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НАШІ ЮВІЛЯРИ

Вітаємо Ми ко лу Олек сан дро ви ча Шуль гу з ювілеєм!

Та лант є здатність здо бу ти влас ну долю.
То мас Манн

29 ве рес ня ви пов нюється 70 років Ми колі Олек сан дро ви чу Шульзі —
чле ну-ко рес пон ден ту НАН Украї ни, про фе со ру, Зас лу же но му діячу на уки і 
техніки, за ступ ни ку ди рек то ра Інсти ту ту соціології НАН Украї ни. Його
життєвий шлях мож на сха рак те ри зу ва ти як зре алізо ву вані життєві шан си
та ла но ви тої лю ди ни. Урод же нець с. Ли со го Крас но до нсько го ра йо ну Во ро -
ши лов гра дської об ласті, ко лишній сту дент Лу га нсько го будівель но го тех -
нікуму, по закінченні істо рич но го фа куль те ту Рос то всько го дер жунівер си -
те ту Ми ко ла Олек сан дро вич до лу чається до гро ма дської діяль ності, стає
відповідаль ним сек ре та рем Рос то всько го місько го відділен ня Все ро сій -
сько го то ва рис тва охо ро ни пам ’ят ників. А за три роки після служ би в ла вах
Ра дя нської Армії він по вер тається до на уко вої кар’єри і за хи щає кан ди да т -
ську дис ер тацію в Інсти туті філо софії АН Украї ни, де зго дом очо лить відділ 
національ них відно син. Прак тич но од но час но він стає керівни ком відділу
на уки і на вчаль них за кладів ЦК КПУ.

Та лант, він у всьо му та лант... Від 1990 року, вда ло поєдну ю чи на уко ву і
керівну ро бо ту з політич ною і гро ма дською діяльністю, — не на шко ду
жодній із них, — Ми ко ла Олек сан дро вич стає на род ним де пу та том ВР
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Украї ни. У 1993-му за хи щає док то рську дис ер тацію, за два роки стає  за -
ступником ди рек то ра Інсти ту ту соціології НАН Украї ни. У 1994 році він
обій має по са ду Міністра Украї ни у спра вах національ нос тей, міґрації,
культів.

Поєдну ю чи на уко ву діяльність з політич ною, три ва лий час за лу че ний
до діяль ності у ви щих еше ло нах ви ко нав чої та пред став ниць кої вла ди, наш
ювіляр ви я вив не а би я кий та лант мо раль ної стійкості й імунітету до спо кус,
що ча ту ють на кож но го, хто бо дай ко лись пе ре бу вав “при владі”.

За раз Ми ко ла Олек сан дро вич крім ак тив ної діяль ності як член-ко рес -
пон дент НАН Украї ни, за ступ ник ди рек то ра Інсти ту ту, за ступ ник го ло ви
ек спер тної ради ВАК Украї ни з філо со фських, соціологічних і політич них
наук, за ступ ник го ло ви спеціалізо ва ної ради із за хис ту док то рських дис ер -
тацій при Інсти туті соціології НАН Украї ни є та кож чле ном Комісії Кон -
сти туційної Асамблеї з пи тань прав, сво бод та об ов’язків лю ди ни і гро ма дя -
ни на, чле ном Гро ма дської гу манітар ної ради з пи тань національ них і ре -
лігійних відно син при Пре зи ден тові Украї ни, чле ном Гро ма дської ек спер т -
но-кон суль та тив ної ради при МВС Украї ни.

Хоч би як скла да ла ся його доля вче но го, керівни ка, політика, гро ма д -
сько го діяча, життєвим кре до на шо го ювіляра за вжди за ли шається праг нен -
ня пізна ва ти й осмис лю ва ти соціаль ну ре альність, аби зро зуміти стан і по ба -
чи ти пер спек ти ву про цесів, що відбу ва ють ся в на шо му суспільстві.

Ми ко ла Олек сан дро вич — ав тор по над 350 на уко вих праць, се ред яких 6
індивіду аль них мо ног рафій і більш як 40 ко лек тив них. Його праці було ви -
да но в Ізраїлі, Німеч чині, Росії, США, Угор щині, Фінляндії, Чехії. Де мо н -
стру ю чи роз гор ну ту па но ра му транс фор мацій, що відбу ва ють ся в укр аїн -
сько му суспільстві, пе ре хо дя чи від емпірико-соціологічно го рівня вимірю -
вань до істо ри ко-філо со фських уза галь нень, Ми ко ла Олек сан дро вич уміє
не упе ред же но й відвер то по яс ни ти суть того, що відбу вається, виз на чи ти
рушійні сили і клю чові су перечності в роз вит ку краї ни, окрес ли ти на явні
за гро зи і ри зи ки, виз на чи ти ха рак тер і спря мо ваність змін, що наміти ли ся.
Його ідеї діста ли втілен ня і в про цесі реалізації ба га торічно го моніто рин го -
во го соціологічно го про ек ту “Укр аїнське суспільство”, і в чис лен них пуб -
лікаціях в укр аїнських та за кор дон них ча со пи сах, і в та ких його кни гах, як
“Ме та мор фо зи укр аїнсько го суспільства”, “Ве ли ке пе ре се лен ня на родів”,
“Дрейф на узбіччя” та ін.

Відзна чи мо вне сок уче но го в роз ви ток спеціаль них і га лу зе вих со ціо -
логій — ет но соціології, соціології міґрації, соціології політики, соціології
осо бис тості. Він є ав то ром кон цепції етнізації осо бис тості, ним пред мет но
про а налізо ва но яви ща етнічної марґіна льності й етнічно го кон формізму,
за про по но ва но ме то ди ви яв лен ня рівнів етнічної ком пе тен тності, про а на -
лізо ва но су час ну ет но соціаль ну струк ту ру укр аїнсько го суспільства.

Ме ханізми роз вит ку су час но го укр аїнсько го суспільства постійно пе ре -
бу ва ють в центрі дослідниць кої ува ги на шо го ювіляра. Успішне поєднан ня
на уко во го, гро ма дсько-політич но го, управлінсько го і лю дсько го досвіду
стає підґрун тям роз крит тя його ва го мих осо бистісних якос тей. Ди во виж -
ним чи ном поєднані в Ми колі Олек сан дро ви чеві про фесіоналізм, по ряд -
ність, відповідальність, оптимізм, щирість і не ви чер пне по чут тя гу мо ру.
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Спілку ван ня з ним за ряд жає по зи ти вом, дарує відчут тя лю дської теп ло ти та 
взаємо ро зуміння, а спільна ро бо та над и хає на творчість і нові звер шен ня
(під його керівниц твом підго тов ле но чи ма ло док торів і кан ди датів наук).

Тру до во му ко лек ти ву, його на й ближ чо му ото чен ню і сім’ї дуже по щас -
ти ло, що се ред нас така чу до ва лю ди на — лю ди на, яка тво рить, шукає, реф -
лек сує. Ми ко ла Олек сан дро вич пе ре бу ває в бе зу пин но му твор чо му по шу -
ку, а його мудрість, то ле рантність, са мовідда ча і відданість об раній справі
за без пе чу ють успішну реалізацію да ле ког ляд них планів і стра тегічно важ -
ли вих рішень. Не ви пад ко во М.Шуль га відзна че ний Орде ном “За за слу ги”
III сту пе ня (1997), Премією ім. М.С.Гру ше всько го НАН Украї ни (2002),
зван ням “Зас лу же ний діяч на уки і техніки Украї ни” (2003).

Огля да ю чи життєвий шлях на шо го ювіляра, мож на сміливо ствер джу -
ва ти, що Ми ко ла Олек сан дро вич має силу-си лен ну при хо ва них ре зервів
для зрос тан ня та роз вит ку. Тож по ба жай мо йому міцно го здо ров ’я, жит -
тєстійкості, твор чо го на тхнен ня і віри в успіх за для втілен ня в жит тя но вих
ідей, реалізації но вих планів, підко рен ня но вих вер шин.

Друзі та колеґи
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