10 березня 2009 року перестало битися серце видатної людини –
доктора соціологічних наук, професора кафедри прикладної соціології
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, блискучого
вченого і талановитого педагога Василя Олександровича Соболєва.
Життєвий і творчий шлях Василя Олександровича тісно пов'язаний з
системою вітчизняної освіти і науки. Закінчивши у 1964 р. історичний
факультет Харківського державного університету, В. О. Соболєв після
служби у Збройних силах СРСР став працювати вчителем Охочанської
середньої школи Харківської області. У 1967 році Василь Олександрович
прийшов до вищої школи, відданому служінню якій він присвятив понад 40
років свого життя. За цей час три найпотужніші ВНЗ Харкова – Харківський
політехнічний інститут, Національний університет внутрішніх справ та
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна мали честь
залучати В. О. Соболєва до викладацької роботи. У вищій школі він пройшов
шлях від асистента, старшого викладача, доцента до профессора, завідувача
кафедри, начальника факультету, начальника лабораторії Національного
університету внутрішніх справ, професора кафедри прикладної соціології
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Alma mater завжди була для Василя Олександровича джерелом
творчого натхнення, рідним домом, де він починав як студент і завершив свій
життєвий шлях як професор. Саме в Харківському університеті В. О.
Соболєв зробив свої перші кроки в науці, згодом здійснивши глибокі
дослідження

у таких галузях соціологічного

знання,

як соціологія

управління, соціальна робота, соціологія девіантної поведінки, менеджмент
персоналу та ін.
Науковий доробок В. О. Соболєва становлять його кандидатська та
докторська дисертації, численні монографії, підготовлені одноосібно та у
співавторстві, близько 200 наукових статей, реалізовані міжнародні,
загальнонаціональні і регіональні проекти, серед яких: "Молодь і наркотики"
(1998-2000 рр.); "Профілактика наркотичної залежності учнівської молоді"
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(2000-2003 рр.); "Організовані злочинні групи: стандарти та норми
поведінки" (1999-2001 рр.); "Права людини в діяльності міліції" (2003 –
2008); "Мобільні групи як фактор дотримання прав людини з боку міліції"
(2005 - 2008); "Протизаконне насильство в органах внутрішніх справ:
соціологічний аналіз" (2004-2006 рр.) та інші.
Вдумливий

аналітик,

досвідчений

соціолог-практик,

Василь

Олександрович мав унікальну дослідницьку інтуїцію, завжди точно
визначаючи больові зони суспільства, соціологічний аналіз яких має як
практичну, так і теоретичну актуальність і значущість. Результатами своїх
емпіричних досліджень та теоретичних розробок він безкорисливо ділився з
науковою молоддю.
Під керівництвом В. О. Соболєва були захищені більше 20
кандидатських і 2 докторські дисертації. Протягом багатьох років він
очолював спеціалізовану вчену раду з захисту кандидатських і докторських
дисертацій з соціології спочатку у Національному університеті внутрішніх
справ, а з 2007 року у Харківському національному університеті імені В. Н.
Каразіна.
В. О. Соболєву належить більше десяти підручників та навчальних
посібників з соціології, які отримали високу оцінку не тільки колег, але й їх
головних читачів – студентів та аспірантів.
Викладацький талант Василя Олександровича, його надзвичайні
педагогічні

здібності,

щирість,

доброзичливість,

відкритість

людям

притягували до нього учнів – студентів, аспірантів, молодих викладачів, для
яких він завжди знаходив час, щоб проконсультувати, дати пораду,
допомогти у вирішенні навчальних, наукових чи особистих проблем, просто
поговорити.
Поряд з великою науковою та викладацькою роботою В. О. Соболєв
виконував безліч громадських доручень, пов'язаних з його діяльністю як
члена-кореспондента

Української

Академії

політичних

наук,

члена

Наглядової Ради при Головному Управлінні МВС України в Харківській
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області, голови сектору гуманітарних досліджень Північно-східного Центру
Академії наук України, члена Експертної ради Міністерства освіти і науки
України.
Плідна праця Василя Олександровича Соболєва відзначена такими
державними та науковими нагородами та відзнаками, як "Заслужений
працівник народної освіти України", "Заслужений професор Хаківського
національного університету внутрішніх справ", медаль “За трудовое
отличие” та „Хрест Слави”.
Василь Олександрович Соболєв прожив не дуже довге, але сповнене
творчою наснагою, складне і водночас цікаве життя життя справжнього
Вченого, справжнього Товариша, справжньої Людини, безкінечно відданої
своїй родині, улюбленій справі, своїм друзям і колегам.
Василь Олександрович пішов з життя, але пам'ять про нього, образ цієї
світлої усміхненої людини назавжди залишиться у наших серцях, у серцях
усіх, кому поталанило жити, працювати та спілкуватися з Василем
Олександровичем Соболєвим.

Викладачі, співробітники, аспіранти та студенти
соціологічного факультету Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна
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