
Відомості про професійні досягнення
Воловика Віталія Івановича, заслуженого діяча науки і техніки України,
академіка Академії наук вищої школи України, засновника запорізької

філософської школи

Воловик  Віталій  Іванович  народився  08  вересня  1936  року  у
м. Нікополь Дніпропетровської області.

В.І. Воловик закінчив Запорізький державний педагогічний інститут у
1959  році за спеціальністю «Фізика, основи виробництва». З 1959 по 1987
рік  обіймав  керівні  посади  державних  і  партійних  установ  міста
Запоріжжя  та  Запорізької  області.  З  1969  по  1972  рік  навчався  в
аспірантурі  Академії  суспільних  наук  при  ЦК  КПРС  за  спеціальністю
«Марксистсько-ленінська  філософія»,  захистив  кандидатську  дисертацію
(1972 р.).

Воловик  В.І.  брав  безпосередньо  активну  участь  у  розвитку
м. Запоріжжя,  зокрема  Запорізького  державного  (національного)
університету.  У  Запорізькому  державному  (національному)
університеті  він  працював  з  1987  року  (обраний  за  конкурсом
завідуючим  кафедрою  філософії).  Захистивши  у  1991  році
докторську  дисертацію,  здобув  наукове  звання  професора  по  кафедрі
філософії  та  соціології  (1992 рік),  з  1991  по  1994  рік  працював
проректором  з  наукової  роботи  університету.  У  липні  1994  року
обраний  заступником  голови  Запорізької  обласної  Ради  народних
депутатів з роботи виконавчих органів, а у жовтні 1995  року призначений
заступником  голови  Запорізької  обласної  державної  адміністрації,
продовжуючи за  сумісництвом виконувати  обов'язки  завідуючого  кафедрою
філософії ЗДУ. З 1998 року по 2008 рік працює проректором Запорізького
обласного  інституту  післядипломної  педагогічної  освіти,  продовжуючи
викладати філософію у ЗНУ за сумісництвом.

01.02.2008  призначений  завідувачем  кафедри  теорії  і  практики
управління  факультету  соціології  та  управління  ЗНУ,  яка  згодом  була
перейменована на кафедру соціальної філософії та управління, де він працював
до квітня 2015 року.

Доктор  філософських  наук,  професор  В.І.  Воловик  -
висококваліфікований, досвідчений фахівець.

Вагомим є науковий доробок В.І. Воловика. Він є автором понад 200
наукових публікацій, серед яких 8 монографій, підготовлених ним особисто, і
4  колективні,  повісті  та  8  романів.  Під  його  керівництвом підготовлено  і
захищено 18 кандидатських та 10 докторських дисертацій з філософії.

Професор Воловик  В.І.  виконував упродовж багатьох  років  обов'язки
заступника  голови спеціалізованої  вченої  ради  із  захисту  кандидатських
дисертацій  зі  спеціальності  «Соціальна  філософія  та  філософія  історії»  у
Запорізькому національному університеті та члена спеціалізованої вченої ради із
захисту докторських дисертацій зі  спеціальності  «Соціальна філософія  та
філософія історії» у Дніпропетровському національному університеті.



Сьогодні  професор  Воловик  В.І.  є  головним  редактором  науково-
теоретичного  щорічника  Нижньої  Наддніпрянщини  «Культурологічний
вісник»  (м.  Запоріжжя,  Запорізький  національний  університет),  членом
редколегії  збірника  наукових  праць  «Гуманітарний  вісник  Запорізької
державної інженерної академії» (м. Запоріжжя, Запорізька державна інженерна
академія)  та  входить  до складу  спеціалізованої  вченої  ради К  17.051.05, що
утворена  у  Державному  вищому  навчальному  закладі  «Запорізький
національний університет» Міністерства освіти і науки України відповідно
до наказу Міністерства освіти і науки України від 09 березня 2016 року № 241.

Воловик  В.І.  користується  заслуженою повагою і  авторитетом серед
викладачів та студентів Запорізького національного університету.

У 2002 році йому було присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і
техніки України», у 2004 році він був обраний академіком Академії наук вищої
школи України по відділенню історії, філософії і права.

Нагороджений орденами «Знак пошани» та «За заслуги  III ступеня», «За
заслуги  перед  Запорізьким  краєм»  III та  II ступеня  (останній  –
2013 р.) та 2 медалями.


