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Вітаємо
Віктора Георгійовича Городяненка

14 лю то го відо мо му соціоло гові — док то ру істо рич них наук, завіду ва чу
ка фед ри теорії та історії соціології Дніпро пет ро всько го національ но го
універ си те ту — Вікто ру Ге оргійо ви чу Го ро дя нен ку ви пов ни ло ся 70 років.
З ім’ям ювіляра по в’я за ний роз ви ток кількох на прямів досліджень у вітчиз -
няній соціологічній науці: за во дської соціології, соціаль но го пла ну ван ня
роз вит ку тру до вих ко лек тивів і міста та ін. Усу пе реч сте ре о тип ним уяв лен -
ням про вік Віктор Ге оргійо вич поєднує різно манітні адміністра тивні об о -
в’яз ки (віце-пре зи дент САУ, член на уко во-ме то дич ної комісії з соціології
Міністе рства освіти і на уки Украї ни, член Ради Управління ме то дич но го
за без пе чен ня із соціології Асоціації Євразійських універ си тетів, член ре -
дакційної колеґії на уко во-те о ре тич но го аль ма на ху “Грані” і на уко во го ви -
дан ня “Вісник ДНУ: Соціологія. Філо софія. Політо логія”) із влас не на уко -
вою діяльністю і є ши ро ко відо мим се ред соціологів по стра дя нсько го на уко -
во го про сто ру. Саме він в Україні є за снов ни ком те о ре тич ної шко ли з дже -
ре лоз на вства та історіографії соціології, є ав то ром по над 200 на уко вих
праць, зок ре ма більш як 20 мо ног рафій, підруч ників і на вчаль них по сіб -
ників. Під його керівниц твом в Україні роз роб ля ли ся такі міжна родні про -
ек ти, як “Мо лодь: соціокуль турні орієнтації, про бле ми за й ня тості та без -
робіття”, “Вища освіта: ліде рство для про гре су” тощо. Ва го мим є вне сок
Вікто ра Ге оргійо ви ча і в роз ви ток про фесійної освіти соціологів, відзна че -
ний по чес ним зван ням “Зас лу же ний працівник освіти Украї ни”. За участі
Вікто ра Ге оргійо ви ча сво го часу було ство ре но фа куль тет пра ва і соціології
в Дніпро пет ро всько му універ си теті, роз роб ле но дер жавні освітні про гра ми
із соціології та соціаль ної ро бо ти. А учні Вікто ра Ге оргійо ви ча, котрі ста ли
кан ди да та ми наук під його на уко вим керівниц твом, пра цю ють нині по всій
Україні. 

Вис лов люємо ювіля рові по ба жан ня плідних років под аль шої твор чої
праці і цілко ви то впев нені у здійсненні цих по ба жань.

Учні та колеґи
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