НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ: ФАКТИ, ВІДГУКИ

Вітаємо ювіляра

ДО 70-РІЧЧЯ ВІТЧИЗНЯНОГО СОЦІОЛОГА
ЄВГЕНА ІВАНОВИЧА ГОЛОВАХИ!

Відомому вітчизняному соціологу, психологу, громадському діячу, членукореспонденту НАН України, доктору філософських наук, професору, завідувачу відділу методології і методів соціології, заступнику директора з наукових питань Інституту соціології НАН України Євгену Івановичу Головасі 13 серпня 2020 р. виповнилося 70 років.
Народився Є.І. Головаха в Києві в сім’ї українських філософів. У 1972 р. він закінчив факультет психології Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова за фахом ―психолог, викладач психології‖, у 1977 р. – захистив кандидатську
дисертацію ―Структура групової діяльності: соціально-психологічний аналіз‖
(Інститут філософії АН УРСР), а у 1990 р. – докторську дисертацію ―Життєва перспектива та професійне самовизначення молоді‖ (Інститут філософії АН УРСР).
У 2015 р. він – лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року за роботу: ―Вимірювання соціальних змін в українському суспільстві. Соціологічний моніторинг (1992—2013)‖.
Євген Головаха брав активну участь у процесах інституціоналізації соціології в
Україні від кінця 1980-х і залишається активним рушієм її подальшого розвитку.
Він є автором власної психолого-соціологічної інтерпретації масового психологічного явища соціальної амбівалентності українського суспільства.
У різні роки Євген Іванович – член Комітету політичної соціалізації й політичного
навчання Міжнародної асоціації політичних наук, Європейської асоціації експериментальної соціальної психології, Американської асоціації досліджень особистості й соціальної психології. Протягом ряду років – член Громадської ради експертів з внутISSN 1681-116X. Український соціум, 2020, № 3 (74): 171–172
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рішньополітичних питань, Комісії зі сприяння демократизації й розвитку громадянського суспільства при Президентові України.
Його наукові праці опубліковані в Білорусі, Великій Британії, Голландії, Ізраїлі,
Німеччині, Польщі, Російській Федерації, США, Угорщині, Україні, Франції,
Швейцарії.
Говорячи про здобутки Є.І. Головахи, не можна не зазначити про монографію, яка
поставила діагноз українському суспільству за підсумками незалежності України1.
Крім того, він є автором численних статей та інтерв’ю в ЗМІ й наукових виданнях,
одним з основних вітчизняних соціологів, які активно беруть участь в експертних дискусіях у провідних ЗМІ.
Є.І. Головаха – один з фундаторів, ідейний натхненник і перший головний редактор, а нині – член редколегії журналу ―Соціологія: теорія, методи, маркетинг‖, а також
член редколегії збірника наукових праць ―Українське суспільство: моніторинг соціальних змін‖.
Євген Іванович є дуже відкритою особистістю, рецензентом великої кількості дисертацій, завжди готовий допомогти молодим вченим. Він є засновником конкурсу
―Кращий молодий соціолог року‖ на здобуття премій імені Наталії Паніної та Ірини
Попової, який проводиться Соціологічною асоціацією України та Соціологічним
центром імені Н.В. Паніної. Ідея конкурсу – виявити та підтримати молоді таланти.
Наш ювіляр є справжнім соціологом-інтелектуалом, чий експертний голос авторитетно й переконливо лунає не лише на професійних форумах, але й на багатьох публічних медійних платформах. Він не тільки тримає руку на пульсі, але й експертно
реагує, звертає увагу на складні для розв’язання проблеми.
Шановний Євгене Івановичу! Вітаємо Вас з ювілеєм! Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, натхнення, нездоланної життєвої енергії та благополуччя. Хай Ваше
життя буде наповнене корисними справами та земними радощами!
Колективи:
відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій
ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”,
ГО “Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка”,
ГО “Центр “Соціальний моніторинг”,
а також редколегія та редакція журналу “Український соціум”
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