НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ: ФАКТИ, ВІДГУКИ

ІЗ СОЦІОЛОГІЄЮ В СЕРЦІ…
ВІТАЄМО ЛАРИСУ МИХАЙЛІВНУ ХИЖНЯК!

Доктору соціологічних наук, професору кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій, заступниці декана з наукової роботи соціологічного факультету
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, члену Правління Соціологічної асоціації України Ларисі Михайлівні Хижняк виповнюється шістдесят років.
Професійний шлях Лариси Михайлівни Хижняк пов’язаний із соціологією ще з
моменту її навчання в Харківському державному університеті імені О.М. Горького. І з
тих самих часів наукові та педагогічні досягнення Лариси Михайлівни незмінно мали
“відзнаку”. Спочатку диплом, потім дві дисертації, майже дві сотні наукових робіт,
активна педагогічна діяльність і робота на керівних посадах, у тому числі виконуючої
обов’язки завідувача кафедри, заступника декана соціологічного факультету – в усіх
сегментах фахового простору професор Л.М. Хижняк демонструвала неординарні
професійні якості та результати, що заслуговують найвищих відзнак.
Л.М. Хижняк є одним з найвідоміших фахівців у сфері економічної соціології та
соціології організацій; її докторська дисертація була на момент захисту вершиною
соціологічного знання із закономірностей становлення, розвитку та управління організаціями в соціально-економічному просторі. Як і після кандидатської дисертації, Лариса Михайлівна не мала й думки зупинятися на значному результаті – після захисту
докторської дисертації її наукова активність тільки зросла. Викликає захоплення невичерпність резервів дослідницької енергії Лариси Михайлівни, тому не дивно, що студенти та колеги-початківці професора Л.М. Хижняк вважають її справжнім взірцем
діяльної енергійності та професійної ініціативності. Майже дві сотні наукових і
навчально-методичних праць Л.М. Хижняк (статей, монографій і підручників) логічним чином забезпечили їй відомість далеко за межами соціологічного факультету:
студенти інших закладів вищої освіти знають її як автора кількох підручників дуже
широкої тематики; аспіранти – як лектора й спікера найзначніших професійних шкіл,
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семінарів і майстер-класів; колеги-харків’яни та мешканці інших міст – як активного
соціолога із сучасним мисленням, автора глибоких наукових праць і гостро актуальних доповідей на конференціях та конгресах.
Лариса Михайлівна Хижняк входить до редколегій провідних вітчизняних фахових видань із соціології, а також є членом експертної ради ДАК Міністерства освіти і
науки України за напрямом “соціологія”. На цих позиціях, як і в Правлінні Соціологічної асоціації України, де вона очолює комітет “Соціологія організацій та управління”,
професор Л.М. Хижняк зарекомендувала себе як суворий, але принциповий і справедливий вчений. Лариса Михайлівна – прекрасний педагог і наставник: під її керівництвом захищено кандидатські дисертації, автори яких стали гідними членами соціологічної спільноти України. Студенти не тільки соціологічного, але й інших факультетів
та інших закладів вищої освіти знають Ларису Михайлівну як цікавого лектора й
натхненного освітянина. Незважаючи на чимале наукове навантаження та надвисоку
зайнятість у різних науково-адміністративних структурах, професор Л.М. Хижняк
ставиться до своєї педагогічної діяльності як до найважливішого завдання. Колеги та
родина Лариси Михайлівни добре знають, що за виконанням своїх професійних
обов’язків вона регулярно забуває про час і власні позанаукові інтереси.
Соціологічний факультет знає Ларису Михайлівну не тільки як професора, але й
як заступника декана факультету з наукової роботи. На цій посаді Л.М. Хижняк демонструє ті самі феноменальні якості, що і в інших формах професійної діяльності.
Незважаючи на об’єктивні складності сьогоднішньої організації наукової діяльності в
державних установах, попри неймовірне навантаження й брак вільного часу, Лариса
Михайлівна несе відповідальність за наукове життя й розвиток факультетської науки
без жодних зітхань і скарг, віднаходить резерви сил та інтелектуальної енергії для того, щоб розвивати на факультеті наукові проекти, стимулювати колег до більш активної наукової діяльності, опікуватися факультетською аспірантурою та докторантурою.
Особливу увагу Л.М. Хижняк приділяє розвитку студентської науки на соціологічному факультеті: її тісна співпраця із Студентським науковим товариством факультету
щороку приносить зримі результати у вигляді проведення студентських конференцій,
участі студентів у конкурсах наукових робіт тощо.
Вітаємо Вас, Ларисо Михайлівно, із святковою датою, зичимо Вам ще більшої
професійної зацікавленості в суспільному та науковому житті, а також якомога яскравіших і теплих емоцій у колі близьких та колег-соціологів.
Бажаємо Вам міцного здоров’я та щастя, підкорення нових вершин, сили й енергії,
щоб молодість душі нікуди не поділась, удача в житті завжди посміхалась, а радісні
емоції дарували натхнення. Хай у Вашому будинку завжди буде лад і затишок.
З повагою,
О.С. Мурадян,
колектив соціологічного факультету
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,
редколегія та редакція журналу “Український соціум”
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