
Наші вітан ня ювіля рові!

Док тор філо со фських наук, про фе сор Іван Ми ко ла йо вич Гав ри лен ко — ви дат -
ний укр аїнський філо соф і соціолог, соціаль ний мис ли тель, аналітик, інтеліґент у
спра вжньо му ро зумінні цьо го сло ва, муд ра, доб ра, лю ди на. Зав жди го то вий при й ти
на до по мо гу, не бай ду жий як до своїх друзів, колеґ, так і до долі своєї Батьківщи ни.

Іван Ми ко ла йо вич по чав свою тру до ву кар’єру жур налістом у ра йонній га зеті в
За порізькій об ласті, 1964 року закінчив філо со фський фа куль тет Київсько го дер -
жав но го універ си те ту. По над 45 років Іван Ми ко ла йо вич при свя тив на уко во-пе да -
гогічній діяль ності, роз по чав ши свій твор чий шлях у За порізько му ма ши но будівно -
му інсти туті ім. В.Я.Чу ба ря. Після закінчен ня аспіран ту ри про дов жив вик ла даць ку
ро бо ту в Одесь ко му ви що му мо рехідно му учи лищі. У 1990-му Іван Ми ко ла йо вич
за хис тив док то рську дис ер тацію “Філо со фсько-соціологічні за са ди бур жу аз ної со -
ціології освіти. Кри тич ний аналіз”. По над 15 років про фе сор очо лю вав ка фед ру
філо софії та політе ко номії у Хер со нсько му дер жав но му пе да гогічно му інсти туті
ім. Н.Кру пської, ба га то років пра цю вав на ка федрі га лу зе вих соціологій Київсько го
національ но го універ си те ту імені Та ра са Шев чен ка. У 2002 році по чав пра цю ва ти в
Академії праці і соціаль них відно син завіду ва чем і про фе со ром ка фед ри соціології
та соціаль но го управління. І сьо годні Іван Ми ко ла йо вич є чле ном ко лек ти ву
кафедри.

Уче ний є ав то ром ба гать ох на уко вих ста тей, мо ног рафій, на уко вих посібників.
Його праці ши ро ко відомі се ред на уко вої та сту д ентської спільно ти, вони охоп лю -
ють ба га то на прямів досліджень у ца ри нах ме то до логії, ме то ди ки, за галь ної та га лу -
зе вої соціології. На йак ту альнішими з них є “Соціологія освіти”, “Соціологія: со -
ціаль на ста ти ка”, “Соціологія: соціаль на ди наміка”, “Соціологія організацій”, “Су -
час на за рубіжна соціологія”.

Коло на уко вих інте ресів І.М.Гав ри лен ка є дуже ши ро ким і різно манітним.
Останні роки Іван Ми ко ла йо вич при свя тив аналізу про цесів,  ха рак тер них для су -
час но го укр аїнсько го суспільства, яке пе ре бу ває, за за галь ни ми оцінка ми, у стані
пер ма нен тної транс фор мації. Се ред праць про фе со ра Гав ри лен ка мож на знай ти як
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суто ака демічні, роз ра хо вані на про фесійно підго тов ле но го чи та ча — аспірантів,
дослідників і вик ла дачів ви щої шко ли, які пра цю ють у тих чи інших сфе рах со -
ціології, так і публіцис тичні статті з  оцінка ми та про гно за ми щодо роз вит ку на шо го
суспільства. Останні звер нені до ши ро ко го за га лу по тенційних чи тачів.

Про фе сор І.М.Гав ри лен ко приділяє знач ну ува гу підго товці на уко вих кадрів.
Його учні, які вже за хис ти ли кан ди датські дис ер тації, ста ли гідни ми пред став ни ка -
ми укр аїнської філо со фської та соціологічної на уки.

Ко лек тив од но думців, керівниц тво Академії праці та соціаль них відно син Фе -
де рації про фспілок Украї ни, колеґи й учні ювіляра, сту ден ти ша ну ють та лант уче -
но го, його цілес пря мо ваність, відданість справі, інтеліґентність і ви сокі мо ральні
якості та ба жа ють Іва нові Ми ко ла йо ви чу щас тя, та ла ну, на сна ги, зла го ди, міцно го
здо ров ’я, под аль шо го твор чо го на тхнен ня і не втра ча ти віри в кра ще май бутнє.
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