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НАШІ ЮВІЛЯРИ

Вітаємо ювіляра!

Ми колі Пав ло ви чу Лу ка ше ви чу — од но му з провідних фахівців у га лузі
адап тації і соціалізації осо бис тості — ви пов нюється 70 років.

Док тор філо со фських наук, про фе сор, ака демік Укр аїнської ака демії
політич них наук, завіду вач ка фед ри соціології та соціаль ної ро бо ти Інсти -
ту ту підго тов ки кадрів дер жав ної служ би за й ня тості Украї ни — озна ки ви -
со ко го соціаль но го ста ту су, які свідчать про про фесійне виз нан ня ювіляра.

Соціаль не та про фесійне ста нов лен ня Ми ко ли Пав ло ви ча, його ва го -
мий на уко вий до ро бок виз на ча ли ся особ ли вос тя ми не стан дар тно го для
соціоло га життєвого шля ху.

Упро довж 42 років про фесійної діяль ності він про й шов шлях від вик ла -
да ча льот но-технічно го учи ли ща, до цен та, про фе со ра, завіду ва ча ка фед ри,
де ка на і про рек то ра ви щих на вчаль них за кладів до на чаль ни ка управління
гу манітар ної освіти та ви хо ван ня Міністе рства освіти і на уки Украї ни, а
його на укові здо бут ки ста нов лять по над 400 на уко вих публікацій і 22 мо -
ног рафії.

М.Лу ка ше вич став ав то ром інно ваційної теорії адап тив но-роз ви валь -
ної соціалізації, обґрун ту вав спе цифіку соціології кар’єри та її місце в сис -
темі соціологічно го знан ня, роз ро бив адап тив но-соціалізаційну кон цепцію
соціаль ної ро бо ти, те о ре тичні за са ди са мо ме нед жмен ту діло вої кар’єри та
за про по ну вав адап тив но-роз ви валь ну мо дель її здійснен ня.

За його без по се ред ньою учас тю підго тов ле но, ап ро бо ва но та  запрова -
джено в прак ти ку низ ку кон цепцій, які утво ри ли те о ре тичні осно ви вик ла -
дан ня соціаль ної ро бо ти на всіх рівнях освітньої діяль ності в ца рині ви щої
шко ли в Україні. Це — кон цепція ви хо ван ня учнівської та сту д ентської мо -
лоді в національній сис темі освіти Украї ни, кон цепція по зашкільної освіти
та ви хо ван ня. Вони діста ли втілен ня в роз роб ленні національ ної про гра ми
“Діти Украї ни”, За ко ну Украї ни “Про соціаль ну ро бо ту з дітьми та мо лод -

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2012, 2 207



дю”, а та кож ство ренні ефек тив ної сис те ми на уко во-дослідниць кої ро бо ти
та на уко во-ме то дич но го за без пе чен ня підго тов ки, пе репідго тов ки й підви -
щен ня кваліфікації спеціалістів для дер жав ної служ би за й ня тості Украї ни.

Ко жен сту дент-соціолог знає підруч ни ки та на вчальні посібни ки Ми ко -
ли Пав ло ви ча з різних на прямків га лу зе вої соціології. Їхня кількість, а саме
52, ста но вить своєрідний ре корд на уко во-ме то дич ної ро бо ти. Прос то та і
дос тупність вик ла ду, за сто су ван ня інно ваційних освітніх тех но логій (зок -
ре ма, по в’я за них із роз вит ком дис танційно го на вчан ня) роб лять їх своєрід -
ни ми бес тсе ле ра ми, спри я ють не лише по ши рен ню соціологічно го знан ня в
колі сту дентів-соціологів ВНЗ різних рівнів ак ре ди тації, а й за га лом  роз -
вит ку публічної соціології.

М.Лу ка ше вич бере ак тив ну участь у гро мадській діяль ності, у ро боті
спеціалізо ва них Вче них рад із за хис ту док то рських дис ер тацій та в ред ко -
леґії на уко вих ви дань “Соціаль на ро бо та в Україні: теорія і прак ти ка”, “Нова 
па ра диг ма”, “Пер со нал”.

За свою са мовідда ну та сумлінну пра цю, то ле ран тне став лен ня до лю дей 
він має за слу же ний ав то ри тет, ве ли ку по ва гу та лю бов се ред колеґ, сту -
дентів і на уко вої гро ма дськості.

Колеґи, друзі, сту ден ти щиро віта ють Ми ко лу Пав ло ви ча з ювілеєм, ба -
жа ю чи йому здо ров ’я, на сна ги та но вих успіхів на соціологічній ниві!
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