
СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО

Зустрів останню свою весну, та не побачив її
розквіту видатний український соціолог, док-
тор соціологічних наук, професор, яскрава осо-
бистість, учений широкого кругозору й глибо-
кої думки, невтомний генератор і добувач
новітніх ідей і знань Василь Олександрович
Соболєв. З глибоким сумом мусимо констату-
вати: 10 березня 2009 р. невблаганна важка хво-
роба забрала його з життя…

Народився майбутній український вчений
1940 р. у с. Михеєвка Архангельської області.
Але його становлення, усе життя й наукова
діяльність пов’язані з Харковом, з Україною.
Він закінчив історичний факультет
Харківського університету, потім були майже
три десятиліття праці в Харківському політех-
нічному університеті, де було пройдено шлях
від асистента до завідувача кафедри соціології та права. У 1972 р. Василь
Олександрович захистив кандидатську, а в 1991 р. – докторську дисертацію, у
1992 р. отримав вчене звання професора. У 1994 р. він очолив кафедру прикладної
соціології Харківського університету внутрішніх справ, створив науково-дослід-
ницьку лабораторію соціальної та психологічної роботи. Завдячуючи значною
мірою саме наполегливості Василя Олександровича, його творчій енергії в
Харківському університеті внутрішніх справ народилася і здобула визнання соціо-
логічної спільноти соціологічна школа девіантології та соціології порядку. Останні
роки він – професор Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

У його життєвому підсумку – десятки літ напруженої і самовідданої викладаць-
кої, наукової та організаторської діяльності, творчого пошуку на передових рубежах
соціологічної науки. Василь Олександрович є автором та співавтором більш як 200
наукових та методичних праць у галузі соціології, у тому числі 15 монографій, під-
ручників та посібників. Це, зокрема, «Соціологія. Курс лекцій» (1992),
«Політологія: навчальний посібник для вузів» (1998), «Молодежь и наркотики
(социология наркотизма)» (2000), «Менеджмент персоналу в органах внутрішніх
справ» (2005), «Взаємодія міліції і населення: стан, проблеми, рекомендації» (2005)
та ін., численні статті в науковій періодиці та збірниках. Ним та під його керівницт-
вом проведено велику кількість соціологічних досліджень з актуальних проблем
суспільного життя країни. Він залучався до участі в ряді масштабних міжнародних
дослідницьких проектів, що реалізовувалися в Україні під егідою Європейської
комісії, Інституту відкритого суспільства, Британської ради в Україні,
Департаменту юстиції США. 
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Одним з найважливіших життєвих звершень В.О. Соболєва є, безперечно, його
вклад як викладача, педагога у виховання багатьох поколінь випускників трьох про-
відних і знаних далеко за межами України вищих навчальних закладів Харкова, в
яких йому випало працювати. Дуже активною і багатогранною була участь Василя
Олександровича в науковому житті. Ним вирощено цілу когорту молодих науков-
ців: під його керівництвом захищено 3 докторських та понад два десятки канди-
датських дисертацій. Він очолював спеціалізовану вчену раду із захисту докторсь-
ких дисертацій за спеціальністю соціологія, був одним із активних організаторів
діяльності Харківського відділення Соціологічної асоціації України.

За свою самовіддану праці В.О. Соболєв нагороджений відзнаками «Відмінник
вищої школи», «Ветеран вищої школи», знаком МВС України «За відзнаку в служ-
бі», медаллю «За трудову доблесть», йому присвоєно звання Заслуженого праців-
ника народної освіти. Він віддав усі свої сили, розум, знання служінню Науці, сус-
пільству, майбутньому. І тому пам'ять про нього, про все те добре, що ним зроблено,
назавжди залишиться в серцях і пам’яті рідних, близьких, колег, друзів, усіх, хто
знав цю добру і світлу Людину.

Василь Олександрович від часу заснування нашого наукового журналу
«Український соціум» був незмінним членом його редколегії і нашим автором. У
цьому номері в списку редколегії його прізвище – в траурній рамці… Він був актив-
ним помічником і добрим порадником для журналу! І це також велика втрата, яку
непросто буде відшкодувати… Світла йому пам'ять!

Редколегія і редакція журналу «Український соціум»,
друзі й колеги
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