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Шановні відвідувачі сайту Херсонської соціологічної спільноти,
до вашої уваги Річний звіт Херсонського обласного відділення Соціологічної
асоціації України. Тут ви зможете ознайомитися з результатами роботи
Організації та його членів за 2016 рік. Сподіваємося, що це не тільки дасть
можливість більше дізнатися про нас та нашу роботу, а й надихне вас на нові ідеї
і, можливо, спонукає до співпраці з нами.
З повагою, Микола Гоманюк, голова ХОВ
САУ

СелфіГО “ХОВ САУ”
CОЦІОЛОГІЯ+ЖУРНАЛІСТИКА+ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ТЕАТР+НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА
Громадська організація “Херсонське обласне відділення Соціологічної асоціації України” була
зареєстрована в органах юстиції 11 березня 2004 р. Метою Організації є сприяння розвитку
соціології та формуванню соціологічної культури в Україні, сприяння підвищенню професійного
рівня соціальних досліджень, сприяння розвитку міжгалузевих зв’язків соціологічної науки з
такими видами діяльності як журналістика, документальний театр, усна історія, музейна справа,
краєзнавство, захист навколишнього середовища, туризм, молодіжний рух, неформальна освіта,
медіація конфліктів.

Основні підсумки 2016 року
НОВИЙ СТАТУТ, “ПІВДЕННІ ЛЕКЦІЇ”, TAVRIYA.INFO, ЕТНІЧНА ЖУРНАЛІСТКА, КУЛЬТУРА ПАМ’ЯТІ

2016-й рік для ХОВ САУ пройшов успішно. Організація ухвалила новий Статут та привела свої
установчі документи у відповідність до чинного законодаства. Протягом року Організація успішно
реалізувала минулорічні проекти та розпочала працювати над новими. Організацією було надано
методологічну та методичну допомогу різним структурам, що проводили соціологічні
дослідження. Члени ХОВ САУ організовували низку резонансних публічних заходів: конференцій,
тренінгів, виставок і документальних спектаклів.Тематика заходів: культура пам’яті, етнічна
журналістика, соціальне розмаїття. Серед найбільш вдалих – відкритий лекторій “Південні лекції”
на якому виступали провідні вітчизняні та іноземні науковці. Не менш успішно ХОВ САУ діяло в
інтернет-просторі. Продовжили роботу сайт “Херсонська соціологічна спільнота” і новий інтернетресурс “Таврія-інфо” присвячений етносоціології та культурному розмаїттю Таврії. Протягом року у
світ вийшло більше сотні публікацій, присвячених діяльності ХОВ САУ, в тому числі за кордоном.

ДІЯЛЬНІСТЬ ХОВ САУ У ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Неформальна освіта /// ЛЕКЦІЇ
Публічні лекції знов стали
популярними. В тому числі в
Херсоні. У 2016 р. ХОВ САУ
започаткувало нову ініціативу –
“Південні лекції”. Разом з
партнерами (Херсонський
кризовий медіа-центр та ЦМІ
“Тотем”) протягом року було
проведено низку лекцій, на яких
виступали науковці та громадські
діячі з різних міст України та світу:
 19.03. Алєксандр Дмитрієв (Вища школа економіки, Москва), РЕВОЛЮЦІЯ В ДУМКАХ І РЕВОЛЮЦІЯ НА ВУЛИЦЯХ: ЩО ПОЧАТОК ЗМІНЮВАТИСЯ СТО РОКІВ ТОМУ?
 9.04. Віталій Андрєєв (Херсонський державний університет), «ВІКТОР ПЕТРОВ: ОГЛЯД ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БІОГРАФІЇ»
 17.04. Ніколай Мітрохін (Бременський університет), АНТРОПОЛОГИЯ АПАРАТУ ЦК КПРС В
ПЕРІОД 1953-1989 рр.
 19.05. Владимир Зав’ялов (Університет Турку), БІОЛОГІЧНА ЗБРОЯ, БІОБЕЗПЕКА ТА БІОЗАХИСТ
 30.06. Антаніна Хатенка (Мінськ, Радіо Свобода), БІЛОРУСЬ. ПРИКОРДОННИЙ СТАН: МІФИ І
РЕАЛЬНІСТЬ, ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ЧИ ПІДПОРЯДКОВАНІСТЬ?
 26.09. Брайан Кунс (Стокгольмський університет), “ШВЕДСЬКИЙ СОЦІАЛІЗМ”
 22.10. Алєксандр Дмітріев (Вища школа економіки, Москва), "ПОВСТАННЯ МАС": СПРОБА
ПОЗИТИВНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
 23.10. Дементій Білий (Комітет виборців України, Херсон), ЛІВИЙ РУХ В ХЕРСОНІ НА ПОЧАТКУ ХХ
СТ.
 23.10. Альона Мамай (ГО “Прекаріат”), ПРЕКАРИАЛЬНІ РОБІТНИЧІ РУХИ В ЄВРОПІ ТА НА
ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ

Неформальна освіта /// ІНТЕРНЕТ
У 2016 р. ХОВ САУ завершило базову
роботу у проекті “Багатокультурна
Таврія”. Створено інтернет-ресурс
“Шлях через культури”на якому
зібрана і опрацьована інформація про
етнічні групи Півдня України. Сайт
HTTP://TAVRIYA.INFO є одночасно
освітнім та туристичним проектом. В
рамках проекту також створено Атлас
етнічних груп Херсонської області, якій
можна скачати на сайті.

Документальний театр /// Працюємо з партнерами
Жанр документального театру поєднує в собі і мистецькі, і наукові підходи – фактично це
театральна подача матеріалів соціальних досліджень. Працюючи у якості партнера ЦМІ “Тотем” у
2016 році ХОВ САУ взяло участь у підготовці та показі декількох документальних вистав:



НЕ СНИМАЙ МЕНЯ С ДЕРЕВА
ОГЛУШЕНИЕ СОГЛАСНЫХ

ХОВ САУ забезпечило методологічну та методичну цих підтримку проектів, збір та обробку
документальних матеріалів, які лягли в основу цих вистав. Так, вистава ОГЛУШЕНИЕ СОГЛАСНЫХ
була створена на основі матеріалів фокус-групових інтерв’ю з херсонцями, які працювали на
великих промислових підприємствах.
Більше інформації про проект можна знайти тут:http://coyc.com.ua/post/624
http://khersonline.net/novosti/kultura/68554-terra-futura-predstavlyaet-spektakl-o-hersonskoyulice.html
Також ХОВ САУ виступило
співорганізатором та учасником
міжнародного проекту “Мапи
страху / Мапи ідентичності”, в
рамках якого було створено
виставу “Мій дід копав, мій батько
копав, а я не буду”. В основі
вистави саморефлексії на
актуальну соціально-політичну
проблематику.

Етнічна журналістика /// “Миролюбівка”
У 2016 році ХОВ САУ отримало грант Посольства США в Україні ($7600) на реалізацію проекту
“Мова єдності та взаєморозуміння”. Мета проекту – поглиблення національної єдності та поваги
до громадян різного соціального або етнічного походження, що мають різні культурні та релігійні
погляди в Херсонській та Черкаській областях, а також в Україні взагалі. З цією метою ХОВ САУ у
2016 році ХОВ САУ провела семінар з етнічної журналістки для журналістів та блогерів Херсонської
та Черкаської областей, в рамках якого було організовано не тільки навчальні заходи, а й практичні
пленери у селах Херсонщини. Журналісти, які беруть участь у проекті створили групу
“Миролюбівка”, метою якої є підвищення соціологічної культури в етнічній журналістиці.

Більше інформації про проект можна знайти тут:
http://soc.ks.ua/2016/12/mirolyubovka-priglashaet-k-sotrudnichestvu/

Культура пам’яти /// Дні “Товариша-Горх Фока”
У 2016 році ХОВ САУ отримало грант Інституту
Гете (33180 UAH) на реалізацію проекту
“Спільний Товариш”. Проект “Спільний Товариш”
фокусувався на концептуалізації культури пам'яті
стосовно до спільного україно-німецького
історичного спадку, що уособлюється барком
“Горх Фок-Товариш. Головними питаннями
проекту було питання: якщо Херсон втратив
“Товариша” фізично, то чи можна його зберегти
як символ? Чим є “Товариш” для херсонської
громади, що він символізує, чи варто цю пам’ять
зберігати, у який спосіб і що вона може нам дати?
В межах проекту “Горх Фок/Товариш” став головним “героєм” низки заходів та публічних акцій, які
були об’єднані під спільною назвою “Дні Товариша-Горх Фока у Херсоні: воркшоп для учнів
Художньої школи, конференція “Культурний, туристичний та політичний потенціал історичної
спадщини барка “Горх Фок/Товариш” та виставка «Мій друг ”Товариш”».Більше інформації про
проект можна знайти тут:
http://blogs.lb.ua/culture_academy/348844_magnit_tovarisha_yak_korabel.html
http://blogs.lb.ua/culture_academy/349820_nikolay_gomanyuk_mogut_li_herson.html

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

Джерела надходжень

ПОПЕРЕДНІЙ РІК, UAH

РІК ЗВІТУВАННЯ, UAH

227,91
178149,20
170569,45

7807,64
193902,00
124081,04

7807,64

77628,6

Залишки коштів на початок року
Міжнародні донори/програми
Програмні витрати
БАЛАНС

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.
ДОНОРИ






Посольство США в Україні
Інститут Гете у Києві
Міжнародний фонд “Відродження”
Посольство Великої Британії в Україні

ВІДОМОСТІ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ
Члени ГО “ХОВ САУ”:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Прізвище та ім'я
Білий Дементій
Владімирова Лариса
Висоцький Артур
Галіч Тетяна
Гоманюк Микола
Качура Ганна
Козачук Максим
Коробов Володимир
Криницький Євген
Пилипенко Ігор
Саркісов Аршавір
Фудорова Олена

Позиція в Організації
Членкиня бюро
Контролерка-ревізорка
Голова, член бюро
Бухгалтерка
Член бюро

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

Громадська організація “Херсонське обласне відділення
Соціологічної асоціації України”
Бериславське шосе, 24, корп.1, кім.313, Херсон, 73000
26518964
пр. Ушакова, 32, к.13, Херсон, 73022
+38 0552 22-35-27
gomanuk@gmail.com
 www.soc.ks.ua
 www.facebook.com/groups/137922049608384/
«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

Основні партнери:
ЦМІ «Тотем», Білозерський районний музей ім. Дмитра Багалія, Департамент внутрішньої політики
Херсонської ОДА, Клуб “ЕГО”, МО «Нова генерація», Українська миротворча школа, ХОО КВУ,
Херсонський державний університет, Благодійний фонд “Воля” (Умань), Херсонський навчальноестетичний комплекс “Художня школа”, Tallship friends e.V. (Німеччина), Eastern-European
Performing Art Platform
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.

