
ПРАВЛІННЯ САУ ОБГОВОРЮЄ І ВИРІШУЄ

Це засідання правління Соціологічної асоціації України відбулося
4 квітня 2008 р. у м. Львові. Практика проведення засідань правління "на
виїзді" виправдана і доцільна з кількох підстав: їх підготовка активізує
роботу регіональних відділень САУ, дозволяє охопити ширше коло
конкретних проблем їхньої діяльності, налагодити тісніші зв'язки,
поглибити взаємопоінформованість, а отже й співпрацю соціологічних
осередків на загальноукраїнському та регіональних рівнях. Цього разу
вагомим приводом для "виїзного" засідання було ще й проведення у
Львівському національному університеті ім. І. Франка за участю членів
Правління САУ "круглого столу" з проблем удосконалення магістерської
підготовки соціологів.

Засідання Правління вів президент САУ В.С. Бакіров. Взяли участь
члени правління О.М. Балакірєва, Л.Г. Сокурянська, В.Б. Євтух,
В.К. Коробов, О.А. Панков, О.Д. Куценко, О.В. Мазурик, Н.Й. Черниш,
Ю.І. Яковенко, В.І. Паніотто, С.В. Романенко, Ю.Ф. Пачковський,
Л.М. Хижняк, Є.І. Головаха, член контрольно,ревізійної комісії
Н.В. Коваліско.

На засідання було винесено низку питань щодо реалізації поточних
планових завдань САУ та її участі в ряді всеукраїнських та міжнародних
наукових заходів. Було внесено зміни до Положення про щорічний конкурс
САУ на кращі наукову монографію та підручник із соціології і затверджено
його нову редакцію. Повноваження журі конкурсу покладено на правління
САУ. Затверджено також запропонований Н.Й. Черниш проект Положення
про дослідницькі комітети САУ, метою діяльності яких має бути сприяння
розвитку відповідних галузей соціологічного знання, методологічне та
методичне забезпечення соціологічних досліджень у визначених профілями
комітетів сферах, захист законних прав та інтересів соціологів, підвищення
їх професійного рівня.

Л.Г. Сокурянська поінформувала про проведення в Харкові
V Міжнародної науково,практичної конференції "Якубинська наукова
сесія", а О.Д. Куценко – про проведення в Києві Всеукраїнської наукової
конференції з питань розвитку соціологічної теорії, організаторами якої
виступили Соціологічна асоціація України, Інститут соціології НАН
України та Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
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С.В. Романенко доповіла про результати web,конференції "Проблеми
сучасної соціологічної освіти".

Затверджено також графік Internet,презентацій регіональних
відділень САУ на сайті САУ: всі відділення від середини травня ц. р. повинні
тут розмістити і поновлювати інформацію про свою роботу. Вирішено
провести протягом 2008–2009 рр. акредитацію та переакредитацію
соціологічних дослідницьких центрів. Правління висловило стурбованість
скороченням навчальних курсів із соціології у непрофільних ВНЗ.

Рішенням правління присвоєно звання Почесного члена
Соціологічної асоціації України доктору історичних наук В.Г. Городяненку.

* * *
На черговому засіданні Правління САУ, яке відбулося, 16 травня

2008 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, в
центрі уваги його учасників постали два питання: затвердження Положення
про акредитацію соціологічних дослідницьких структур та про текст листа
до Міністерства освіти і науки України щодо обсягу навчальних курсів із
соціології для студентів несоціологічних спеціальностей, про що йшлося на
попередньому засіданні САУ у Львові.

З першого питання доповів В.І. Паніотто. Положення чітко визначає
умови і порядок добровільної громадської акредитації, яку здійснює
відповідно до своїх статутних положень Соціологічна асоціація України.
Акредитація, з одного боку, є визнанням і свідченням професійної
компетентності атестованої соціологічної структури, а з іншого – покликана
забезпечити ЗАХИСТ українського суспільства, громадської думки,
безпосередніх користувачів та замовників соціологічної інформації від
низькопрофесійної чи умисно сфальсифікованої соціологічної продукції,
від пропозицій сурогатних "досліджень" з наперед визначеними замовником
результатами, що нерідко використовуються в не вельми добропорядних
PR,технологіях.

Акредитація здійснюється за двома рівнями: всеукраїнським – для
організацій, що ведуть дослідження на всій території України, та
регіональним – для організацій, що поширюють свою діяльність на одну чи
кілька областей. 

Правління Асоціації у своїй діяльності з акредитації соціологічних
організацій керується Статутом САУ, Професійним кодексом соціолога
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України та даним Положенням. Організація, яка бажає отримати атестацію,
має стати  колективним членом САУ.

Акредитованим організаціям видається свідоцтво про акредитацію,
вони вносяться до реєстру. Правління САУ зобов'язане надавати перелік
акредитованих організацій будь,якій фізичній чи юридичній особі, яка
звертається по таку інформацією. 

Зрозуміло, що Положенням передбачені і заходи впливу на тих з
атестованих членів, котрі порушують професійний кодекс честі. Про їхні дії
САУ зобов'язується інформувати якнайширші кола громадськості та
позбавляти акредитації.

Тож при замовленні та оцінці результатів соціологічних досліджень
усім зацікавленим слід мати на увазі: акредитація соціологічної організації
– це серйозний аргумент у забезпеченні професійності і добросовісності її
роботи та достовірності, чесності результатів її дослідницької роботи.

Актуальність другого питання (доп. Л.Г. Сокурянська) зумовлена тим,
що суттєве скорочення обсягу навчальних курсів із соціології  у вищих
навчальних закладах для студентів несоціологічних спеціальностей
(подекуди всього до 8 год.) не дозволить реалізувати одну з головних цілей
цих курсів – формування соціологічного мислення майбутнього фахівця,
що надзвичайно важливо для становлення його як свідомого і
компетентного суб'єкта сучасних суспільних відносин.

Правління розглянуло і затвердило проект листа з цього приводу до
Міністерства освіти і науки України. В листі звертається увага на
невиваженість таких кроків і пропонує розглянути це питання на
спеціальному засідання науково,методичної комісії Міністерства,
Правління САУ і керівників соціологічних кафедр та факультетів
вітчизняних ВНЗ.
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