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Хо дорівська На талія Вікторівна

21 бе рез ня 2013 року пе ре дчас но пішла з жит тя Хо дорівська На талія
Вікторівна —  на уко вий співробітник Інсти ту ту соціології НАН Украї ни,
кан ди дат соціологічних наук, пси хо лог.

На талія Вікторівна на ро ди ла ся 21.04.1959 року у Дніпро пет ро вську.
Зго дом сім’я пе ре їха ла до Києва. Се ред ню освіту здо бу ла у 1976 році, за -
кінчив ши се ред ню шко лу № 171 із по глиб ле ним вив чен ням ма те ма ти ки. У
період із 1976 до 1981 року на вча ла ся на фа куль теті кібер не ти ки у Київсько -
му дер жав но му універ си теті імені Т.Г.Шев чен ка (КДУ) за спеціальністю
при клад на ма те ма ти ка. По закінченні на вчан ня здо бу ла кваліфікацію ма те -
ма тик.

Упро довж 1983–1993 років На талія Вікторівна пра цю ва ла на інже нер -
них по са дах. Спо чат ку у На у ко во-дослідницькій час тині, а потім в Інфор -
маційно-об чис лю валь но му центрі Київсько го дер жав но го універ си те ту
(від інже не ра до провідно го інже не ра-про граміста).

У 1993–1996 ро ках пра цю ва ла провідним інже не ром у Відділенні ме та -
ло генії Інсти ту ту геохімії, міне ра логії та ру до ут во рен ня НАНУ. Із 1996-го
до 1997 року була провідним інже не ром-про грамістом в Інфор маційно-об -
чис лю валь но му центрі ге ог рафічно го фа куль те ту Київсько го дер жав но го
універ си те ту.

Упро довж 1996–1998 років На талія Вікторівна здо бу ла дру гу вищу
освіту в Інсти туті пси хо логії та пе да гогіки (Мос ква, РФ) за спеціальністю
пси хо логія.
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З 1998-го й до остан ньо го дня, 21 бе рез ня 2013 року На талія Вікторівна
пра цю ва ла в Інсти туті соціології НАН Украї ни. У 2004 році за хис ти ла  ди -
сертацію на тему “Мо делі соціаль ної адап тації по терпілих від Чор но б иль -
ської ка тас тро фи” та от ри ма ла на уко вий ступінь кан ди да та соціологічних
наук за спеціальністю “соціальні струк ту ри та соціальні відно си ни”.

На талія Вікторівна є ав то ром по над 50 публікацій. Вона була керівни -
ком більш як 30 про ектів різної спря мо ва ності.

Під час на вчан ня в КДУ і після ви пус ку ак тив но за й ма ла ся гірським ту -
риз мом. За кількістю і складністю гірських по ходів, у яких На талія Вік то -
рівна бра ла участь і які очо лю ва ла, ви ко на ла нор ма тив кан ди да та у ма йстри
спор ту. По над 20 років жит тя (від кінця 1980-х років) за хоп лю ва ла ся вер хо -
вою їздою. Ба га то років вона за й ма ла ся у школі фла мен ко та школі тра ди -
ційно го укр аїнсько го на род но го тан цю. Чу до во співала бардівські та укра -
їнські на родні пісні під гітару.

Життєвий шлях Хо дорівської На талії Вікторівни — зра зок лю дської
гідності, пра це люб ності, відповідаль ності, доб ро по ряд ності, вміння то ле -
ран тно пра цю ва ти з людь ми.

Пам ’ять про На талію Вікторівну Хо дорівську як про доб ру, чуй ну лю -
ди ну, кот ра вміла підбадь о ри ти, за ря ди ти своєю енергією, на зав жди збе ре -
жеть ся в на ших сер цях.

Світла пам ’ять, вічна пам ’ять…
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