
Вітаємо з ювілеєм Ла ри су Олек сандрівну Азу

У ве ресні 2012 року соціологічна спільно та вша ну ва ла із 70-літнім
ювілеєм про фе со ра, док то ра соціологічних наук Ла ри су Олек сандрівну
Азу.

Після закінчен ня фа куль те ту філо софії Київсько го дер жав но го універ -
си те ту ім. Т.Г.Шев чен ка 1969 року Ла ри са Олек сандрівна роз по ча ла свій
тру до вий шлях в Інсти туті філо софії АН Украї ни, а зго дом про дов жи ла
його в Інсти туті соціології НАН Украї ни. Пра цю ю чи у відділі кон крет них
соціаль них досліджень раз ом із відо ми ми вітчиз ня ни ми соціоло га ми
В.Чор но во лен ком, В.Оссо вським, А.Руч кою, В.Піддуб ним, наша ювіляр ка
ви я ви ла себе гли бо ким на уков цем, ва го мий дослідниць кий вне сок якої у
сфері вив чен ня вільно го часу та соціалізації мо лоді ма теріалізу вав ся у за -
хисті кан ди да тської дис ер тації 1977 року, в низці на уко вих праць, зок ре ма у
ко лек тивній мо ног рафії “Ціннісні орієнтації ро бо чої мо лоді” (1978), а та -
кож у док торській дис ер тації “Те о ре ти ко-соціологічний аналіз соціаль них
про блем ви хо ван ня”, що була за хи ще на у 1994 році.

Пізніше на по саді провідно го на уко во го співробітни ка відділу со ціо -
логії куль ту ри і ма со вої ко мунікації Ла ри са Олек сандрівна за й мається до -
сліджен ням гос трих про блем укр аїнсько го соціуму в ца рині міжнаціональ -
них відно син, зок ре ма міжетнічних ко мунікацій, ет но куль тур ної  компе -
тент ності, міжетнічної то ле ран тності, мов них про блем тощо. Вона — одна із
не ба гать ох виз нач них фахівців у га лузі соціології етнічної іден тич ності, які
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за кла ли осно ви роз вит ку цьо го на уко во го на пря му в Україні. У цей період
були ство рені ко лек тивні мо ног рафії за ак тив ної участі ювіляр ки, які сфор -
му ва ли пріори те ти су час них на прямів у сфері соціології осо бис тості та
етнічності — “Київ і ки я ни: соціальні хроніки не за леж ності” , “Соціокуль -
турні іден тич ності та прак ти ки”.

Із на бут тям Украї ною не за леж ності Л.Аза по чи нає ак тив но за й ма ти ся
на уко во-пе да гогічною діяльністю на щой но ство ре но му фа куль теті со ціо -
логії та пси хо логії Київсько го національ но го універ си те ту імені Та ра са
Шев чен ка (ко лиш ньо му КДУ). Незмінну ува гу та зацікав леність сту дентів
за слу жи ли лекційні кур си, при свя чені транс фор маційним про це сам укр а -
їнсько го суспільства, які впро довж ба гать ох років читає про фе сор Аза. За -
раз Ла ри са Олек сандрівна — про фе сор ка фед ри соціаль них струк тур та
соціаль них відно син, член спеціалізо ва ної вче ної ради Д. 26.001.30 Київ -
сько го національ но го універ си те ту імені Та ра са Шев чен ка, член Соціо -
логічної асоціації Украї ни.

Ла ри са Олек сандрівна — зна ний фахівець у сфері мо лодіжної та ет -
нічної про бле ма ти ки, ав тор більш як 150 на уко вих праць, ви да них не лише в
Україні, а й у Росії, Латвії, Польщі, Сло вач чині, Італії, Угор щині. Поза
сумнівом, цей пе релік буде зрос та ти, адже всі ми знаємо енергію та не втом -
ний на уко вий по шук Ла ри си Олек сандрівни, її жагу до но во го, су час не мис -
лен ня на уков ця но вої доби, об раз яко го вона і сфор му ва ла своєю діяль -
ністю.

До ро га Ла ри со Олек сандрівно! Ваш ви со кий ав то ри тет се ред пе да го -
гічної та на уко вої гро ма дськості Украї ни, гли бо ка по ва га се ред сту дентів,
ша ноб ли ве став лен ня се ред колеґ — ці непідробні по чут тя є плід Ва шо го
про фесійно го став лен ня до спра ви, муд рості та справжніх лю дських якос -
тей ви со ко по ряд ної осо бис тості.

Заг ля не мо у май бутнє і по ба жаємо Вам, ша нов на Ла ри со Олек санд -
рівно, міцно го здо ров ’я, ви со ко го ду хов но го лету, не згас но го твор чо го по -
шу ку, доб ра та лю бові на многії літа!

Ваша ка фед ра і фа куль тет соціології
 Київсько го національ но го універ си те ту імені Та ра са Шев чен ка
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Наші ювіляри


