НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ, ФАКТИ, ВІДГУКИ
Вітаємо ювіляра

ВІДМІННО!

Відзначення ювілейної дати –
справа завжди вельми делікатна.
Особливо ж коли ювіляр жінка.
У гендерному аспекті досі не з’ясовано, дискримінує чи засвідчує повагу суттєва різниця у віці виходу
на пенсію жінок порівняно з чоловіками. Але стосовно нашої ювілярки
це питання навіть не постає: вона
в розповні творчих сил і з молодечим завзяттям день при дні – у вирі
справ, турбот, яким немає ліку, –
відважно й з гідністю несе почесне звання і водночас важкий та відповідальний тягар л і д е р а. Мовимо ми це про Ольгу Миколаївну Балакірєву –
знаного в Україні і в зарубіжжі талановитого вченого-соціолога, організатора найактуальніших соціологічних досліджень, багаторічного керівника
Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка,
Центру "Соціальний моніторинг", завідувачку відділу моніторингових
досліджень соціально-економічних трансформацій Інституту економіки та
прогнозування Національної академії наук України, активного учасника
й організатора багатьох заходів у житті вітчизняної та міжнародної соціологічної наукової спільноти.
До головних заслуг Ольги Миколаївни належить те, що вона підхопила
і з честю продовжила справу свого колеги і соратника О.О. Яременка, змогла розкрити нові обрії і перспективи, примножити традиції, закладені ним
у створених і загартованих плідною 20-річною працею науково-дослідницьких колективах. Через цей гарт пройшла вже численна когорта молодих
кадрів, багато з яких самі вже стали відомими й авторитетними науковцями,
що, озброївшись досвідом й оволодівши передовими дослідницькими технологіями та інструментарієм, успішно працюють у поважних освітніх, науководослідних, громадських вітчизняних і міжнародних організаціях. І сьогодні
Ольга Миколаївна наполегливо й небезуспішно вишукує серед молодих
"зірочки", щоб виростити з них "зірки"! Очолюваний нею відділ академічного
інституту ні в чому не поступається іншим відділам, вносячи свіжий соціологічний струмінь у фундаментальні розробки складних соціально-економічних
проблем українського суспільства.
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Не потонути у вирі клопотів Ользі Миколаївні допомагає широке коло
наукових зацікавлень, інтуїцію, постійне і вдумливе відстеження подій і явищ
суспільного життя, вміння чітко розставляти пріоритети, виділяти головне
й суттєве, зорганізовувати колективну, злагоджену роботу і, що життєво важливо, – взаємодію, співпрацю із зацікавленими організаціями та особами. І ще
один талант – збалансоване застосування жорсткої вимогливості та ефективного стимулювання. Не за бюрократичними мірками, а в тому й тому – справедливо й по ділу.
Самій ювілярці, напевне, складно було б скласти географію своїх зарубіжних поїздок на наукові заходи (Бангкок Бейрут, Віндгук, Лондон, Москва,
Стокгольм, Торонто та багато ін.), на які вона отримує персональні виклики
як фахівець, експерт, зокрема з питань протидії епідемії ВІЛ-СНІД, поведінкових досліджень у молодіжному середовищі, знань і навичок здорового способу життя, методики соціологічних досліджень, моніторингу та оцінки та ін.
Її добре знають телеглядачі провідних українських телеканалів, де вона регулярно виступає з презентаціями результатів чергових соціологічних опитувань
з актуальних соціально-економічних та суспільно-політичних проблем.
Тут треба зазначити також те, що й наш журнал "Український соціум"
завдячує не лише своїм змістом, а й самим своїм існуванням непогамовності
Ольги Миколаївни як головного редактора: виконує вона і ці обов’язки високопрофесійно і цілком конкретно!
Тож у всіх, що нижче підписалися, є всі підстави щиро й сердечно привітати Вас, наша шановна Ольго Миколаївно, з Вашим сонячним, повним
лагідного тепла і світла (бо ж іще лише початок літа!) ювілеєм. Він зовсім не
круглий, а серпоносний: тож тими серпами бажаємо Вам щедрого ужинку на
Вашій життєвій ниві! Успіхів, міцного здоров’я та щастя Вам! У назві нашого
привітання зашифровано і Ваш ювілей, і високу оцінку Ваших трудів і здобутків: відмінно!
P.S. Цю громадську оцінку наразі підтверджено цілком офіційно: у 1999 р.
О.М. Балакірєвій присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки
України", а нині її нагороджено вищою нагородою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту – Знаком "За наукові досягнення" (наказ від 27.05.2011
№ 246-К). Вітаємо!
Відділ моніторингових досліджень соціальноекономічних трансформацій Інституту економіки та
прогнозування Національної академії наук України;
Український інститут соціальних
досліджень імені Олександра Яременка;
Центр "Соціальний моніторинг";
Редакція та редколегія журналу "Український соціум"

186

