
Вітаємо з ювілеєм
Цим ба люк На талію Ми ко лаї вну!

У червні свій ювілей свят кує док тор соціологічних наук, про фе сор На -
талія Ми ко лаї вна Цим ба люк. Довгі роки На талія Ми ко лаї вна за й мається
вик ла даць кою ро бо тою на фа куль теті соціології Київсько го національ но го
універ си те ту імені Та ра са Шев чен ка, спря мо вує на укові розвідки сту ден -
тів, аспірантів і док то рантів на соціологічне пізнан ня функціону ван ня ін -
сти тутів куль ту ри, дозвілля, мис тец тва. У твор чо му ба гажі ювіляра — фун -
да мен тальні роз роб ки із соціології вільно го часу і дозвілля, куль ту ри та
освіти, по над двад цять ав то рських на вчаль но-ме то дич них про грам, три на -
вчальні посібни ки, один із яких  — “Соціологія дозвілля” — за ли шається
єди ним за цим на пря мом в Україні.

Ма ю чи не а би які творчі й організа торські здібності, На талія Цим ба люк
сприяє роз вит ку соціології у різних реґіонах та на вчаль них за кла дах, пра -
цю ю чи, зок ре ма, на керівних по са дах у сис темі освіти. Так, у 1987–1989 ро -
ках була  завіду ва чем ка фед ри Пермсько го дер жав но го інсти ту ту куль ту ри
(Російська Фе де рація), у 1997–1998 та 2006–2009 ро ках — завіду ва чем ка -
фед ри соціології Київсько го національ но го універ си те ту куль ту ри і мис -
тецтв. У 2006–2007 ро ках ви ко ну ва ла об ов’яз ки завіду ва ча ка фед ри за галь -
ної соціології фа куль те ту соціології та пси хо логії Київсько го національ но го 
універ си те ту імені Та ра са Шев чен ка і ста ла в історії фа куль те ту соціології
пер шою жінкою, яка завіду ва ла ка фед рою.

Зав дя ки зу сил лям На талії Цим ба люк, коли вона пе ре бу ва ла на по саді
за ступ ни ка на чаль ни ка управління реґіональ ної куль тур ної політики Мi -
ністе рства куль ту ри Украї ни (1995–1996), були за про вад жені соціологічні
за са ди у про це си ре фор му ван ня сфе ри куль ту ри, роз роб ле но кон цепцію
та дер жавні про гра ми “Куль ту ра. Просвітниц тво. Дозвілля”, “Мо лодь і
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дозвілля”, “Куль ту ра села”, співав то ром яких є ювіляр ка.  Суттєвим внес -
ком у вив чен ня інно ваційних про цесів у сфері куль ту ри та куль тур ної
політики ста ли ре зуль та ти чис лен них на уко вих досліджень, здійсне них під
керівниц твом На талії Цим ба люк ла бо ра торією соціології куль ту ри Укр а -
їнсько го цен тру куль тур них досліджень, ре зуль та ти яких опри люд нені у
більш як 150 на уко вих пра цях, а та кож у чо тирь ох ко лек тив них  моно -
графіях.

На талія Цим ба люк щед ро пе ре дає свій досвід та організа торські вміння
чис лен ним маґістрам, аспіран там і док то ран там, ви ко ну ю чи об ов’яз ки за -
ступ ни ка Го ло ви ме то дич ної комісії із соціології Міністе рства освіти та на -
уки Украї ни, а та кож пра цю ю чи го ло вою Київсько го відділен ня Соціо -
логічної асоціації Украї ни.

Колеґи і сту ден ти зна ють На талію Цим ба люк як оптимістич ну, щиру,
доб ро зич ли ву лю ди ну, го то ву при й ти на до по мо гу і над а ти слуш ну по ра ду в
роз в’я занні як на уко вих, так і життєвих про блем. У вільний час На талія
Цим ба люк за хоп люється по до ро жа ми, те ат раль ним та хо ре ог рафічним
мис тец твом, чим над и хає і ши ро ке коло своїх колеґ і близь ких лю дей.

До ро га На таліє Ми ко лаї вно! Щиро вітаємо Вас з ювілеєм! І хай щас ли -
ва посмішка, доб рий на стрій, енергія, твор че на тхнен ня і успіх за вжди бу -
дуть з Вами!  Бажаємо Вам доб ро го здо ров ’я та под аль ших до сяг нень на бла -
го роз вит ку соціології! 

Правління Соціологічної асоціації Украї ни, колеґи,  учні та друзі
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