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НАШІ ЮВІЛЯРИ

Вікто ру Тан че ру — 70 років

23 січня ви пов ни ло ся 70 років Вікто ру Во ло ди ми ро ви чу Тан че ру —
відо мо му укр аїнсько му соціоло гу-те о ре ти ку, док то ру філо со фських наук,
про фе со ру.

На ро див ся ювіляр у м.Сиз рань (Росія). Його ди ти нство при па ло на
тяжкі воєнні та повоєнні роки. Шко лу закінчив у м.Києві 1960-го. Впро -
довж 1960–1965 років на вчав ся в Київсько му дер жав но му універ си теті ім.
Т.Г.Шев чен ка, на фа куль теті жур налісти ки. За виз на чен ням са мо го юв i ля -
ра, єдине, чому він на вчив ся, бу ду чи сту ден том фа куль те ту жур налісти -
ки, — це “більш-менш вправ но вик ла да ти дум ки, які, щоп рав да, по ча ли з’яв -
ля ти ся знач но пізніше”.

У 1966 році був при зва ний до лав Ра дя нської армії. Тут про й шов шлях
від ря до во го мо тострілка до досвідче но го (че рез не одно ра зо ву “пе репідго -
тов ку”) капітана спец на зу ВДВ. Отже, в под аль шо му ніби відкри ва лась за -
ман ли ва кар’єра військо во го офіцера. Про те гору взя ло при род не тяжіння
до соціогу маніта рис ти ки. І 1967-го Віктор Во ло ди ми ро вич стає аспіран том
Інсти ту ту філо софії АН УРСР.

Після успішно го за вер шен ня на вчан ня в аспіран турі і за хис ту  канди -
датської дис ер тації (1971) Віктор Тан чер пра цює в на зва но му Інсти туті
 молодшим на уко вим співробітни ком, стар шим на уко вим співробітни ком,
про відним на уко вим співробітни ком (спо чат ку у відділі за рубіжної філо -
софії, потім у відділі істо рич но го ма теріалізму). В 1987 році ювіляр за хис -
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тив док то рську дис ер тацію під на звою “Ме то до логічна кри за су час ної бур -
жу аз ної те о ре тич ної соціології і фор ми її про я ву”.

Тут, ма буть, буде до реч ним за зна чи ти: ще до по я ви Інсти ту ту соціології
в сис темі Національ ної ака демії наук у на шо го ювіляра сфор му вав ся на хил
до ак тив них те о ре ти ко-соціологічних досліджень. На його на укові інте ре си
знач ною мірою впли ну ли на укові відряд жен ня (які за ра дя нських часів на -
зи ва ли ся “на уко вим обміном”) до Ве ли кої Бри танії (1986) і США (1987).
Зок ре ма, В.Тан чер відвідав по над 10 аме ри ка нських універ си тетів, де озна -
йо мив ся з ак ту аль ни ми на той час те о ре ти ко-соціологічни ми на прям ка ми
та відповідни ми на уко ви ми пра ця ми. Зна йо мство і міжо со бистісне спілку -
ван ня з та ки ми зна ни ми соціоло га ми-те о ре ти ка ми, як Дж.Александер,
Дж.Тер нер, Р.Коллінз, Н.Смел зер та ін. (до речі, перші два при їзди ли до
Києва і вис ту па ли в Інсти туті соціології НАН Украї ни саме з ініціати ви
Вікто ра Во ло ди ми ро ви ча), без пе реч но, по спри я ли фор му ван ню те о ре тич -
них по глядів ювіляра, його ба чен ню спе цифіки й роз вит ку соціологічно го
те о ре ти зу ван ня.

Зі ство рен ням Інсти ту ту соціології НАН Украї ни у 1991 році В.Тан чер
стає завіду ва чем відділу — спо чат ку за рубіжної соціології, потім історії та
теорії соціології. З 2003-го він — го лов ний на уко вий співробітник Інсти ту -
ту, з 1998-го ювіляр очо лю вав (спо чат ку за сумісниц твом, потім за шта том)
ка фед ру соціології Київсько го національ но го універ си те ту куль ту ри і мис -
тецтв (до 2012-го). За раз наш ювіляр є про фе со ром за зна че ної ка фед ри.
Вче не зван ня про фе со ра з теорії та історії соціології він от ри мав у 1998 році.
Опріч того він є ака деміком— зас нов ни ком Укр аїнської Академії політич -
них наук (1993).

Щодо кола досліджу ва них на уко вих про блем, то воно було і є в твор -
чості Вікто ра Тан че ра до сить ши ро ким. У цьо му плані мож на зга да ти його
го ловні праці за кілько ма на пря ма ми: історія соціологічної на уки — “Очер -
ки ис то рии со ци о ло ги чес кой мыс ли” (К., 1992) і “Курс історії те о ре тич ної
соціології” (К., 1995), які були відзна чені премією ім. М.Гру ше всько го НАН
Украї ни з істо ри ко-соціологічної про бле ма ти ки (2001); по пу ляр ний по -
сібник “Соціологія” (за ред. С.Макеєва; К., 1999, 2000, 2003, 2008); історія
укр аїнської соціологічної дум ки — “Біля ви токів соціологічної дум ки в
Україні” (К., 1995); про бле ми су час ної соціологічної теорії — “Ме то до ло ги -
чес кий кри зис со вре мен ной бур жу аз ной те о рии” (К., 1985); “ Социологиче -
ская те о рия се го дня” (К., 1994); “Сов ре мен ная аме ри кан ская со ци о ло гия”
(М., 1994); соціокуль тур на та соціополітич на про бле ма ти ка — “Соціаль -
но-політич на транс фор мація Украї ни: ре альність, міфо ло ге ми, про бле ми
ви бо ру” (К., 1997), “Соціологічні досліджен ня куль ту ри: кон цепції та прак -
ти ки” (К., 2010), “Соціологія політики” (К., 2010), “Соціологічне знан ня та
вла да” (К., 2005), “Спеціальні та га лу зеві соціології” (К., 2007), “Куль ту ра,
суспільство, осо бистість” (К., 2006).

Нап раць о ва но ювіля ром, як ба чи мо, чи ма ло. Діапа зон публікацій, як
пра ви ло, співзвуч ний ча сові. Його те о ре ти ко-соціологічні роз роб ки мож на
по ба чи ти у різних фа хо вих ча со пи сах (“Філо со фська дум ка”, “Філо со фська 
і соціологічна дум ка”, “Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг” тощо; 1974–
2011), розділах ко лек тив них мо ног рафій (“Політичні партії та рухи у світлі
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“си ту ації по стмо дер ну””, 1997; “Соціологія інтим ності в по стмо дер ніст -
сько му ра курсі”, 2010 та ін.), на уко во-по пу ляр них бро шу рах (“Ма со ва куль -
ту ра про ти мас”, 1972; “Антигуманна сутність ду хов ної маніпу ляції лю ди -
ною”, 1988 та ін.). Останнім ча сом В.Тан чер пе рей мається досліджен ням
про блем соціологічної освіти, куль тур но го осна щен ня укр аїнсько го  сту -
дент ства (“Соціологічна на ука: про бле ми роз вит ку і дис ципліна рно го пе ре -
фор му ван ня”, 2009; “Куль тур ний капітал укр аїнсько го сту д ентства”, 2012),
а та кож вив чен ням пи тань муль ти куль ту ралізму, куль тур них взаємо об -
мінів та конфліктів у світі, що ґло балізується, на уко вої спе цифіки куль ту -
раль ної соціології. Прав да, сам ювіляр за зна чає, що “є ще ба га тень ко тем, ди -
лем соціологічно го пізнан ня, суспільних про блем, яки ми вар то за й ня ти ся”.

На нашу дум ку, та кий оптимістич ний на стрій слід тільки привітати!
Отже, “є ще по рох у по рохівни цях”! Наш до ро гий ювіляр зро бив ба га то чого
для зміцнен ня дис ципліна рно го ста ту су соціологічної на уки на те ре нах
Украї ни. Не дар ма сту ден ти-соціоло ги та аспіран ти постійно звер та ють ся
до праць Вікто ра Во ло ди ми ро ви ча, ак тив но вив ча ють, за сво ю ють його не -
тривіальні на укові ідеї й роз роб ки. Тож щиро по ба жаємо йому под аль шо го
на тхнен ня на не лег ко му шля ху соціологічно го те о ре ти зу ван ня!

Міцно го здо ров ’я, слав но го дов голіття, постійної бадь о рості та енер ге -
ти ки Вам, Вікто ре Во ло ди ми ро ви чу!

Друзі і колеґи
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