
Вітаємо Анатолія Олек сан дро ви ча Руч ку

У січні соціоло ги відзна ча ли 75-літній ювілей Анатолія Олек сан дро ви -
ча Руч ки. Як доб ре, що є день, коли мож на вис ло ви ти своє став лен ня лю -
дині, яку по ва жаєш і якою за хоп люєшся.

Руч ка Анатолій Олек сан дро вич — укр аїнський соціолог, спе ціаліст з
історії, теорії та ме то до логії соціології, а та кож соціології куль ту ри. На ро -
див ся 20 січня 1940 року в м. Тем рюк Крас но да рсько го краю, РСФСР.
Закінчив філо со фський фа куль тет Київсько го дер жав но го універ си те ту ім.
Т.Шев чен ка (1967), аспіран ту ру при Інсти туті філо софії АН УРСР, пра цю -
вав мо лод шим, стар шим і провідним на уко вим співробітни ком цьо го Інсти -
ту ту (1971–1990). За хис тив кан ди да тську дис ер тацію (1971), док то рську
дис ер тацію за спеціальністю “при клад на соціологія” (1990).

З утво рен ням Інсти ту ту соціології НАН Украї ни очо лю вав відділ со -
ціології куль ту ри та ма со вої ко мунікації Інсти ту ту соціології НАН Украї ни
впро довж 1991–2006 років. У 1998–2001 ро ках ви ко ну вав об ов’яз ки за ступ -
ни ка ди рек то ра Інсти ту ту з на уко вої ро бо ти. Пра цює в Інсти туті соціології
НАН Украї ни на по саді го лов но го на уко во го співробітни ка. Академік Укр -
аїнської ака демії політич них наук (1994), про фе сор (2000), по чес ний док -
тор МКА (2000), ла у ре ат премії ім. М.С.Гру ше всько го Пре зидії НАН Украї -
ни за цикл на уко вих праць із соціології (2001). Член ред ко леґій ча со писів і
збірників на уко вих праць: “Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг”, “Вісник
Київсько го національ но го універ си те ту ім. Та ра са Шев чен ка. Соціологія.
Пси хо логія. Пе да гогіка”, “Вісник Львівсько го універ си те ту. Серія соціо -
логічна” та ін. Активно вик ла дає в Київсько му національ но му універ си теті
імені Та ра са Шев чен ка, Київсько му національ но му універ си теті куль ту ри і

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2015, 1 209

Наші ювіляри



мис тецтв та інших ВНЗ. Вхо дить до скла ду спеціалізо ва них рад із за хис ту
док то рських дис ер тацій Інсти ту ту соціології НАН Украї ни, Київсько го
національ но го універ си те ту імені Та ра са Шев чен ка, Київсько го національ -
но го універ си те ту куль ту ри і мис тецтв. Був керівни ком і на уко вим кон суль -
тан том близь ко 10 док то рських і кан ди да тських дис ер тацій із про блем
соціології.

Анатолій Руч ка є одним із провідних укр аїнських соціологів, який сто яв 
біля ви токів соціології як на уко вої дис ципліни в Україні, пра цює в цій ца -
рині від 1967 року. Коло на уко вих інте ресів: історія та теорія соціології;
соціо логія куль ту ри; соціокуль тур ний аналіз; ціннісна про бле ма ти ка; со -
ціо логія де мок ратії; медіа-досліджен ня. А.Руч ка є за снов ни ком на пря му
аксіо ло гічних досліджень в українській соціології. Він є ав то ром, співав то -
ром і на уко вим ре дак то ром близь ко 20 книг і 200 ста тей із різно манітних
про блем соціології. Це підруч ни ки, чис ленні мо ног рафії, статті в ча со пи сах
і на уко вих збірках, які ви да ва ли ся в Україні, Росії, Польщі, Сло вач чині.

Далі ми хо че мо над а ти сло во тим, хто вітав Анатолія Олек сан дро ви ча в
цей день. Про лу на ло чи ма ло теп лих слів, і хотілося б їх збе рег ти для історії
на шої соціологічної спільно ти. На жаль, про ект біографічних досліджень
історії укр аїнської соціології роз ви вається фраґмен тар но, і ми б за люб ки
фраґмен та ми з окре мих привітань (жи вої історії ко мунікації колеґ) зро би ли 
свій вне сок у його роз ви ток. Ми усвідом люємо, ясна річ, що свят ку ван ня
дня на род жен ня, ювілею за ве де не у ба гать ох суспільствах як спе цифічна
куль тур на прак ти ка, що по кли ка на інтеґру ва ти спільно ту, підтвер джу ва ти
на явні ролі та ста ту си, сим волізу ва ти пе ре хо ди, ак ту алізо ву ва ти ко му ніка -
ції... Але це не ска со вує щи рих по чуттів, вис лов лен ня теп ла і доб ра у при -
вітан нях, котрі всі ми чули в цей день.

Ди рек тор Інсти ту ту соціології НАН Украї ни Ва лерій Ми хай ло вич Во -
ро на у привітанні від сво го імені й від імені адміністрації ска зав, що 75
років — плідний час для за нять соціологією, як свідчить життєвий шлях ба -
гать ох соціологів і творчість са мо го ювіляра. Цінним є й те, на прик лад, що в
до волі скрут ний час Анатолій Олек сан дро вич підста вив пле че і по го див ся
бути за ступ ни ком ди рек то ра. Він підго ту вав пле я ду учнів, які мо жуть про -
дов жу ва ти його спра ву. Се ред них є люди, котрі очо лю ють універ си те ти,
 кафедри соціології, дослідницькі цен три тощо. Ра зом із цим на вряд чи
учні змо жуть його замінити, вне сок його в історію вітчиз ня ної соціології
унікаль ний.

Потім сло во взяв Віль Сав ба но вич Бакіров, рек тор Харківсько го універ -
си те ту ім. В.Ка разіна. Він пе ре дав по чес ну гра мо ту від Соціологічної асо -
ціації Украї ни, а та кож ме даль Харківсько го універ си те ту на знак виз нан ня
ве ли чез но го внес ку ювіляра в підго тов ку соціологів універ си те ту. Він на го -
ло сив, що то ва ри шує з ювіля ром дуже дав но, і ця друж ба — одна із на й -
світліших сторінок в його житті. Усі по го дять ся з тим, що Анатолій Олек -
сан дро вич — чу до ва, доб рої душі лю ди на, з над зви чай ною енергією, ди во -
виж ною чарівністю, дуже врод ли вий, і внутрішньо і зовні, і його статті, кни -
ги, мо ног рафії теж гарні. Чи ма ло по колінь соціологів ви рос та ли на його
кни гах, ви хо ву ва ли ся на його працях.
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Завіду вач ка відділу соціології куль ту ри і ма со вої ко мунікації Н. Кос -
тенко за про по ну ва ла жартівли ву візу аль ну пре зен тацію біографії ювіляра,
якій пе ре ду ва ли такі ряд ки “апо логії”: “Ре ко нстру и руя ан на лы и сме шав
эпо хи / Уме рив пыл вос тор га и уняв пе чаль / Что бы по том ки с за та ен ным
вздо хом / Кос ну лись веч нос ти, тес нив ши вдаль / Аутентичность вос хва ле -
ния Пер со ны”. Потім гості і сам Анатолій Олек сан дро вич мог ли спос -
терігати на ек рані його втілен ня і пе ре втілен ня: на фо то ко ла жах ми по ба чи -
ли його в ролі фут боліста в сту дентські роки, в ролі шахіста (це за хоп лен ня
суп ро вод жує його все жит тя, з юнаць ких років), у ролі лек то ра то ва рис тва
“Знан ня” ювіляр об ’їздив краї ну, в будь-якій ау ди торії дос туп но і за хоп ли во
роз кри ва ю чи складні речі. Ролі кни го лю ба і пись мен ни ка — те, що за вжди
при сутнє в його житті, за будь-яких об ста вин. Обра зи лідера, куль тур но го
по се ред ни ка, вчи те ля і на став ни ка — теж оче вид ний факт. І на й го ловніше,
що ми за раз ба чи мо, — це доб ро зич ливість, мудрість і шля хетність.

Зас туп ник ди рек то ра інсти ту ту Є.Го ло ва ха при га дав ті роки, коли під
керівниц твом В.Чор но во лен ка ба га то нинішніх уче них — філо со фи, пси хо -
ло ги за освітою — опи ни ли ся у си ту ації, коли потрібно було ство рю ва ти
нову на уку. По до ла но ве ли кий і склад ний шлях. Не дуже дав но ви ник ла не -
обхідність звер ну ти ся до про бле ми ціннос тей і саме в публікаціях А.Руч ки
мож на було знай ти цікаві й важ ливі ре зуль та ти та на тхнен ня. Мож на впев -
не но на зва ти Анатолія Олек сан дро ви ча патріар хом, ліде ром, лю ди ною, що
зберігає аб со лют ну твор чу ак тивність.

До спо гадів приєдна ли ся інші учас ни ки тор жес тва. М.Са ка да зга дав
часи спільно го на вчан ня в універ си теті, а та кож ро бо ти над ціка вим со ціо -
логічним про ек том на Чор но мо рсько му суд но будівель но му за воді. О.Виш -
няк і О.Коз ло вський на зва ли період ро бо ти під керівниц твом ювіляра у
відділі соціології куль ту ри і ма со вої ко мунікації одним із кра щих періодів
сво го про фесійно го жит тя. В.Тан чер за ува жив, що в усіх за кор дон них по -
їздках на кон фе ренції — до Польщі, Німеч чи ни, Росії — всю ди А.Руч ка був
на ви соті і за ли шав ся са мим со бою — ком пе тен тним, то ле ран тним, доб ро -
зич ли вим. У своєму вітанні І.При бит ко ва на га да ла, що ювіляр є не лише її
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колеґою, а й сусідом, і її тішить ця до дат ко ва мож ливість для обміну дум ка -
ми і на уко ви ми іде я ми. Р.Шуль га вис ло ви ла захоплення чу до вою фізич ною 
й інте лек ту аль ною фор мою, що її Анатолій Олек сан дро вич незмінно збе -
рігає упро довж усіх років їхньо го зна йо мства.

Керівни ки відділів інсти ту ту мо лод шо го по коління — В.Резнік і Т.Пет -
ру ши на — до да ли, що дуже ціну ють постійну го товність поділи ти ся знан ня -
ми, по ра дою, підтрим кою й очіку ють но вих ціка вих ста тей і мо ног рафій. Го -
товність ювіляра го ди на ми цікаво й різнобічно об го во рю ва ти на укові про -
бле ми, ініціюва ти ідеї, зна хо ди ти нові по во ро ти — все це вель ми імпо нує
Н.Бой ко і М.Па ра щевіну, до по ма гає їм у ро боті над спільни ми про бле ма ми
та про ек та ми.

А.Гор ба чик, де кан фа куль те ту соціології Київсько го національ но го унi -
вер си те ту ім. Та ра са Шев чен ка, пе ре дав привітан ня від усіх співробітників і
за зна чив, що на вряд чи знай деть ся сту дент-соціолог, здат ний обійти ся без
праць ювіляра — кла си ка вітчиз ня ної соціології. Його підтри мав і В.Су да -
ков, завіду вач ка фед ри історії і теорії соціології універ си те ту, який на го ло -
сив цінність спільної з А.Руч кою ро бо ти у спеціалізо ва них ра дах із за хис ту
дис ер тацій, де ви яв ля ють ся справ жня гли би на за ну рен ня у зміст со ціо -
логічно го знан ня, а та кож лю дська чуйність, мудрість і ба жан ня до по мог ти.
О.Злобіна, завіду вач ка відділу соціаль ної пси хо логії Інсти ту ту соціології,
ска за ла, що Анатолій Олек сан дро вич — на тхнен ний при клад доб ро го, чуй -
но го, чу до во го вик ла да ча, який ви рос тив ба га то чу до вої мо лоді. І.Ше вель,
завіду вач ка ка фед ри соціології Київсько го універ си те ту куль ту ри і  мис -
тецтва, раз ом з інши ми співробітни ка ми щиро привітала ювіляра,  наго -
лосивши, що він подібно до пер ших керівників ка фед ри М.Ко рець ко го
і В.Тан че ра, сто яв у її ви токів, за клав ши фун да мен тальні за са ди якісної
підго тов ки сту дентів-соціологів. Л.Ле щен ко до да ла, що лекції та на вчаль -
ні посібни ки А.Руч ки ко рис ту ють ся незмінним успіхом у Вищій школі
соціології.

В.Щер би на, за ступ ник ди рек то ра Інсти ту ту куль ту ро логії Національ -
ної ака демії мис тецтв Украї ни, за ува жив, що праці ювіляра кон че важ ливі
для роз вит ку куль ту ро логічних студій. Його вис ту пи на кон фе ренціях ін -
сти ту ту, а та кож публікації із соціології куль ту ри за вжди точні й ак ту альні,
за вжди при вер та ють інте рес. Та кож він за зна чив, що дуже цінує по ра ди
 теоретичного і ме то до логічно го пла ну, які підтри му ва ли його за часів на -
вчан ня в аспіран турі Інсти ту ту соціології. Є.Сірий та кож го во рив про ве ли -
ку роль А.Руч ки у ста нов ленні своєї осо бис тості та про фесійної іден тич -
ності. Л.Ско ко ва на го ло си ла, що стійкість, життєлю бство, не ба жан ня вип ’я -
чу ва ти своє Я влас ти ве на й кра щим лю дям цьо го по коління, і мож на пи ша -
ти ся, що ми, учні та колеґи Анатолія Олек сан дро ви ча, маємо честь про -
фесійно роз ви ва ти ся по руч із ним, на вча ти ся не втом ної пра цез дат ності,
постійно го аналізу публікацій, у тому числі по льською і німець кою мо ва -
ми, інте ре су до но вих ідей, подій і куль тур них про цесів. Про унікальність
осо бис тості ювіляра, його не вга си мий інте рес до пред ме та і над и ха ю чий
оптимізм, про незмінно по зи тив ний на стрій, бе зу мов не при й нят тя і то ле -
рантність, влас не, про втілен ня тих ціннос тей, що роб лять при сутність
 поруч з Анатолієм Олек сан дро ви чем і співпра цю з ним неоціне нним
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життєвим досвідом, ска за ла М.На у мо ва, а К.Тяг ло на га да ла вис лов лен ня
Г.Ско во ро ди про те, що життєвий шлях філо со фа має збіга ти ся з його філо -
со фською кон цепцією. Усі ми ба чи мо, що інте рес ювіляра до про бле ми
ціннос тей во че видь утілив ся в кон цепції його жит тя, про ни за но го ціннос тя -
ми Істи ни, Добра і Краси.

Від імені колеґ по ка федрі соціології Національ но го пе да гогічно го унi -
вер си те ту ім. М.Дра го ма но ва пе ре да ла вітан ня А.Кис ла і до да ла, що таємни -
ця, яка хви лює ба гать ох жінок, — чому ювіляр так “клас но” виг ля дає, —
вирішується про сто: лю дяність, доб ро та, ду шев не теп ло, аб со лют на від -
сутність за здрості. І.Бе кешкіна до да ла, що зібра ти так ба га то за й ня тих лю -
дей, у яких є безліч своїх справ і які цілком щиро, із за до во лен ням го во рять
гарні сло ва, — це ба га то про що свідчить. Н.Со болєва на го ло си ла, що її дуже
при ваб лює та лант лю дя ності Анатолія Олек сан дро ви ча: його за вжди при -
ємно ба чи ти — з “фірмо вою” доб рою посмішкою, тур бо тою, постійною ува -
гою до колеґ і до всьо го, що відбу вається на вко ло. Він ціка вий в усіх своїх
про я вах, на уко вих, куль тур них, вис лов лю ю чи іноді вель ми не тривіальні
дум ки; одне сло во, — Анатолій Олек сан дро вич — лю ди на Відрод жен ня! Усі
ми бажаємо йому міцно го здо ров ’я, дов голіття і под аль ших твор чих успіхів!
За ли ши ло ся до да ти, що С.Макеєву, кот рий пе ре брав на себе функцію мо де -
ра то ра на ших зборів, вда ло ся свої ми до теп ни ми і слуш ни ми за ува жен ня ми
зв’я за ти воєдино на сна гу всіх при сутніх і підтри му ва ти по-спра вжньо му
свят ко ву ат мос фе ру, що, на жаль, не лег ка спра ва за нинішніх обставин.

Гадаємо, наш “ре пор таж” пе ре дав суть і тих вітань, що за ли ши ли ся “за
кад ром”, а та кож у лис тах, листівках, те ле фон них звер нен нях — від колеґ із
соціологічних центрів усіх об лас тей Украї ни.

Колеґи відділу соціології куль ту ри і ма со вої ко мунікації
 Інсти ту ту соціології НАН Украї ни
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