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28 лис то па да 2008 року пішов із жит тя док тор соціологічних наук, про -
фе сор, завіду вач ка фед ри політич ної соціології, про рек тор Харківсько го
національ но го універ си те ту ім. В.Н.Ка разіна, віце-пре зи дент Схі дно -
українського фон ду соціаль них досліджень, го ло ва кон троль но-ревізійної
комісії Соціологічної асоціації Украї ни Олексій Іго ро вич Нав роць кий.

Пси хо лог за пер шою освітою та соціолог за по кли кан ням, він май же 25
років сво го, на жаль, ко рот ко го, але яс кра во го жит тя при свя тив служінню
соціологічній науці та освіті.

1982 року О.Нав роць кий закінчив біологічний фа куль тет Харківсько го
універ си те ту за спеціальністю “пси хо логія”. Лише кілька років він пе ре бу -
вав поза меж ами alma mater, спо чат ку на ка федрі пси хо логії Харківсько го
інсти ту ту вдос ко на лен ня лікарів, а потім на ка федрі філо софії Харківсько го 
інсти ту ту місько го гос по да рства. Про те Олексія Іго ро ви ча ніколи не за ли ша -
ла дум ка про по вер нен ня до рідно го універ си те ту, що він і зро бив у 1987 ро ці.

Всту пив ши до аспіран ту ри ка фед ри соціології Харківсько го універ си -
те ту, він став одним із улюб ле них учнів, послідов ни ком та од но дум цем про -
фе со ра Оле ни Олек сандрівни Яку би, під на уко вим керівниц твом якої були
підго тов лені його кан ди да тська та докторська дисертації.

Після успішно го за хис ту кан ди да тської дис ер тації О.Нав роць кий пра -
цює на уко вим співробітни ком соціологічної ла бо ра торії Харківсько го унi -
вер си те ту, а тро хи пізніше стає ди рек то ром ство ре но го за його ініціати ви
Соціологічно го цен тру Харківсько го відділен ня Соціологічної асоціації
Укра ї ни.

Нап рикінці 1980-х — на по чат ку 1990-х років О.Нав роць кий раз ом із
 нау ковцями із Мос кви та Ду шан бе, Мінська та Тбілісі бере ак тив ну участь у
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реалізації чис лен них соціологічних досліджень із про блем сту д ентства та
ре фор му ван ня ви щої освіти, здійсню ва них за про гра мою “Гро ма дська дум -
ка”, ство ре ною при Міністерстві ви щої освіти ко лиш ньо го Ра дя нсько го Со -
ю зу. Здо був ши за вдя ки цьо му ве ли чез ний досвід дослідниць кої ро бо ти,
Олексій Іго ро вич пра цює до цен том ка фед ри соціології Харківсько го унi -
вер си те ту. Ра зом із колеґами по соціологічно му фа куль те ту в 1994 році він
за сно вує Східно ук р аїнський фонд соціаль них досліджень і стає його віце-
 пре зи ден том. У цей період під його керівниц твом чи за без по се ред ньої
участі були про ве дені де сят ки емпірич них досліджень як за галь но націо -
наль но го, так і міжна род но го рівня. Зав дя ки цим досліджен ням ім’я та до ро -
бок О.Нав роць ко го сьо годні доб ре відомі соціоло гам не лише Украї ни, а й
Австрії, Німеч чи ни, США, Великої Британії, Росії, Білорусі, Вірменії, Гру -
зії, Казахстану, Киргизії, Латвії та інших країн.

Сьо годні важ ко уя ви ти собі Харківський універ си тет без Олексія Іго ро -
ви ча Нав роць ко го, який упро довж останніх де сяти років очо лю вав над зви -
чай но важ ли ву та склад ну лан ку універ си те тської сис те ми управління як
про pек тор з організації на вчаль но-ви хов но го про це су та соціаль но-еко но -
мічних пи тань Харківсько го національ но го університету ім. В.Н.Каразіна.

Діяльність, якою Олексій Іго ро вич за й мав ся всі ці роки, була про дов -
жен ням та реалізацією його на уко вих по шуків. Док то рська дис ер тація про -
фе со ра Нав роць ко го була при свя че на про бле мам інно ваційно го роз вит ку
вітчиз ня ної ви щої шко ли. Зав дя ки роз роб леній ним кон цепції у Харків -
сько му національ но му універ си теті та в де я ких інших ВНЗ Хар ко ва було
впро вад же но чи ма ло освітніх інно вацій, спрямованих на реформування
навчального процесу.

По туж ний аналітик, вдум ли вий уче ний та досвідче ний прак тик, Олек -
сій Іго ро вич ніколи не прий мав нічого на віру і не сліду вав сліпо  розпоря -
дженням “згори”, які су перечили його влас ним по гля дам та уяв лен ням про
шля хи роз вит ку ви щої освіти в Україні. Він кри тич но ста вив ся до Бо ло н -
сько го про це су, вва жа ю чи, що вітчиз ня на вища шко ла може втра ти ти на ко -
пи че ний по зи тив ний досвід, якщо без дум но за про вад жу ва ти ме цю сис те му.
Ідеї О.Нав роць ко го щодо ста ну та пер спек тив роз вит ку освітньої сфе ри су -
час но го укр аїнсько го суспільства вик ла дені у більш як 60 на уко вих стат тях,
у двох індивідуальних та численних колективних монографіях.

Окрім про бле ма ти ки соціології освіти, ве ли ку ува гу у своїй на уковій
діяль ності О.Нав роць кий приділяв пи тан ням вив чен ня гро ма дської дум ки,
елек то раль ної по ведінки, соціаль ної політики, політич них пре фе ренцій ук -
р а їн сько го населення тощо.

Плідною пра цею Олексій Іго ро вич Нав роць кий за слу жив чис ленні від -
зна ки — под я ки, гра мо ти тощо від Харківської об лас ної дер жав ної ад мінi ст -
ра ції, Міністе рства освіти і на уки Украї ни, зок ре ма знак “Відмінник освіти
Украї ни”. І це лише не знач на час тка тієї ува ги та шани, що на них заслуговує
ця людина.

Олексій Іго ро вич Нав роць кий ба га то зро бив для Харківсько го націо -
наль но го універ си те ту ім. В.Н.Ка разіна, для сво го рідно го соціологічно го
фа куль те ту, але, як він сам го во рив, універ си тет зро бив для ньо го знач но
більше. У Харківсько му універ си теті роз крив ся його та лант на уков ця,  ви -
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кладача та організа то ра. Хоч би що він ро бив, хоч би яких успіхів до ся гав,
хоч би яке місце посідав, Олексій Іго ро вич за вжди на го ло шу вав, що всіма
свої ми здобутками він зобов’язаний університетові.

Олексія Іго ро ви ча за вжди відрізня ли твор чий по шук, інно ваційність,
над зви чай на пра цез датність, на по лег ливість у до сяг ненні по став ле ної мети, 
цілес пря мо ваність, мужність, над зви чай на воля до життя.

Важ ко пи са ти і го во ри ти про таку мо ло ду, спов не ну життєвих планів,
енергійну лю ди ну, як Олексій Іго ро вич Нав роць кий, у ми ну ло му часі. Але
смерть не вбла ган на, про те вона не може відня ти у нас пам ’ять, по ва гу і лю -
бов до на шо го то ва ри ша, колеґи, відо мо го на уков ця, блис ку чо го організа то -
ра універ си те тської освіти, чуй ної, сонячної особистості і відданого друга.

17 чер вня 2008 року ми по здо ров ля ли Олексія Іго ро ви ча Нав роць ко го з
його 50-річчям, сьо годні його немає з нами. Але він за ли шив ся жити в на ших 
сер цях, у сер цях усіх тих, хто знав його, пра цю вав із ним по руч, по ва жав і
любив цю Людину.

Вик ла дачі та співробітни ки соціологічно го фа куль те ту
 Харківсько го національ но го універ си те ту ім. В.Н.Ка разіна

Бюро Харківсько го відділен ня Соціологічної асоціації Украї ни

Правління Соціологічної асоціації Украї ни
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