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ПАМ’ЯТІ КОЛЕҐИ

30 лис то па да 2014 року пе ре дчас но пішла з жит тя наша колеґа
Амджадін Лідія Ми ко лаї вна — стар ший на уко вий співробітник відділу
соціаль ної ек спер ти зи Інсти ту ту соціології НАН Украї ни, кан ди дат соціо -
логічних наук.

На ро ди ла ся Лідія Ми ко лаївна Амджадін 1 жов тня 1956 року в с. Лазір -
ки Оржиць ко го ра йо ну Пол та вської об ласті у сім’ї служ бовців. У 1973 році
закінчи ла Лазірківську се ред ню шко лу. У 1974 році всту пи ла на хімічний
фа куль тет Київсько го дер жав но го універ си те ту ім. Т. Шев чен ка.

Від 1979 до 1990 року Лідія Ми ко лаї вна пра цю ва ла учи те лем хімії у
вечірній школі № 3 м. Києва; від 1990 до 1991-го — інже не ром відділу на уко -
вої інфор мації із суспільних наук АН УРСР.

Від 1991 року пра цю ва ла в Інсти туті соціології НАН Украї ни: спер шу
інже не ром відділу політо логічної інфор мації та відділу соціаль ної ек спер -
ти зи; зго дом — провідним соціоло гом (2000–2003) та мо лод шим на уко вим
співробітни ком (2003–2005). Після за хис ту кан ди да тської дис ер тації та
здо бут тя на уко во го сту пе ня кан ди да та соціологічних наук із лис то па да
2005 року пра цю ва ла на уко вим співробітни ком відділу соціаль ної ек спер -
ти зи.

За період ро бо ти Лідія Ми ко лаї вна за ре ко мен ду ва ла себе як фахівець
ви со ко го про фесійно го рівня, з те о ре ти ко-прак тич ним досвідом із соціо -
логічних досліджень в різно манітних сфе рах, пер со наль ною відпо відаль -
ністю та організа то рськи ми здібнос тя ми. Лідія Ми ко лаї вна бра ла ак тив ну
участь в роз роб ленні та втіленні в жит тя дослідниць ких про ектів з про блем
соціаль ної й еко логічної політики, соціаль но го за хис ту на се лен ня, зок ре ма
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по страж да лих від Чор но б ильської ка тас тро фи, вела окремі на пря ми у  ви -
працюванні національ ної сис те ми по каз ників і при лу ча ла ся до організації
та ро бо ти на уко вих кон фе ренцій, семінарів та гро ма дських слу хань.

Упро довж 2005–2014 років Лідія Ми ко лаї вна Амджадін була керівни -
ком більш як 20 про ектів. Вона є ав то ром по над 40 дру ко ва них праць, у тому
числі двох індивіду аль них і 5 ко лек тив них мо ног рафій.

Життєвий шлях Лідії Ми ко лаї вни — зра зок лю дської гідності, доб ро по -
ряд ності, вміння то ле ран тно пра цю ва ти з людь ми.

Усі, хто знав Л.М.Амджадін, лю би ли і по ва жа ли її за чуй не став лен ня до
лю дей, ве ли ку ду шев ну щедрість, мудрість і оптимізм. Усю ди, де пра цю ва -
ла Лідія Ми ко лаї вна, до своїх об ов’язків вона за вжди ста ви ла ся чес но та
сумлінно, була ви мог ли вою до себе й до тих, хто пра цю вав по ряд, була чуй -
ною лю ди ною, го то вою при й ти на до по мо гу кож но му, хто цьо го по тре бу вав.
За це її лю би ли і по ва жа ли всі, хто знав і пра цю вав раз ом із нею.

Пам ’ять про Лідію Ми ко лаї вну на зав жди за ли шить ся в на ших сер цях...
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