
ВІТАЄМО ЮВІЛЯРА 

Цього року, у дні коли весна стрічалася з літом, зустріла свій ювілей,
«круглу» дату відомий український соціолог, доктор соціологічних наук,
професор, завідувачка кафедри соціології Харківського національного уні-
верситету ім. В.Н. Каразіна Людмила Георгіївна СОКУРЯНСЬКА, знана в
Україні як талановитий учений і педагог, активний учасник та організатор
наукового життя. 

Від студентської лави і до сьогодення життєва доля ювілярки нерозрив-
но пов’язана з Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна.
Тут вона здобула вищу освіту, закінчила аспірантуру й докторантуру, прой-
шла шлях від наукового працівника, викладача до професора й завідувача
кафедри. Така, здається, пряма й гладенька путь, вдала кар’єра. Насправді ж
– складне сходження! Бо стежка ця крута. І під силу вона лише особисто-
стям цілеспрямованим, наполегливим, невтомним у праці й творчому пошу-
ку і, певно ж., талановитим!

Л.Г. Сокурянська багато праці доклала до розробки проблем теорії і
практики соціологічних досліджень, завдяки своїй  дослідницькій і органі-
заторській роботі швидко увійшла до когорти провідних соціологів України.
Уже з 1977 р. вона – член Соціологічної асоціації України, з 1978 р. – секре-
тар Харківського відділення, з 2000 р. – незмінний член правління, а нині –
віце-президент САУ.
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Особливо вагомий  вклад внесено ювіляркою в розробку проблем соціо-
логії молоді, освіти, формування фахівця, загалом – становлення інтеліген-
та, національної еліти в умовах класичного університету, запропоновано
концепцію ціннісного поля особистості.

Наукові зацікавлення Л.Г. Сокурянської нерозривно пов’язані з її педа-
гогічною діяльністю, випливають з її глибокої зацікавленості людиною, бут-
тям у суспільстві. Тож серед найбільших життєвих здобутків Людмили
Георгіївни – щира любов і повага її студентів, випускників, багатьом з яких
назавжди в пам’яті влаштовувані нею «чаювання з тортом», теплі бесіди, її
материнські настанови, доброта й тепла усмішка… І це не «педагогічні при-
йоми» досвідченого наставника, а щирі вияви душі, перейнятість долями
своїх вихованців. Натомість від студентів зізнання: своєї наставниці вони
«не бояться», а люблять її!

Дорога Людмило Георгіївно!
Приєднуючись до всіх висловлених Вам з нагоди ювілею побажань, ми

вітаємо Вас як активного учасника наукових досліджень і заходів
Українського інституту соціальних досліджень ім. Олександра Яременка,
автора журналу «Український соціум», зичимо молодечого натхнення,
нових досягнень і творчих злетів, міцного здоров’я! Многая Вам літа!

Колектив УІСД ім. Олександра Яременка
Редколегія і редакція журналу «Український соціум»
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