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Біографія По по вої Ірини Марківни

Ірина Марківна По по ва на ро ди ла ся 3 бе рез ня 1931 року в Рос тові-
 на-Дону в сім’ї пред став ників технічної інтеліґенції. Бать ко — По пов Мар ко
Апкарович, інже нер-тех но лог за фа хом, у роки Ве ли кої Вітчиз ня ної війни
був сек ре та рем Крас но да рсько го міськко му КПРС із про мис ло вості, одним
із організа торів пар ти за нсько го руху на Ку бані, у 1942 році за ги нув під
Крас но да ром під час ви ко нан ня бо йо вої опе рації. Мати — Астахова Віра
Ми ко лаї вна, інже нер-тех но лог за фа хом, по мер ла 1964 року в Одесі.

Ірина Марківна була пер шим в Україні док то ром філо со фських наук зі
спеціаль ності “при клад на соціологія”, однією з фун да торів су час ної укр а -
їнської соціології. Спеціалізу ва ла ся із про блем соціаль ної філо софії, за -
галь ної соціології, соціологічної ме то до логії, еко номічної соціології, соціо -
логії праці, соціаль но го управління, соціології осо бис тості.
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Інте рес до філо со фських пи тань оста точ но виз на чив ся вже у школі. Але
в абстрак тних філо со фських по бу до вах найцікавішими для І.По по вої були
про бле ми лю ди ни, її жит тя в суспільстві, за лежність лю дей від суспільства і
їхня мож ливість впли ва ти на ньо го. Прихід По по вої до соціаль ної філо софії 
й соціології, та ким чи ном, був не ви пад ко вим. У 1953 році вона з відзна кою
за вер ши ла на вчан ня на філо со фсько му фа куль теті Ленінгра дсько го дер -
жав но го універ си те ту. Аспіран ту ру закінчи ла в Мос ко всько му дер жав но му
універ си теті по ка федрі історії філо софії. На у ко вим керівни ком її був відо -
мий філо соф Т.Ойзер ман. У травні 1961 року Вче на рада Мос ко всько го дер -
жав но го універ си те ту при су ди ла їй ступінь кан ди да та філо со фських наук.
Кан ди да тська дис ер тація була на пи са на на тему “Пси хо логізм як ха рак тер -
на риса су час ної аме ри ка нської соціології”. У червні 1976 року Вче ною ра -
дою Ленінгра дсько го дер жав но го універ си те ту І.По повій був при суд же ний
ступінь док то ра філо со фських наук за спеціальністю “при клад на соціо -
логія”. Те мою док то рської дис ер тації було “Сти му лю ван ня як спосіб управ -
ління тру до вою діяльністю”.

Упро довж 1950–1970-х років По по ва пра цю ва ла ла бо ран том, асис тен -
том, стар шим вик ла да чем, до цен том ка фед ри філо софії Одесь ко го дер жав -
но го універ си те ту ім. І.Меч ни ко ва. По пер вах Ірині Марківні до во ди ло ся
чи та ти лекції з філо софії на дуже різних фа куль те тах Одесь ко го дер ж -
універ си те ту — фізич но му, хімічно му, ме ханіко-ма те ма тич но му, філо ло -
гічно му. Вона му си ла тя ми ти в найрізно манітнішому ма теріалі, дуже да ле -
ко му від соціаль ної філо софії й соціології. Але це спри я ло роз вит ку на ви чок 
з обґрун ту ван ня сфор муль о ва них по ло жень, стро гості суд жень і до казів.
Найбільшою мірою вик ла даць ка діяльність І.По по вої ви я ви ла ся по в’я за -
ною зі сфе рою соціології, коли вона по ча ла пра цю ва ти з істо ри ка ми — роз -
роб лен ня філо со фсько го кур су для істо рич но го фа куль те ту при ще пи ло їй
смак до те о ре тич ної соціології. Крім того, вик ла дан ня на істо рич но му фа -
куль теті ви ли ло ся в те, що знач ну час ти ну її учнів ста нов лять ви пус кни ки
саме цьо го фа куль те ту. На за гал І.По по вою підго тов ле но по над 20 кан ди -
датів філо со фських, еко номічних і соціологічних наук.

У 1969 році Ірина Марківна По по ва при ка федрі філо софії Одесь ко го
дер жав но го універ си те ту ім. І.Меч ни ко ва ство ри ла на уко во-дослідниць ку
соціологічну гру пу, що здійсню ва ла досліджен ня на Одесь ко му суд но ре -
мон тно му за воді ім. 50-річчя Ра дя нської Украї ни. У 1970–1975 ро ках І.По -
по ва, як завіду вач ка відділу соціології Одесь ко го відділен ня Інсти ту ту еко -
номіки Академії наук УРСР, ство ри ла тут подібну на уко во-дослідниць ку
соціологічну гру пу, що охоп лю ва ла свої ми досліджен ня ми суд но ре монтні
за во ди вже СРСР у цілому. Досліджен ня про во ди ли ся та кож і в мо рських
по ртах. У цей час І.По по вою та її колеґами з на уко во-дослідниць кої со -
ціологічної гру пи була роз роб ле на ме то дич на база для опе ра тив ної со -
ціологічної ро бо ти на про мис ло вих підприємствах. У 1975 році По по ва й
основ ний склад на уко во-дослідниць кої соціологічної гру пи по вер ну ли ся до 
Одесь ко го дер жав но го універ си те ту ім. І.Меч ни ко ва, де при ка федрі філо -
софії гу манітар них фа куль тетів був ство ре ний соціологічний підрозділ,
співробітни ки яко го вив ча ли гро ма дську дум ку і соціаль не са мо по чут тя
 населення, його ма теріаль не ста но ви ще і соціаль но-еко номічні й політичні
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орієнтації, а та кож елек то раль ну по ведінку, міжнаціональні відно си ни,
куль тур но-мов ну си ту ацію й ба га то інших фе но менів ма со вої свідо мості та
по ведінки. Про ре зуль та ти своїх досліджень По по ва і чле ни на уко во- до -
слідниць кої соціологічної гру пи постійно інфор му ва ли гро мадськість міста
й управлінські струк ту ри — че рез за со би ма со вої інфор мації, а та кож чис -
ленні довідки, що над си ла ли ся до різних управлінських і гро ма дських ор -
ганізацій. У ЗМІ По по ва та її колеґи опубліку ва ли не один де ся ток ста тей, в
яких аналізу ва ли ся ре зуль та ти досліджень. За раз час ти на співробітників
цьо го соціологічно го підрозділу (яко го вже не існує) пра цю ють в одесь ко му
інфор маційно-дослідниць ко му соціологічно му центрі “Пульс”, про дов жу -
ю чи ана логічні досліджен ня; інші — вик ла да ють в Інсти туті соціаль них
наук Одесь ко го національ но го універ си те ту, в Ха йсько му універ си теті (Із -
раїль); пра цю ють в Інсти туті соціології Російської ака демії наук. Відзна чи -
мо та кож, що І.По повій до ве ло ся бути на уко вим керівни ком більш як 30 на -
уко во-дослідниць ких робіт із при клад ної соціології.

У 1975–1992 ро ках про фе сор По по ва була завіду вач кою ка фед ри філо -
софії й за галь но гу манітар но го знан ня гу манітар них фа куль тетів Одесь ко го
дер жав но го універ си те ту ім. І.Меч ни ко ва, а з бе рез ня 1992 року — від дня
ство рен ня ка фед ри соціології Інсти ту ту соціаль них наук Одесь ко го на -
ціональ но го універ си те ту ім. І.Меч ни ко ва — про фе со ром цієї ка фед ри.

Ірині Марківні По повій по щас ти ло на вча ти ся й тісно співпра цю ва ти з
та ки ми фун да то ра ми ра дя нської соціології, як росіяни В.Ядов, А.Здра во -
мис лов, Б.Гру шин, Т.Зас ла вська, Ю.Ле ва да, Р.Ривкіна, Г.Оси пов, І.Кон,
М.Лапін, Ю.За мошкін і наші співвітчиз ни ки В.Чор но во лен ко, В.Оссо в -
ський, О.Яку ба. Осо бис та друж ба по в’я зу ва ла Ірину Марківну та її чо ло -
віка — док то ра філо со фських наук, про фе со ра Леоніда Ми ко ла йо ви ча Кур -
чи ко ва із відо мим істо ри ком Р.Мед ведєвим. І.По по ва осо бис то зна ла ба -
гать ох “шістде сят ників” — Л.Кар пи нсько го, Ю.Красіна, Г.Щед ро виць ко го,
ціл ком поділяла їхні по гля ди та на строї.

 До жод ної на уко вої шко ли себе не відно си ла. Але виз на ва ла осо бис тий
вплив на її фор му ван ня як дослідни ка, по-пер ше, Ю.За мошкіна, кот рий
дуже ба га то зро бив для відрод жен ня й утвер джен ня вітчиз ня ної соціології,
й, по-дру ге, відо мо го філо со фа і логіка А.Уйо мо ва.

І.По по ва є ав то ром кон цепції сти му лю ван ня як якісно відмінно го від
ціннісно-нор ма тив но го спо со бу реґулю ван ня лю дської по ведінки та кон -
цепції “подвійності лю дсько го досвіду” (пред мет но-прак тич но го та сим -
волічно го), яку вона ви ко рис то ву ва ла з ме тою інтер пре тації опи ту вань на -
се лен ня, що про во ди ли ся в по стра дя нсько му про сторі. Вона за про ва ди ла в
соціологічний ужи ток по нят тя “по всяк ден на іде о логія”, по ка зав ши його ев -
рис тичність і доцільність ро бо ти з ним під час соціологічно го аналізу про -
блем ево люції по всяк ден ної свідо мості.

Помітним яви щем у на уко во му житті Украї ни став вихід дру ком но вих
на вчаль них посібників із соціології в рам ках про гра ми “Тран сфор мація гу -
манітар ної освіти в Україні”. Одним із на й кра щих на вчаль них посібників,
реалізо ва них у рам ках цієї про гра ми, ви я ви ла ся книж ка І.По по вої “Со -
ціологія: Про пе дев тич ний курс” (К., 1998), ви да на укр аїнською та ро -
сійською мо ва ми. По по вою роз роб ле но й упро вад же но в про гра му підго тов -
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ки одесь ких сту дентів-соціологів такі кур си, як “Вступ у спеціальність”,
“Соціологія осо бис тості”, “Ме то до логія і логіка на уко во го досліджен ня”.
Вона є та кож ав то ром розділу в підруч ни ку з еко номічної соціології (Роз -
діл 2. Соціаль на сфе ра еко номічної життєдіяль ності суспільства // Еко -
номічна соціологія : Нав чаль ний посібник / За ред. В.Пи ли пен ка). — К.,
2002. — С. 33–77).

У 1980-ті роки І.По по ва була чле ном Правління Ра дя нської со ціо ло -
гічної асоціації та чле ном Комітету з про фесійної ети ки, від 1991-го до 2003
року — го ло вою Бюро Півден но-Укр аїнсько го відділен ня Соціологічної
асоціації Украї ни, до 2004 року — чле ном Правління САУ, а від 2004-го —
чле ном Комісії з ети ки САУ. 23 квітня 1998 року рішен ням III з’їзду САУ
І.По по ву було об ра но по чес ним чле ном цієї асоціації. Вона бра ла участь
у роз роб ленні Ко дек су про фесійної ети ки соціоло га САУ, за твер дже но го
V з’їздом САУ 20 трав ня 2004 року. На VI (по за чер го во му) з’їзді САУ, що
відбув ся в Хар кові 14 квітня 2007 року, була об ра на го ло вою Комісії з про -
фесійної ети ки САУ й очо лю ва ла цю Комісію до са мої своєї смерті.

Нап рикінці 1980-х — на по чат ку 1990-х років Ірина Марківна була чле -
ном чи не єди них тоді гро ма дських організацій, що об сто ю ва ли при нци пи
де мок ратії, — На род но го Руху Украї ни та Істо ри ко-про світниць ко го, пра -
во за хис но го і бла годійно го то ва рис тва “Одесь кий Ме моріал”.

Ре зуль та ти на уко вих і прак тич них досліджень І.По по вої втіли ли ся у
більш як 80 публікаціях, до чис ла яких на ле жать підруч ни ки, на вчаль но-ме -
то дичні посібни ки, мо ног рафії й де сят ки ста тей, знач на час ти на яких опуб -
ліко ва на в та ких ви дан нях, як “Воп ро сы со ци о ло гии”, “Со ци о ло ги чес кие
ис сле до ва ния”, “Філо со фська і соціологічна дум ка”, “Со ци о ло ги чес кий
жур нал”, “Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг” та ін.

У 2006 році Ірина Марківна По по ва ви да ла істо ри ко-соціологічні на ри -
си “1989–1991. Діаг ноз часу (оде си ти про себе та зміни в суспільстві)”,
 метою яких є ха рак те рис ти ка по всяк ден ної свідо мості в період кри зи “пе ре -
бу до ви”.

Ірина Марківна По по ва не сподівано по мер ла 28 трав ня 2008 року.
29 трав ня 2008 року Півден но-Укр аїнське відділен ня САУ та Інсти тут

соціаль них наук Одесь ко го національ но го універ си те ту ім. І.Меч ни ко ва
ухва ли ли рішен ня, згідно з яким над алі пам ’яті І.По по вої при свя чу ва ти -
меть ся щорічна Міжна род на на уко ва кон фе ренція “Одеські соціологічні
чи тан ня” (перші Чи тан ня відбу ли ся вос е ни 2007 року за ак тив ної участі
Ірини Марківни).

ОЛЕКСАНДР ПАНКОВ,
кан ди дат соціологічних наук,

 до цент ка фед ри соціології Інсти ту ту соціаль них наук
 Одесь ко го національ но го універ си те ту ім. І.Меч ни ко ва
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