідувачі сайту Херсонської соціологічної спільноти,
представляємо вашій увазі Річний звіт Херсонського обласного
відділення Соціологічної асоціації України. Тут ви зможете
ознайомитися з результатами роботи Відділення та його членів
за 2014 рік. Сподіваємося, що це не тільки дасть можливість
краще познайомитися з нами, а й надихне вас на нові ідеї і,
можливо, спонукає до співпраці з нами.

З повагою, Микола Гоманюк, голова ХОВ САУ

Знайомтесь, Херсонське відділення САУ
Херсонське обласне відділення Соціологічної асоціації України зареєстроване в
органах юстиції 11 березня 2004 р., але фактично робота Відділення розпочалася
ще у 1998 році.
Метою Відділення є сприяння розвитку соціології та формуванню соціологічної
культури, сприяння підвищенню професійного рівня соціологічних досліджень,
моніторинг соціологічних досліджень з метою експертизи їх професійного рівня та
дотримання положень етичного кодексу соціолога.
Проте сфера діяльності Відділення не обмежується цариною соціології. На
сучасному етапі особливістю організації є її діяльність на перетині громадської
активності, соціальних наук та мистецтва у таких сферах як документальний театр,
усна історія та неформальна освіта.
Цільовою групою ХОВ САУ є, передусім, територіальна громада Херсона та
Херсонської області без вікових, гендерних, освітніх та інших обмежень. Хоча в
якості виконавців проектів частіше виступають молоді люди 16-35 років. Проте
організація активно працює не тільки з територіальною громадою Херсона та
Херсонської області, а і бере участь у реалізації проектів в містах інших регіонів
України.
ХОВ САУ сповідує демократичні цінності, працює на засадах рівності та прозорості
та поділяє принципи та цінності, які сформульовані у Кодексі професійної етики
соціолога.

ДІЯЛЬНІСТЬ ХОВ САУ У ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

1. Освітній напрям
На початку діяльності ХОВ САУ цільовою групою цього напряму були викладачі
соціальних дисциплін херсонських вишів. Соціологія для України тоді була новою
дисципліною, тому існувала потреба у підвищенні кваліфікації викладачів, які
інколи взагалі не мали соціологічної підготовки. Нині метою напряму є не тільки
різнобічне підвищення соціологічної кваліфікації означених цільових груп, а й
підвищення соціологічної культури усіх зацікавлених громадян.
Проект 1. Разом з Херсонським інститутом МАУП ХОВ САУ виступило в якості
співорганізатора конференції «Суспільні проблеми сучасної соціології та
соціальної роботи», яка пройшла у Херсоні 14 березня 2014 року. Головою
оргкомітету стала Олена Фудорова – заступниця голови ХОВ САУ. Метою
конференції було підвищення інтересу дослідників до активної наукової діяльності
у галузі соціології та соціальної роботи, а також сприяння формуванню наукових
зв’язків між навчальними закладами та науковими установами України. За
результатами конференції було видано збірку статей. Детальніше про проект тут:


http://soc.ks.ua/2014/07/vy-shli-sotsiologicheskie-sborniki/

Проект 2. Члени ХОВ САУ Микола Гоманюк та Володимир Коробов 26 грудня
20134 р. взяли участь у веб-конференції в Херсонському обласному центрі
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.
Херсонські соціологи ділилися думками щодо проблем суспільного сприйняття
децентралізації на Півдні України.


http://www.memory.gov.ua/news/mizhregionalna-videokonferentsiya-detsentralizatsiya-vladi-yakshlyakh-dlya-rozvitku-ukraini-ta

2. Дослідницький напрям
ХОВ САУ є інституцією, що надає методичну та методологічну підтримку
соціологічних розробок з метою забезпечення споживачів соціологічної
інформації якісною продукцією.
Проект 1. «Громадське сприйняття рятувальних служб в Херсонській
області». У січні 2014 р. члени ХОВ САУ Володимир Коробов та Ігор Пилипенко.
взяли участь у дослідження «Громадське сприйняття рятувальних служб в
Херсонській області». Детальніше про проект тут:


http://soc.ks.ua/2014/05/spasenie-delo-ruk-spasatelej/#more-770

Проект 2. Регіональна політика в Україні: громадський моніторинг стратегій
регіонального розвитку. Члени ХОВ САУ Дементій Білий, Микола Гоманюк,
Володимир Коробов та Аршавір Саркісов взяли участь у проекті «Регіональна
політика в Україні: громадський моніторинг стратегій регіонального розвитку»
метою якого є сприяння створенню нової стратегії розвитку Херсонської області.
За цей час учасники ХОВ САУ взяли участь у двох конференціях, проведених у

рамках проекту, та розробили проекти галузевих стратегій розвитку у сфері
культури та громадянського суспільства.


http://soc.ks.ua/2014/07/strategiya-ne-mozhliva-bez-sotsiologiyi/#more-797

3-4. Мистецький напрям. Документальний театр і кіно
Жанр документального театру і кіно поєднує в собі і мистецькі, і наукові підходи
– фактично це театральна подача матеріалів соціальних досліджень. Такий
підхід привертає увагу до актуальних проблем суспільства, залучає до
громадського життя нові аудиторії, згуртовує навколо сцени не тільки митців,
а й громаду.
Проект 1. «Демократія дослівно». У 2014 році ХОВ САУ успішно завершило
реалізацію проекту «Демократія дослівно» (термін реалізації: 21.10.2013 р.20.10.2014 р., сума гранту 109 000 грн.). Дана ініціатива була підтримана в межах
проекту «Демократизація, права людини і розвиток громадянського суспільства»,
який виконувався Програмою розвитку ООН в Україні та фінансувався
Міністерством закордонних справ Данії протягом 2013-2016 рр. Благодійний грант
на підтримку проекту «Демократія дослівно» було надано через Творчий центр
ТЦК.
Під час реалізації другої частини проекту (січень-жовтень 2014 р.) було втілено у
життя інноваційну методику організації та проведення громадських слухань, яка
представляє собою кооперацію наукового соціологічного підходу та принципів
документального театру, при якому ініціація та проведення діалогу між громадою
та владою відбувається у вигляді документальної вистави, де представляється
репрезентативна позиція громади, та постпрем’єрного обговорення за участі
традиційної преси та нових соціальних медіа.
Вистава «Решта» була
створені зусиллями
трьох драматургів:
О.Астасьєвої, Н.Блок та
О.Зирянова.
На фото: Д.Блбулян,
Т.Стицько, Я.Лебедєва
та О.Семенюта

У 2014 році було підготовлено та представлено три документальних вистави та
проведено, відповідно, три громадських слухання. Два з них було присвячено
проблемі булінгу (цькування), і щу одні обговоренню проблем держслужби.
Детальніше про проект «Демократія дослівно»:


http://vgoru.org/index.php/all-news/city/item/6368-ot-chuchela-do-melochi

Проект 2. IІ-й Кіномарафон «Херсон-Документ». У 2014 р. ХОВ САУ отримала
також міні-грант Національного фонду підтримки демократії (в якості субгранту від
МО «Нова генерація», термін реалізації січень-березень 2014., сума гранту $ 800)
на реалізацію проекту Кіномарафон «Херсон-Документ», який був успішно
виконаний спільно з арт-групою «Режисер.орг». В рамках проекту молоді
херсонські режисери створювали проблемні документальні фільми на основі
проведений ними case study. Передувала зйомкам освітня програма. На семінарах
та лекціях «Міні-кіношколи» режисерські та соціологічні знання отримали близько
20 починаючих херсонських кінорежисерів. В якості тренерів була запрошена
режисерка-документалістка Наталя Маштелер. Кіноаматори Херсона змогли
отримати необхідні базові знання для створення свого першого документального
фільму, отримали слушні зауваження щодо своїх сценарних заявок. В результаті
проведення кіномарафону «Херсон-Документ» було знято 12 короткометражних
документальних фільмів. Деталі на посиланнями:
 http://soc.ks.ua/2014/01/prisoedinyajtes-k-dokumental-nomu-kinomarafonu/
5. Напрям «Музей – комунікаційний майданчик».
В 2013 році ХОВ САУ вирішило попрацювати з новими цільовими аудиторіями –
музейними колективами, мешканцями сільського району та з особами з
обмеженнями життєдіяльності. Об’єднала ці різні аудиторії постать Ольги
Скороходової –
сліпоглухої вченої та письменниці, уродженки містечка
Білозерка. Активістами ХОВ САУ було розроблено концепцію переосмислення
соціального використання музейного простору «Культура на дотик», яку було
втілено у життя за фінансової підтримки ЄС в рамках проекту ЦМІ «Тотем»
«Новий подих культури». У 2014 році «Культура на дотик» продовжила
працювати.
Проект 1. Презентація «Культури на дотик» у Києві. У Київському
національному музеї Тараса Шевченка 28 листопада 2014 відкрилася виставка
«Зірки в темряві». Крім художніх робіт на виставці також була представлена
експозиція «Культура на дотик» створена торік в рамках однойменного проекту
Херсонського відділення Соціологічної асоціації України.
Проект 2. Проведення інтерактивний екскурсій на базі експозиції «Культура
на дотик» у Білозерці. Створена в рамках проекту експозиція «Культура на
дотик» продовжує слугувати майданчиком для екскурсій, творчий зустрічей та
проведення навчальної практики.
На фото: Екскурсію для школярів
Білозерки проводить краєзнавець
та волонтер ХОВ САУ Сергій
Дяченко

Більше інформації про проект можна знайти тут:



http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247780886&cat_id=244277212
Дяченко С. «Культура на ощупь»: открытие первой интерактивной экспозиции // Музейний
простір. – http://prostir.museum/ua/post/30410

6. Моніторинг якості публікацій у ЗМІ на тему соціології
Проект 1. «Херсонщина – територія білої соціології». На жаль публікація
неякісної або взагалі недостовірної соціологічної інформації є розповсюдженою
практикою в Україні. І Херсонщина тут не виняток. З метою підвищення
журналістських стандартів на тему соціології, а також елімінації негативного
впливу маніпулятивних публікацій ХОВ САУ ініціювало постійно діючий проект
«Херсонщина – територія білої соціології».

Банер проекту на сайті Соціологічної
спільноти Херсону

Задачі проекту – створення умов для
якісного та етичного функціонування
соціології у Херсоні та Херсонській
області. Завдання – формування навичок
орієнтації виборця у світі електоральної
соціології,
підвищення
соціологічної
культури
редакторів,
журналістів,
співробітників
штабів
та
НУО,
представників влади і виборців взагалі,
протидія використанню «соціології» з
маніпулятивною метою.

У 2014 році в рамках проекту проводилася експертиза соціологічних досліджень,
моніторинг місцевих ЗМІ на предмет зловживання «соціологією», поширення
інформації про основні положення Кодексу професійної етики соціолога,
оперативні попередження про фальшиву «соціологію». Протягом звітного періоду
активісти ХОВ САУ (Коробов В., Гоманюк М., Фудорова О. та Білий Д.)
неодноразово виступали на телебаченні, радіо, на сторінках друкованих та
інтернет видань. Перелік публікацій знаходиться на сайті ХОВ САУ:


Херсонщина – територія білої соціології. – Сайт Соціологічної спільноти Херсону. –
http://soc.ks.ua/hersonshhina-teritoriya-biloyi-sotsiologiyi/

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

НАДХОДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДНІЙ РІК
(2013)

Джерела надходжень
Залишки коштів на початок року
Міжнародні донори/програми
Бізнес
Пожерти фізичних осіб
Соціальне підприємництво
Негрошовий дохід
Інші добровільні пожертви
РАЗОМ
ВИТРАТИ
Адміністративні
Програмні
РАЗОМ
БАЛАНС

РІК ЗВІТУВАННЯ
(2014)

17324
117662
0
0
0
0
16000
133662

25412
56390
0
0
0
0
0
81802

0
125574
125574
25412

0
80447
80447
1355

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ

Всі проекти, реалізовані ХОВ САУ протягом звітного пройшли аудит донорів
організацій, що адміністрували проекти (Творчий центр ТЦК – «Демократія
дослівно», МО «Нова генерація» (Кіномарафон «Херсон-Документ»). Всі описові
та фінансові звіти Херсонського відділення САУ отримали позитивну оцінку.

ВІДОМОСТІ ОРГНАНІЗАЦІЮ
Члени ХОВ САУ:
Прізвище та ім'я
1. Білий Дементій
2. Владімирова Лариса
3. Галіч Тетяна
4. Гоманюк Микола
5. Качура Ганна
6. Козачук Максим
7. Коробов Володимир
8. Криницький Євген
9. Пилипенко Ігор
10. Саркісов Аршавір
11. Фудорова Олена

Позиція у Відділенні
Член бюро
Контролерка-ревізорка
Членкиня бюро
Голова
Бухгалтерка
Член бюро
Член бюро
Заступниця голови, членкина бюро

Список волонтерів:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Астасьєва Олена
Букалов Олексій (перекладач)
Багненко Дмитро
Блбулян Діана
Блок Наталя
Богдан Богдан
Єжуров Леонід (відео-оператор)
Зирянов Олександр

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Красновид Родіон
Лебедєва Яніна
Ляшенко Євген
Найдьонов Максим
Плоткіна Ольга (адміністраторка сайту)
Стецько Тетяна
Шаробуряк Андрій (перекладач)

Контактна інформація ХОВ САУ:
Офіційна повна назва
організації
Юридична адреса
організації
Адреса для
кореспонденції
Телефон
Контактна e-mail адреса
Web сторінка
Дані про поточний
рахунок в банку

Херсонське обласне відділення Соціологічної
асоціації України
Бериславське шосе, 24, корп.1, кім.313, Херсон,
73008
пр.Ушакова, 32, к.13, Херсон, 73022
+38 0552 22-35-27
gomanuk@gmail.com
 www.soc.ks.ua
 www.facebook.com/groups/137922049608384/
Р/р 2600111828 в Райффайзен Банку Аваль
Код ЄДРПОУ 26518964
МФО 352093

ДОНОРИ ТА ПАРТНЕРИ
Наші донори:

 Міністерство закордонних справ Данії
 Національного фонду підтримки демократії (NED)
 Програма розвитку ООН
ХОВ САУ висловлює щиру подяку всім донорам проектів, що реалізовувалася
Відділенням протягом звітного періоду.
Основні партнери:
 Білозерський районний музей імені Дмитра Багалія
 ГО «Режисер.org» (м. Херсон)
 МО «Нова генерація» (м.Херсон)
 Східноєвропейська платформа виконавчих мистецтв
 Херсонська обласна організація Комітету виборців України
 Херсонський державний університет
 Херсонський міський центр молодіжних ініціатив «Тотем»
 Херсонський обласний благодійний фонд ім. Поліни Райко
 Центр дослідження південноукраїнського пограниччя
Херсонське обласне відділення САУ висловлює щиру подяку керівництву
Соціологічної асоціації України, всім партнерам ХОВ САУ, що брали участь у
реалізації спільних проектів Відділенням протягом звітного періоду.

