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Наші ювіляри
АКАДЕМІКОВІ
ВІЛЮ САВБАНОВИЧУ БАКІРОВУ – 70!

8 червня 2016 р. виповнилося 70 років відомому вченому-соціологу, академікові Національної
академії наук України, член-кореспонденту Національної академії педагогічних наук України,
ректору Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Президенту Соціологічної асоціації України Вілю Савбановичу Бакірову.
Про людину багато говорить справа, якою вона займається. Академік В.С. Бакіров віддає своє
життя шляхетній справі виховання нових поколінь вітчизняної інтелігенції, розвитку інтелектуального потенціалу нашої країни. Майже 35 років його доля невід’ємно пов’язана з Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна, де він пройшов шлях від доцента кафедри соціології до ректора. Завдяки його плідній діяльності на посаді ректора цей ВНЗ по праву
вважається одним з лідерів вітчизняної та світової вищої школи.
Важко переоцінити внесок В. С. Бакірова у розвиток соціологічної науки. Його наукові дослідження зосереджено на аналізі процесів модернізації українського суспільства, в тому числі
вітчизняної вищої освіти, ролі класичних університетів в інтелектуальному розвитку суспільства,
вивченні особливостей класичної університетської освіти в контексті глобалізаційних викликів
тощо. Широко відомі наукові праці вченого, присвячені комунікативній парадигмі розвитку
університетської демократії, інноваційним процесам у вищій школі, інформаційнокомунікативним технологіям вищої освіти.
Віль Савбанович разом з колегами та учнями реалізував ряд міжнародних та загальнонаціональних наукових проектів, які мають прикладний характер і присвячені аналізу проблем
місцевого самоврядування, розвитку університетської демократії, студентського самоврядування, ринку праці, життєвих умов, способу життя та стану здоров’я населення пострадянських країн.
Результати наукових досліджень В. Бакірова опубліковані у більш ніж 500 наукових працях, у
тому числі монографіях та підручниках.
Наш ювіляр є головою редакційної ради журналу «Universitates. Наука і просвіта», головним редактором збірника наукових праць «Методологія, теорія та практика соціологічного
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ, ФАКТИ, ВІДГУКИ
аналізу сучасного суспільства», Вісника Харківського національного університету імені
В.Н. Каразіна «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи»,
«Українського соціологічного журналу»; членом редколегії журналів «Соціологія: теорія, методи, маркетинг», «Український соціум», «Вища освіта України», «Політичний менеджмент»,
«Психологія і суспільство», «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації».
Освітянська громадськість України високо оцінює його діяльність, зокрема, як члена Колегії
Міністерства освіти і науки України, який впливає на зміст освітніх реформ, пріоритетів і
напрямів реалізації освітньої політики в умовах децентралізації влади в Україні, Президента
Соціологічної асоціації України та Харківського відділення Малої академії наук України, голову Ради ректорів вищих навчальних закладів Харківського регіону.
Діяльність В.С. Бакірова в галузі науки та освіти здобула громадське і міжнародне визнання. Він нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня; має почесні звання
«Заслужений діяч науки і техніки України», «Почесний професор Московського державного
університету імені М.В. Ломоносова», «Почесний доктор Дніпропетровського національного
університету імені Олеся Гончара», «Почесний професор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова», «Заслужений професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна», «Почесний громадянин міста Харкова»; відзначений медаллю Національної академії наук України «За наукові досягнення» та медаллю Академії педагогічних
наук України імені К.Д. Ушинського, вищою відзнакою Болгарської Академії наук – медаллю
Марина Дринова на стрічці.
Віль Савбанович – людина справедлива, високих моральних принципів, відповідальна,
щира, завжди готова надати дружню пораду та руку допомоги. Він глибоко
переймається долею країни, її сьогоденням та майбутнім.
То ж щиро вітаємо Віля Савбановича з ювілеєм! Бажаємо йому міцного здоров’я, оптимізму, мудрості й творчої вдачі, любові до життя, миру в домі, душі та серці, відданих учнів, щирих друзів, щастя та благополуччя у сімейному житті!
Колективи:
редколегія та редакція журналу «Український соціум»,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,
ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка»,
ГО «Центр «Соціальний моніторинг»
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