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НАШІ ЮВІЛЯРИ

Вітаємо На талію Йо сипівну Чер ниш!

30 бе рез ня 2018 року у На талії Йо сипівни Чер ниш — ЮВІЛЕЙ. Ця дата
є важ ли вою подією у житті всієї соціологічної спільно ти Украї ни. Саме На -
талія Йо сипівна є одним із на й ак тивніших творців соціологічної спільно ти
Льво ва, її спра вжньою спод виж ни цею. Бу ду чи одним із пер ших док торів
соціологічних наук в Україні, про фе сор Чер ниш відкри ла до ро гу ба гать ом
уче ним і ста ла одним із фун да торів львівських на уко вих соціологічних
студій, про мо у то ром їхньо го успішно го роз вит ку. Н.Чер ниш на бу ла до -
слідницького і вик ла дацького досвіду ро бо ти у США і Ка наді й “кон вер ту -
ва ла” його в укр аїнську соціологічну освіту.

На талія Йо сипівна Чер ниш у різні часи вик ла да ла в Національ но му
універ си теті “Львівська політехніка”, Укр аїнсько му ка то лиць ко му універ -
си теті, вис ту па ла з лекційни ми кур са ми в універ си те тах Бол гарії, Польщі,
США, Ка на ди. Однак основ ним місцем ро бо ти був і є Львівський на ціо -
наль ний універ си тет імені Івана Фран ка, в яко му вона пра цює вже по над со -
рок років. Саме з цим універ си те том не роздільно по в’я за на її доля, тут вона
про й шла шлях від сту ден та до про фе со ра, завіду ва ча ка фед ри історії та
теорії соціології.

Особ ли вий вне сок На талії Йо сипівни Чер ниш по ля гає у фор му ванні
по туж но го соціологічно го осе ред ку у Львові, осно ву яко го за кла ло ство рен -
ня 2002 року ка фед ри історії та теорії соціології у Львівсько му національ но -
му універ си теті імені Івана Фран ка. Чис ленні публікації, за хис ти дис ер -
тацій аспіран та ми ка фед ри, за по чат ку ван ня Львівсько го соціологічно го
фо ру му, за сну ван ня на уко во го Вісни ка Львівсько го національ но го універ -
си те ту (Серія соціологічна) — усе це лише не ве ли кий пе релік тих скла до вих 
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ва го мо го до роб ку про фе со ра Н.Чер ниш. Їй вда ло ся не лише сфор му ва ти
львівську соціологічну шко лу, а й над а ти їй по туж но го зву чан ня в Україні
та за її меж ами.

Як уче ний-соціолог На талія Йо сипівна за й мається пе ре важ но по глиб -
ле ним вив чен ням та ких на прямів, як історія та теорія світо вої й укр аїнської
соціологічної дум ки, ет но національні й політичні про це си та яви ща в су -
часній Україні, фор му ван ня соціаль них та етнічних іден тич нос тей. Вона
є ав то ром по над 100 на уко вих праць, зок ре ма мо ног рафій і підруч ників.
Н.Чер ниш є ав то ром од но го з пер ших украї но мов них підруч ників но вої ге -
не рації — кур су “Соціологія”, що пе ре ви да вав ся п’ять разів.

Вона була ініціато ром та керівни ком ба гать ох важ ли вих ко лек тив них
міжна род них на уко вих про ектів. Се ред них найвідомішим є трен до ве со -
ціологічне опи ту ван ня “Львів — До нецьк: соціологічний аналіз гру по вих
іден тич нос тей та ієрархій соціаль них ло яль нос тей”. Про фе сор Чер ниш —
один з на й кра щих вик ла дачів, яки ми пишається Фран ко вий універ си тет.
Найліпшим підтвер джен ням її на уко во го та пе да гогічно го до роб ку є по ва га
і лю бов сту дентів та аспірантів, яким вона відда ла “крихітку себе. За це душа 
на пов нюється світлом”.

Сьо годні Н.Чер ниш — по чес ний член Правління і віце-пре зи дент Со -
ціологічної асоціації Украї ни, Зас лу же ний діяч на уки і техніки Украї ни,
Зас лу же ний про фе сор Львівсько го універ си те ту, пе ре мо жець на уко вої
про гра ми Фул брай та (США, 1997) і носій відзна ки фун дації І.Ко ляс ки (Ка -
на да, 2002).

З ве ли чез ною приємністю вітаємо На талію Йо сипівну з ювілеєм.  Зи -
чимо под альшої твор чої на сна ги у на уковій та вик ла дацькій діяль ності.
Очікуємо від неї но вих ціка вих ідей та звер шень у соціологічних студіях.
Бажаємо міцно го здо ров ’я, вдяч ності та по ва ги від учнів і колеґ, не ви чер п -
ної енергії в реалізації под аль ших планів і за думів. Соціологічна спільно та
Украї ни пишається тим, що її тво рять такі на уковці, як На талія Йо сипівна
Чер ниш.

Вітаємо і дякуємо за Вашу плідну пра цю!

Ко лек тив ка фед ри соціології
 Львівсько го національ но го універ си те ту імені Івана Фран ка

Львів та Харків — раз ом!
(до 35-річчя друж би віце-пре зи дентів САУ)

У дні, коли соціологічна спільно та на шої краї ни (та що там краї ни —
всьо го світу) буде відзна ча ти сла вет ний ювілей док то ра соціологічних наук, 
про фе со ра, Зас лу же но го діяча на уки і техніки Украї ни, Зас лу же но го про -
фе со ра Львівсько го національ но го універ си те ту імені Івана Фран ка, По чес -
но го про фе со ра Кан зась ко го універ си те ту (США), віце-пре зи ден та Соціо -
логічної асоціації Украї ни та її По чес но го чле на На талії Йо сипівни Чер -
ниш, я свят ку ва ти му ще одну не менш зна мен ну осо бис то для мене подію —
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зна йо мство з чарівною дівчи ною-львів’ян кою, яка одра зу ж по ло ни ла мене
своєю посмішкою та чу до вою укр аїнською мо вою, На тал кою Чер ниш.

Не так час то мож на зустріти лю ди ну, з пер шо го дня зна йо мства з якою
ти відчу ваєш, що ви з нею “однієї крові”. На тал ка Чер ниш є для мене саме та -
кою лю ди ною. Нашій дружбі вже 35 років (ось і вір після цьо го, що жіно чої
друж би не буває!), і за всі ці роки я не мала жод но го при во ду, щоб за сумніва -
ти ся в щи ро му її став ленні до мене та інших на ших колеґ та го тов ності  при -
йти на до по мо гу, коли ти цьо го по тре буєш; у її на уковій сумлінності та при -
нци по вості, у про фесійній ком пе тен тності; у щед рості її душі та над зви чай -
но му та ланті лю дя ності; у не пе ре вер ше но му по чутті гу мо ру. Мені не тре ба
було тяг ну ти її в гори (хоча ми з нею і там бу ва ли), щоб впев ни ти ся у всіх
цих чу до вих якос тях на шої ювіляр ки.

Ми ро зуміємо одна одну, що на зи вається, з півсло ва. Ми навіть на від -
стані (де Львів, а де Харків) відчу ваємо біль одна од ної. У нас навіть бо лить
(і в пря мо му, і в пе ре нос но му сенсі) те ж саме: бо лить Украї на, бо лить доля
соціології у нашій країні, бо лять орга ни руху.

Я нескінчен но вдяч на На талці за те, що дев ’ять років тому вона про сто
при му си ла мене впер ше в житті по їха ти до са на торію. Якби не було Мор ши -
на, мож ли во, мене вже не було б на цьо му світі.

Моя под ру га про фе сор Чер ниш є однією з тих, кого по пра ву на зи ва ють
фун да то ра ми вітчиз ня ної соціології, її елітою. Справжній уче ний, соціолог,
що поєднав у собі та лант те о ре ти ка та емпірика, вона, як на мене, є не пе ре -
вер ше ним лек то ром. Слу ха ти її до повіді на на ших соціологічних зібран -
нях — ве ли ке за до во лен ня. Мені по щас ти ло: за останні чо ти ри місяці я двічі
одер жа ла на со ло ду від блис ку чих вис тупів моєї ком ба тан тки На тал ки Чер -
ниш: у Хар кові на III Конґресі Соціологічної асоціації Украї ни (12 жов тня
2017 року) та в Ужго роді на Школі мо ло до го соціоло га (22 січня 2018 року).
Не маю сумнівів, що її гли бо ка за змістом і блис ку ча за фор мою до повідь на
Конґресі не за ли ши ла жод но го бай ду жо го до долі світо вої соціології, а май -
стер-клас “До нець ка та львівська іден тич ності: 1994–2015 роки” по ка зав
слу ха чам Шко ли, що ма ють спільно го і чим відрізня ють ся українці на Сході
та За ході на шої єди ної краї ни.

Віта ю чи нашу со леніза нтку — мою улюб ле ну под ру гу На тал ку Чер ниш
з ювілей ним днем на род жен ня, я хочу ще і ще раз освідчи ти ся у своїй лю бові
до неї, по ба жа ти їй найміцнішого здо ров ’я і ска за ти: “Я пи ша ю ся друж бою з
то бою, до ро га моя Лю ди но!”

ЛЮДМИЛА СОКУРЯНСЬКА,
под ру га, колєжан ка та спод виж ни ця ювіляр ки
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