
Юрію Іва но ви чу Яко вен ку — 65!

Див ля чись на фо тог рафію, де Юрій Іва но вич Яко вен ко здіймається над
колеґами і пе ре мож ця ми кон кур су “Кра щий мо ло дий соціолог року”, зга -
дую його жарт: “Я найбільший соціолог Украї ни”. Відда ю чи да ни ну його по -
чут тю гу мо ру, хочу ска за ти та кож про інші про фесійні й людські якості, що
да ють змо гу су ди ти про чільне місце ювіляра в українській соціологічній
спільноті. Ба га то в чому за вдя ки його організаційно му та лан тові вда ло ся за -
про ва ди ти пер ший все ук р аїнський кон курс мо ло дих соціологів, при свя че -
ний пам ’яті Н.В.Паніної. Про те, що Юрій Іва но вич підго ту вав усю не об хід -
ну до ку мен тацію, де був чітко виз на че ний реґла мент і пра ви ла орга нізації
кон кур су, годі й ка за ти. До того ж він і в ролі го ло ви кон кур сної комісії зро -
бив чи ма ло для успіху кон кур су в перші і на й важчі роки його про ве ден ня.
До речі, й у Соціологічній асоціації Украї ни, що об ра ла Юрія Іва но ви ча
своїм По чес ним чле ном, ці його риси ви я ви ли ся не замінни ми. Щой но мова
за хо дить про су во ру рег ла мен тацію діяль ності асоціації і відповідності до -
ку ментів букві за ко ну, САУ пе ре дусім звер тається до нього.

Не всі, ма буть, зна ють, що і нинішнім спис ком соціологічних спеціаль -
нос тей із за хис ту дис ер тацій ми зо бов ’я зані на сам пе ред Юрієві Яко вен ку,
кот рий зумів обґрун ту ва ти і реалізу ва ти на прак тиці ско ро чен ня ірраціо -
наль но го пе реліку з вось ми спеціаль нос тей, де ба га то на прямів соціології не
зна хо ди ли місця. На томість у своїй на уковій праці ювіляр ви яв ляє пе ре -
важ но кре а тивні якості: інте рес до ориґіна льних тем досліджен ня і по -
лемічність. При наймні в ро бо ту на шо го ча со пи су він не одно ра зо во вно сив
ноту по лемічності, не обхідну, аби ча со пис не став надміру ака демічним. За
це хочу под я ку ва ти ювіляру як ре дак тор ча со пи су. Одна че нас із ним по в’я -
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зу ють не тільки фор мальні, а й дружні сто сун ки. Двічі ви хо ди ло так, що у
скрутні для мене часи пер шим на ви руч ку при хо див Юрій Яко вен ко. Віта ю -
чи його із ювілей ною да тою, хочу по ба жа ти здо ров ’я і на тхнен ня в усьо му,
що йому до ве деть ся здійсни ти і в не прос то му про фесійно му світі, і в іще
складнішому світі лю дських взаємин.

ЄВГЕН ГОЛОВАХА,
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