
Колектив Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова глибоко сумує 
з приводу тяжкої втрати - передчасної смерті доктора філософських наук, професора, академіка 
Української академії політичних наук, Заслуженого діяча науки і техніки України, завідувача ка
федри філософії, проректора з наукової роботи університету Григорія Івановича Волинки.

Пішла з життя добропорядна, чесна, щира і чуйна людина, яскрава особистість, принциповий, 
відомий науковець, філософ, який присвятив своє житгя розбудові педагогічної освіти та вихо
ванню молоді. Він надихав колег власними ідеями та спрямовував усі сили на їх втілення.

Незаперечний авторитет Григорія Івановича завжди служив і слугуватиме нам яскравим при
кладом. Університет втратив талановитого вченого, доброго друга і порадника. Спілкування з 
ним завжди було для нас подією і цю порожнечу від непоправної втрати ніхто не заповнить.

Схиляємо голови в скорботі разом із рідними, близькими, колегами, однодумцями і вислов
люємо найіциріші слова співчуття родині Григорія Івановича. Поділяємо Ваше горе, сумуємо ра
зом з Вами, підтримуємо в годину скорботи.

Світла пам'ять про Григорія Івановича Волинку назавжди залишиться в наших серцях.

Колектив НПУ імені М. П. Драгоманова

Людина бло гор одної думки
17 квітня пішов з життя мудрий 

керівник, талановитий вчений, 
педагог від Бога, наставник, гли
бокий життєлюб, добрий друг, 
Заслужений діяч науки і техніки, 
академік Української академії 
політичних наук, доктор філо
софських наук, проректор з на
укової роботи НПУ імені М.Л. 
Драгоманова, завідувач кафедри 
філософії Інституту філософської 
освіти і науки ВОЛИНКА ГРИ
ГОРІЙ ІВАНОВИЧ.

Григорій Іванович народився 1 
травня 1949 р. у місті Ніжин 
Чернігівської області в сім'ї 
робітників Волинки Івана Тихоно
вича і Любові Дмитрівни. Після 
восьми класів Ніжинської серед
ньої школи №1 вступив до 
Київського електромеханічного 
технікуму залізничного транспор
ту, пройшов армійську службу. 
Випускник Київського національ
ного університету імені Тараса 
Шевченка (1976), аспірант філо-
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світосприйняття і духу.
Саме завдяки його наполег

ливій роботі було підготовлено 15 
кандидатських і 5 докторських 
дисертацій, які є взірцем філо
софської висот и. Саме завдяки 
старанній роботі професора Гри
горія Волинки кафедра філософїї 
Національного педагогічного, 
університету імені М.П. Драгома
нова набула нового звучання на 
світових і вітчизняних теренах. 
Під його опікою кардинально 
змінилась проблематика кафед
ральних наукових досліджень. 
Вони все тісніше пов'язувались із 
питаннями духовних засад розбу
дови держави, із світоглядними 
запитами вищої педагогічної 
освіти, з історією вітчизняної і за
рубіжної філософи.

Під керівництвом професора 
Григорія Волинки працювала гру
па вчених, які повернули історич
ну правду щодо дати заснування 
Драгомановського університету,

мислення в природознавстві XX 
століття. Докторська "Соціально- 
практична функція матеріалістич
ної діалектики", захищена у бе-

студентів і аспірантів. Не слід бо
ятись своїх недоліків, слід ос
терігатись власної обмеженості і 
ледачості. За його глибоким пе
реконанням, найгірше, що може 
вчинити людина сама собі, це 
припинити ставити запитання і 
зупинитись у розвиткові, пере
стати цікавитись світом. Профе
сор у вільній сократичній манері 
за кілька хвилин розмови міг по
рушити звичне для співрозмов
ника бачення світу і показати нові 
ракурси осмислення буття. Ко
жен день людина повинна навча
тись чомусь новому, таким прин
ципом керувався Волинка Гри
горій Іванович.

Як для викладача і дослідника 
його улюбленою темою була се
редньовічна філософія, поясню
вати яку для студентів було вели-
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Редакція тижневика “ Освіта” глибоко сумує у зв’яз

ку з передчасною смертю свого постійного автора, му
дрого консультанта і порадника, доктора філософсь
ких наук, професора Григорія Івановича Волинки,
чия підтримка у складні періоди допомагала нашому 
виданню зберігати рівень і статус.

софського факультету (1976- 
1979). З листопада 1979 р. пра
цював в Національному педа
гогічному університеті імені М. П. 
Драгоманова (тоді Київський 
державний педагогічний інститут 
імені О. М. Горького) на посадах 
асистента, старшого викладача, 
доцента, професора. З 1989 року 
очолював кафедру філософи, у 
вересні 2003 р. призначений на 
посаду проректора університету 
з наукової роботи та міжнародних 
зв'язків.

Доктор філософських наук 
(1989 p.), професор (1991 p.), 
академік Української академії 
політичних наук (1997 p.), заслу
жений діяч науки і техніки України 
(2000 p.). Кандидатська дисер
тація Г. І. Волинки "Діалектико- 
матеріалістичні основи стиля 
мислення сучасної науки" (1980 
р.) присвячена онтологічним і ме
тодологічним засадам стилю

ноі діалектики , захищена у бе
резні 1989 року, стосувалась 
історії і теорії діалектичного дис
курсу та соціально-практичних 
функцій діалектики. Після отри
мання диплома доктора філо
софських наук (1989 р.) і призна
чення на посаду завідувача кафе
дри філософії керував аспіранта
ми і консультував докторантів.

Понад п’ять років Г.І. Волинка 
входив до експертної ради ВАК 
України, був членом спеціалізо
ваних вчених рад по захисту кан
дидатських і докторських дисер
тацій при НПУ імені М.П. Драго
манова і КНУ імені Тараса Шев
ченка. З 2004 р. увійшов до скла
ду Громадської колегії при Голові 
ВАК України. У 2006 р. призначе
ний головою спеціалізованої вче
ної ради НПУ імені М. П. Драгома
нова по захисту дисертацій з 
філософської антропологи, філо
софії культури та історїі філософїї.

Професор Григорій Волинка

більше тридцяти років присвятив 
вихованню і навчанню студентів 
Драгомановського університету. 
За роки наукової, викладацької, 
творчої роботи закарбував своє 
ім'я в історії вітчизняної і світової 
філософської думки.

Григорій Іванович цінував 
спілкування і поважав чесність. 
Для нього не були важливі посади 
і звання співрозмовників, пере
дусім слід вміти бути Людиною. 
Для Григорія Івановича це була 
важлива цінність, на яку він звер
тав увагу своїх колег, однодумців,

ким задоволенням. Незважаючи 
на зайнятість на посаді проректо
ра, постійною науковою роботою, 
він знаходив час для роботи зі 
студентами та аспірантами. Двері 
його кабінету завжди були 
відкриті для спраглих до філософії 
в її істинному значенні. Філософія 
для професора Григорія Іванови
ча це стиль життя, спосіб мислен
ня, щоденна робота. Любов і 
мудрість для професора були не 
пересічними поняттями. Своїм 
ставленням до життя, він підтвер
джував важливість філософського

адже "ідея університету" Для Гри- 
горія Івановича була так само 
важливою, як і філософія.

Університет і філософія, на 
думку вченого, тісно взаємо
пов'язані і однією з його мрій бу
ло створення філософського на
вчального підрозділу в Драгома- 
новському університеті. 2005-ий 
рік став роком здійснення цієї мрії 
і Григорій Іванович із завзяттям 
починає працювати зі студентами 
напряму "Філософія". Цей період 
став важливим для його учнів і 
послідовників, які і далі продов
жуватимуть велику справу вели
кого Вчителя — нести світло 
знання світові.

Григорій Іванович залишається 
в пам'яті студентів, аспірантів, ви
хованців та колег як мудра, чесна 
і порядна людина, авторитет якої 
є прикладом життєвого шляху.

Професорсько-викладацький 
та студентський колектив Інсти
туту ф ілософсько/ш івіш  і-лауки 
сумують і співчувають рідним і 
близьким Григорія Івановича.

Викладачі та студенти 
Інституту філософської 
освіти і науки НПУ імені 

М .П. Драгоманова


