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Пішов із жит тя відо мий спеціаліст у ца рині мис тец тва, про фе сор, док тор
філо со фських наук, завіду вач ка фед ри соціології Академії керівних кадрів
куль ту ри і мис тец тва Олек сандр Ми ко ла йо вич Се маш ко. Смерть вир ва ла з лав
вітчиз ня них соціологів спов не но го енергії, за ко ха но го у свою спра ву вче но го
і вик ла да ча, чле на То ва рис тва те ат раль них діячів Украї ни, ка ва ле ра ордена
“Знак по ша ни”.

Олек сандр Ми ко ла йо вич Се маш ко на ле жав до коґорти вче них, яким до ве -
ло ся у своєму житті влас ни ми зу сил ля ми “про би ва ти ся” на верхні по вер хи на -
уко вої кар’єри і які при цьо му зуміли збе рег ти са мовідда ну лю бов до про фесії,
скромність, гідність і лю дяність. Він на ро див ся 1937 року в сім’ї вчи телів і
провів ди ти нство в селі, на бе резі Дніпра, де, ма буть, і за ро ди ло ся його ес те тич -
не світовідчут тя і лю бов до пре крас но го. Закінчив ши у 1959 році фа куль тет
історії, укр аїнської мови і літе ра ту ри Івано- Франківсько го пе да гогічно го інсти -
ту ту, по за вер шенні на вчан ня відслу жив у війську і склав ек стер ном канд -
мінімум із філо софії. Він не мав жод них сумнівів: “те, що вічно співає все ре дині” 
при ве ло його в ес те ти ку. Успішно закінчив ши аспіран ту ру при ка федрі філо -
софії Дніпро пет ро всько го універ си те ту, Олек сандр Ми ко ла йо вич дос тро ко во
за хис тив кан ди да тську дис ер тацію з теми “Ху дожні по тре би сту дентів: шля хи
та спо со би їх роз вит ку”. Після за хис ту пра цю вав на вик ла дацькій нині у ви щих
на вчаль них за кла дах За поріжжя і Дніпро пет ро вська. У 1986 році в Інсти туті
філо софії АН УРСР успішно за хис тив док то р ську дис ер тацію з про бле ми фор -
му ван ня ху дожніх по треб лю ди ни, а рік по то му про дов жив свою ба га тог ран ну
діяльність вче но го-соціоло га і вик ла да ча ви щої шко ли вже в Києві.

Перу Олек сан дра Ми ко ла йо ви ча на ле жать по над 150 на уко вих публіка -
цій — ста тей, мо ног рафій, а та кож на вчаль них посібників, що здо бу ли за слу же -
ну по пу лярність у се ре до вищі на уко вої гро ма дськості й сту д ентської мо лоді.
Його твор чий до ро бок по в’я за ний на сам пе ред із висвітлен ням про блем теорії,
історії та соціології куль ту ри, мис тец тва, роз вит ку ху дожніх по треб, ес те тич но -
го ви хо ван ня, украї ноз на вства. Він є ав то ром (співав то ром) та ких відо мих в
Україні праць, як “Ху дожні по тре би та їх роз ви ток у мо лоді” (1977), “Соціаль -
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но-ес те тичні про бле ми роз вит ку ху дожніх по треб” (1985), “Соціологія: Курс
лекцій” (1996), “Соціологія куль ту ри” (2002), “Соціологія мис тец тва” (2005).

Зас лу гою Олек сан дра Ми ко ла йо ви ча як дослідни ка куль тур них змін, що
роз по ча ли ся від часів про го ло шен ня не за леж ності Украї ни (1991), є вве ден ня в
ком плекс наук про вітчиз ня ну куль ту ру ка те горії «нова соціокуль тур на ре -
альність», функція якої по ля гає у фіксу ванні інтеґраль но го об ра зу суспільства і
його куль ту ри в період мо дернізації й транс фор мації по стра дя нсько го про сто -
ру. Основ ни ми вимірами но вої соціокуль тур ної ре аль ності вче ний вва жав: змi -
ну век то ра ду хов них про цесів, пе ре оцінку ціннос тей і фор му ван ня но вої ієрар -
хії їх, пе рехід від мо нос ти лістич ної до полістилістич ної куль ту ри, від вер ти -
каль но-ієрархічно го до го ри зон таль но-реґіональ но го при нци пу реґулю ван ня
куль тур них про цесів і низ ку інших ознак. Емпірич не вив чен ня й те о ре тич не
осмис лен ня зга да них ознак і тен денцій Олек сандр Ми ко ла йо вич вва жав своїм
без по се реднім об о в’яз ком. У цьо му зв’яз ку він мав безліч твор чих за думів,
планів на май бутнє, мав намір реалізу ва ти їх у пев них дослідниць ких та
організаційних про ек тах. Роз по ча та ним спра ва ма ти ме гідних на ступ ників і
учнів.

Друзі та ко ле ги
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