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ПАМ ’ЯТІ ВО ЛО ДИ МИ РА ОССО ВСЬКО ГО

3 чер вня 2010 року пішов з жит тя Во ло ди мир Леонідо вич Оссо вський — 
про фе сор ка фед ри соціології Національ но го універ си те ту “Киє во- Моги -
лян ська ака демія”, один із фун да торів сучасної укр аїнської соціології.

Во ло ди мир Леонідо вич на ро див ся 2 жов тня 1935 року в Одесі. Закінчив 
Одесь кий дер жав ний універ си тет ім. І.І.Меч нико ва (1960), аспіран ту ру
Київсько го дер жав но го універ си те ту ім. Т.Г.Шев чен ка (1968). Вик ла дав у
сільській школі (1961–1963), потім в Одесь ко му політехнічно му інсти туті
(1963–1966), Київсько му інсти туті на род но го гос по да рства (1968–1970),
був стар шим на уко вим співробітни ком Інсти ту ту філо софії АН Украї ни
(1970–1979) та завіду ва чем відділу Інсти ту ту філо софії АН Украї ни
(1979–1989). Упро довж 1989–1990 років пра цю вав в Інсти туті політо логії
та соціаль но го управління, у 1990–1992 ро ках — у Сек ре таріаті Вер хов ної
Ради Украї ни. У 1992–1993 обіймав по са ду завіду ва ча відділу Інсти ту ту
соціології НАН Украї ни, а у 1993–1996 ро ках — за ступ ни ка ди рек то ра
Інсти ту ту соціології НАН Украї ни. Від 1997-го до 2010-го був про фе со ром
ка фед ри соціології Національ но го універ си те ту “Києво-Мо ги ля нська ака -
демія”.

1969 року Во ло ди мир Леонідо вич за хис тив кан ди да тську дис ер тацію
“За гальні та спе цифічні фак то ри роз вит ку ви роб ни чої де мок ратії”, а
1986-го — док то рську дис ер тацію “Цінності про фесійної діяль ності (досвід
і ме то до логічні про бле ми соціологічно го досліджен ня)” і здо був на уко вий
ступінь док то ра філо софії за спеціальністю “Прик лад на соціологія”. У 1989
році йому при су ди ли вче не зван ня про фе со ра.
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Во ло ди мир Леонідо вич був чле ном спеціалізо ва ної ради із за хис ту
 докторських і кан ди да тських дис ер тацій Інсти ту ту соціології НАН Украї -
ни, го ло вою ред ко леґії ча со пи су “На у кові за пис ки НаУКМА. Соціологічні
 науки”, чле ном ред ко леґії ча со пи су “Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке -
тинг”, чле ном ре дакційної ради ча со пи су “Со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния”
( Москва).

На у кові й дослідницькі інте ре си Во ло ди ми ра Леонідо ви ча зо се ред жу -
ва ли ся в ца рині соціології гро ма дської дум ки, соціології ма со вих ко му -
нікацій, ме то до логії соціологічних досліджень. Во ло ди мир Леонідо вич є ав -
то ром по над 80 на уко вих праць: “Активність тру дя щих в управлінні ви роб -
ниц твом” (1973), “Прес тиж про фесій і про бле ми соціаль но-про фесійної
орієнтації мо лоді” (у співав торстві, 1979), “Тру дові орієнтації мо лоді: досвід 
і про гра ма соціологічно го досліджен ня” (1985), “Про фесійне са мо виз на -
чен ня і тру до вий шлях мо лоді” (у співав торстві, 1987), “Ма со ва інфор мація
і гро ма дська дум ка” (у співав торстві, 1990), “Гро ма дська дум ка і вла да: ме -
ханізми взаємодії” (у співав торстві, 1993) та на вчаль ний посібник “Со -
ціологія гро ма дської дум ки” (2005) та ін.

Невіддільною скла до вою про фесійної діяль ності В.Оссо всько го була
підго тов ка мо ло дих уче них і вик ла дачів. Під його керівниц твом близь ко
півто ра де сят ка аспірантів і док то рантів успішно за хис ти ли дис ер тації.

На ка федрі соціології Національ но го універ си те ту “Києво-Мо ги ля н -
ська ака демія” Во ло ди мир Леонідо вич вик ла дав кур си “За галь на соціо -
логія”, “Якісні ме то ди соціологічних досліджень”, “Соціологія ма со вих ко -
мунікацій”, “Соціологія гро ма дської дум ки”.

З 1997 року саме Во ло ди мир Леонідо вич вик ла дав кож но му но во му по -
колінню сту дентів-соціологів Мо ги лян ки ази соціологічної на уки, до того ж 
вик ла дав так, що мало хто за ли шав ся бай ду жим чи не вдо во ле ним. Пер шо -
кур сни ки від пер шо го зна йо мства із соціологією за по се ред ниц тва Во ло ди -
ми ра Леонідо ви ча на бу ва ли на й приємніших вра жень, об ра на ними спе -
ціальність ста ва ла найцікавішою і на й ко риснішою для ґрун тов но го й ціліс -
но го ро зуміння суспільства, в яко му вони жи вуть. Свої ми вра жен ня ми сту -
ден ти обміню ють ся у вірту аль но му про сторі мо ги ля нсько го фо ру му, де
анонімність і не фор мальність спо ну кає до відвер тості. Ось лише кілька  ви -
словлювань, із збе ре жен ням не фор маль но го сту д ентсько го стилю:

“І вза галі, сво го часу, коли ми були пе ре ля ка ни ми фре ша ми, яких зна йо ми -
ли з ка фед рою, саме Оссо вський був тим доб рим дя деч ком, який ска зав
щось дуже по зи тив не і всіх за спо коїв...”

“Оссов ский чу до вий!!! Він вра жає лише приємно!!! А на справді, як на
мене, дядь ко про сто су пер, при наймні вміє вик ла да ти ма теріал цікаво і
не нап руж ли во. І про сто, я люб лю Оссо всько го за стиль под ачі ма теріалу.
З ним іноді й ве се ло буває”.

“Оссо вський — пре крас ний. На пев не, у ньо го є свої не доліки, але по зи тивні 
мо мен ти для мене їх за тьма рю ють. І вза галі, я його люб лю...”

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2010, 3 211

Пам ’яті Во ло ди ми ра Оссо всько го



“Лекції су пер ові! Та й семінари були не по гані... Кла сич ний гу маністич ний
підхід до на вчан ня... Якщо тобі це потрібно — вчи, якщо ні — твої про бле -
ми, тебе ж ніхто не на пру жує, а та оцінка, яку ти потім от ри муєш, як -
раз і по ка зує те, наскільки ти зацікав ле ний тим, що вчиш...”

Зга ду ю чи Во ло ди ми ра Леонідо ви ча, ми мо волі за пи туємо себе, а чи
змог ли ми, про жив ши дов ге не лег ке жит тя, збе рег ти відвертість і доб ро зич -
ливість, го товність за пер шим по кли ком при й ти на до по мо гу, ви со кий про -
фесійний рівень, уміння і ба жан ня зно ву й зно ву тер пля че відповідати на
нескінченні “чому?” кож но го но во го по коління юних соціологів.

А Во ло ди мир Леонідо вич міг...

Колеґи з ка фед ри соціології
Національ но го універ си те ту

 “Києво-Мо ги ля нська ака демія”

Мій Оссо вський

“Лу ко ви ця пам ’яті”, го во рить Ґюн тер Ґрас, зга ду ю чи своє дов ге жит тя і
три ва лу історію. Коли що ра зу підсту па ють сльо зи, вар то лише тор кну ти ся
про зо рих пе люстків того часу, який не по вер ну ти і не змінити. Має бути в
кож но го, хто пе рей шов певні ру бежі, вже за го тов ле ний цей плід, що со чить -
ся гірким не кта ром, що ввібрав у себе всю нашу сен ти мен тальність і німоту,
котрі і є на й пер шим жес том, звер не ним услід. Але на моєму столі в тендітній 
по су дині якісь інші ди во вижні пло ди, що за па мо роч ли во пах нуть,  пере -
хоплюючи под их, щоби при хо ва ти свій тер пкий до лівос то рон ньо го болю
при смак. Ніби не помітно їх стає де далі більше, але їх за вжди мож на буде
 перелічити. Ці про сті об чис лю вальні опе рації відбу ва ють ся самі по собі,
з на го ди і невідомо чому, за ста ють зне наць ка у при зна че них не для того си -
ту аціях, коли на чеб то все, зреш тою, нор маль но, і без тур ботність уже ви -
маль о вується на обрії. Ста ни пам ’я тства, що те пер постійно нас  супро -
воджують.

Про це я ще нічого не знаю, коли стою в ко ри дорі шос то го по вер ху на
Кірова, 4 й очікую на Оссо всько го Во ло ди ми ра Леонідо ви ча, як мені на зва -
ли його ім’я. З про чи не них две рей лунає го лос Віри Ілларіонівни (здається,
вона встиг ла мене роз гледіти) з обіцян кою взя ти до себе в маш бю ро, якщо
до ве деть ся. І от імпо зан тний, з ве се ли ми очи ма і світлою ру дою ше ве лю рою
чо ловік кру тить у ру ках, ніби якусь не зро зумілу річ, мій універ си те тський
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