
На фо тог рафії — Те тя на Іванівна Зас ла вська з укр аїнськи ми колеґами і
на й ближ чою уче ни цею Ма ри ною Ша ба но вою в чер во но му кор пусі Київ -
сько го національ но го універ си те ту, рек то ром яко го був її дідусь, про фе сор
Ге оргій Де-Метц. У його київсько му бу дин ку на ву лиці Оле ся Гон ча ра Те -
тя на Іванівна на ро ди ла ся 1927 року. У цьо му бу дин ку про й шла більша час -
ти на її ди ти нства. Але не тільки ди тячі роки по в’я зу ва ли її з Украї ною. Вона
чи ма ло зро би ла для роз вит ку соціологічної на уки в Україні. Ба га то укр а -
їнських соціологів у своїх досліджен нях соціаль них струк тур і транс фор -
мацій спи ра ли ся на праці ака деміка Зас ла вської. Те тяні Іванівні на ле жить
ви дат на роль у ста нов ленні інфрас трук ту ри ма со вих опи ту вань в Україні на 
зламі 80–90-х років ми ну ло го століття. Нав ряд чи й у Росії є інший соціолог, 
який зміг більше зро би ти для своєї на уки, ніж це вда ло ся Т.І.Зас лавській.

У цьо му ви пус ку ча со пи су, при свя че но му пам ’яті Те тя ни Іванівни  За -
славської, опубліко ва но спо га ди і статті, уваж не про чи тан ня яких дасть
 змогу на шим чи та чам по ба чи ти ре аль ний мас штаб осо бис тості й на уко вої
діяль ності Т.І.Зас ла вської. На відміну від за галь носвіто вої тра диції, в
Украї ні роль жінок у ста нов ленні та роз вит ку соціологічної на уки над зви -
чай но ви со ка. Дос тат ньо на зва ти Ірину Марківну По по ву, Оле ну Олек -
сандрівну Яку бу, На талію Вікторівну Паніну... Вель ми сим волічно, що і в
Росії се ред чис лен них ви дат них соціологів-чо ловіків особ ли ве місце на ле -
жить жінці, кот ра на ро ди ла ся в Україні.

ЄВГЕН ГОЛОВАХА,
го лов ний ре дак тор ча со пи су “Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг”

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2014, 1 23


