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БЕРЕГИНЯ УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ… 

ВІТАЄМО ЛЮДМИЛУ ГЕОРГІЇВНУ СОКУРЯНСЬКУ! 

 

 
 
Доктору соціологічних наук, професору, завідувачу кафедри соціології соціоло-

гічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, ака-

деміку Академії наук вищої школи України, віце-президенту Соціологічної асоціації 

України Людмилі Георгіївні Сокурянській виповнюється сімдесят років. Соціоло-

гічний факультет з радістю та щирістю вітає з визначною датою одну з найвідоміших і 

найвірніших своїх представниць. 

Життя Людмили Георгіївни тісно пов’язане з університетом та, зокрема, соціоло-

гічним факультетом Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 

Одразу по закінченні філологічного факультету вона почала працювати молодшим 

науковим співробітником “прото”-соціологічного факультету – соціологічної лабора-

торії Харківського державного університету імені О.М. Горького. З того часу шляхи 

Л.Г. Сокурянської й харківської соціологічної школи вже не розходилися: старший 

науковий співробітник лабораторії; старший викладач щойно створеної кафедри 

соціології; доцент кафедри соціології вже соціологічного факультету; згодом – доктор 

соціологічних наук, професор і завідувач кафедри соціології, якою ми, як і вся 

Україна, знаємо Людмилу Георгіївну й сьогодні. 

За роки професійної діяльності професор Л.Г. Сокурянська здобула визнання в 

соціологічній спільноті України та пострадянського простору. Звертаючись у своїх 

роботах до найрізноманітніших соціологічних тем, Людмила Георгіївна не піддавалася 

спокусі надлишкового розширення поля професійних інтересів і ніколи не зраджувала 

своїй головній, без перебільшення можна сказати улюбленій проблематиці: до-

слідженням соціального буття молоді та студентства. І вже не перший рік сотні друко-
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ваних праць професора Л.Г. Сокурянської є актуальним фундаментом вітчизняної 

соціології молоді, а її виступи на багатьох соціологічних конференціях, семінарах, фо-

румах, конгресах у різних країнах викликають жваве обговорення в професійних колах 

та широкому загалі. Наукові ідеї, що втілені у докторській монографії Людмили  

Георгіївни, зберігають свою перспективність і сьогодні, через дванадцять років, та 

викликають незмінну зацікавленість нових поколінь професійних соціологів. 

Щира захопленість професора Л.Г. Сокурянської тематикою молоді та студент-

ства не обмежується власне науково-дослідницькою діяльністю. Значну, якщо не 

більшу, частину свого робочого та “вільного” часу, активного й насиченого життя 

Людмила Георгіївна віддає роботі зі студентами – як викладач, керівник виробничої 

практики та завідувач кафедри. Нинішній соціологічний факультет Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна неможливо уявити без неї: студенти 

починають своє знайомство із соціологічною наукою з пропедевтичного курсу, який 

викладає Людмила Георгіївна; за підручником Л.Г. Сокурянської “Вступ до 

соціології” навчаються не лише харківські студенти, але й майбутні соціологи чи не 

всіх українських міст. У навчальному та позанавчальному житті студентів факультету 

Людмила Георгіївна бере не меншу участь, ніж у житті професійної соціологічної 

спільноти. 

Останньою професор Л.Г. Сокурянська опікується максимально: вже не перший 

рік вона є віце-президентом Соціологічної асоціації України, докладаючи чималих 

зусиль щодо зміцнення інституційних позицій вітчизняної соціології. Людмила  

Георгіївна є натхненницею та провідним організатором щорічної Міжнародної науково-

практичної конференції “Харківські соціологічні читання”, роботою якої вона керує, 

відповідно до принципів та орієнтирів засновниці Харківської соціологічної школи та 

“Харківських соціологічних читань” – Олени Олександрівни Якуби. На честь профе-

сора О.О. Якуби проводиться й щорічна “Якубинська наукова сесія” – всеукраїнський 

соціологічний семінар, одним з головних організаторів якого також є 

Л.Г. Сокурянська. Неможливо переоцінити й внесок Людмили Георгіївни до  

організації та проведення конгресів Соціологічної асоціації України, що незмінно  

збирають провідних вітчизняних і зарубіжних соціологів до єдиного інтелектуального 

дискусійного майданчику. 

Л.Г. Сокурянська бере найактивнішу участь у редакційній роботі, зокрема як 

відповідальний редактор фахового видання у галузі соціологічних наук Вісник 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Соціологічні до-

слідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”, заступник головного 

редактора наукового інформаційного видання Соціологічної асоціації України 

“Український соціологічний журнал” та член редколегії наукового журналу “Укра-

їнський соціум”. Значних зусиль докладає професор Л.Г. Сокурянська до роботи з мо-

лодими вченими: Людмила Георгіївна є незмінним учасником майже всіх шкіл моло-

дого соціолога, що проводяться на території України. 

Безумовним центром факультетського та взагалі соціологічного життя для 

Л.Г. Сокурянської є очолювана нею кафедра соціології. Керувати першою в Україні 

кафедрою соціології одразу після її засновниці – Олени Олександрівни Якуби – було 
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складним і відповідальним завданням, яке Людмила Георгіївна гідно виконує. 

Сьогодні кафедра під її керівництвом залишається одним з центрів вітчизняної 

соціологічної науки та підготовки професійних соціологів; кафедральні наукові проек-

ти продукують незмінно цікаве й актуальне соціологічне знання, а наукові вихованці 

Людмили Георгіївни захищають кандидатські й докторські дисертації та працюють на 

вістрі соціологічної науки, в тому числі та насамперед на соціологічному факультеті 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 

Серед найбільших життєвих здобутків Людмили Георгіївни – щира любов і повага 

колег, студентів, випускників. Надзвичайне значення мають людські якості 

Л.Г. Сокурянської: професіоналізм, відповідальність, материнські настанови, щирість 

душі, доброта й тепла усмішка. 

Шановна Людмило Георгіївно! У цей святковий день прийміть наші вітання та 

найкращі побажання. Бажаємо Вам вічної молодості, міцного здоров’я, завзяття та по-

зитиву. Хай Ваша душа завжди залишається радісною та щасливою, здійснюються всі 

Ваші мрії, з гордістю і любов’ю згадуються щасливі моменти й радісні події, а серце 

наповнюється справжнім теплом, посмішками та світлом. 

Зичимо Вам ще більш результативної професійної активності та повноцінного  

наукового й людського щастя в нашому теплому соціологічному домі! Віват! 

 
З повагою, 

О.С. Мурадян, 

колектив соціологічного факультету  

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 

редколегія та редакція журналу “Український соціум”, 

колектив ГО “Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка” 


