НАУКОВЕ ЖИТТЯ
ПОЗДОРОВЛЯЄМО З ЮВІЛЕЄМ!
Серпень 2008 року ювілейний для Віри Леоні
дівни Арбєніної – відомого в Україні соціолога, од
ного з фундаторів Харківської соціологічної школи,
вітчизняної соціології в цілому.
Майже сорок років свого життя Віра Леонідівна
присвятила служінню нашій науці, становленню та
розвитку соціологічної освіти, теоретичному та ем
піричному дослідженню суспільства, в якому ми жи
вемо.
В.Л. Арбєніна вважає себе ученицею Олени
Олександрівни Якуби. Прийшовши у 1970 р. до со
ціологічної лабораторії Харківського університету,
створеної саме завдяки зусиллям професора О.О.
Якуби, Віра Леонідівна Арбєніна стає провідним
співробітником цієї лабораторії, а з 1980 р., після
блискучого захисту кандидатської дисертації, по
2001 р. очолює її. Під її керівництвом та за безпосередньою участю проведені десят
ки регіональних, загальнонаціональних та міжнародних досліджень з проблем жит
тєдіяльності трудових колективів, їх моральнопсихологічного клімату, соціальної
активності працівників, а також з питань вищої школи, студентства та молодих фа
хівців, міжнаціональних відносин, дозвільних практик молоді тощо.
Як завідувач лабораторії соціологічних досліджень та викладач кафедри соціо
логії В.Л. Арбєніна внесла вагомий внесок у підготовку кадрів професійних соціо
логів, більшість з яких працює зараз на соціологічному факультеті Харківського на
ціонального університету імені В.Н. Каразіна, інших вітчизняних ВНЗ, в соціоло
гічних підрозділах Харківського регіону та України в цілому.
З 1990 р. по 2001 р. Віра Леонідівна Арбєніна була заступником декана соціоло
гічного факультету з наукової роботи. У її творчому доробку більш ніж 80 публіка
цій, серед них наукові статті, розділи в трьох колективних монографій, науковоме
тодичний посібник "Система "Випускник" в Харківському національному універ
ситеті імені В.Н. Каразіна: концепція, методика, технологія діяльності : науково
технологічна розробка системи зворотного зв'язку університет – випускник" (2004)
тощо.
В.Л. Арбєніна є відомим у вітчизняній науці спеціалістом у галузі етносоціології.
Її роботи широко використовуються та цитуються дослідниками, що працюють у цій
галузі. В.Л. Арбєніній належить перший в Україні підручник з етносоціології, який
отримав високу оцінку не тільки колегсоціологів, але й головних його читачів – сту
дентів соціологічних факультетів та відділень вітчизняних ВНЗ.
В.Л. Арбєніна протягом 15 років бере безпосередню участь в організації та про
веденні одного із найавторитетніших в Україні соціологічних форумів – Міжнарод
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ної наукової конференції "Харківські соціологічні читання". Як відповідальний сек
ретар збірника наукових праць "Методологія, теорія та практика соціологічного
аналізу сучасного суспільства", який виходить до цих читань, вона підготувала до
друку 13 видань цього збірника (1994–2007 рр.).
Майже 28 років В.Л. Арбєніна поєднує роботу в лабораторії з викладацькою ді
яльністю. Вона є автором 5 авторських курсів. Її педагогічна та дослідницька робо
та отримала визнання освітнього та наукового загалу. В.Л. Арбєніна нагороджена
медаллю Міністерства освіти і науки України "Відмінник освіти України", медаллю
Міжнародного академічного рейтингу "Золота фортуна", вона є почесним членом
Соціологічної асоціації України.
Щиросердно бажаємо Вам, шановна Віро Леонідівно, міцного здоров'я, творчо
го довголіття, наукової наснаги. Нових і нових здобутків у науковій та викладаць
кій діяльності, гарних учнів, відданих друзів, великого людського щастя, добробуту
всій Вашій родині!
Колектив Українського інституту соціальних досліджень
Редколегія та редакція журналу "Український соціум"
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