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НАШІ ЮВІЛЯРИ

Нев пин не сер це соціології
До дня на род жен ня Люд ми ли Со ку ря нської

Док то рові соціологічних наук, про фе со рові, ав торці кількох со тень на -
уко вих та на уко во-пе да гогічних праць, завіду вачці ка фед ри соціології со -
ціо логічно го фа куль те ту Харківсько го національ но го універ си те ту імені
В.Н.Ка разіна, віце-пре зи ден тові Соціологічної асоціації Украї ни, ака де -
мікові Академії ви щої шко ли Украї ни Люд милі Ге оргіївні Со ку рянській
ви пов нюється сімде сят років.

За цими про сти ми сло ва ми — де ся тиліття са мовідда ної праці, бе зу пин -
но го уваж но го по гля ду, ти сяч теп лих посмішок та мільйонів слів підтрим -
ки, до по мо ги, по рад, підка зок. Ней мовірно, скільки всти гає ця тендітна,
інтеліґен тна, стри ма на жінка.

І втім ка фед ра і фа куль тет, яким Люд ми ла Ге оргіївна віддає вже п’я те
де ся тиліття сво го жит тя, за хоп ле но і з гордістю спос теріга ють за її постій -
ним ру хом, її що ден ни ми зу сил ля ми, за вдя ки яким жив лять ся орга ни укр а -
їнської соціології — Соціологічна асоціація, соціологічний фа куль тет, ка -
фед ра соціології та й не тільки — постійно от ри му ю чи знан ня, інфор мацію,
енергію, ідеї. Люд ми ла Ге оргіївна — це не тільки теп ле лю дське сер це, що
радо зустрічає сту дентів на власній ка федрі, — це сво го роду центр  укра -
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їнської соціології, її не впин не сер це, що постійно про пус кає крізь себе не -
вимірний об сяг ро бо ти, енергії, на тхнен ня, ду мок.

По чав ши свій про фесійний шлях в українській соціології ще за часів
брежнєвсько го за стою, коли Люд ми ла Ге оргіївна всту пи ла до дуже пре -
стиж но го і склад но го для всту пу на той мо мент філо логічно го фа куль те ту
Харківсько го дер жав но го універ си те ту імені О.М.Горь ко го, ця ці леспря -
мована, са мовідда на жінка постійно ру ха ла ся вгору. Дип лом, на вчан ня в
аспіран турі на по чат ку 1980-х, за хист кан ди да тської дис ер тації у 1984-му,
п’я тирічна ро бо та в соціологічній ла бо ра торії стар шим на уко вим спів робіт -
ни ком, і на решті, її бе зу мов не по кли кан ня, її лю бов на все жит тя — вик ла -
даць ка ро бо та — спо чат ку стар шим вик ла да чем, потім — до цен том, а від
2001-го — і завіду ва чем ка фед ри соціології соціологічно го фа куль те ту. Ак -
тив на та сумлінна на уко ва й пе да гогічна діяльність органічно поєдну ва ла ся
в її відповідаль но му став ленні із ро бо тою на керівних по са дах. У всіх ца ри -
нах сво го жит тя Л.Со ку ря нська пра цює твор чо, не орди нар но, з не а би я ки ми
ре зуль та та ми; це й на укові праці та про ек ти, і ви хо ванці. Її ува га до сту -
дентів та їхніх по треб поєднується з рідкісним та лан том бути так тов ною,
 обережною, вик ли кає по ва гу та за хоп лен ня і под ив, як це співзвуч но із ви со -
кою на уко вою са моз ре ченістю та ефек тивністю її діяльності.

Люд ми ла Ге оргіївна вже не пер ше де ся тиліття є провідним в Україні
фахівцем, дослідни ком, вик ла да чем, ди дак том у га лузі соціології мо лоді та
соціології освіти. Її щорічні зу сил ля з організації кон фе ренційних за ходів
у цих ца ри нах, її щомісячні публікаційні здо бут ки, її гли бокі кон цепції
суб’єктності, мо лоді, транс фор мації освіти, ціннісно го поля — все це го во -
рить саме за себе. А ще кра ще про це го во рять чис ленні послідов ни ки та учні, 
які влас ним на уко вим жит тям підпи су ють ся під пра ця ми та іде я ми Л.Со ку -
ря нської як справді на уко во фе но ме наль ни ми.

За хи ще на 2007 року док то рська дис ер тація Л.Со ку ря нської мо мен таль -
но ста ла ши ро ко відо мою як мо ног рафія “Сту д ентство на шля ху до іншо го
суспільства: ціннісний дис курс пе ре хо ду”. Близь ко 40 дру ко ва них ар кушів,
де підсу мо ва но ко ло саль ну ро бо ту кількох де ся тиліть й не од но го по ко лін -
ня соціологів. Ця кни га ста ла настільною для ба гать ох дослідників, вик ла -
дачів, аспірантів, сту дентів. І, видається, із цим ре зуль та том мож на було б
за спо кої ти ся. Але Люд ми ла Ге оргіївна — і це доб ре зна ють всі її колеґи та
співробітни ки — не знає, що таке відпо чи нок. Її бе зу пин ний не вга мов ний
рух у науці, її цікавість та відкритість до на й не очіку ваніших те ма тик вра жа -
ють. Її го товність співпра цю ва ти над різно манітни ми про ек та ми, її ба жан ня
досліджу ва ти гострі та ак ту альні соціальні про бле ми — від ре фор му ван ня
ме дич ної освіти до зру шень у ціннісних струк ту рах шкільної мо лоді сіль -
ських реґіонів Харківщи ни, від підлітко во го дозвілля до транс фор мацій
укр аїнської ви щої шко ли — постійно на га ду ють укр аїнським соціоло гам, що 
соціологія — це на ука про лю дське щас тя, що це щас тя, а не абстрактні те о ре -
тичні схе ми чи сухі емпіричні дані і є го лов ною ме тою соціології, її місією.

Саме ці по шу ки ру ха ють Люд ми лою Ге оргіївною в її на ма ган нях до нес -
ти свої дум ки та здо бут ки до сту дентів у підруч ни ках; свої сумніви та по шу -
ки — до колеґ у чис лен них публікаціях; свої про ек ти та по пе ред жен ня — до
по за соціологічних ак торів. Видається, що саме ця інтенція підбу рює Люд -
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ми лу Ге оргіївну в її сис те ма тич них зу сил лях, спря мо ва них на організацію
кон фе ренцій та семінарів, май стер-класів і шкіл мо ло до го соціоло га.

Усе це по яс нює ту ве ли чез ну тур бо ту, яку Люд ми ла Ге оргіївна ви яв ляє
до кож ної публікації своїх колеґ, до кож но го ав то ра, кож ної статті, кож ної
мо ног рафії, кож ної дис ер тації. Люд ми ла Ге оргіївна не тільки вхо дить до
низ ки ред ко леґій провідних вітчиз ня них фа хо вих ви дань з соціології, є чле -
ном ред ко леґій за рубіжних ви дань у Польщі та Угор щині, є ко ор ди на то ром,
го лов ним ре дак то ром і вза галі лю ди ною-за-все-у-відповіді у та ких ви дан -
нях, як “Вісник Харківсько го національ но го універ си те ту імені В.Н.Ка -
разіна” та “Укр аїнський соціологічний жур нал”. Усе це вона при муд ряється
поєдну ва ти з ак тив ною життєвою та соціаль ною по зицією, бе ру чи участь у
праці ек спер тних рад, дер жав ної атес таційної комісії, різно манітних комісій 
при МОН. Її доб ро зич ли ва й делікат на та вод но час послідов на й жо рстка
по зиція доб ре відома, її при нци повість і спра вед ливість діста ють відлун ня у
гли бокій по вазі з боку колеґ.

При цьо му від спра ви сво го жит тя — ро бо ти зі сту ден та ми — Люд ми ла
Ге оргіївна жод ним чи ном не відвер тається. Її пе да гогічні, на став ницькі,
вчи тельські, ди дак тичні якості доб ре відомі — вони втілю ють ся, зок ре ма, в
двох де сят ках за хи ще них під її керівниц твом кан ди да тських дис ер тацій та
чо тирь ох док то рських. Люд ми ла Ге оргіївна — з тих пе да гогів-под виж ників,
що мо жуть “підібра ти” ви хо ван ця на рівні Ма лої ака демії наук або аб i -
турієнтства та тур бот ли во до вес ти до аспіран ту ри, ба й до док то рської дис -
ер тації. Нез ва жа ю чи на ти танічне на ван та жен ня в науці, організаційній та
адміністра тив но-управлінській діяль ності, в різних дослідниць ких про ек -
тах, про фе сор Л.Со ку ря нська не відмов ляється від керівниц тва сту д ент -
ськи ми ро бо та ми, від підго тов ки учас ників олімпіад та кон курсів на уко вих
робіт. Вона постійно на га дує собі та іншим, що все ж на й важ ливішим — ек -
зис тенційним — за вдан ням для універ си те ту є підго тов ка но вих спеціа -
лістів, їх ви хо ван ня та освіта. З гу мо ром та самоіронією роз повідає вона про
те, як її ро ди на та ото чен ня реаґують на постійну за й нятість, яка за пов нює
кож ну її вільну мить. І її колеґи та співробітни ки, за ра жа ю чись та ким став -
лен ням, ідуть за та ким ліде ром, кот рий каже не “роби, як я го во рю”, а “роби,
як я”.

Не мен ше за хоп лен ня і по ва гу вик ли кає і її учнівська відданість. Вже
май же два де ся тиліття вона керує ка фед рою, яка була ство ре на зу сил ля ми її 
Вчи те ля — Оле ни Олек сандрівни Яку би, і керує в об’єктив но склад них, не -
спри ят ли вих умо вах так, що навіть та кий стро гий вчи тель на вряд чи зміг їм
щось за ки ну ти. Люд ми ла Ге оргіївна блис ку че й не ви му ше но зба лан со вує
складні сис те ми струк тур них об ме жень, фор маль них ви мог, не фор маль них
відно син, сис тем них вад та пе ре ваг — і ро бить все це для себе і для сво го
 вчителя.

Однією з улюб ле них ци тат Люд ми ли Ге оргіївни є сло ва Ф.Тют че ва,
мов ляв, ви мов ле на дум ка стає брех нею. Не мож ли во без втрат вис ло ви ти
Люд милі Ге оргіївні, наскільки ми вдячні їй за ви со кий при клад служіння, за 
енергію, за постійну доб ро зич ли ву посмішку та лю дя не став лен ня до будь-
 кого не за леж но від ста тус но-роль о вих ком плексів. Не мож ли во втілити у
сло ва все те, що хотілося б їй ска за ти.
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Тому про сто ска же мо.
Віват, Люд ми ло Ге оргіївно!
Віват і вітаємо Вас зі свят ко вою да тою!
І не хай вона ста не дже ре лом для под аль шо го на тхнен ня, не хай зацікав -

лені очі сту дентів та світлі від “на решті-мені-зро зуміло!” очі аспірантів
зустріча ють Вас кож но го дня, не хай Ваше здо ров ’я не підво дить і Вас, і нас і
не хай теплі по чут тя Вас зустріча ють у будь-яко му місті Украї ни, де є Ваші
колеґи.

Бажаємо Вам но вих до сяг нень, но вих вер шин, “на ко то рых ни кто не бы -
вал”, но вих сил, но вої енергії, літа на душі, та ла ну на ко жен день та успіхів на 
кож не по чи нан ня. Хай у Ва шо му житті буде мир, хай у Ва шо му домі буде
взаємо ро зуміння, хай всі Ваші ба жан ня спов ню ють ся! 

ОЛЕНА МУРАДЯН,

з лю бов ’ю, по ва гою та вдячністю
 від імені учнів, сту дентів, аспірантів, док то рантів Люд ми ли Ге оргіївни,
 ко лек ти ву ка фед ри соціології та ко лек ти ву соціологічно го фа куль те ту

 ХНУ ім. В.Н.Ка разіна

Ма теріал надійшов 15.05.2019

Про роль осо бис тості в соціології

Ко жен ювілей своїх колеґ з ака демічної соціологічної спільно ти я на ма -
га ю ся ви ко рис та ти не як на тяк на те, що пора вже й відпо чи ти, але для того,
аби, по-пер ше, ска за ти добрі сло ва лю дям, які своєю не лег кою пра цею в ім’я
соціології за слу жи ли на це, а по-дру ге, щоби вчи ти ся на їхньо му ве ли чез но -
му досвіді. Адже здатність вчи ти ся має бути при та ман на навіть за слу же ним
пенсіоне рам для того, щоб не відста ва ти від швид коп лин ної ре аль ності й не
пе ре ста ва ти бути ціка вим навіть для своєї ро ди ни та близь ко го ото чен ня.
Люд ми ла Ге оргіївна Со ку ря нська мак си маль но спрос ти ла для мене за вдан -
ня на вча ти ся, оскільки про стий пе релік її ак тив нос тей і ба га тю щий жит -
тєвий досвід ме то дом до ко на но го фак ту ство рює віяло вже зре алізо ва них
за думів і про ек тив них мож ли вос тей, які мож на насліду ва ти і тим са мим
уви раз ни ти роль не пе ресічної осо бис тості в роз вит ку укр аїнської соціо -
логії.

За о щад жу ю чи час чи тачів цьо го до пи су, можу стис ло пе релічити ті речі, 
яких я на вчи ла ся від своєї под ру ги, лю ди ни, з якою ми пе ре бу ваємо в одній
мен тальній та світог лядній пло щині вже ба га то років.

По-пер ше, це співзвучність її єства із вик ли ка ми сьо го ден ня: вона є су -
час ною у ба гать ох ро зуміннях цьо го сло ва. Мені інко ли бра кує цьо го за гос т -
ре но го по чут тя сьо го ден ня і при й деш ності, коли так хо четь ся мир но дрi ма -
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