Вітаємо ювіляра
Видатному соціологові сучасної України, доктору
соціологічних наук, професору Наталії Йосипівні Черниш
30 березня 2006 р. виповнилося 60!
Наталя Йосипівна – справжня подвижниця вітчизняної соціології, один із перших докторів соціологічних наук
в Україні, фундаторів українських наукових соціологічних
студій.
Наталія Йосипівна народилася у Львові в сім’ї
істориків. Тож після школи у 1966 р. поступила на історичний факультет Львівського державного університету
ім. І. Франка Після завершення навчання відпрацювала
два роки на кафедрі філософії Львівського політехнічного
інституту. У 1973 р. поступила до аспірантури Львівського державного університету
за спеціальністю “філософія”, яку закінчила 1976 р. і цього ж року захистила
кандидатську дисертацію. Так розпочалася її яскрава наукова кар’єра. У 1991 р.
Наталія Йосипівна успішно захистила докторську дисертацію на тему “Зрілість
свідомості молоді як філософсько-соціологічна проблема” (науковий консультант –
О.О. Якуба).
У різні часи вона викладала у Львівському політехнічному інституті, Українському Католицькому Університеті, виступала з лекціями в університетах Польщі,
США, Канади. Однак основним місцем праці був і залишається Львівський
національний університет імені Івана Франка, в якому вона працює вже понад тридцять років.
Особлива заслуга професора Наталії Йосипівни Черниш – формування потужного соціологічного осередку у м. Львові, основу якого заклало створення у 2002 р.
кафедри історії та теорії соціології у Львівському національному університеті
ім. І. Франка. Численні публікації, захисти дисертацій аспірантами кафедри, започаткування Львівського соціологічного форуму, заснування наукового вісника
Львівського національного університету (Серія соціологічна) – усе це лише частина
справ у доробку завідувача кафедри Наталії Йосипівни. По суті, їй вдалося сформувати львівську соціологічну школу, надати їй потужного звучання.
Як учений-соціолог Наталія Йосипівна займається переважно поглибленим
розробленням таких напрямів, як історія соціології, етносоціологія, соціологія молоді. Вона була ініціатором та керівником багатьох важливих колективних
міжнародних наукових проектів. Найвідомішим з них є трендове соціологічне
опитування “Львів – Донецьк: соціологічний аналіз групових ідентичностей та
ієрархій соціальних лояльностей”. Вона є автором і співавтором численних наукових праць, зокрема одного з перших україномовних підручників нової генерації –
курсу “Соціологія”, який перевидавався вже п’ять разів.
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ, ФАКТИ, ВІДГУКИ
Наталія Йосипівна – одна з найкращих викладачів, якими гордиться Львівський
національний університет ім. І. Франка. Відповіддю на подвижницьку працю
Наталії Йосипівни, визнанням її наукового та педагогічного талантів є повага і
любов студентів, аспірантів, пошана колег і друзів, широкої наукової громадськості.
Сердечно вітаємо Вас, Наталіє Йосипівно, з ювілеєм! Зичимо подальших звершень у соціологічній науці, викладацькій, адміністративній діяльності, цікавих ідей
та звершень! Бажаємо міцного здоров’я, радості і повноти життя у всьому!
Колектив Українського інституту соціальних досліджень
ім. Олександра Яременка, редколегія і редакція журналу
“Український соціум”, колеги, друзі
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