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ПАМ’ЯТІ КОЛЕҐИ

10 сер пня 2018 року після три ва лої та важ кої хво ро би пішла з жит тя на -
уко вий співробітник Інсти ту ту соціології НАНУ Лю бов Олексіївна Ле щен -
ко. Ця не поп рав на втра та гли бо ким бо лем відізва ла ся в сер цях спів ро -
бітників Інсти ту ту, в яко му вона пра цю ва ла від дня його за сну ван ня, і со -
тень ви пус кників Ви щої шко ли соціології, незмінним ди рек то ром якої вона
була із 2002-го.

Лю бов Олексіївна Ле щен ко (у дівоцтві Дутіна) на ро ди ла ся в Києві
19 квітня 1956 року. Тут же, 1973-го закінчи ла се ред ню шко лу і 1975-го ста -
ла сту ден ткою філо со фсько го фа куль те ту Київсько го дер жав но го універ си -
те ту ім. Т.Г.Шев чен ка, який закінчи ла у 1981 році.

Сімейні об ста ви ни, не обхідність ви хо ван ня ма лень ких дітей, а та кож
не прос та доля дру жи ни військо вос луж бов ця були при чи ною ви му ше ної
пе ре рви у на уковій кар’єрі, до якої вона змог ла по вер ну ти ся лише за шість
років по закінченні універ си те ту.

Особ ливі вип ро бу ван ня спітка ли Лю бов Олексіївну, коли вона із чо -
ловіком і дво ма ма лолітніми дітьми (шес ти і двох років) три роки про жи ла
на Крайній Півночі, за По ляр ним ко лом у се лищі Тіксі (Якутія), в умо вах,
де зима три ває по над півро ку, се ред ня тем пе ра ту ра –40 за Цельсієм і два
місяці поспіль не з’яв ляється со нце (по ляр на ніч). Саме там сфор му ва ли ся
го ловні риси її ха рак те ру — життєстійкість, за взятість, уміння пе ре но си ти
життєві тя го ти й не га раз ди, зна хо ди ти рішен ня в будь-яких си ту аціях і
ніколи не зда ва ти ся.
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Після по вер нен ня до Києва у грудні 1987 року Лю бов Олексіївна по чи -
нає пра цю ва ти в Академії наук Украї ни: спер шу в Інсти туті філо софії, а від
1990-го — в Інсти туті соціології.

Саме тут, у стінах Академії наук, Лю бов Олексіївна спро мог ла ся роз -
кри ти свій про фесійний по тенціал, здо лав ши тру до вий шлях від стар шо го
ла бо ран та у відділі соціаль них про блем ви хо ван ня мо лоді до мо лод шо го на -
уко во го співробітни ка у відділі еко номічної соціології і керівни ка Ви щої
шко ли соціології, де пра цю ва ла до останніх днів жит тя.

Її організа то рський хист по вною мірою розквітнув і про я вив ся у ство -
ренні та роз вит ку Ви щої шко ли соціології. Під її керівниц твом шко ла ста ла
важ ли вим ета пом підви щен ня кваліфікації кількох по колінь соціологів на -
шої краї ни. Як керівник шко ли Лю бов Олексіївна сама не впин но пра цю ва ла 
над підви щен ням влас ної кваліфікації: бра ла участь у ро боті Ви щої шко ли
ме нед жмен ту в Польщі (Вар ша ва, 2005, Лодзь і Бид гощ, 2013), у міжна род -
но му тренінгу з на пи сан ня про ектів в Українській Асоціації досліджень
Євро пе йсько го Співто ва рис тва (2008) тощо.

Лю бов Олексіївна — упо ряд ник елек трон но го підруч ни ка “Ме то ди ка і
техніка роз роб лен ня соціологічно го інстру мен тарію”, відповідаль ний ре -
дак тор п’я ти на вчаль них посібників для сту дентів вишів Украї ни, на вчаль -
но-ме то дич но го посібни ка “Ба зові на вич ки про ве ден ня досліджень”.

Лю бов Олексіївна на зав жди за ли шить ся в пам ’яті співробітників Інсти -
ту ту соціології, ви пус кників і вик ла дачів Ви щої шко ли соціології не лише
як ви со коп ро фесійний фахівець і чу до вий організа тор на уко во-пе да го гіч -
но го та ви дав ни чо го про цесів, а й як уваж на і чуй на лю ди на.

Колеґи і друзі
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