
Євген Іва но вич Го ло ва ха приніс ма теріаль ний до каз на ших взаємних по чуттів”, —
Ла ри са Олексіївна про де мо нстру ва ла істо рич ний но мер га зе ти “День” від 2007
року, в яко му на першій шпальті було над ру ко ва но стат тю про перші Панінські чи -
тан ня, що відбу ли ся 12 років тому. І це не ви пад ко во, адже “День” за вжди був дру гом
соціологів та філо софів — ре дакція так само впро довж усіх років існу ван ня ви дан ня
праг не вдив ля ти ся в суспільство та виз на ча ти його “зони ри зи ку” й “точ ки зрос тан -
ня”. Ла ри са Івши на на го ло си ла, що ак ту альність чи тань і досі за ли шається ви со кою, 
бо, як і тоді, суспільство ще доб ре себе не знає. “Активні транс фор мації та зміни в
суспільстві да ють про стір для но вих досліджень. Тому по пе ре ду ще ба га то спільної
ро бо ти”, — за ува жи ла го лов на ре дак тор ка газети.

Окрім га зе ти “День”, на го ро да ми було відзна че но ви дан ня “Укр аїнська прав да”, 
“Дзер ка ло тиж ня”, “LIGA.net”, “Texty.org.ua” та “VoxUkraine”.
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Про тра диції та не тра диційні ме то ди
вик ла дан ня в соціології

“Про дов жуємо вчи ти ся, про дов жу ю чи вчи ти” — під та кою на звою 22 лис то -
па да 2019 року в Харківсько му національ но му універ си теті імені В.Н.Ка разіна
відбу вав ся круг лий стіл, при свя че ний 90-річчю Іде лаї ди Дмитрівни Ко валь о вої та
Во ло ди ми ра Олек сан дро ви ча Ядо ва. Цю на зву за про по ну ва ла Іде лаї да Дмитрівна

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2020, 1 173

На у ко ве жит тя

Ци ту ван ня: Лучік-Мусієздо ва, С., Мусієздов, О. (2020). Про тра диції та не тра дицій -
ні ме то ди вик ла дан ня в соціології. Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, № 1,
сс. 173–175.



для сво го чер го во го май стер-кла су, який вона пла ну ва ла про вес ти цьо го року.
Останніми ро ка ми ці май стер-кла си, зор ганізо ву вані в неї вдо ма, зби ра ли не лише
учнів і колеґ, а й друзів та од но думців.

Творчі та життєві долі І.Ко валь о вої та В.Ядо ва скла ли ся по-різно му — по-різно -
му цікаво та яс кра во. Однак по чи нав ся їхній “соціологічний шлях” на філо со фсько -
му фа куль теті Ленінгра дсько го універ си те ту. Сту д ентська друж ба та спільні на -
укові інте ре си по в’я за ли їх на все жит тя. Кож на зустріч цих лю дей була радісною
мож ливістю поділи ти ся но ви ми дум ка ми, знан ня ми, цілями. До речі, їхньою од но -
кур сни цею та кож була відома і ша но ва на пред став ни ця ра дя нської, а зго дом укр -
аїнської соціології Ірина Марківна По по ва.

На круг ло му столі було чи ма ло роз повідей і спо гадів — про жит тя і творчість
І.Ко валь о вої та В.Ядо ва, про перші зустрічі з ними і перші вра жен ня, про той вплив,
який вони спра ви ли і на тих, хто при й шов цьо го дня зга да ти про них, і на ба га то
інших, хто, мож ли во, лише чув роз повіді про них.

У своєму вис тупі “В.О.Ядов та І. Д.Ко валь о ва — зна кові по статі у ста нов ленні
вітчиз ня ної соціології” ака демік В.Бакіров роз повів про перші зустрічі з ними й те
зна чен ня, яке вони мали для його про фесійно го роз вит ку і яке було по в’я за не пе ре -
дусім з їхніми осо бистісни ми якос тя ми — по рядністю, інтеліґентністю, уважністю
до чу жої дум ки, стремлінням до по мог ти, підтри ма ти твор чий по шук. У цьо му вони
були не про сто схо жи ми одне не од но го, а ніби пе ре бу ва ли на одній хвилі, що за вжди 
мож на було по ба чи ти, спос теріга ю чи, як зустріча ють ся ці давні друзі.

Життєвий шлях Іде лаї ди Дмитрівни Ко валь о вої висвітли ла про фе сор ка Л.Со -
ку ря нська у своїй роз повіді “Іда Дмитрівна Ко валь о ва — творчість дов жи ною з
жит тя”. Вона зро би ла на го лос на біографічних под ро би цях жит тя — на род жен ня в
да ле ко му за бай к альсько му містеч ку в сім’ї залізнич ни ка, на вчан ня в Ленінграді, ро -
бо та в Хар кові, зустріч з май бутнім чо ловіком, на род жен ня і ви хо ван ня дітей, друж -
ба та співпра ця з Оле ною Олек сандрівною Яку бою та інши ми колеґами, до по мо га
учням. Все в цій цікавій біографії не сло на собі відби ток осо бис тості лю ди ни, яка на -
сам пе ред ціну ва ла лю дяність і влас ним при кла дом по ка зу ва ла, що це і є на й го -
ловніше.

Про фе сор ка Ю.Со ро ка у вис тупі “І.Д.Ко валь о ва: поєдну ва ти світи” звер ну ла
ува гу на рідкісну здатність Іде лаї ди Дмитрівни поєдну ва ти у на уко во му по шу ку
сфе ри, які нібито є над то відмінни ми одна від од ної: різні часи (ми ну ле і сьо го ден ня) 
і про сто ри (Да ле кий Схід, Ленінград, Харків), на уку та по всяк ден не жит тя, про -
фесійне та осо бис те. Було зга да но і своєрідний девіз Ко валь о вої: “Най кращі фахівці
з ме то ди ки вик ла дан ня — це сту ден ти”. Для цьо го їх не обхідно “лише” змо ти ву ва ти
й над их ну ти, впев нив ши в їхніх влас них си лах, у без межній силі твор чості, й у всьо -
му цьо му Іде лаї да Дмитрівна була не пе ре вер ше ним ма йстром.

Про фе сор В.Паніотто в до повіді “Пе ре би ра ю чи фо тог рафії (спо га ди про В.Ядо -
ва)”, як і Ю.Со ро ка, на га дав при сутнім про звич ку і Ко валь о вої, і Ядо ва поєдну ва ти
між со бою лю дей, ство рю ю чи якщо не “на укові ко лек ти ви” у фор маль но му сенсі
цьо го сло ва, то при наймні “ко ман ди” чи “ме режі” од но думців, а інко ли і друзів, які
підтри му ва ли друж бу впро довж усьо го жит тя, із вдячністю зга ду ю чи про тих, хто їх
об’єднав.

Про фе сор Є.Го ло ва ха (“Зустрічі з Ядо вим: за вжди до ле носні”) роз повів про го -
лов не вра жен ня від зустрічей з Во ло ди ми ром Олек сан дро ви чем — “сміливість і сво -
бо да” — риси, які хо четь ся насліду ва ти. Це мог ло ви яв ля ти ся в різних ре чах: у за про -
шенні мо ло до го колеґи з іншо го міста для об го во рен ня його ідей або ж у виз нанні
своїх по ми лок після де ся тиліть пе ревірок. Зно ву ж таки — це дещо спільне для Ядо -
ва та Ко валь о вої. Як і інте рес до ме то до логії соціаль но го пізнан ня.
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Для про фе со ра І.Ко но но ва (“В.О.Ядов: соціологія під на гля дом істо рич но го ма -
теріалізму”) тема круг ло го сто лу ста ла при во дом для гли бо ких роз думів щодо су -
час ної соціології, до яких нерідко вда вав ся і важ ливість яких на го ло шу вав В.Ядов.
При чи ною до цих роз думів ста ла зміна того об ра зу соціології, який було сфор мо ва -
но в Ра дя нсько му Союзі. Йдеть ся не лише про ко мерціалізацію на уки, коли вона
сприй мається лише як інстру мент, що об слу го вує різно го роду “за мов ників”. Ідеть -
ся про не до оцінку теорії (без якої соціологія справді втра чає свій пред мет) та на уко -
вих уза галь нень — саме того, що за вжди вирізня ло соціологію як окре му дис -
ципліну.

Не менш ціка вим був і вис туп до цен тки С.Ро ма нен ко “Шес ти де сят ни ки. Со -
ціологія “Haute couture” або “ви со ка” для всіх”. Вона звер ну ла ува гу на над зви чай ну
спільність по коління соціологів-шес ти де сят ників — В.Ядо ва, І.Ко валь о вої, І.По по -
вої, О.Яку би та інших. Спільним для них був і світог ляд, який по при складні часи (а
може й за вдя ки їм) пе ре дба чав сво бо ду та оптимізм. Спільною була і віра в на уку,
пра цю і лю дяність. Спільною була емоційність та за хоп леність влас ною спра вою.
Спільним було стремління до точ ності та зро зумілості кож но го сло ва. Це й ро бить
їхній “ви тон че ний за ви ко нан ням” до ро бок над бан ням для всіх, а не лише вузь ко го
кола про фесіоналів.

Ідея про по коління шес ти де сят ників видається клю чо вою у роз ду мах щодо фе -
но ме ну В.Ядо ва, І.Ко валь о вої та їхніх су час ників. Як це зро зуміти? Чим по яс ни ти?
Як роз ви ну ти в собі такі якості? Як пе ре да ти їх май бутнім спеціалістам?

Мож на при пус ти ти, що слід ви хо ди ти з осо бис то го інте ре су та усвідом лен ня
важ ли вості спільної спра ви, для якої вкрай не обхідно не лише за лу чи ти учнів, а й
зро би ти їх од но дум ця ми, ви хо ва ти з них справжніх колеґ, на сам пе ред че рез співпра -
цю над серй оз ни ми на уко ви ми пи тан ня ми. Прик ла да ми та кої співпраці є, зок ре ма,
кни ги “Про цес сы иден ти фи ка ции рос сий ских граж дан в со ци аль ном про стра нстве
“сво их” и “не сво их” групп и со об ществ (1999–2002 гг.)” та “Нет ра ди ци он ные ме то ды
пре по да ва ния со ци о ло гии”1.

Жага до знань пред став ників цьо го по коління вра жає. Їхня еру диція на вчає й
собі орієнту ва ти ся у найрізно манітніших пи тан нях, дже ре лах, по ста тях — зга дай мо
не лише кількість їхніх учнів, а й про різно маніття їхніх на уко вих тем. Їхнє узви -
чаєння за руку підвес ти сту ден та до на уков ця, праці яко го той на разі вив чає, і пред -
ста ви ти їх один од но му — це те, що над и хає чи не найбільше. А їхня уважність і по ва -
га до дум ки сту дентів і мо лод ших колеґ є свідчен ням спра вжньо го ба жан ня не лише
вчи ти, а й вчи ти ся.

Твор чий, на уко вий та гро ма дський до ро бок Іде лаї ди Дмитрівни Ко валь о вої та
Во ло ди ми ра Олек сан дро ви ча Ядо ва вра жає гли би ною по шу ку та не й мовірни ми за
ши ри ною обріями, яких ся га ла їхня дум ка. Чи змо же мо ми про дов жи ти цю тра -
дицію?

Ма теріал надійшов 12.12.2019
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1 Про цес сы иден ти фи ка ции рос сий ских граж дан в со ци аль ном про стра нстве “сво их”
и “не сво их” групп и со об ществ (1999–2002 гг.) / Мас тер-класс про фес со ра В.А. Ядо ва.
(М.: Аспект Пресс, 2004); Нет ра ди ци он ные ме то ды пре по да ва ния со ци о ло гии : учеб. по -
соб. / под общ. ред. И.Д. Ко ва ле вой (Харь ков, 2001).


