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ВЧЕНИЙ, ІСТОРИК, ПОЛІТОЛОГ, ПЕДАГОГ, ОРГАНІЗАТОР  

НАУКИ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

До 70-річчя 

ректора Маріупольського державного університету, доктора політичних наук, 

професора, члена-кореспондента НАПН України, Почесного Генерального консула 

Республіки Кіпр у Маріуполі, заслуженого працівника освіти України 

КОСТЯНТИНА ВАСИЛЬОВИЧА БАЛАБАНОВА 

 

 

Колектив редакційної колегії наукового 

видання «Вісник Маріупольського 

державного університету. Серія: Філософія, 

культурологія, соціологія» щиро вітає 

Костянтина Васильовича Балабанова зі 

славним Ювілеєм!  

Нас переповнюють глибокі та нестримні 

почуття вдячності за те, що Костянтин 

Васильович, запаливши нове вогнище високої 

гуманітарної освіти, спочатку коледж, а 

згодом – філію Донецького національного 

університету, перетворив його на найбільш 

авторитетний класичний заклад вищої освіти 

на Південному Сході України – 

Маріупольський державний університет!  

Притаманні Костянтину Васильовичу 

принциповість і наполегливість у досягненні 

поставленої мети, оптимізм, сміливість у 

прийнятті неординарних управлінських 

рішень, гуманна небайдужість до долі 

очолюваного ним колективу сприяють 

успішному розвитку університету і 

процвітанню вищої освіти в Україні.  

Під керівництвом Костянтина Васильовича Балабанова Маріупольський 

державний університет, ровесник незалежної України, здійснив великий крок у 

побудові навчально-наукового закладу європейського типу, в якому особлива увага 

приділяється розвитку наукових зв’язків та партнерських відносин із провідними 

закордонними університетами.  

Завдячуючи стратегічному мисленню, далекоглядності й організаторським 

здібностям ректора, Маріупольський державний університет входить до числа 

провідних вишів країни з великим потенціалом, зі своїми науковими школами і 

чудовими традиціями, добре організованим творчим колективом, який успішно готує 

висококваліфіковані кадри для незалежної України. 

Енергійна діяльність Костянтина Васильовича на посаді ректора МДУ надихає та 

водночас вражає не лише маріупольців. Зокрема, відомий американський журнал 

«Time» у 1997 році визнав Костянтина Васильовича одним із восьми видатних греків 

зарубіжжя, які заслужили світове визнання завдяки своїй діяльності в галузі освіти, 

культури та економіки. 
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Вражають також глибокі знання і наукові здобутки ректора. Адже він – 

авторитетний фахівець у галузі теорії і історії міжнародних відносин, міждержавного 

співробітництва, проблем євроінтеграції та політології, автор понад 300 наукових 

праць: монографій, наукових статей, підручників і посібників.  

Вважаємо, що Костянтин Васильович – Людина з великої літери. Його високий 

професіоналізм, цілеспрямованість й активна життєва позиція є гідним прикладом для 

наслідування. Як талановитому керівникові йому завжди під силу будь-які починання, 

а багатий життєвий і професійний досвід – це найкращий помічник на шляху до 

подальшого зростання і розквіту його дітища – Маріупольського державного 

університету!  

Від імені редакційного колективу «Вісника Маріупольського державного 

університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія» зичимо Костянтину 

Васильовичу Добра і Щастя, тепла людських сердець, злагоди в родині! Нехай йому 

завжди світить Зоря славного життя, яка з’явилася на небосхилі у день його 

народження! 

 

 

Головний редактор 

наукового видання «Вісник МДУ. 

 Серії: «Філософія, культурологія, соціологія», 

доктор культурології, професор Ю. С. Сабадаш 


