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Про фе со рові Во ло ди ми ру Мар ко ви чу Пічі — 80 !

Во ло ди ми ру Мар ко ви чу Пічі 26 квітня ви пов нюється 80 років. Сер деч -
но по здо ров ля ють Вас із Ва шим слав ним ювілеєм Ваші колеґи, аспіран ти та
сту ден ти з ка фед ри соціології та соціаль ної ро бо ти Національ но го універ -
си те ту “Львівська політехніка”! Важ ко пе ре оцінити Вашу роль у ста нов -
ленні укр аїнської соціології. Роль лю ди ни, яка про фесійно за й мається со -
ціо логією, до тич на до серй оз них соціологічних досліджень, при чет на до по -
пу ля ри зації соціологічних знань че рез на пи сан ня підруч ників, посібників,
збірок прак тич них за вдань.

По коління су час них укр аїнських сту дентів, на сам пе ред соціологів,  ви -
вчали і вив ча ти муть соціологію „за Пічею”. Вва жаємо, що це виз нан ня і
 повага.

На у ко во-пе да гогічна кар’єра по чи на лась із Львівсько го дер жав но го
унi вер си те ту імені Івана Фран ка, де в 1963 році Во ло ди мир Мар ко вич за -
вер шив своє на вчан ня на істо рич но му фа куль теті, а в 1969-му — аспіран ту -
ру. Кан ди да тська дис ер тація з філо софії була за хи ще на 1970 року в Рос то в -
сько му дер жав но му універ си теті. На томість, на уко ва кар’єра не зу пи ни лась
на за хисті кан ди да тської дис ер тації. У 1992 році вже на те ре нах не за леж ної
Украї ни Во ло ди мир Мар ко вич за хи щає док то рську дис ер тацію з соціології
“Вільний час: тен денції і про бле ми роз вит ку” в Інсти туті со ціології На -
ціональ ної ака демії наук Украї ни. ВАК Украї ни ви дав йому пер ший дип лом 
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док то ра соціологічних наук, а че рез 10 років йому було при своєне вче не
зван ня про фе со ра.

 Осо бис тий вне сок В.Пічі в укр аїнську соціологію по ля гає в роз роб -
ленні те о ре ти ко-ме то до логічних пи тань соціології вільно го часу як часу
сво бо ди, вільної діяль ності та вільно го роз вит ку осо бис тості, за галь ної кла -
сифікації вит рат вільно го часу, ме тодів і техніки вив чен ня бюд жетів вільно -
го часу та його окре мих вит рат, виз на чен ня чин ників, умов, шляхів підви -
щен ня рівня куль ту ри, раціональ но го ви ко рис тан ня вільно го часу для роз -
вит ку осо бис тості.

Його вик ла даць ка діяльність по ча лась на ка федрі філо софії Тер но -
пільсько го фіна нсо во-еко номічно го інсти ту ту у 1969 році. Від 1969-го до
1979-го пра цює асис тен том, стар шим вик ла да чем, до цен том, завіду ва чем
ка фед ри. Час ти на жит тя про й шла в Українській ака демії дру ка рства, де Во -
ло ди мир Мар ко вич пра цю вав з 1979 року на по саді до цен та, а в 1993-му був
об ра ний про фе со ром ка фед ри суспільно-гу манітар них наук. Він упер ше за -
по чат ку вав (1993) у Львові аспіран ту ру із соціології. З 2001 року В.Піча є
чле ном ве ли чез но го ко лек ти ву, який на зи вається “Львівська політехніка”.
Він про фе сор і, в пев ний період, завіду вач ка фед ри соціології та соціаль ної
ро бо ти. Саме поєднан ня те о ре тич но го за па лу і прак тич ної спря мо ва ності
соціологічних досліджень у сфері соціаль ної ро бо ти над их ну ли про фе со ра
Пічу на ство рен ня не тільки кла сич них підруч ників із соціології, а ще й низ -
ки публікацій, по в’я за них з інстру мен таль ною функцією соціологічної на -
уки, по кли ка ної до по ма га ти лю дям вреґульо ву ва ти соціальні про бле ми в
житті окре мої лю ди ни і соціуму за га лом. В його інтер пре тації кур си теорії
та історії соціології, соціології вільно го часу, соціології сім’ї та соціології
освіти до но си ли укр аїнський кон текст не тільки до укр аїнських сту дентів,
а й до сту дентів Люблінсько го Ка то лиць ко го універ си те ту ім. Іоан на Пав -
ла ІІ, сту дентів Ви щої шко ли ім. Б.Янсько го у Холмі, а та кож Ви щої шко ли
підприємниц тва та адміністрації в Любліні в Польщі.

Слід відда ти на леж не Во ло ди ми рові Мар ко ви чу як організа то ру укр а -
їнської соціологічної спільно ти. З 1999 до 2003 року він — член правління
Соціологічної асоціації Украї ни, а до 2005 року очо лю вав Львівське від -
ділен ня САУ. Від 2003 року він є чле ном ре дакційної колеґії укр аїнсько го
на уко во го жур на лу “Соціаль на пси хо логія” (Київ), з 2009-го — на уко во го
ча со пи су “Пси хо логія і суспільство” (м. Тер нопіль), а з 2010-го — вісни ка
“Філо софські на уки” (Львів). В.Піча є чле ном спеціалізо ва них рад із за хис -
ту кан ди да тських і док то рських дис ер тацій. Крім того, Во ло ди мир Мар ко -
вич за й мається ви дав ни чою діяльністю, бо є шеф-ре дак то ром і го ло вою на -
уко во-ме то дич них рад та ких ви дав ництв, як “Ка ра ве ла” (Київ), “Но вий
Світ — 2000” і “Маг нолія 2006” (Львів). Упро довж останніх 15 років здійс -
нив роз роб лен ня по над 80 ви дав ни чих про ектів, на уко ве і за галь не ре да гу -
ван ня 28 на уко вих і на вчаль них ви дань, які діста ли по зи тив ний відгук у
чис лен ної ау ди торії чи тачів — сту дентів, аспірантів, вик ла дачів, на уковців
України.

Коло на уко вих інте ресів Во ло ди ми ра Мар ко ви ча є до сить ши ро ким:
соціологія вільно го часу і дозвілля, соціологія сім’ї, соціологія політики і
міжна род них відно син, політич ний ме нед жмент. Він ак тив но пра цює над
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про бле ма ми дер жав но го управління, організації ви борів. Є ав то ром по над
100 на уко вих та на уко во-ме то дич них праць, в тому числі підруч ників,
 навчальних посібників і слов ників-довідників. Се ред його соціологічних
праць — “Ваш вільний час” (1988), “Куль ту ра вільно го часу: філо со ф сько-
 соціологічний аналіз” (1990), “Радість сімей но го спілку ван ня” (1991), “Со -
ціологія політики” (1995), “З історії укр аїнської соціологічної дум ки” (1995, 
співав тор), “Соціологія: курс лекцій” (1996, у співав тор.), підруч ник “Со -
ціологія:  за галь ний курс” (1999), “Хто є хто в західній та вітчиз няній
соціології” (1999, співав тор), “Соціологія: терміни, по нят тя, пер со налії”
(2003–2008, співав тор), “Соціологія куль ту ри” (2004, у співав тор.), “Осно -
ви соціаль но го ме нед жмен ту: те о ре тичні по ло жен ня та прак тичні ме ха -
нізми” (2007, у співав тор.), підруч ник “Соціологія” (2009–2010, у співав -
тор.), “Соціологія суї ци ду” (2012), “Все про соціаль ну ро бо ту” (2013, у спів -
ав тор.). Се ред його політо логічних праць ши ро ке виз нан ня здо бу ли ви дан -
ня “Політичні партії в Україні. Слов ник-довідник”(1997, у співав тор.), “По -
літо логія: терміни, по нят тя, пер со налії, схе ми, таб лиці” (2001–2004), “По -
літо логія: за галь ний курс” (1999–2008, у співав тор.), “Політо логія: ти пові
пи тан ня і відповіді” (2002–2006, 2008, у співав тор.), “Соціологія по літики:
Енцик ло пе дич ний слов ник” (2009, у співав тор.), “Су час на політич на лек си -
ка” (2015, у співав тор.), “Євро пе йська Украї на сьо годні: політика, еко но -
міка, куль ту ра” (2016, у співав тор.) та інші.

Во ло ди мир Мар ко вич Піча є при зе ром кон кур су Міжна род но го фон ду
“Відрод жен ня” про гра ми “Тран сфор мація гу манітар ної освіти в Україні”,
по чес ним чле ном Соціологічної асоціації Украї ни, на го род же ний гра мо тою 
Вер хов ної Ради Украї ни “За за слу ги пе ред укр аїнським на ро дом” (2008). 

Бажаємо Вам за вжди бути та ким же мо ло дим, бадь о рим і за взя тим,
якою на сьо годні є наша мо ло да на ука. Чис то го Вам неба над го ло вою, яс -
кра во го со нця, здо ров ’я і твор чої на сна ги. 

Ко лек тив ка фед ри соціології та соціаль ної ро бо ти
 Національ но го універ си те ту “Львівська політехніка”
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