
Ювілей не вітан ня
про фе со рові Ірині При бит ковій

Ірина Ми хайлівна При бит ко ва — одна з не ба гать ох співробітників Ін -
сти ту ту соціології НАН Украї ни, кому вда ло ся з та кою по вно тою на си че -
ності на уко во реалізу ва ти ся, не зва жа ю чи на різні об ста ви ни не прос то го
ста нов лен ня Інсти ту ту соціології та соціологічної на уки в не за лежній Ук -
раїні. Чис ленні на укові публікаціі, вис ту пи на міжна род них і укр аїнських
кон фе ренціях та круг лих сто лах, постійна при сутність у вітчиз ня но му ме -
дій но му про сторі — все це свідчить про не а би я кий дослідниць кий та осо -
бистісний по тенціал ювіляр ки. У не прості 1990-ті роки, коли безліч на -
уковців не мог ли при лаш ту ва ти ся до но вих реалій, вона одна із пер ших се -
ред колеґ спро мог ла ся здо бу ти пре стиж ну сти пендію фон ду Мак кар турів, а
та кож реалізу ва ти свою ідею в меж ах ви дав ни чої про гра ми МФВ з підго тов -
ки й ви дан ня підруч ників для вишів; вий шов дру ком ав то рський курс лек -
цій “Де мог рафія”, який вона вик ла да ла в Київсько му національ но му унi -
вер си теті імені Та ра са Шев чен ка та Національ но му універ си теті “Києво-
 Мо ги ля нська ака демія”. Ці вдалі про ек ти, без пе реч но, над и халь но впли ну -
ли на под аль ший успішний пе ребіг на уко вої кар’єри ювіляр ки, кот рий і до -
де пер зберігає свою сталість, про що свідчить над зви чай но ви со кий на уко -
во-мет рич ний індекс ци ту ван ня про фе со ра Прибиткової. 

Усі роки тема міґрацій була го лов ною в дослідницькій діяль ності на шої
колеґи. Якщо від по чат ку 1990-х роз роб лен ня теми зо се ред жу ва ло ся на пи -
тан нях соціаль ної інтеґрації кри мських та тар, а по чи на ю чи із 2000-х — на
про блемі тру до вої міґрації, то в останні роки ця тема ак ту алізу ва ла ся з но -
вою си лою у за питі на ек спер тну дум ку І.При бит ко вої. Окре мої ува ги та кож 
за слу го ву ють ґрун товні на пра цю ван ня дослідниці з ме то до логії досліджен -
ня соціології міста.
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Окре мо слід за зна чи ти вне сок Ірини Ми хайлівни у підтри ман ня на леж -
но го фа хо во го рівня жур на лу “Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг”, чле -
ном ре дакційної колеґії яко го вона є від дня його за сну ван ня. Підго тов лені й 
успішно за хи щені дис ер тації аспірантів під на уко вим керівниц твом про фе -
со ра При бит ко вої — це ще один важ ли вий ре зуль тат її діяль ності у ца рині
відтво рен ня на уко вої та вик ла даць кої соціологічної спільно ти. Без сво го
відділу, чи сек то ру, навіть окре мої індивіду аль ної на уко во-дослідниць кої
теми, Ірина Ми хайлівна ста ла сама по собі інсти ту том — з огля ду на її на уко -
вий до ро бок у чис лен них про ек тах і публікаціях в Україні та за кор до ном.
Хотілось би ска за ти, що така успішна не за леж на діяльність мог ла би ста ти
при кла дом до насліду ван ня як для мо лод ших, так і для стар ших на уковців,
про те в науці ко жен має свій шлях, а кейс про фе со ра При бит ко вої май же
унікаль ний, не дається до по вто рен ня. Вона така одна. 

Вітаємо Ірину Ми хайлівну з ювілеєм і бажаємо многіє літа! 
Колеґи по Інсти ту ту соціології НАН Украї ни

Вель ми ша новній Ірині Ми хайлівні! 

Люди учреж да ют ин сти ту ты,
Име на яв ле ни ям дают...
Нын че — юби лей ные са лю ты,
Вы — по сути, це лый ин сти тут.
От Вла ди вос то ка1 до Фран ков ска2,
От ли тов ских дюн3 до крым ских скал4

Под ни мая фа кел “Огонь ков ский”5,
Вы взош ли на этот пье дес тал!
В годы пар ток ра тии Вы жали
Прав ду-мат ку, ис ти ну в гла за6;
Гор ба че ву, вот, не под ска за ли:
Рез ко с ге ог ра фи ей не льзя...
Ваши темы: го род плюс де рев ня7,
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1 І.М.При бит ко ва на ро ди ла ся у Вла ди вос тоці.
2 Її сім’я де я кий час жила у Станісла вові (з 1962 року — Івано-Франківськ).
3 Ювіляр ка має ли то вську гілку ге не а логічно го де ре ва. 
4 Від по чат ку 1990-х років Ірина Ми хайлівна плідно за й ма ла ся про бле ма ми реін -
теґрації раніше де пор то ва них кри мських та тар в АРК.
5 У 1960-му І.П. закінчи ла Мос ко вський інсти тут інже нерів ге о дезії, ае ро фо тозй о мок і 
кар тог рафії, всмок тав ши дух сво бо ди часів “відли ги”, що зго дом втілив ся у пе ре бу дов чо -
му ча со пи су “Ого нек”.
6 Як без партійна, Ірина Ми хайлівна спро мог ла ся збе рег ти своє “Я” в ат мос фері су -
ціль но го “одоб рям са”.
7 Мається на увазі соціологія міста і села.



Как спе шат то ва ри щи в графья...1

Бе жен цы2 — спа сен ные де ревья — 
Все ох ват на де мог ра фия3.
Зна то ка же по де лам миг ра ций4

Боль ше го, чем Вы, в Евро пе нет.
С “ма ят ни ком”5 важ но раз би рать ся,
Да ис ход все лен ский чертит след.

Раз ре ши те в свет лый День Рож денья
В этом сре до то чии струк тур6

Выс ка зать Вам наше ува женье,
По же лать “sto lat” и “grand amour”!
Век двад ца тый убе дил дож дать ся
Плав но го за ка та го су дарств.
Впе ре ди — еди ное граж да нство7

Мыс ли воль ной, твор чес тва, тру да.
Олексій Бєлєнок
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1 І.П. — фахівець з теорії та ме то до логії соціаль ної мобільності, ав тор ка статті про
марґіналів, що на ро би ла чи ма ло га ла су.
2 І.П. — виз на ний ав то ри тет з пи тань ви му ше них міґрантів і біженців у краї нах СНД. 
3 “Осно ви де мог рафії” — грун то ва ний на на вчаль но му курсі лекцій на вчаль ний по -
сібник проф. При бит ко вої, що став ра ри те том.
4 І.П. — ек сперт низ ки міжна род них організацій від Украї ни.
5 У сенсі “ма ят ни ко вої міґрації на се лен ня” (за на звою од ной мен ної мо ног рафії юв i -
ляр ки).
6 Ідеть ся про відділ соціаль них струк тур ІС НАНУ, в яко му ювіляр ка пра цює останні
25 років.
7 І.П. три ва лий час вив ча ла про бле ма ти ку гро ма дя нства / без гро ма дя нства.


