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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 2015 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. 
 
Основні підсумки 2015 року 
 
У 2015 рік для ХОВ САУ пройшов, в цілому, позитивно. Організація не тільки 
зберегла свій потенціал, а й збільшила його, успішно реалізувавши поточні 
проекти і розпочавши нові. У цьому році Відділення взяло участь у З’їзді САУ у 
Харкові, виступило у якості співорганізатора науково-практичної конференції, 
взяло участь у виборах ректора Херсонського державного університету в 
якості спостерігача. Протягом року організацією було надано методологічну 
та методичну допомогу різним структурам, що проводили соціологічні 
дослідження. Члени ХОВ САУ організовували низку круглих столів, прес-
конференцій, презентацій та інших заходів. Протягом року у світ вийшло 
більше сотні публікацій, присвячених діяльності Відділення. Суттєво 
збільшилася також активність дочірньої структури Відділення Totem Center 
Theatre Lab, яка спеціально була створена для реалізації мистецьких проектів 
ХОВ САУ. Серед членів організації з’явились не тільки мешканці Херсона та 
інших міст України, а й іноземні громадяни. Висока громадська активність 
стала однією з причин того, що у 2015 році ХОВ САУ стало членом Громадської 
ради при Херсонській обласній державній адміністрації.  



 

 

 
ДІЯЛЬНІСТЬ ХОВ САУ У ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 

 
 
1. Освітній напрям 
 
12 березня у Херсоні у Херсонському інституті МАУП пройшла ІІ Всеукраїнська 
науково-практична конференція “Суспільні проблеми сучасної соціології, психології 
та соціальної роботи”. ХОВ САУ виступило у якості співорганізатора заходу. 
Заступниця голови Відділення Олена Фудорова безпосередньо займалася 
організацією заходу, а члени ХОВ САУ Микола Гоманюк та Володимир Коробов 
увійшли до складу редколегії збірки конференції. 
 
У травні голову ХОВ САУ Гоманюка Миколу у якості гіда та експерта було 
запрошено взяти участь у прес-турі “Полікультурна Херсонщина. Етнокультурний 
діалог: Вивчаємо минуле, дивимося у майбутнє”. Протягом туру більше 20 
херсонських журналістів не тільки отримали інформацію про життя етнічних 
громад регіону, а й отримали потрібні знання зі сфери етносоціології.  
 
10-16 серпня ХОВ САУ та Східноєвропейська платформа виконавчих мистецтв за 
підтримки МФ “Відродження” та Центру культури в Любліні провели Літню 
театральну лабораторію для режисерів, драматургів та театрознавців з різних міст 
України. Проблему “герой-героїня-героїзм” молоді фахівці досліджували у 
польових умовах, в тому числі і соціологічними методами, в селах Геройське та 
Покровка. 
 
У вересні 2015 р. у рамках Української миротворчої школи ХОВ САУ почало 
реалізовувати проект “Багатокультурна Таврія”, метою якого є створення умов, що 
сприяють усвідомленню мультикультурності Таврії, формуванню іміджу Таврії як 
багатонаціонального та етнічно толерантного регіону та зменшення ксенофобії.  
 

 

ХОВ САУ розпочало працювати над сайтом “Шлях 
через культури” на якому зібрана і опрацьована 
інформація про етнічні групи Півдня України. Сайт 
http://tavriya.info є одночасно освітнім та туристичним 
проектом.  
 
Крім сайту ХОВ САУ разом з кафедрою соціально-
економічної географії ХДУ почала також працювати 
над Атласом етнічних груп Херсонської області. 

 
Детальніше про освітні проекти ХОВ САУ тут: 

 http://eepap.culture.pl/ru/node/90762 

 http://soc.ks.ua/2015/06/mul-tikul-turny-j-rejd-po-hersonshhine/ 

 http://soc.ks.ua/2015/09/bagatokulturna-tavriya-rozpochnetsya-z-sotsiologiyi-2/ 

 http://soc.ks.ua/2015/03/898/ 

2. Дослідницький напрям 

У вересні-жовтні ХОВ САУ надало методологічну та методичну підтримку під час 
підготовки, проведення та обробки результатів дослідження “Туризм у Херсоні: 
дослідження ринку та громадської думки”, яке проводилося Брендінговою агенцією  
“Грейдс” на замовлення Управління культури Херсонської міськради: 
http://khersonregion.com/otchet-issledovaniya-turizm-v-xersone 

http://tavriya.info/
http://eepap.culture.pl/ru/node/90762
http://soc.ks.ua/2015/06/mul-tikul-turny-j-rejd-po-hersonshhine/
http://soc.ks.ua/2015/09/bagatokulturna-tavriya-rozpochnetsya-z-sotsiologiyi-2/
http://soc.ks.ua/2015/03/898/
http://khersonregion.com/otchet-issledovaniya-turizm-v-xersone


 

Також восени активісти ХОВ САУ на чолі з Аршавіром Саркісовим взяли участь в 
організації опитування клієнтів судової системи України в рамках проекту МО 
“Нова генерація” “Громадська ініціатива з оцінки якості функціонування судів 
Херсонської та Миколаївської областей”, а Микола Гоманюк, Олена Фудорова та 
Тетяна Галич організували та провели серію фокус-груп з херсонськими 
викладачами та студентами у дослідженні “Реформування вищої освіти в Україні”, 
що проводилося за замовленням Міністерства освіти та науки України. 
 
3. Мистецький напрям. Документальний театр 
 
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. Свідок на сцені 
 
ХОВ САУ отримало міні-грант від МО “Нова генерація” та фонду NED для 
реалізації проекту “Свідок на сцені” (13 734.00 UAH). Протягом строку реалізації 
проекту Відділення створило дві вистави: “Утікач”, присвячену революційним 
подіям у Єгипті, та “Розмова з самим собою”, де були представлені рефлексії 
херсонців на тему вже українського Майдана та Пост-Майдана. Всі вистави були 
створені на документальних матеріалах і показувалися не тільки у Херсоні, а й в 
Одесі по запрошенню Одеської групи медіації. 
 

 

Вистава «Утікач» (режисери 
М. Афанасьєв та М. Гоманюк, у 
головній ролі С. Ревега) була 
створена в жанрі театру очевидця, 
де на сцені замість акторів 
виступають реальні свідки тих чи 
інших подій. 
 
На фото: Глядачі інсценують 
революційні події на майдані Тахрір у 
Каїрі. 

 

 
Детальніше про вистави тут: 
http://cmitotem.wix.com/cmitotem#!news04-egipet/c153y 
http://soc.ks.ua/2015/06/razgovor-s-samim-soboj/#more-941 
http://coyc.com.ua/post/582 ( англійською мовою) 

 
Проект 2. Театр порозуміння: Дискусійна платформа Півдня України у 
форматі документального театру 
 
У 2015 році ХОВ САУ отримало грант МФ “Відродження” (83 050.00 UAH) на 
реалізацію проекту “Театр порозуміння”. Протягом 2015 року була виконана 
більша частина проекту. ХОВ САУ разом з ЕЕРАР провело Літню театральну 
лабораторію, залучивши додаткове фінансування від Центру культури у Любліні (3 
400.00 EUR). Творча лабораторія ХОВ САУ Totem Center Theatre Lab створила, 
показала та провела обговорення трьох вистав у Херсоні, Львові, Одесі та 

http://cmitotem.wix.com/cmitotem#!news04-egipet/c153y
http://soc.ks.ua/2015/06/razgovor-s-samim-soboj/#more-941
http://coyc.com.ua/post/582


 

Мюнхені. Особливий розголос отримала вистава “Пісні з Геройська”, яка була 
присвячена проблемам українського села. Матеріали про спектакль потрапили у 
регіональні всеукраїнські видання, в тому числі видання Верховної Ради України 
“Голос України”. Більше інформації про проект можна знайти тут: 
http://coyc.com.ua/post/566 
 

 

Вистава “Поїздка на АЕС” вже показулася в Херсоні, 
Одесі та Малокаховці і побувала з гастролями у 
Мюнхені на фестивалі “Шпільарт”. 
 
Вистава створена на основі реальних подій, 
міжеріональних та міжгалузевих польових 
досліджень південноукраїнської провінції. 
 

 

 
4. Моніторинг якості публікацій у ЗМІ на тему соціології  
 
Проект «Херсонщина – територія білої соціології». З метою підвищення 
журналістських стандартів на тему соціології, а також елімінації негативного 
впливу маніпулятивних публікацій, ХОВ САУ у 2012 р. ініціювало постійно діючий 
проект «Херсонщина – територія білої соціології».  
 
У 2015 році в рамках проекту проводилася експертиза соціологічних досліджень, 
моніторинг місцевих ЗМІ на предмет зловживання «соціологією», оперативні 
попередження про фальшиву «соціологію». У 2015 році ситуація була “гарячою” 
через вибори у місцеві органи влади, активісти ХОВ намагалися протидіяти 
шахраям на сторінках місцевих видань: 
http://old.vgoru.org/index.php/all-news/society/item/7920-sotsiologiya-s-potolka 

 
 

 
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 

 
 

Джерела  надходжень ПОПЕРЕДНІЙ  РІК  РІК ЗВІТУВАННЯ 

Залишки коштів на початок року 25412 1355 

Міжнародні донори/програми  56390 178849 

РАЗОМ 81802 180204 

Програмні витрати 80447 172397 

БАЛАНС  1355 7807 

 
Всі проекти, реалізовані ХОВ САУ протягом звітного періоду, пройшли аудит 
донорів та організацій, що адміністрували проекти. Всі описові та фінансові звіти 
Херсонського відділення САУ отримали позитивну оцінку. 

http://coyc.com.ua/post/566
http://old.vgoru.org/index.php/all-news/society/item/7920-sotsiologiya-s-potolka


 

 
 

ВІДОМОСТІ ОРГНАНІЗАЦІЮ 
 
 
Члени ХОВ САУ: 

Прізвище та ім'я Позиція у Відділенні 

1. Білий Дементій  Член бюро 

2. Владімирова Лариса Контролерка-ревізорка 

3. Висоцький Артур  

4. Галіч Тетяна  Членкиня бюро 

5. Гоманюк Микола  Голова 

6. Качура Ганна Бухгалтерка 

7. Козачук Максим   

8. Коробов Володимир  Член бюро 

9. Криницький Євген Член бюро 

10. Пилипенко Ігор   

11. Саркісов Аршавір   

12. Фудорова Олена  Заступниця голови, членкиня бюро  

 
Контактна інформація ХОВ САУ: 

Офіційна назва організації  Херсонське обласне відділення Соціологічної асоціації України 

Юридична адреса організації  Бериславське шосе, 24, корп.1, кім.313, Херсон, 73008 

Код ЄДРПОУ 26518964 

Адреса для кореспонденції   пр. Ушакова, 32, к.13, Херсон, 73022 

Телефон  +38 0552 22-35-27 

Контактна e-mail адреса gomanuk@gmail.com 

Web сторінка   www.soc.ks.ua 

 www.facebook.com/groups/137922049608384/ 

Дані про поточний рахунок в 
банку 

«Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805 
UAH: Р/р 26003414828 та Р/р 26000489027 
EUR: Р/р 26008489029, Bank correspondent Raiffeisen Bank 
International AG, Wieden, Austria, SWIFT  AVALUAUKXXX 

 
 

ДОНОРИ ТА ПАРТНЕРИ 
 

 
Наші донори: 

   
 

 Національного фонду підтримки демократії (NED) 

 Міжнародний фонд “Відродження” 

 Посольство Великої Британії в Україні 

 Центр культури в Любліні 
 

Основні партнери: 
Білозерський районний музей ім. Дмитра Багалія, БА “Грейдс”, Департамент внутрішньої політики 
Херсонської ОДА, ГО «Режисер.org», Клуб “ЕГО”, МО «Нова генерація», Одеська група медіації, 
Східноєвропейська платформа виконавчих мистецтв, Українська миротворча школа, ХОО КВУ, 
Херсонський державний університет, ЦМІ «Тотем», Херсонський обласний благодійний фонд 
ім. Поліни Райко, Центр дослідження південноукраїнського прикордоння (м. Херсон) 
 
 

Херсонське обласне відділення САУ висловлює щиру подяку керівництву Соціологічної асоціації 
України, шановним донорам та всім партнерам ХОВ САУ, що брали участь у реалізації спільних 

проектів Відділення протягом звітного періоду. 

mailto:gomanuk@gmail.com

