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НАШІ ЮВІЛЯРИ

Вітаємо
Віля Сав ба но ви ча Бакірова!

Се ред вітчиз ня них соціологів, ма буть, немає жод но го, хто не знав би
імені Пре зи ден та Соціологічної асоціації Украї ни Віля Сав ба но ви ча  Ба -
кiро ва — ака деміка НАН Украї ни, рек то ра Харківсько го національ но го
 унiверситету ім. В.Н.Ка разіна. Його ім’я доб ре зна ють і за меж ами на шої
краї ни.

8 чер вня 2016 року Віль Сав ба но вич Бакіров відсвят ку вав свій 70-річ -
ний ювілей. Віта ю чи його зі сла вет ною да тою, пред став ни ки гро ма дськості,
на уковці, освітяни відзна ча ли ве ли чез ний вне сок ювіляра у роз ви ток віт -
чиз ня ної на уки та освіти, роз бу до ву про фесійної соціологічної спільно ти,
його ак тив ну гро ма дську діяльність, на уко вий, пе да гогічний та організа то р -
ський та лант.

Важ ко уя ви ти, як усе те, що зроб ле но В.С.Бакіро вим, може вклас ти ся у
та кий ко рот кий термін — 70 років. Вра жає шлях, який він про й шов від
робітни ка до рек то ра од но го з на й прес тижніших укр аїнських універ си тетів, 
що посідає по чесні місця в чис лен них світо вих рей тин гах.

Май же вся тру до ва біографія В.С.Бакірова по в’я за на з вітчиз ня ною ви -
щою шко лою. З 1971-го до 1982 року він пра цю вав у Харківсько му інсти -
туті радіое лек троніки (те пер — Харківський національ ний універ си тет ра -
діо е лек троніки). У ве ресні 1982-го на за про шен ня відо мо го укр аїнсько го
соціоло га про фе со ра Яку би Оле ни Олек сандрівни В.С.Бакіров при й шов
пра цю ва ти на ка фед ру соціології Харківсько го дер жав но го універ си те ту ім.
О.М.Горь ко го (те пер — Харківський національ ний універ си тет ім. В.Н.Ка -
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разіна). Відтоді, як за зна чає сам ювіляр, універ си тет став і змістом, і сен сом
його жит тя.

В.С.Бакіров раз ом зі своїм учи те лем О.О.Яку бою був за снов ни ком со -
ціологічно го фа куль те ту Харківсько го універ си те ту, де ка ном яко го він був
із 1990-го до 1994 року. У 1993-му В.С.Бакіров організу вав і очо лив ка фед ру
соціаль них тех но логій (те пер — ка фед ра при клад ної соціології та соціаль -
них ко мунікацій); з 1994-го до 1996-го пра цю вав пер шим про рек то ром з на -
вчаль ної ро бо ти Харківсько го універ си те ту.

У лис то паді 1998 року В.С.Бакіров був об ра ний рек то ром Харківсько го
національ но го універ си те ту імені В.Н.Ка разіна. Ще двічі — у 2001-му та
2010-му — універ си те тська гро ма да вис ло ви ла йому довіру, об рав ши рек то -
ром на дру гий та третій термін.

За час сво го рек то рства В.С.Бакіров ініціював та був ак тив ним учас ни -
ком ба гать ох зна ко вих подій новітньої універ си те тської історії: відкрит тя 8
но вих фа куль тетів (сьо годні їх усьо го 20), 35 но вих на прямів підго тов ки та
спеціаль нос тей, 30 но вих ка федр; за сну ван ня низ ки на вчаль них та до слід -
ниць ких центрів.

У 2006 році В.С.Бакіров був об ра ний го ло вою Ради рек торів ви щих на -
вчаль них за кладів III–IV рівнів ак ре ди тації Харківсько го реґіону, пер шим
за ступ ни ком го ло ви Північно-Східно го на уко во го цен тру НАН Украї ни та
МОН Украї ни. Він є чле ном колеґії Міністе рства освіти і на уки Украї ни,
чле ном Дер жав ної ак ре ди таційної комісії (з 2009-го), чле ном Комітету з
дер жав них премій Украї ни в га лузі на уки і техніки (із 2015-го), Пре зи ден -
том Харківсько го відділен ня Ма лої ака демії наук (від 2003-го). У 2006 році
В.С.Бакіров був об ра ний чле ном-ко рес пон ден том Національ ної ака демії
пе да гогічних наук Украї ни, у 2009-му — чле ном-ко рес пон ден том, а у
2012-му — ака деміком Національ ної ака демії наук Украї ни.

В.С.Бакіров веде ве ли ку освітню та на уко ву ро бо ту. Його лекції з та ких
на вчаль них курсів, як “Те о ре тич на соціологія”, “Соціологія осо бис тості” та
ін., вик ли ка ють жва вий інте рес у сту дентів, з яки ми у ньо го за вжди скла да -
ють ся гарні сто сун ки. Будь-який сту дент може звер ну ти ся до рек то ра за по -
ра дою, вис ло ви ти йому свої про по зиції щодо поліпшен ня на вчаль но-ви хов -
но го про це су в універ си теті. Ви хо дя чи з при нципів сту ден то цен тро ва ної
освіти, В.С.Бакіров тісно співпра цює з орга на ми сту д ентсько го са мов ря ду -
ван ня.

В.С.Бакіров — та ла но ви тий на уко вець, зна ний не тільки в Україні, а й
да ле ко за її меж ами. Він брав участь у чис лен них на уко вих кон фе ренціях,
які про хо ди ли за кор до ном, ста жу вав ся у де пар та менті соціології Ка ліфор -
нійсько го універ си те ту (Сан-Дієго, 1994, 1995). У Бо ло нсько му (1993) та
Па ду а нсько му (1994) універ си те тах чи тав лекції, які вик ли ка ли ве ли кий
інте рес слу хачів. Йому на ле жить близь ко 250 на уко вих та ме то дич них
праць, які здебільшо го сто су ють ся те о ре ти ко-ме то до логічних про блем со -
ціології, куль тур них та інсти туціональ них змін по стра дя нської Украї ни.
Знач ну ува гу він приділив досліджен ню тен денцій роз вит ку універ си те т -
ської освіти. Зок ре ма, ши ро ко відомі його на укові праці, при свя чені ко -
муніка тивній па ра дигмі роз вит ку універ си те тської де мок ратії, інно ва цій -
ним про це сам у вищій школі, інфор маційно-ко муніка тив ним тех но логіям
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ви щої освіти. Останнім ча сом на укові досліджен ня В.С.Бакірова  зосере -
джені на аналізі ролі кла сич них універ си тетів в інте лек ту аль но му роз вит ку
суспільства, вив ченні особ ли вос тей кла сич ної універ си те тської освіти на
су час но му етапі. Він ство рив на уко ву шко лу із досліджен ня про блем транс -
фор мації ви щої освіти в кон тексті ґло балізаційних вик ликів. За його ке рів -
ниц тва за хи ще но 7 док то рських та 11 кан ди да тських дис ер тацій, здійсне но
чис ленні фун да мен тальні та при кладні на укові про ек ти.

В.С.Бакіров є го лов ним ре дак то ром “Вісни ка ХНУ імені В.Н.Ка разіна”
(серія “Соціологія”) та щорічної збірки на уко вих праць “Ме то до логія, тео -
рія та прак ти ка соціо логічно го аналізу су час но го суспільства”, го ло вою ре -
дакційної ради жур на лу “Universitates = Уни вер си те ты: на ука и про све ще -
ние” та “Укр аїнсько го соціологічно го жур на лу”, чле ном ред ко леґій на уко -
вих жур налів: “Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг”, “Вища освіта Украї -
ни”, “Укр аїнський соціум”, “Політич ний ме нед жмент”, “Пси хо логія і су -
спільство”, “Освіта реґіону: політо логія, пси хо логія, ко мунікації”, “Studies
of Changing Societies” (SCS Journal).

У 2007 році В.С.Бакіров був об ра ний Пре зи ден том Соціологічної асо -
ціації Украї ни (САУ). Важ ко пе ре оцінити його вне сок у про цес кон со -
лідації вітчиз ня них соціологів, віднов лен ня ро бо ти на шої про фесійної ор -
ганізації після дра ма тич них подій 2004–2005 років.

Ви со ко оціню ю чи діяльність В.С.Бакірова як Пре зи ден та САУ, со ціо -
ло ги Украї ни на своїх з’їздах ще двічі пе рео би ра ли його на цю по са ду. Під
керівниц твом В.С.Бакірова Соціологічна асоціація Украї ни знач но ак ти -
візу ва ла свою ро бо ту. З його ініціати ви та за без по се ред ньої участі під
егідою САУ здійсню ють ся чис ленні за хо ди; зок ре ма, сис те ма тич но про во -
дять ся Шко ли мо ло до го соціоло га (в Луць ку, Дро го бичі, За поріжжі, Умані,
Чернівцях, Ужго роді, Івано-Франківську, Чер ка сах), міжна родні (на прик -
лад, “Єврос ту дент”, 2014) та за галь но національні досліджен ня (зок ре ма,
“Ре фор му ван ня ви щої шко ли Украї ни в оцінках учас ників освітньо го про -
це су”, 2016), чис ленні кон фе ренції; на ла год же но зв’яз ки з Міжна род ною
соціологічною асоціацією та соціологічни ми асоціаціями ба гать ох країн
світу; суттєво по жва вив ся при й ом до САУ, в тому числі соціологічної мо -
лоді.

Різно манітна діяльність В.С.Бакірова здо бу ла гро ма дське і міжна род не
виз нан ня. Він — по чес ний гро ма дя нин Хар ко ва (2009), по чес ний про фе сор
Мос ко всько го дер жав но го універ си те ту ім. М.В.Ло мо но со ва, по чес ний док -
тор Київсько го національ но го пе да гогічно го універ си те ту ім. М.П.Дра го ма -
но ва, Дніпро пет ро всько го національ но го універ си те ту імені О.Гон ча ра, за -
слу же ний діяч на уки і техніки Украї ни (2001), за слу же ний про фе сор Хар -
ківсько го національ но го універ си те ту імені В.Н.Ка разіна (2008). В.С.Ба -
кіров на го род же ний По чес ною відзна кою го ло ви Харківської об лдер жад -
міністрації “Сло бо жа нська сла ва”, відзна ка ми Міністе рства освіти і на уки
Украї ни “Відмінник освіти Украї ни” (2003), “Пет ро Мо ги ла” (2005), “За на -
укові до сяг нен ня” (2006), ме дал лю ім. К.Д.Уши нсько го Національ ної ака -
демії пе да гогічних наук Украї ни, ви щою відзна кою Бол га рської ака демії
наук — ме дал лю Ма ри на Дри но ва на стрічці (2005), орде ном кня зя Ярос ла -
ва Муд ро го V сту пе ня (2006), По чес ною відзна кою НАН Украї ни “За  на -
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укові до сяг нен ня” (2010). Ім’ям В.С.Бакірова на зва но ас те роїд 18731
(Vil’ba kirov) (2009).

Усі, хто знає Віля Сав ба но ви ча, пра цює чи спілкується з ним, відзна ча -
ють його над зви чай ну чуйність, справ жню інтеліґентність, гли бо ку еру до -
ваність, аналітич ний ро зум, доб ро зич ливість, ве ли чез ний та лант лю дя нос -
ті, що, як магніт, при тя гує до ньо го лю дей, які вва жа ють за честь бути його
колеґами, дру зя ми, зна йо ми ми.

Віта ю чи Пре зи ден та Соціологічної асоціації Украї ни ака деміка В.С.Ба -
кірова з ювілеєм, по ба жаємо йому найміцнішого здо ров ’я, сімей но го бла го -
по луч чя, гар но го на строю, успіхів у реалізації всіх його життєвих планів,
відда них учнів, друзів і колеґ! Хай жит тя под а рує нам ще на довгі роки
розкіш спілку ван ня з цією чу до вою лю ди ною, справжнім на уков цем та та -
ла но ви тим керівни ком!

Віль Бакіров, який мене зди ву вав!

Епізод 1. У квітні 2011 року в Ко лумбійсько му універ си теті про хо ди ла
Всесвітня кон фе ренція Асоціації вив чен ня національ нос тей. Як за вжди,
вир ва ти ся до Нью-Йор ка було дуже склад но, пре зен тацію до повіді до роб -
ляв в літаку, тому зі 100-сторінко вою про гра мою кон фе ренції озна йо мив ся
лише в пер ший день кон фе ренції. І з де я ким под и вом ви я вив до повідь
В.Бакірова. Тре ба ска за ти, що до цьо го я був зна йо мий з Вілем Сав ба нови -
чем дуже по вер хне во і знав про ньо го тільки те, що він до поміг Соціо -
логічній асоціації Украї ни вий ти з кри зи, по в’я за ної з ек зит-по ла ми 2004 ро -
ку, по го див шись ста ти Пре зи ден том САУ і за без пе чив ши підтрим ку ро бо ти 
САУ. Я знав та кож, що він рек тор Харківсько го універ си те ту і чи то член-ко -
рес пон дент чи то ака демік НАН Украї ни.Тут я мушу зізна ти ся, що відчу ваю 
де я ке упе ред жен ня до ака деміків і рек торів як уче них (особ ли во у ца рині
суспільних наук). Чин на прак ти ка, як мені здається, по ля гає в тому, що ака -
деміками ста ють не стільки за на укові за слу ги, скільки за організаційну
діяльність. Заз ви чай ди рек тор інсти ту ту або рек тор ВНЗ стає ака деміком, а
не на впа ки. А я по собі знаю, що, бу ду чи ди рек то ром інсти ту ту, за й ма ти ся
на укою вкрай склад но (за перші двад цять років моєї ро бо ти в Інсти туті
філо софії, а потім в Інсти туті соціології НАН Украї ни я на пи сав 10 книг, а за 
на ступні двад цять років, став ши ди рек то ром КМІСу, — тільки одну ). За га -
лом, з та ки ми уста нов ка ми я пішов на до повідь В.Бакірова — і тут моє зди ву -
ван ня ба га то ра зо во по си ли ло ся. Це була зроб ле на англійською мо вою від -
мінна про фесійна до повідь про вив чен ня етнічних мен шин в Україні, час ти -
на міжна род но го про ек ту, вона вклю ча ла і те о ре тич ну час ти ну і ме то до -
логію і цікаві ре зуль та ти. Або мій сте ре о тип є по мил ко вим або Віль Бакіров
є Ви нят ком, поки що я зу пи нив ся на другій гіпо тезі. Не знаю, як йому це
вдається, але ста ло ясно, що, не зва жа ю чи на своє зван ня і по са ду, Віль Сав -
ба нович є справжнім ученим.

Епізод 2. Як усі ми пам ’я таємо, в ніч на 30 лис то па да 2013 року бійці
“Бер ку та” по би ли сту дентів на Май дані, що вик ли ка ло об урен ня у ба гать ох
лю дей. В.Яну ко вич теж за я вив, що він об уре ний подіями на Май дані і що
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ви ма гає від про ку ра ту ри терміново пред ста ви ти “... укр аїнсько му су спіль -
ству ре зуль та ти не гай но го та об’єктив но го розсліду ван ня для на леж но го
по ка ран ня вин них". Ми ну ло 10 днів, але ніяко го розсліду ван ня сто сов но
“Бер ку та” не було. 10 груд ня відбу ло ся засідан ня правління Соціологічної
асоціації Украї ни, на яко му се ред іншо го об го во рю ва ло ся звер нен ня до
Яну ко ви ча. На пе ре додні я об го во рю вав текст про ек ту цьо го звер нен ня з
дру зя ми, і ми ду ма ли, що наші колеґи зі східних об лас тей краї ни мо жуть
його не підтри ма ти. Особ ли во склад не ста но ви ще у В.Бакірова, він є рек то -
ром найбільшо го на Сході Украї ни універ си те ту, ака деміком, найвідо м i -
шою лю ди ною і для вла ди Хар ко ва і для вла ди краї ни, тому він більше за
всіх ри зи кує. Крім того, під звер нен ням мав сто я ти саме його підпис як Пре -
зи ден та САУ, інші чле ни правління за ли ша ють ся, фак тич но, анонімни ми
для вла ди. Тому підтрим ка та ко го звер нен ня Бакіро вим виг ля да ла вель ми
сумнівною. Нічого подібно го! На засіданні В.Бакіров миттєво підтри мав
ідею звер нен ня, і його твер да по зиція розвіяла сумніви інших, якщо у ко гось
були такі сумніви. Він відре даґував текст Звер нен ня не в бік його по м’як -
шен ня, а в бік по си лен ня його чіткості. На га дую цей істо рич ний для укр а -
їнських соціологів до ку мент — хоча він і не вря ту вав си ту ацію, але все ж по -
ка зав, що соціоло ги од но стайні в оцінці си ту ації, ба чать її не без пе ку і по пе -
ред жа ють вла ду про мож ливі наслідки бездіяль ності. Без цьо го нам було б
уже зовсім со ром но.

Епізод 3. У 3-му числі за 2015 рік жур на лу “Соціологія: теорія, ме то ди,
мар ке тинг” були опубліко вані ма теріали круг ло го сто лу “Лу ганськ: Спе кот -
не літо 2014 року”. У п’ят ни цю, 9 жов тня жур налістка Окса на Оніщен ко на
своїй сторінці у Фей сбуці повідо ми ла, що їй пе ре сла ли жур нал “Соціологія” 
із се па ра т истськи ми ма теріала ми, і в неділю 11 жов тня 2015 року у стрічці
но вин на УП вий шло повідом лен ня із за го лов ком “На у ко вий жур нал НАНУ
опубліку вав стат тю відвер то се па ра т истсько го змісту”, яке ба зу ва ло ся на
пості Окса ни Оніщен ко з Фей сбу ку. Тієї ж неділі 11 жов тня на сайті МОН
був розміще ний лист міністра освіти і на уки Украї ни Сергія Квіта до Пре зи -
ден та НАН Украї ни Бо ри са Па то на “Щодо пуб лікації в жур налі “Соціо -
логія: теорія, ме то ди, мар ке тинг”” з різки ми зви ну ва чен ня ми в се па ра тизмі.
Де, міністр зок ре ма, по відо мив, що міністе рство дало до ру чен ня Атеста -
ційній колеґії здійсни ти пе ревірку жур на лу “Соціологія: теорія, ме то ди,
мар ке тинг” на пред мет від повідності кри теріям, які ви су ва ють до фа хо вих
на уко вих ви дань. Поки ре дакція жур на лу зби ра ла ред ко леґію для об го во -
рен ня цьо го пи тан ня, кілька соціологів опе ра тив но вис ло ви ли ся на під -
трим ку жур на лу. Одним із пер ших був В.Бакіров. Це була зва же на і аб со -
лют но од но знач на по зиція (на прик лад: “Дивує відтво рю ваність де я ких ін -
варіантів ма со вої свідо мості, в тому числі го тов ності за ван та жу ва ти “філо -
софські па роп ла ви””)1.

Зізна ю ся, для мене це було не сподіван кою. Чому? Нова вла да за вжди
підозріло ста вить ся до тих, хто посідав клю чові по зиції за ста рої вла ди. Но -
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вий міністр, який по ба чив се па ра тизм навіть у публікації на уко во го круг ло -
го сто лу, де як раз всі учас ни ки різко кри ти ку ва ли пер шу до повідь, в якій не
було се па ра тиз му, а було не прий нят тя но вої вла ди, мав би особ ли во при -
скіпли во ста ви ти ся до керівників східних ВНЗ. Тож зда ва ло ся, було б
логічно, щоб рек тор Харківсько го універ си те ту не став сва ри ти ся з но вим
керівниц твом Міністе рства, а об рав би вичіку валь ну по зицію (тим паче, що
ніхто без по се ред ньо до ньо го не звер тав ся і не про сив вис лов лю ва ти ся). І я
зно ву по ми лив ся! Прос то див но, як за та кої не за леж ної гро ма дя нської по -
зиції В.Бакірову вдається за ли ша ти ся керівни ком та ко го ранґу!

Те пер, коли я ближ че по зна йо мив ся в Вілем Сав ба нови чем, мені дуже
не зруч но за всі мої упе ред жен ня і по мил кові очіку ван ня. Я ра дий, що по ми -
ляв ся, і ра дий, що маю мож ливість привітати його з ювілеєм і вис ло ви ти
свою сим патію і гли бо ку по ва гу.

ВОЛОДИМИР ПАНІОТТО,
 ди рек тор Київсько го міжна род но го інсти ту ту соціології

Рек тор. Пре зи дент. Уче ний

Віль Сав ба но вич Бакіров — пер ший і єди ний у нашій країні соціолог,
кого колеґи об ра ли рек то ром од но го із провідних універ си тетів, за сту ден та -
ми яко го я зацікав ле но спос терігаю що ра зу, коли при їжджаю до Хар ко ва.
Мені особ ли во по до бається при та ман на їм інте лек ту аль на і вільна ма не ра
спілку ван ня. Так вони спілку ють ся у своєму колі, так вони спілку ють ся і з
рек то ром — без ску тості, кот ру постійно до во дить ся спос терігати в подібних 
си ту аціях. Така само ат мос фе ра зберігається й у нашій соціологічній спіль -
ноті, що вис то я ла в не прос тих си ту аціях і за ли шається згур то ва ною та
дієвою ба га то в чому за вдя ки про фесіоналізму, організа то рсько му хис ту і
лю дським якос тям Віля Бакірова як Пре зи ден та САУ.

Зга дую, як роз по чи на ло ся пре зи д ентство Бакірова. Події пер шо го Май -
да ну при зве ли до серй оз но го конфлікту в Соціологічній асоціації Украї ни.
У 2006 році вона пе ре бу ва ла на межі роз па ду. Саме тоді у київських соціо -
логів ви ник ла ідея пе ре да ти відповідальність за соціологічну спільно ту
Харківсько му універ си те ту, де було ство ре но пер ший в Україні фа куль тет
соціології і рек то ром яко го був відо мий соціолог. Віль Бакіров саму ідею
сприй няв як цілком адек ват ну, але оста точ ну зго ду дав тільки після того,
коли пе ре ко нав ся, що його кан ди да ту ра є ре зуль та том не стільки ком -
промісу, скільки кон сен су су, що може об’єдна ти всіх соціологів Украї ни —
від Льво ва, Луць ка та Ужго ро да до За поріжжя, Оде си і Лу га нська.

Ре зуль та том цьо го кон сен су су ста ла гідна по зиція Правління асоціації
10 груд ня 2013 року, коли з ініціати ви В.І.Паніотто од но стай но було ухва ле -
но ре зо люцію, що за суд жу ва ла дії вла ди й ви ма га ла по ка ран ня вин них у по -
битті лю дей на Май дані. У цій же ре зо люції Соціологічна асоціація Украї -
ни — єдина з усіх про фесійних асоціацій — по пе ре ди ла вла ду про трагічні
наслідки для Украї ни відмо ви від офіційно го осу ду не пра вомірних си ло вих
акцій і не по ка ра ності їхніх ініціаторів. Як лю ди на досвідче на й да ле ког ляд -
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на, Віль Бакіров чу до во ро зумів, чим об ер неть ся для ньо го підпис під ре зо -
люцією. Єди ний офіційний го лос зі Схо ду Украї ни, що за суд жу вав вла ду,
на ле жав рек то рові з Хар ко ва — міста, кот ре Яну ко вич і його ко ман да вва жа -
ли одним з оплотів своєї вла ди! А міг і не підпи су ва ти, по слав шись на не -
обхідність “ре тельнішого” підго ту ван ня спон тан но на род же но го до ку мен -
та. Цілком міг, ско рис тав шись своїм досвідом та ав то ри те том, ухи ли ти ся від 
не обхідності “пе рей ти Рубікон”, щоб до че ка ти ся пе ре мож ця у про тис то янні 
вла ди та Євро май да ну. Але не став, бо ро зумів, що відповідає не стільки за
себе, скільки за честь і про фесійну гідність соціологів і за те суспільство, яке
соціоло ги вив ча ють.

Не став Віль Бакіров ухи ля ти ся від своєї відповідаль ності й у той кри -
тич ний для соціологів мо мент, коли вже у 2015 році міністр С.Квіт публічно
зви ну ва тив ака демічний ча со пис “Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг” у
всіх смер тних гріхах. Як го лов ний ре дак тор ча со пи су вва жаю, що саме
своєчас на ре акція Бакірова, підтри ма на інши ми провідни ми соціоло га ми в
соціаль них ме ре жах та ЗМІ, вирішаль ним чи ном дала змо гу зу пи ни ти кам -
панію іде о логічно го цьку ван ня і за кли ки до за про вад жен ня цен зу ри. Після
та ких вип ро бу вань на міцність у нас, соціологів, є дос тат ньо підстав пи ша -
ти ся своєю спільно тою і бути впев не ни ми в її пер спек ти вах. А я сподіва ю ся,
що ще не один рік змо жу при їжджа ти до Хар ко ва на кон фе ренції та з’їзди
САУ, друж ньо зустріча ти ся з Вілем Бакіро вым, очіку ва ти на його вис ту -
пи — за вжди на про чуд кре а тивні — та спос терігати за ре акцією сту дентів,
яких, за тра дицією, вик ла дачі за про шу ють на на укові кон фе ренції. За мої ми
спос те ре жен ня ми, сту ден ти слу ха ють сво го рек то ра зі щи рою ува гою та
інте ре сом. А це — го лов не для ювіляра, як, утім, і по ва га колеґ, ви щим  про -
явом чого є виз нан ня його ліде ром своєї спільноти.

ЄВГЕН ГОЛОВАХА,
 го лов ний ре дак тор ча со пи су “Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг”
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