
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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ти у своєму провінційно му бо лоті й по жи на ти лав ри ми ну лих пе ре мог та
звер шень...

По-дру ге, Со ку ря нська справді може вва жа ти ся бе ре ги нею на шої со -
ціологічної спільно ти та її дітища — Соціологічної асоціації Украї ни. Вона
пле ка ла її па рос тки, вона на по саді віце-пре зи ден та ба га то років незмінно
док ла да ла усіх зу силь, аби САУ на бу ла зна чен ня провідної про фесійної
організації краї ни. На моїй пам ’яті прак тич но всі по важні ініціати ви,  з’їзди
та конґреси САУ, що про во ди ли ся чітко, гра нич но організо ва но, із вчас ним
ви дан ням на й важ ливішої до ку мен тації, тез і вис тупів на ших колеґ з Украї -
ни та  за рубіжних соціологічних шкіл. Ми за зви чай ба чи мо чіткий ритм
їхньо го про ве ден ня, пре крас ну організацію, не ви му шені дружні зустрічі
після за вер шен ня ро бо ти. А чи за мис лю вав ся хтось над цим, яких зу силь та
ба га торічної зви тяж ної праці це ви ма га ло від Л.Со ку ря нської? Звідси й на -
ступ ний урок для мене: вона вміє об’єдна ти лю дей у ко ман ду, яка живе
одним ди хан ням і пра цює зла год же но, як швей ца рський го дин ник. І вона за -
вжди не втом люється по вто рю ва ти: “А це мої дівчат ка зро би ли, поза своїм
ро бо чим ча сом, поза вихідни ми... А це нас ви ру чив та кий-то колеґа... А за це
ми маємо дя ку ва ти де ка нові... Та це ж за слу га В.Бакірова...” Спа сибі їй ве ли -
чез не за це і низ ь кий уклін!

По-третє, це дива вар та її пра цез датність — вона пра цює за вжди, коли не
спить (при наймні мені так здається). Одно го разу те ле фо ную їй і пи та ю ся,
де вона за раз пе ре бу ває. Вона відповідає: “Та оце їду в по тязі”, а я на це: “Ну,
то маєш час доб ре вис па ти ся”. Вона ж каже: “Оце доб ра на го да ви чи та ти
декілька ста тей”. Іншо го разу — літній діалог: я пи таю, де вона; відпо відає —
на дачі. “Що ро биш? Гряд ки сапаєш?” — “Та ти що, оце дис ер тацію чи та ти
закінчую”. “Хоч своєї аспіран тки?” — пи та ю ся. — “Та де, ось про си ли по чи -
та ти”. І так за вжди. Ду маю, не пе релічити, скільки тих ста тей,  моно графій,
дис ер тацій та іншої на шої про дукції пе рей шли че рез її очі, руки і ро зум — і
ви хо ди ли з них на ба га то кра щи ми, аніж по трап ля ли до неї. Вона не тільки їх
вип рав ля ла і ро би ла за ува жен ня — вона вчи ла ба гать ох соціологів (як мо ло -
дих, так і вповні по важ но го віку) ста ва ти кра щи ми, пра цю ва ти більше, зрос -
та ти як на уковці. Вона щед ро да ру ва ла їм свої дум ки, ідеї, про по зиції і
ніколи не ви ма га ла за це виз нан ня ав то рських прав або за хис ту своєї вит ра -
че ної інте лек ту аль ної власності.

По-чет вер те, вчи ти ся у Со ку ря нської вар то і в її відно си нах зі сту ден та -
ми — наскільки я це ба чи ла, вони тяг нуть ся до неї, радо співпра цю ють, а
вона за вжди біля них і з ними раз ом; на очах мо лод шає і аж ніяк не виг ля дає
чу жою; раз ом вони тво рять гар монійну цілісність.

По-п’я те, це її здатність бути патріотом своєї Батьківщи ни, навіть у се -
ре до вищі тих її колеґ, хто не поділяє її по глядів, що є не лег кою спра вою.
Вона лю бить свою краї ну і ро бить все від неї за леж не, аби зро би ти свій вне -
сок в її май бутнє. Для неї це озна чає на сам пе ред го ту ва ти для Украї ни доб ре
освіче них соціологів, які, своєю чер гою, бу дуть до по ма га ти ви во ди ти краї ну 
на вищі щаблі суспільно го по сту пу. Ми на ти ме час, і ба га то з її ви пус кників
бу дуть з гордістю го во ри ти: “А нас на вча ла Люд ми ла Ге оргіївна  Соку -
рянська, яка і сло вом, і ділом вчи ла нас бути гро ма дя на ми своєї дер жа ви,
жити і пра цю ва ти на її бла го”. 
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По-шос те, це м’я кий гу мор Люд ми ли Ге оргіївна та здатність по жар ту ва -
ти щодо себе, відсутність яки хось при кмет звер хності та пи ха тості, які час то
влас тиві іме ни тим та за слу же ним. Вона одна ко во рівно по во дить ся і з  на -
чаль ством, і з колеґами, і з ав то ра ми не до лу гих на уко вих опусів, і зі сту ден -
та ми, і з пе ресічни ми по пут ни ка ми в елек тричці, і з ти ту ло ва ни ми осо ба ми
із влад них струк тур. Вона щира і прав ди ва, по ряд на і надійна. Вона не
 зрадить.

По-сьо ме, в усіх своїх життєвих об ста ви нах, про які мало хто здо га ду -
вав ся, Со ку ря нська ніколи не про си ла про по слаб лен ня та привілеї, і навіть
хво ро би відсту па ли пе ред її життєвою енергією. Я інко ли можу по жалітися
на свої бо ляч ки — вона ж ніколи.

Ма буть, я не пе релічила й де ся тої час тки тих пре крас них рис та якос тей,
які при та манні Люд милі Ге оргіївні Со ку рянській і яким слід по вчи ти ся нам 
усім. Вона дає ба га то при водів ша ну ва ти її й вис лов лю ва ти їй нашу щиру
вдячність та по ва гу, і не лише в ювілейні дні. Дя ку ю чи їй, вод но час  до -
кладімо зу силь, аби вона дов ше була з нами, по лег ши мо тя гар її праці. Ста -
вай мо кра щи ми їй на радість і нам са мим на втіху. З днем на род жен ня, до ро -
га наша Бе ре ги не! Спа сибі тобі за все! Будь здо ро ва і щас ли ва! Мно гая тобі
літа!

НАТАЛІЯ ЧЕРНИШ,

док тор соціологічних наук, про фе сор ка фед ри соціології
 Львівсько го національ но го універ си те ту імені Івана Фран ка,

 Зас лу же ний діяч на уки і техніки Украї ни, віце-пре зи дент САУ

Ма теріал надійшов 14.05.2019

“Мені щас тить на учнів, сту дентів, вчи телів”
Інтер в’ю з Люд ми лою Со ку ря нською

Будь-яка мова, як вчать нас по стструк ту ралісти, є ко ло саль ним схо ви -
щем різно манітних інстру ментів, які “пам ’я та ють” гігантську кількість рук,
че рез які ці інстру мен ти “про й шли”. Ці інстру мен ти — сло ва, зна чен ня, лек -
се ми, се ман те ми — зно шу ють ся та “сти ра ють ся”, амор ти зу ють ся та ла ма -
ють ся від інтен сив но го ви ко рис тан ня.

Одним із та ких се ман тич них ко нструктів є сло вос по лу чен ня на кшталт
“стовп на уки”, а в на шо му ви пад ку — “стовп фа куль те ту”. Але у нас немає
інших інстру ментів для ви ра жен ня. Тому сьо годні без та ких штампів не
обійти ся, і не обійти ся без реф лексії про мову. Адже ми зна хо ди мо ся в гос -
тях — епісте мо логічно, біографічно, інте лек ту аль но — у нинішньої ювіляр -
ки, філо ло га за пер шою освітою і завіду вач ки ка фед ри соціології за по кли -
кан ням, а ще — док то ра соціологічних наук, про фе со ра, віце-пре зи ден та
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