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26 лип ня 2012 року пішов з жит тя Ми ко ла Ми ко ла йо вич Мок ляк – про -
фе сор ка фед ри соціології та соціаль них тех но логій Національ но го авіа -
ційно го універ си те ту (НАУ, м. Київ), за слу же ний діяч на уки і техніки
Украї ни, один з провідних соціаль них філо софів на шої краї ни. Пішла з жит -
тя муж ня й по ряд на лю ди на... Тяж ка хво ро ба не дала змо ги Ми колі Ми ко ла -
йо ви чу за вер ши ти ба га то своїх твор чих за думів. Усі, хто знав його близь ко,
пра цю вав раз ом із ним, учив ся в ньо го, за вжди пам ’я та ти муть його світлий
об раз, при та ман ну йому відкритість, то ле рантність, рішучість. У ньо му
поєдну ва ло ся по чут тя осо бис тої гідності з ви мог ливістю до себе; він доб ро -
зич ли во ста вив ся до на вко лишніх і раз ом із тим гос тро пе ре жи вав життєві
не спра вед ли вості.

Ми ко ла Ми ко ла йо вич на ро див ся 14 груд ня 1937 року у селі Ми роць ке
Бо ро дя нсько го ра йо ну Київської об ласті. У 1967 році закінчив філо со ф -
ський фа куль тет Київсько го дер жунівер си те ту ім. Т.Г.Шев чен ка. Упро -
довж 1967–2003 років пра цю вав на уко вим співробітни ком і завіду ва чем
відділу Інсти ту ту філо софії НАН Украї ни, а з 2003-го по 2012 рік був вик ла -
да чем у Національ но му авіаційно му універ си теті.

1977 року Ми ко ла Ми ко ла йо вич за хис тив кан ди да тську дис ер тацію
“Соціаль но-про фесійні пе реміщен ня на соціалістич но му підприємстві”, а
1988-го – док то рську “Соціальні відно си ни: струк ту ра та фор ми про я ву”.
Свій твор чий шлях Ми ко ла Ми ко ла йо вич по чи нав в Інсти туті філо софії
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Академії наук УРСР як соціолог. У 70-ті роки ми ну ло го століття він брав
ак тив ну участь в емпірич них соціологічних досліджен нях на Львівсько му
те левізор но му за воді (ЛТЗ), що їх здійсню вав ко лек тив щой но ство ре но го
тоді в Інсти туті відділу ме то до логії, ме то ди ки і техніки кон крет но-соціаль -
них досліджень. Потім Ми ко ла Ми ко ла йо вич кілька місяців пе ре бу вав на
на уко во му ста жу ванні в соціологічних цен трах Польщі. Після по вер нен ня з
Польщі інтен сив но вив чав соціологічну те ма ти ку, по в’я за ну з соціаль ною
мобільністю. Ре зуль та том його досліджень у цій ца рині ста ла мо ног рафія
“Соціаль но-про фесійні пе реміщен ня на соціалістич но му підприємстві”
(1977), яка виз нається на уко вою спільно тою однією з пер ших ґрун то вних
праць у вітчиз няній соціології з про бле ма ти ки соціаль ної мобільності.

Після за хис ту кан ди да тської дис ер тації на укові зацікав лен ня Ми ко ли
Ми ко ла йо ви ча зміню ють ся. Він по чи нає вив ча ти про бле ма ти ку соціаль них 
відно син, пра цю ю чи у відділі істо рич но го ма теріалізму Інсти ту ту філо софії 
НАН Украї ни. Коли в цьо му інсти туті утво рюється відділ соціаль ної філо -
софії, Ми ко ла Ми ко ла йо вич – вже після за хис ту док то рської дис ер тації –
очо лю вав цей відділ. Тут він публікує мо ног рафію “Соціальні відно си ни:
струк ту ра і фор ма про я ву” (1986). За його ре дакцією й у співав торстві ви хо -
дить ціла низ ка ґрун тов них на уко вих праць: “Ме то до логічні про бле ми со -
ціаль но го пізнан ня” (1987), “Соціальні відно си ни: про бле ми і пер спек ти ви”
(1993), “Гро ма дя нське суспільство: іде о логія і ре альність” (1997), “Пла -
номірне вдос ко на лен ня гро ма дя нсько го суспільства” (1998), “Соціологія:
на вчаль ний посібник для сту дентів ви щих на вчаль них за кладів” (2009).

Доля роз по ря ди лась так, що в останній період сво го жит тя Ми ко ла Ми -
ко ла йо вич пра цю вав на ка федрі соціології та соціаль них тех но логій НАУ.
Тоб то на прикінці своєї діяль ності він по вер нув ся до лона соціологічної на -
уки, чи тав сту ден там лекції із за галь но соціологічної теорії та теорії соціаль -
ної струк ту ри.

Укр аїнська на уко ва спільно та за зна ла ве ли кої втра ти в особі цьо го та ла -
но ви то го вче но го, ав то ри тет но го дослідни ка соціаль них відно син, доб ро -
зич ли во го на став ни ка сту дентів, щи ро го дру га та колеґи. Нам за вжди бра -
ку ва ти ме Ми ко ли Ми ко ла йо ви ча з його світлим ро зу мом та енергією, гли -
бо ки ми дум ка ми щодо вив чен ня вітчиз ня ної соціаль ної ре аль ності.

Євген Го ло ва ха, Сергій Макеєв, Станіслав Па зиніч, Ва лерій Пи ли пен ко,
 Володимир Піддуб ний, Анатолій Руч ка, Ми ко ла Са ка да
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