
Анатолій Олек сан дро вич є лю ди ною доб ро зич ли вою і то ле ран тною до
своїх колеґ та учнів. Ті, кому до ве ло ся пра цю ва ти під його керівниц твом, ви -
со ко його ціну ють як лю ди ну й уче но го, бо зна ють, що він за вжди підтри мує
твор чу ат мос фе ру, дослідницькі за ду ми і по ва жає дум ку інших.

Бажаємо ювіля рові міцно го здо ров ’я, ду шев но го спо кою та твор чої
енер гії у здійсненні його життєвих планів.

Колеґи та друзі

Які наші роки!
До 70-річчя Анатолія Олек сан дро ви ча Руч ки

Жит тя на уков ця пли не спокійно, не квап ли во і розмірено: зі схо дин ки
на уко вої кар’єри на іншу, з од но го на вчаль но го року в на ступ ний, від од но го
дип ло ман та/аспіран та/дис ер тан та до іншо го — аж рап том Ювілей, наче
поріг, етап, рубіж. Ми мо волі огля даєшся на зад, на про й де ний шлях,
звітуєш.

Чи ма ло ціка во го трап ля лось на цьо му шля ху. Га даю, Анатолію Олек -
сан дро ви чу є що зга да ти, чим пи ша ти ся. І не було та ко го, чого він мав би со -
ро ми тись. При наймні, я не пам ’я таю. Руч ка (усім це відомо) на диво то ле -
ран тна, доб ро зич ли ва і не конфліктна лю ди на. 

У разі, коли наші стеж ки пе ре ти на ли ся, коли ми здійсню ва ли спільні
про ек ти, бра ли участь у спільних за хо дах, по їздках, та кож мож на чи ма ло
при га да ти пам ’ят но го, не пе ресічно го, зна ко во го. Як “літали” ми на “За по -
рожці” на Та мань, батьківщи ну ювіляра, а потім — ви ног рад ни ка ми — до
Но во російська (і його Тму та ра ка нська на ту ра усебічно роз кри ва ла ся там),
як ми їзди ли до Берліна на політо логічний конґрес або в Ка товіце на з’їзд по -
льських соціологів (Руч ка за кор до ном — то окре ма тема), як у нас на на уко -
вих кон фе ренціях, збо рах та інших збіго вись ках реп ре зен ту ва ли ся — і всю -
ди Руч ка був “на ви соті” і за ли шав ся Руч кою. 

Зда ва ло ся, зовсім не дав но по закінченні аспіран ту ри в Інсти туті філо -
софії АН УРСР (кінець 1960-х років) по ча ло ся на уко во-дослідниць ке жит -
тя Анатолія Олек сан дро ви ча — від по са ди мо лод шо го на уко во го спів робіт -
ни ка до завіду ва ча відділу Інсти ту ту соціології НАН Украї ни. До сить ус -
піш ний ака демічний по ступ, і тут “не сподівано” — Пенсія. Утім, Ручці нема
зу пи ну. І в Інсти туті соціології про дов жує дослідниць ку діяльність — і далі
так само успішно: тек сти змістовні, вис ту пи ав то ри тетні, ре зуль та ти не за пе -
речні… А ще за без пе чує ав то рськи ми кур са ми ВНЗ, де го ту ють соціологів
(Київський національ ний універ си тет ім. Та ра са Шев чен ка, Київський на -
ціо наль ний універ си тет куль ту ри і мис тецтв, Національ ний пе да гогічний
універ си тет ім. М.Дра го ма но ва), і далі так само керує, кон суль тує, до по ма -
гає по шу ка чам та мо ло дим соціологам.

І на уко вий до ро бок при рос тає: розділи в ко лек тив них мо ног рафіях,
статті, вис ту пи. Не так ба га то, як раніше, але ж такі ґрун товні. Анатолій
Олек сан дро вич за вжди брав не кількістю, а якістю.
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Про те за пам ’я та ли ся ті перші публікації. Пе ре дусім — “Со ци аль ные
цен нос ти и нор мы” (1976), де було за по чат ко ва но на прям у вітчиз няній
соціології. Або, при га дую, як ми надісла ли стат тю до “Со ци о ло ги чес ких ис -
сле до ва ний” (1977) із соціології конфліктів на підставі аме ри ка нських дже -
рел, і цей ма теріал провінційних ав торів став одним із пер ших у Союзі з цьо -
го на пря му. Наші “Очер ки ис то рии со ци о ло ги чес кой мыс ли” (1992) і “Курс
історії соціологічної дум ки” (1995), які за ли ша ють ся й досі основ ним під -
руч ни ком з історії соціології в укр аїнських ви шах. Цей суб’єктив ний пе -
релік мож на по до вжи ти пізнішими роз роб ка ми й публікаціями, але й цьо го,
вва жаю, дос тат ньо, щоб Анатолій Руч ка посів по чес не місце в “Анналах”
вітчиз ня ної соціології.

Упев не ний, що це “проміжний етап” на уко во-пе да гогічної діяль ності
Анатолія Олек сан дро ви ча, і він ще по ра дує соціологічну спільно ту свої ми
пра ця ми і звер шен ня ми. Які наші роки! Чи ма ло ще по пе ре ду.

Співав тор, су пут ник по на уко во му жит тю Віктор Тан чер

Вітаємо з ювілеєм
Ва лен ти на Іва но ви ча Та ра сен ка!

27 січня відо мо му укр аїнсько му соціоло гові, док то ру соціологічних на -
ук, про фе со ру Ва лен ти ну Іва но ви чу Та ра сен ку ви пов ни ло ся 70 років. До
твор чих здо бутків ювіляра на ле жать ґрун товні досліджен ня у ба гать ох сфе -
рах вітчиз ня ної соціологічної на уки — історії, ме то до логії та теорії соціо -
логії, соціології праці та спо жи ван ня, аґрар ної соціології. Неоціне нним є
вне сок ювіляра у роз роб лен ня ак ту аль них про блем соціаль ної іден ти фіка -
ції укр аїнсько го суспільства, соціологічної діаг нос ти ки транс фор маційних
про цесів, аналіз соціаль них про блем села та се ля нства, зе мель ної та аґрар -
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