
 

 

РІЧНИЙ  ЗВІТ 

 

2019-2020 
 
 

 

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 її 
членів за 2019-2020 роки. 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 

 
 
ГО “ХОВ САУ” 
СОЦІОЛОГІЯ & CO  

 
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, музейна справа, краєзнавство, 

захист навколишнього середовища, туризм, молодіжний рух, інформальна освіта, медіація 

конфліктів тощо. 

 
 

Основні підсумки 2019-2020 років 
ХОВ САУ ОНЛАЙН І ОФЛАЙН: ПОСИЛКА З-ЗА КОРДОНУ, ДОСЛІДЖЕННЯ ШКОЛИ Й АПСАЙКЛІНГ  

 
 

Головним досягнення ХОВ САУ у 2019-2020-х рр. стала успішна реалізація одного з етапів 

міжнародного проекту “Посилка з-за кордону”, продукція якого була представлена на престижних 

фестивалях GOGOLFEST в Україні та ÜRBANG  у Німеччині. Нам вдалося успішно переосмислити 

проект і винайти нову форму роботи під час пандемії COVID-19.  

Протягом року Організація успішно брала участь у реалізації проектів партнерів, забезпечуючи їм 

фахову соціологічну підтримку. Організацією було надано методологічну та методичну допомогу 

різним структурам, що проводили соціологічні дослідження – державним органам влади та 

громадськім організаціям. Члени ХОВ САУ взяли участь у низці резонансних публічних заходів: 

прес-конференціях, навчальних семінарах та тренінгах, спектаклях. Окремо варто виділити 

навчальні семінари для освітян “Соціологія в школі”, в якому взяли участь понад 100 вчителів 

загальноосвітніх шкіл. 

Протягом року у світ вийшло більше півсотні публікацій, присвячених діяльності ХОВ САУ.   



 
ДІЯЛЬНІСТЬ ХОВ САУ У ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 

 

 
Посилка з-за кордону /// МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

 

 
 

В 2019 році ХОВ САУ отримала грант від Інституту Гете на 
реалізацію україно-німецько-киргизького проекту “Посилка з-за 
кордону”. У 2020 році проект був також додатково підтриманий 
Українським культурним фондом. В рамках проекту були прове-
дені соціальні дослідження в Україні, Німеччині та Киргизстані, 
на основі який було створено документальну виставу “Sender 
unknown”, яку було показано в офлайн-форматі в Херсоні та 
Кельні, а в принципово новому онлайн-форматі в Херсоні, 
Києві, Харкові та Миколаєві.  Автори та учасники вистави від 
ХОВ САУ Аршавір Саркісов, Микола Гоманюк та Анастасія 
Маркелюк намагалися з’ясувати цінності мешканців трьох країн 
у трикутнику “сучасна економіка/щастя/коронавірус”. 
 
Детальніше про проект шукайте на спеціалізованому 
інтернет-сайті проекту: 
https://cmitotem.wixsite.com/parcel 

 
Школа демократичного розвитку /// НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА  

 
Члени ХОВ САУ Микола Гоманюк і Анастасія Маркелюк були запрошені у якості тренерів для участі 
у проектах Херсонського обласного благодійного фонду “Об’єднання”, присвяченому розвитку 
громад. На семінарах представники новостворених херсонських, миколаївських та одеських ОТГ та 
громадські активісти вивчали методику проведення соціологічних та соціально-географічних 
досліджень, а потім проводили дослідження у своїх населених пунктах. В результаті спільної роботи 
було створено інвестиційні профілі громад, а також поштові листівки ОТГ.  
 
Детальніше про проект:  
https://www.fundunion.org/2019/10/democratic-development.html 
 

Хто наші гості /// ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

 

Це соціологічне дослідження було проведене ХОВ САУ 
на замовлення Департаменту туризму та курортів 
Херсонської обласної державної адміністрації з 
метою оцінки кількісних та якісних показників 
морського туристичного сезону в Херсонській області в 
період з липня по вересень 2019 року. В ході 
дослідження вдалося оцінити кількість рекреантів та їх 
географію, з’ясувати зовнішні іміджеві характеристики 
Херсонської області, з’ясувати ставлення туристів до 
окремих аспектів відпочинку на Херсонщині. На основі 
цих результатів було надано рекомендації по 
оптимізації туристичної галузі області. 
 
Повний звіт знаходиться за посиланням: 
https://visitkherson.gov.ua/doslidzhennja/sociologija-
turizmu-hto-nashi-gosti/ 

https://cmitotem.wixsite.com/parcel
https://www.fundunion.org/2019/10/democratic-development.html
https://visitkherson.gov.ua/doslidzhennja/sociologija-turizmu-hto-nashi-gosti/
https://visitkherson.gov.ua/doslidzhennja/sociologija-turizmu-hto-nashi-gosti/


Школа очима… /// ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

 

ХОВ САУ у 2020 році на замовлення ХОБФ 
“Об’єднання” провело два загальноукраїнських 
соціологічних дослідження: “Школа очима батьків” та 
“Школа очима вчителів”, які включали репрезентативні 
масові опитування та якісні дослідження (фокус-групи і 
глибинні інтерв’ю).  
За результатами досліджень було видано аналітичні 
звіти зі змістом яких можна ознайомитись за 
посиланнями:  
 
Школа очима вчителів 
https://www.fundunion.org/2020/12/school-through-the-
eyes-of-teacher.html 
 
Школа очима батьків 
https://www.fundunion.org/2020/07/school-through-the-
eyes-of-parents.html 
 

 

Наші інтернет-ресурси /// МЕДІА-АКТИВНІСТЬ 

 

Cтаном на 31 грудня 2020 року ХОВ САУ підтримує декілька інтернет-ресурсів: 

 

 САЙТ “ШЛЯХ ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРИ”: https://www.khersonregion.info/ 

 САЙТ “СОЦІОЛОГІЧНА СПІЛЬНОТА ХЕРСОНА”: http://soc.ks.ua/ 

 СТОРІНКА ХОВ САУ У ФБ: https://www.facebook.com/groups/137922049608384/ 

 САЙТ “TOTEM CENTRE THATRE LAB”: http://cmitotem.wixsite.com/totemlab 

 ГАЛЕРЕЯ АРТЕФАКТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

https://cmitotem.wixsite.com/parcel 

 

 
 

 

https://www.fundunion.org/2020/12/school-through-the-eyes-of-teacher.html
https://www.fundunion.org/2020/12/school-through-the-eyes-of-teacher.html
https://www.fundunion.org/2020/07/school-through-the-eyes-of-parents.html
https://www.fundunion.org/2020/07/school-through-the-eyes-of-parents.html
https://www.khersonregion.info/
http://soc.ks.ua/
https://www.facebook.com/groups/137922049608384/
http://cmitotem.wixsite.com/totemlab
https://cmitotem.wixsite.com/parcel


Нотатники зі вторинної сировини /// АПСАЙКЛІНГ 
 

 

В 2019-2020 роках ХОВ САУ разом з учасниками 
Херсонського відділення EGEA провели майстер-клас з 
апсайклінгу (вторинна переробка сировини без 
поглибленої промислової декомпозиції), де 
розповідали та показували як виготовляти записники з 
макулатури. А під час карантину Микола Гоманюк 
навіть випустив цілу лінійку дизайнерських еко-
нотатників MAMON ECO-CRAFT PRODUCTION 
 
Детальніше про записники: 
http://soc.ks.ua/2020/05/karantin-i-apsajkling/#more-
1266 
https://www.instagram.com/mamon_eco_craft/?hl=ru 
 

 

Дивимось у майбутнє /// ПРОЕКТИ 
 
Протягом року активістами ХОВ САУ було підготовлено три грантових заявки, дві з них були 
підтримані. Зараз ведеться робота по підготовці ще двох заявок. Плануємо у цьому році 
попрацювати з етнічною, туристичною та урбаністичною тематикою. 
 

 
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 

 
 

Джерела  надходжень 2019  РІК, UAH 2020 РІК, UAH 

Залишки коштів на початок року 0.00 14452.58 

Міжнародні донори/програми  79410.00 430149.42 

Програмні витрати 64957.42 127947.00 

Залишок  коштів на кінець року 14452.58 316655.00 

 
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 
 

 Інститут Гете 

 Міністерство культури і науки федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія  

 Український культурний фонд 
 

 
 

 

 

http://soc.ks.ua/2020/05/karantin-i-apsajkling/#more-1266
http://soc.ks.ua/2020/05/karantin-i-apsajkling/#more-1266
https://www.instagram.com/mamon_eco_craft/?hl=ru


Основні партнери: 
 
ЦКР «Тотем» (Херсон), Білозерський районний музей ім. Дмитра Багалія, МО «Нова генерація», ХОО 
КВУ, Кафедра географії та екології Херсонського державного університету, Південноукраїнське 
відділення САУ, ХОБФ “Об’єднання” (Херсон), БФ імені Поліни Райко (Херсон), ГО “Інша” (Херсон), 
Futur3 (Кельн), Молодіжна театральна студія (Бішкек).  
 
 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ 
 
 

 

Контактна інформація: 
 

Офіційна назва організації  Громадська організація “Херсонське обласне відділення 
Соціологічної асоціації України” 

Юридична адреса організації  Бериславське шосе, 24, корп.1, кім. 313, Херсон, 73000 

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 

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 

 
Члени ГО “ХОВ САУ”: 
 

Прізвище та ім'я Позиція в Організації 

1. Білий Дементій  Член бюро ХОВ САУ 

2. Владімирова Лариса Членкиня бюро ХОВ САУ 

3. Галіч Тетяна  Контролерка-ревізорка ХОВ САУ 

4. Гоманюк Микола  Голова, член бюро ХОВ САУ 

5. Качура Ганна Бухгалтерка 

6. Коробов Володимир  Член бюро ХОВ САУ 

7. Мальчикова Дар’я Членкиня ХОВ САУ 

8. Маркелюк Анастасія Членкиня ХОВ САУ 

9. Молікевич Роман  Член ХОВ САУ 

10. Нападовська Анна Членкиня ХОВ САУ 

11. Омельченко Наталя Членкиня ХОВ САУ 

12. Пилипенко Ігор Член ХОВ САУ 

13. Плоткіна Ольга Членкиня ХОВ САУ 

14. Саркісов Аршавір  Член бюро ХОВ САУ 

15. Фудорова Олена  Членкиня ХОВ САУ 

 
 

 
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 Організації протягом звітного періоду. 

 
 

mailto:gomanuk@gmail.com

