
Вітаємо
Ольгу Ми ко лаївну Ба лакірєву!

4 чер вня 2016 року свій пер ший ювілей відзна чи ла Ольга Ми ко лаї вна
Ба лакірєва — зна ний в Україні та за її меж ами соціолог, та ла но ви тий орга -
ніза тор на уки, чарівна жінка та чу до ва лю ди на.

Своє по кли кан ня до соціології О.М.Ба лакірєва відчу ла у се ре дині
1980-х років, ство рив ши при Харківсько му об комі ком со мо лу, де вона тоді
пра цю ва ла, соціологічну гру пу, яка за й ма ла ся досліджен ням про блем жит -
тєдіяль ності шкільної та сту д ентської мо лоді. Ма те ма тик за освітою
(О.М.Ба лакірєва закінчи ла ме ханіко-ма те ма тич ний фа куль тет Харківсько -
го дер жав но го універ си те ту ім. О.М.Горь ко го; те пер це Харківський на -
ціональ ний універ си тет ім. В.Н.Ка разіна), відчув ши по тяг до соціології,
вона всту пи ла на на вчан ня до Ви щих соціологічних курсів при Ра дянській
соціологічній асоціації, а потім до аспіран ту ри ка фед ри соціології Інсти ту ту 
про блем мо лоді (м. Мос ква). У 1991-му Ольга Ми ко лаї вна за хис ти ла  ди -
сертацію на здо бут тя ученого сту пе ня кан ди да та соціологічних наук на тему 
“Освітній шлях віко вої ко гор ти в індустріаль но му реґіоні”. Того ж року
О.М.Ба лакірєва про хо ди ла ста жу ван ня в універ си теті Сур рея (Ве ли ка Бри -
танія).

З груд ня 1991-го О.М.Ба лакірєва пра цю ва ла в Дер жав но му інсти туті
про блем сім’ї та мо лоді (тоді — УкрНДІ про блем мо лоді) завіду вач кою
 лабораторії соціологічних досліджень, керівни ком Цен тру соціологічних
 до сліджень, за ступ ни ком ди рек то ра цьо го інсти ту ту. З 1999 року вона є го -
ло вою правління ГО Центр “Соціаль ний моніто ринг”, з 2005-го — ГО “ Ук -
раїнський інсти тут соціаль них досліджень імені Олек сан дра Яре мен ка”. З
2005 р. О.М.Ба лакірєва очо лює відділ моніто рин го вих досліджень соціаль -

10 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2016, 3

Наші ювіляри



но-еко номічних транс фор мацій Інсти ту ту еко номіки та про гно зу ван ня
НАН Украї ни. Тоді ж з її ініціати ви було за сно ва но на уко вий ча со пис “ Ук -
раїнський соціум”, го лов ним ре дак то ром яко го О.М.Ба лакірєва є й сьо годні.

Якщо за 100-баль ною шка лою вимірю ва ти твор чу енергію О.М.Ба ла -
кірєвої, то цей по каз ник, без сумнівно, буде за шка лю ва ти. Важ ко навіть
 уявити, як вона всти гає все те, що нею зроб ле но та ро бить ся. О.М.Ба -
лакірєва є керівни ком про ектів від Украї ни та ких міжна род них досліджень,
як Світове досліджен ня ціннос тей (World Values Survey), Досліджен ня
євро пе йських ціннос тей (European Values Study), “Здо ров ’я та по ведінкові
орієнтації учнівської мо лоді” (HBSC), “Євро пе йське опи ту ван ня уч нів -
ської мо лоді щодо вжи ван ня ал ко го лю та інших на рко тич них ре чо вин”
(ESPAD).

Ольга Ми ко лаї вна має більш ніж 25-річний досвід про ве ден ня до слi -
джень з ак ту аль них про блем сім’ї, дітей, підлітків та мо лоді, зок ре ма груп
ри зи ку (дітей-сиріт, дітей, по збав ле них батьківсько го піклу ван ня, дітей, що
жи вуть та пра цю ють на ву лиці, та ін.).

Вра жає ге ог рафія на уко вої ко мунікації Ольги Ми ко лаї вни. Вона бра ла
участь у кон фе ренціях, “круг лих сто лах”, семіна рах, які про во ди ли ся в
Іспанії та Лівані, Польщі та Австрії, Намібії та Ка тарі, Ве ликій Бри танії та
Швей царії, у Хор ватії та на Кіпрі, в Пор ту галії та Росії, у США та Шот -
ландії, Швеції та Ка наді.

О.М.Ба лакірєва бере ак тив ну участь в ро боті Соціологічної асоціації
Украї ни (САУ). Вона є чле ном Правління САУ. За до ру чен ням Комісії з
про фесійної ети ки САУ вона не одно ра зо во ро би ла ґрун тов ну ек спер ти зу
соціологічних про ектів, под а них на роз гляд цієї комісії. Її майс тер-кла си,
про ве дені в меж ах реалізації про ек ту САУ “Шко ла мо ло до го соціоло га”, за -
вжди вик ли ка ли жва вий інте рес слу хачів Шко ли.

Ба га тог ран на діяльність О.М.Ба лакірєвої здо бу ла ви со ке виз нан ня. Їй
при своєно по чес не зван ня “Зас лу же ний діяч на уки й техніки Украї ни”, на -
го род же но ви щою відзна кою Міністе рства освіти і на уки, мо лоді та спор ту
Украї ни — зна ком “За на укові до сяг нен ня”.

Поз до ров ля ю чи Ольгу Ми ко лаї вну з ювілеєм, зи чи мо їй гар но го на -
строю, міцно го здо ров ’я, осо бис то го щас тя, под аль ших твор чих успіхів, но -
вих ціка вих досліджень, втілен ня в жит тя всіх її мрій та планів! Будь те і  на -
далі, ша нов на Ольго Ми ко лаї вно, та кою ж мо ло дою, енергійною, успішною,
чарівною жінкою й та ла но ви тим керівни ком, яко го ми, Ваші колеґи та друзі, 
знаємо, по ва жаємо та лю би мо!
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