
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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ної ре форм, соціаль но го за хис ту на селі тощо. Йому на ле жить но ва то рство у 
діаг нос ту ванні соціаль них ас пектів життєдіяль ності сільської гро ма ди у
період аґрар ної ре фор ми і після неї, її соціаль них наслідків, у вип ра цю ванні
ме то ди ки діаг нос ту ван ня про цесів соцієталь них змін укр аїнсько го, зок ре ма 
сільсько го, соціуму на підставі новітніх соціот ех но логічно го та соціоінже -
нер но го підходів.

Гли бо кий інте рес до на уко вої істи ни у пізнанні лю дсько го жит тя, ши ро -
кий на уко вий світог ляд, не вга мов на жага знань, при та манні Ва лен ти нові
Та ра сен ку, на га ду ють нам про вда чу його сла вет но го зем ля ка, та кож  уро -
дженця Пол та вської землі — Гри горія Ско во ро ди. Саме з цьо го на про чуд
щед ро го краю, ба га то го не лише свої ми ро дю чи ми зем ля ми та ряс ни ми вро -
жа я ми, а й праць о ви ти ми і та ла но ви ти ми людь ми (дос тат ньо зга да ти імена
істо ри ка і гро ма дсько го діяча М.Дра го ма но ва, пись мен ників І. Кот ля ре -
всько го та М.Го го ля, ху дож ників В.Бо ро ви ко всько го та Г.Ле виць ко го, ком -
по зи торів М.Ли сен ка, братів Май бо род, при ро доз навців М.Ва ви ло ва,
В.Вер на дсько го та ін.), ру шив у свій життєвий шлях Ва лен тин Та ра сен ко.
1964 року він, зви чай ний хло пець із села Гра барівка Пи ря ти нсько го ра йо ну, 
який щиро і відда но лю бить свою зем лю, подібно до сво го да ле ко го зем ля -
ка — філо со фа і мандрівни ка — при їхав на на вчан ня до Києва, всту пив на
філо со фський фа куль тет КДУ ім. Т.Шев чен ка, а потім і до аспіран ту ри цьо -
го факультету.

На сьо годні у на уко во му до роб ку ювіляра не лише дві дис ер тації — з
філо софії (1978) та соціології (1992), а й по над 150 на уко вих праць із різних
ас пектів історії та теорії соціології, іден тифікації укр аїнсько го суспільства,
соціаль ної діаг нос ти ки транс фор маційних про цесів, про блем села та се ля -
нсько го соціуму, зе мель них та аґрар них пе ре тво рень в Україні тощо.

Крім того, В.Та ра сен ко вже по над 15 років очо лює ка фед ру історії та
теорії соціології Київсько го національ но го універ си те ту ім. Та ра са Шев чен -
ка і є чле ном Спеціалізо ва ної вче ної ради з при суд жен ня на уко вих сту пенів
у цьо му універ си теті, а та кож провідним на уко вим співробітни ком Інсти ту -
ту соціології НАН Украї ни. Важ ко пе релічити всіх учнів, сту дентів і аспi -
рантів про фе со ра Ва лен ти на Та ра сен ка, які за вдя чу ють йому як та ла но ви -
то му пе да го гу, на уко во му керівни кові та Лю дині з ве ли кої літери, яка щед ро 
віддає їм не лише свої знан ня, а й теп ло сво го ве ли ко го сер ця. 

Не о зо рий діапа зон на уко вих інте ресів Ва лен ти на Та ра сен ка за вжди
поєднується із ви со ким про фесіоналізмом вче но го-дослідни ка і пе да го -
га-про світни ка, а при нци повість і послідовність у відсто ю ванні сво го ба чен -
ня — із ро ман ти кою по е тич но го став лен ня до жит тя. Май же за двісті років
до на род жен ня на шо го ювіляра ве ли кий його зем ляк Ско во ро да чи то  сер -
йозно, чи то жар то ма якось ска зав, що світ ло вив його та не впіймав. Цей
кри ла тий вислів у яко мусь сенсі мож на за сто су ва ти і до Ва лен ти на Та ра сен -
ка — лю ди ни всебічно об да ро ва ної, твор чої, не осяж ної і не вло ви мої у своїх
за ду мах, лю ди ни, яка ще дов го ли ша ти меть ся не пе ре бор ною.

Ша нов ний Ва лен ти не Іва но ви чу! Ми, Ваші ко ле ги, друзі й учні, від щи -
ро го сер ця вітаємо Вас і зи чи мо міцно го здо ров ’я, сил, на тхнен ня, енергії та
на сна ги для под аль шої на уко вої діяль ності й активного творчого життя.
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