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ПАМ’ЯТІ КОЛЕҐИ

Cвітлої пам ’яті Скідіна Оле га Леонідо ви ча
(1957–2011)

4 лип ня 2011 після важ кої, не три ва лої хво ро би рап то во пішов з жит тя
Олег Леонідо вич Скідін — зна ний укр аїнський соціолог, на укові інте ре си
яко го були по в’я зані з тех но логічни ми про бле ма ми управління у сфері
освіти.

Ма буть, не всім нам дано за ли ши ти по собі світлу пам ’ять. І це вдається
лише тим, хто спромігся роз кри ти себе і дав мож ливість іншим роз кри ти
свій по тенціал. Олег Леонідо вич був лю ди ною ко ман ди, ліде ром-ат рак то -
ром, ско рис тав шись мо вою си нер ге ти ки. Йому вда ва ло ся так до би ра ти лю -
дей для будь-якої спра ви (чи то но вий на вчаль ний за клад, спец ра да із за хис -
ту дис ер тацій, ред ко легія збірни ка на уко вих праць або ко ман ди яхтсменів
для три ва ло го по хо ду, який він очо лю вав), що унікальність і взаємо до пов -
няльність кож но го чле на ко ман ди вми ка ли са мо ор ганізаційні ме ханізми.
Саме вони, з од но го боку, за без пе чу ва ли ви со ку ре зуль та тивність усьо го
того, чим за й мав ся Олег Леонідо вич, а з іншо го — ство рю ва ли той пси хо -
логічний клімат, що над а вав ро боті в такій ко манді ком фор тності й осо -
бистісної при ваб ли вості. У такій ко манді пе ре дусім роз кри ва ла ся і реалізо -
ву ва ла ся індивіду альність і не пов торність кож но го, що ство рю ва ло відчут -
тя осо бис тої за пи ту ва ності, не обхідності — найліпшо го мо ти ва то ра для
будь-якої діяльності.

Усе, за що він брав ся, він ро бив сумлінно і чес но.

222 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2011, 4



Соціальні тех но логії управління в сис темі освіти ціка ви ли його і як уче -
но го, і як організа то ра. Усе його жит тя було по в’я за не із сис те мою ви щої
освіти. Після закінчен ня з відзна кою істо рич но го фа куль те ту За порізько го
дер жав но го інсти ту ту 1983 року він про й шов шлях від вик ла да ча до про рек -
то ра спер шу За порізько го дер жав но го, а потім і При ват но го кла сич но го
універ си тетів.

Доля дала йому шанс у ре аль но му житті пе ревірити свої на укові ідеї на
при кладі на вчаль но го за кла ду в од но му з центрів атом ної енер ге ти ки —
Енер го дарі. Вищі на вчальні за кла ди в ма лих містах, на си че них спеціаліста -
ми ви со кої кваліфікації, — на й менш роз роб ле ний на прям у сис темі освіти в
Україні. Ба га торічний за кор дон ний досвід роз бу до ви універ си те тських
кам пусів у та ких містах поки що не дос тат ньо вив че ний і прак тич но не за сто -
со вується в нашій країні. Нам куди звичніше збільшу ва ти кількість ВНЗ у
сто лиці й ве ли ких об лас них цен трах. Олег Леонідо вич зро бив усе, щоби
його інсти тут (Енер го да рський інсти тут дер жав но го і муніци паль но го
управ ління ім. Р.Г.Хе но ха) відповідав усім ви мо гам ліцен зу ван ня й ак ре ди -
тації: і за вик ла даць ким скла дом (не так че рез за лу чен ня спеціалістів з
інших міст, як за ра ху нок ак тив ної до по мо ги мо лоді у за хисті кан ди да тських 
і док то рських дис ер тацій за всіма спеціаль нос тя ми), і за об лад наністю ау ди -
торій і бібліот е ки, кот ру (зок ре ма й в елек трон но му виг ляді) він дбай ли во
осо бис то ком плек ту вав, і за організацією хар чу ван ня сту дентів та їхньо го
дозвілля тощо.

Усі, хто там бу вав, не мог ли не помітити тех но логічності й сис тем ності у
роз в’я занні всіх за вдань, що сто я ли пе ред цим інсти ту том. Смис ло ва скла -
до ва в його підході була по в’я за на з ду хов ни ми і мо раль ни ми ціннос тя ми. У
наш не прос тий час він роз по чав з увіковічнен ня пам ’яті за снов ни ка міста
Енер го да ра, вста но вив біля вхо ду до сво го інсти ту ту по груд дя Р.Г.Хе но ха.
Він підібрав лю дей із та ким осо бис тим по тенціалом і та ких са мо дос татніх,
що, влас не ка жу чи, ко лек тив співробітників став ко лек ти вом од но думців.

Його інте рес до соціаль них тех но логій дістав відоб ра жен ня не лише в
док торській дис ер тації, в осо бис тих мо ног рафіях, а й у ство ренні умов для
об’єднан ня всіх тих, хто, подібно до ньо го, за хоп ле ний тех но логічни ми фе -
но ме на ми.

У 1998 році, об’єднав ши зу сил ля соціологів За поріжжя, Києва та Оде си, 
О.Л.Скідін за сну вав, став ши його го лов ним ре дак то ром, Міжна род ний між -
вузівський збірник на уко вих праць “Соціальні тех но логії: ак ту альні про -
бле ми теорії і прак ти ки” — фа хо ве ви дан ня із соціології та філо софії, що
вхо ди ло до пе реліку ВАК Украї ни. 2011-го з його ініціати ви підго тов ле ний
спеціаль ний, ювілей ний 50-й ви пуск цьо го збірни ка, в яко му було опубліко -
ва но праці ба гать ох провідних соціологів Украї ни.

У 2004 році з його ініціати ви ство ре но спеціалізо ва ну раду із за хис ту
дис ер тацій, яку він очо лив і яка об’єдна ла спеціалістів прак тич но всіх со -
ціологічних центрів Украї ни, що діста ло відоб ра жен ня і в складі ради, і в
складі тих, хто за хи щав свої дис ер тації. О.Л.Скідіну вда ло ся ство ри ти в раді
ат мос фе ру про фесійної співпраці, за вдя ки чому рада була при ваб ли вою для 
спеціалістів не тільки Півдня Украї ни, а й прак тич но з усіх реґіонів, включ -
но із При кар пат тям і За кар пат тям. Якби не була пе ре рва на по ши ре на в
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Російській імперії до Жов тне вої ре во люції тра диція опри люд ню ва ти сте -
ног ра ми дис кусій під час за хис ту дис ер тацій, тек сти більшості сте ног рам
ради не за пе реч но мали б са мостійне на уко ве зна чен ня. Оле гові Леонідо ви -
чу вда ва ло ся ство рю ва ти таку ат мос фе ру, коли ко жен член ради й учас ник
дис кусії прак тич но ство рю вав на уко вий текст, в яко му крім роз гля ду пе ре -
ваг і вад об го во рю ва ної дис ер тації под а ва ли ся ориґіна льні ідеї, зміцню ва ли -
ся і роз ви ва ли ся зв’яз ки між реґіональ ни ми на уко ви ми школами.

О.Л.Скідін був виз на ним спеціалістом у ца рині управління і соціаль них
тех но логій. Він був Дійсним чле ном Академії соціаль них тех но логій і му -
ніци паль но го управління (Росія), чле ном-ко рес пон ден том Академії по лi -
тич них наук (Украї на). Йому на ле жать кілька мо ног рафій, у тому числі
“Управління освітою: те о ре ти ко-ме то до логічний аналіз соціаль них тех но -
логій” (2000), “Соціологічна діаг нос ти ка в освітньо му ме нед жменті: на рис
теорії та прак ти ки” (2002), “Те о ре тичні за са ди соціологічної реф лексії адап -
таційних про цесів у за со бах ма со вої інфор мації” (2010); а та кож підруч ни ки
і на вчальні посібни ки “Осно ви ви ко рис тан ня соціаль них тех но логій в
управ лінні ви щи ми на вчаль ни ми за кла да ми” (2003), “Соціологія орга ніза -
цій” (2007), “Соціологія освіти” у 2-х кн. (2008; 2009).

Він встиг підго ту ва ти п’ять ох кан ди датів і од но го док то ра соціологічних 
наук. Олег Леонідо вич привів у соціологію ба гать ох лю дей, у тому числі
сво го сина, який за хис тив кан ди да тську дис ер тацію із соціології. Він був
Учи те лем — лю ди ною, за ко ха ною в соціологію і відда ною їй. Ко жен, кого
доля зво ди ла з Оле гом Леонідо ви чем, якщо не ста вав соціоло гом за про -
фесією, то ста вав та ким у душі.

Олег Леонідо вич умів дру жи ти. Він відчу вав і ро зумів лю дей, їхній стан.
Він підстав ляв пле че в потрібну хви ли ну, при род но і не очіку ю чи под я ки.
Він роз в’я зу вав про бле ми друзів як свої осо бисті про бле ми.

Пам ’ять про Оле га Леонідо ви ча Скідіна за ли шить ся в сер цях усіх тих,
хто зба га тив ся неоціне нним досвідом спілку ван ня з муд рою і щи рою лю ди -
ною, уче ним, в яко го на укові інте ре си відоб ра жа ли його життєве кре до й
органічно впи су ва ли ся в його лю дське жит тя, кот ре ви я ви ло ся над то ко рот -
ким.

ВАЛЕНТИНА ПОДШИВАЛКІНА,
док тор соціологічних наук,

 завіду вач ка ка фед ри соціаль ної і при клад ної пси хо логії
 Одесь ко го національ но го універ си те ту імені І.І.Меч ни ко ва

ДМИТРО ЯДРАНСЬКИЙ,
док тор соціологічних наук,

 завіду вач ка фед ри соціології та соціаль ної ро бо ти
 Національ но го технічно го універ си те ту Украї ни

 “Київський політехнічний інсти тут”
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