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НАШІ ЮВІЛЯРИ

Вітаємо Те тя ну Іванівну Зас ла вську!

Свят ку ю чи ювілей Те тя ни Іванівни Зас ла вської, на вряд чи слід на га ду -
ва ти про фесійній ау ди торії про її вне сок у ра дя нську та по стра дя нську
соціологію. Важ ко уя ви ти собі соціоло га, який не про чи тав фун да мен таль -
них праць Зас ла вської з про блем еко номічної соціології, соціаль ної струк -
ту ри і транс фор мації суспільства. У цій ца рині су час но го соціологічно го
знан ня немає більш ав то ри тет но го дослідни ка. Ма буть, не всі зна ють, що
саме за вдя ки ство ре но му Т.І.Зас ла вською Все со юз но му цен тру досліджен -
ня гро ма дської дум ки Украї на от ри ма ла пер шу серй оз ну базу для про ве ден -
ня ма со вих реп ре зен та тив них опи ту вань. Нап рикінці 80-х років ми ну ло го
століття було відкри то кілька укр аїнських відділень ВЦДГД, в од но му з
яких, Цен траль но-Укр аїнсько му, відпраць о вані ме то дичні й ор га ніза ційні

214 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2012, 3



за са ди про ве ден ня в Україні за галь но національ них опи ту вань гро ма дської
дум ки, що їх і сьо годні ви ко рис то ву ють у моніто ринґу Інсти ту ту соціології
НАНУ, кот рий є одним із основ них дже рел дос товірної інфор мації про
соціальні зміни в укр аїнсько му суспільстві. В Україні є гідні учні та
послідов ни ки Те тя ни Іванівни. Її роль у роз вит ку укр аїнської на уки відзна -
че на харківськи ми колеґами, які об ра ли її по чес ним док то ром Хар ківсько го
національ но го універ си те ту імені В.Н.Каразіна.

Т.І.Зас ла вська не одно ра зо во бра ла участь в укр аїнських соціологічних
кон фе ренціях. І що ра зу це була не орди нар на подія. Особ ли во для киян —
жи телів міста, в яко му Те тя на Іванівна на ро ди ла ся. Її дідусь, відо мий уче -
ний-фізик, ба га то років вик ла дав у Київсько му універ си теті, був його рек то -
ром.

Вітаємо Те тя ну Іванівну із днем на род жен ня, бажаємо здо ров ’я, но вих
твор чих до сяг нень, но вих ста тей і кни жок, но вих зустрічей у рідній для неї
Україні, де про й шли перші роки жит тя ви дат но го російсько го соціоло га
Зас ла вської.

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2012, 3 215

Наші ювіляри


