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НАШІ ЮВІЛЯРИ

Ва лен ти ну Ко роль ку, ко лезі, то ва ри шу, вче но му!

Ва лен ти ну Ко роль ку, од но му з лідерів вітчиз ня них соціології та соціаль них
наук, ви пов нюється 70 років — життєва віха на шля ху гар монійно го поєднан ня ба га -
тог ран но го про фесійно го досвіду, життєвої муд рості, крис талізації кра щих лю д -
ських осо бис тих якос тей на шо го колеґи й то ва ри ша.

Ва лен тин Гри го ро вич є одним з фун да торів відділу історії та теорії Інсти ту ту
соціології НАН Украї ни. На по чат ку ро бо ти цьо го підрозділу він раз ом із В.Тан че -
ром був співав то ром чи не пер шої збірки пе ре кладів хрес то матійних текстів про -
відних аме ри ка нських соціологів та аналітич но го огля ду чільних на прямів роз вит -
ку то го час ної соціологічної на уки (“Со ци о ло ги чес кая те о рия се го дня”. — К.: ІС
НАНУ, 1994). Збірка і сьо годні вхо дить до пе реліку ба зо вих книг у підго товці сту -
дентів та аспірантів соціологів, особ ли во тих, хто спеціалізується на історії та теорії
соціології. Потім були розділи в на уко вих пра цях відділу з про блем суспільної
транс фор мації, соціаль них змін і ґло балізації, час ти ни в по пу ляр них підруч ни ках із
за галь ної соціології, при свя че них, зок ре ма, су часній соціологічній науці, осмис лен -
ню особ ли вос тей вітчиз ня ної суспільної транс фор мації. Цей вне сок Ва лен ти на Гри -
го ро ви ча у роз бу до ву укр аїнської соціології ще буде, сподіваємося, оціне ний. Він за -
ли шається в ній без за пе реч но свої ми пра ця ми, учня ми, ре аль ною учас тю в роз вит ку
соціології в Україні.

Із ча сом Ва лен тин Гри го ро вич по вер нув у бік роз роб лен ня те о ре ти ко-ме то до -
логічних підва лин PR — теорії та прак ти ки зв’язків із гро мадськістю. Підго ту вав ши
низ ку фун да мен таль них праць з цьо го на пря му соціаль но го знан ня, він здо був ши -
ро ке виз нан ня як кла сик вітчиз ня ної PR-спеціалізації. Поєднан ня гли бо ких знань у
ца рині соціологічної теорії з прак тич ним за сто су ван ням PR-тех но логій за без пе чи -
ло йому по чес не місце се ред фахівців цієї дис ципліни не лише в Україні, а за її меж -
ами. У своїх пра цях з про бле ма ти ки зв’язків із гро мадськістю В.Ко роль ко за вжди
на го ло шує, що справжні де мок ра тичні відно си ни різних суспільних інсти туцій з
гро мадськістю ха рак те ри зу ють ся на сам пе ред відповідальністю, чесністю і від -
критістю. Вони не ма ють нічого спільно го з тим убо гим та інстру мен таль ним трак -
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ту ван ням цієї сфе ри, яке й досі незрідка домінує в на ших су час них прак ти ках ви бор -
чих тех но логій та бізне со вих маніпуляцій. 

Най ви разнішими лю дськи ми ри са ми Ва лен ти на Ко роль ка ви да ють ся його роз -
суд ли ва зва женість, такт і доб ро зич ливість. Лю ди на інтеліґен тна і рівна — він то ле -
ран тно ста вить ся до “нерівнос тей” інших, за вжди орієнто ва ний на зла го ду, го то вий
“підста ви ти пле че” у спільній справі. Колеґи не одно ра зо во мали змо гу пе ре свідчи -
тись у то ва рись ких, лю дських якос тях Ва лен ти на Ко роль ка під час спільної на уко -
вої ро бо ти, пе да гогічної прак ти ки, пре зен тацій на укр аїнських та міжна род них на -
уко вих фо ру мах. Київ, Мос ква, Берлін, Бу ха рест — всю ди він підтвер джу вав свій
фа хо вий рівень і діста вав за слу же не виз нан ня колеґ. Від США до Сибіру, від
Африки до За по ляр ’я — Ва лен тин Гри го ро вич Ко роль ко гідно пред став ляє укр а -
їнську соціологічну на уку.

Ми щиро бажаємо йому міцно го здо ров ’я і твор чої енергії, зи чи мо й над алі ак -
тив но діяти на дослідниць ко му та пе да гогічно му на пря мах з незмінною твор чою на -
сна гою на бла го суспільства і вітчиз ня ної соціологічної на уки! 

Колеґи та друзі
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