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НАШІ ЮВІЛЯРИ

Вітаємо
Сергія Олексійо ви ча Макеєва!

Ша нов ний Сергію Олексійо ви чу!
Щиро вітаємо Вас із 60-літтям! Ми, Ваші колеґи, знаємо й від щи ро го

сер ця поціновуємо Вас не лише як уче но го, чия на уко ва діяльність  багато -
гранна і плідна, а й як чу до ву лю ди ну, чия відданість учи те лям і справі всьо -
го сво го жит тя — мо раль ний взірець і для колеґ, і для до пит ли вої мо лоді, яка
в наш праг ма тич ний час торує свій життєвий шлях че рез соціологічні фа -
куль те ти універ си тетів. Уже май же двад цять років (від 1992-го) Ви очо -
люєте відділ соціаль них струк тур Інсти ту ту соціології НАН Украї ни —
відділ, що сам є втілен ням соціаль ної струк ту ри в мініатюрі з її ста тус ни ми,
кла со ви ми, ґен дер ни ми та віко ви ми поділами. Успішність ро бо ти відділу
під Ва шим зірким, іноді до волі жо рстким, але спра вед ли вим керівниц твом
підтвер джується Ва шим і на шим не впин ним на уко вим по шу ком, утіле ним
у тек стах ба гать ох ста тей і ко лек тив них мо ног рафій, останні з яких — це
рідкісні, але кон че важ ливі на вітчиз ня но му соціологічно му обрії до слід -
ницькі праці про соціаль ну нерівність і соціаль ну мобільність (“Рух ливість
струк ту ри. Су часні про це си соціаль ної мобільності”, “Кла со ве суспільство.
Теорія та емпіричні реалії”, “Нові соціальні нерівності”, “Укр аїнське су -
спільство в євро пе йсько му про сторі”).

Ви як ба га торічний керівник маєте у відділі соціаль них струк тур ста тус
не лише фор маль но го, а й прак тич но не за пе реч но го ав то ри те ту, а та кож та -
лант ство рю ва ти в ко лек тиві — всу пе реч зовнішній су во рості та за вдя ки
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добрій іронії — ат мос фе ру відкри тості, доб ро зич ли вості, інте лек ту аль но го
по шу ку, за лу ча ю чи до своєї орбіти но вих лю дей, котрі не в змозі всто я ти пе -
ред си лою Ва шо го інте лек ту і чарівності. Зав дя ки своїй ди во вижній чут ли -
вості до но вої на уко вої про бле ма ти ки Ви вправ но і ніби побіжно пле те те ни -
тки умо ви водів, уза галь нень і гіпо тез, до об го во рен ня яких май же гіпно тич -
но за ма нюєте на уко вих співробітників і особ ли во співробітниць. Після
індивіду аль них і ко лек тив них бесід із Вами ми всі за зви чай відчу ваємо спо -
чат ку ніби не до сяжність ком пе тен тності, іноді навіть деякі творчі та про -
фесійні сумніви, але зго дом (і так трап ля ло ся не одно ра зо во!), ре тель но
обмірку вав ши про блем ну си ту ацію і ближ че озна йо мив шись із ми мохіть
зга да ни ми Вами літе ра тур ни ми дже ре ла ми або ж про й шов ши курс Ва ших
інте лек ту аль них ін’єкцій, ми за ли шаємося окри ле ни ми й пе ре ко на ни ми у
пра виль ності сво го про фесійно го ви бо ру, в тому, що про дов жу ва ти до слід -
ниць кий по шук тре ба, а за вдан ня цілком роз в’я зу вані. Ви за вжди щиро діли -
те ся з нами про чи та ним, по ба че ним, об ду ма ним, пе ре жи тим. Це сто сується
не тільки про фесійних тем, а й інших ас пектів бут тя. Ми за вжди з не -
терпінням піджи даємо на Ваші роз повіді та вра жен ня після тра диційно го
літньо го ве лоп робігу шля ха ми та сте жи на ми на шої (а іноді й сусідньої)
краї ни. А які точні, ла конічні, гострі й до тепні оцінки от ри му ють із Ва ших
вуст вітчиз няні політичні події та діячі, що їх тво рять. Ваш до пит ли вий ро -
зум соціоло га, що гли бо ко про ни кає в суть ре чей, подій і відно син, помічає і
схоп лює те, що для інших незрідка за ли шається не по ба че ним і не зро зу -
мілим. Ми зізнаємося Вам, що радіємо від усвідом лен ня того, що в на шо му
житті були, є і — ми ані миті не сумніваємося — бу де те Ви, наш су во рий і доб -
рий колеґа, керівник і вчитель.

Як виз на ний метр у вив ченні соціаль ної струк ту ри суспільства, Ви самі
уособ люєте струк тур но гар монійну осо бистість, із “дж ентльме нським на бо -
ром” та ких дефіцит них нині якос тей, як шля хетність душі, ви нят ко ва по -
рядність і при нци повість, дуже гли бо ка інтеліґентність, го товність при й ти
на до по мо гу, скромність у науці та житті.

Доб ре, що свій ювілей Ви, Сергію Олексійо вичу, зустрічаєте спов не ним
сил та енергії. Ми, Ваші колеґи, щиро вітаємо Вас зі зна мен ною да тою і
бажаємо успішно го здійснен ня но вих твор чих про ектів, утілен ня в жит тя
всіх планів та ідей, не ви чер пно го оптимізму, здо ров ’я й сімей но го бла го по -
луч чя. Зовсім не що дав но колеґи-вчені із Каліфорнійсько го універ си те ту
шля хом ба га торічних ек спе ри мен таль них досліджень з’я су ва ли, що мо зок
лю ди ни по чи нає пра цю ва ти на по вну силу не в трид цять років, як вва жа ло -
ся раніше, а в шістде сят. Саме в цьо му віці по чи нає мак си маль но ви роб ля ти -
ся мієлін, ре чо ви на, що дає змо гу не рво вим імпуль сам про хо ди ти не й ро на -
ми, що збільшує по тенціал моз ку у 30 разів порівня но з його пра цез датністю
в се ред ньо му віці. Отже, лю бий і вель ми ша нов ний Сергій Олексійо вич, ми
пишаємося тим, що Ви пе ре бу ваєте на піку на уко вої твор чості, і ми бажаємо
Вам не про сто мно гая літа, а ще силу-си лен ну спов не них твор чою на уко вою
і життєвою ак тивністю років жит тя на радість собі, сім’ї, дру зям і колеґам!

Із по ва гою та лю бов ’ю, Ваші колеґи
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