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НАШІ ЮВІЛЯРИ

Вітаємо Во ло ди ми ра Ілліча Во ло ви ча

Про фе со рові Во ло ди ми ру Іллічу Во ло ви чу ви пов ни ло ся 75 років.
Ювілей на дата є слуш ною на го дою відда ти шану ювіля рові, чиє жит тя і
діяльність відомі не тільки в Україні, а й да ле ко за її меж ами.

Життєвий шлях Во ло ди ми ра Ілліча роз по чав ся 1939 року в селі Мірча
Бо ро дя нсько го ра йо ну на Киї вщині. Го лодні та хо лодні воєнні й повоєнні
роки, тяж ка пра ця батьків, їхні на ма ган ня по ста ви ти на ноги своїх чо тирь ох
дітей були пе ред очи ма. Шко ла, технічне учи ли ще залізнич но го транс пор -
ту, Цілин на залізни ця в Ка зах стані, армія, пра ця на підприємствах міста
Києва з од но час ним на вчан ням на вечірньо му відділенні філо со фсько го фа -
куль те ту Київсько го універ си те ту і, на самкінець, стаціонар не на вчан ня —
та ким був шлях Во ло ди ми ра Ілліча до на уки. У 1969-му як один із на й кра -
щих ви пус кників він був ре ко мен до ва ний до всту пу в аспіран ту ру Інсти ту -
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ту філо софії АН УРСР, де роз по чав пра цю ва ти у щой но ство ре но му впер ше
в Академії наук Украї ни соціологічно му підрозділі — відділі кон крет них
соціологічних досліджень. У 1973-му В.Во ло вич за хи щає кан ди да тську ди -
с ер тацію і зго дом (у 1974-му) видає свою пер шу книж ку “Надійність інфор -
мації в соціологічно му дослідженні”.

Во ло ди мир Ілліч Во ло вич послідов но про й шов усі творчі схо дин ки вче -
но го і пе да го га: аспірант, мо лод ший на уко вий співробітник, кан ди дат наук,
стар ший вик ла дач, до цент, док тор філо со фських наук, про фе сор. Після за -
хис ту док то рської дис ер тації він очо лює ка фед ру філо софії та соціології
ВПШ при ЦК КПУ (зго дом — Інсти тут політо логії та соціаль но го управ -
ління).

Від 1990-го у Во ло ди ми ра Ілліча по чи нається якісно но вий етап твор чої
та організаційної на уко вої діяль ності. Він пе ре хо дить до Київсько го на -
ціональ но го універ си те ту імені Та ра са Шев чен ка на по са ду завіду ва ча ка -
фед ри ме то до логії та ме тодів соціологічних досліджень і док ла дає ба га то
 зусиль для ство рен ня фа куль те ту соціології та пси хо логії. У 1991-му Во ло -
ди мир Ілліч стає пер шим де ка ном цьо го фа куль те ту. На цій по саді як най -
повніше мас штаб но реалізу ють ся його організа торські та адміністра тивні
здібності, хист до на уко во-дослідниць кої та пе да гогічної діяль ності.

Знач ним є його влас ний на уко вий до ро бок, відо мий не тільки в Україні.
Він ав тор по над 160 на уко вих праць, се ред яких 16 індивіду аль них і ко лек -
тив них мо ног рафій, на вчаль них посібників тощо. По ряд із цим він став
організа то ром і учас ни ком чис лен них рес публіка нських та міжна род них
з’їздів, кон фе ренцій, сим позіумів, семінарів, на рад з ак ту аль них про блем
соціологічної на уки. Активно за й мається підго тов кою соціологічних кадрів
ви щої кваліфікації. Під його керівниц твом здійсне но низ ку соціологічних
досліджень гро ма дської дум ки сто сов но соціокуль тур них і політич них про -
цесів, ха рак тер них для суспільств пе рехідно го періоду, що відрізня ють ся за
ха рак те ром соціаль них транс фор мацій

Звер та ю чись сьо годні до ювіляра, щиро вітаємо його з днем на род жен -
ня. Бажаємо Вам, Во ло ди ми ре Іллічу, міцно го ко заць ко го здо ров ’я, плідно -
го твор чо го жит тя на довгі роки, доб ро го на строю, ве ли ко го осо бис то го щас -
тя, не ви чер пної енергії та на тхнен ня у здійсненні за думів і планів. А їх, поза
сумнівом, ще ба га то.

Друзі та колеґи

* * *

Фа куль тет соціології Київсько го національ но го універ си те ту імені Та -
ра са Шев чен ка сер деч но вітає про фе со ра Во ло ди ми ра Ілліча Во ло ви ча з
ювілеєм. Ко лек тив фа куль те ту пе ре дусім бажає ша нов но му ювіля рові твор -
чо го ен тузіазму, на тхнен ня і міцно го здо ров ’я. Для ши ро кої соціологічної
спільно ти про фе сор Во ло вич зна ний як відо мий соціолог, фахівець у ца рині 
ме то до логії соціологічних досліджень, гро ма дський діяч і пе да гог. Не одне
по коління укр аїнських соціологів ося га ло ази ме то до логічної гра мот ності
за його кла сич ною пра цею “Надійність інфор мації в соціологічно му до -
слідженні”, що вий шла дру ком 1974 року. Для соціологічної гро ма дськості
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неоціне нним є вне сок Во ло ди ми ра Ілліча у роз ви ток вітчиз ня ної соціології
як пер шо го пре зи ден та Соціологічної асоціації Украї ни.

Для співробітників фа куль те ту соціології Во ло ди мир Ілліч – пе ре дусім
пер ший де кан фа куль те ту соціології та пси хо логії, за сно ва но го 1991 року.
Зав дя ки організа то рським та лан там Во ло ди ми ра Ілліча за дос тат ньо ко рот -
кий термін фа куль тет став одним із на й кра щих у країні центрів підго тов ки
соціологів. У той період роз по ча ла ся по туж на і пер спек тив на співпра ця фа -
куль те ту із провідни ми на уко ви ми й освітніми уста но ва ми світу.

Нам як колеґам і учням Во ло ди ми ра Ілліча хотілось би відзна чи ти ще
одну важ ли ву скла до ву його об ра зу — вик ла да ча і пе да го га, який не лише пе -
ре дає сту ден там знан ня, а й справ ляє світог ляд ний вплив — ділить ся жит -
тєвим досвідом, ціннос тя ми і на вчає свої дум ки об сто ю ва ти. Во ло ди мир
Ілліч — лю ди на зі стійки ми життєвими і на уко ви ми пе ре ко нан ня ми, й у
про фесійній спільноті ко жен, хто всту пав з ним у на уко ву по леміку, знає, що 
свою дум ку Во ло ди мир Ілліч буде арґумен ту ва ти до кінця, не зва жа ю чи на
ав то ри те ти. Та кий при клад на уко вих пе ре ко нань є кон че важ ли вим для мо -
ло дих соціологів, котрі роб лять свої перші кро ки у спеціаль ності. Тому тра -
диційно на вчаль ну дис ципліну “Вступ до спеціаль ності” — по свя ту до май -
бут ньої про фесії — на фа куль теті читає Во ло ди мир Ілліч, з пер шої зустрічі
із сту ден та ми при щеп лю ю чи їм осно ви “соціологічно го мис лен ня”.

Ша нов ний Во ло ди ми ре Іллічу, яко мо га дов ше зберігай те свій жит -
тєвий оптимізм, енергію, зацікав леність жит тям на радість Ва шим чис лен -
ним дру зям, учням, колеґам і на уко вим опо нен там!

Співробітни ки фа куль те ту соціології
 Київсько го національ но го універ си те ту імені Та ра са Шев чен ка
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