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Слово прощання 

 

ПАМ’ЯТІ СВІТЛАНИ АНДРІЇВНИ ЩУДЛО 

 

 
 

27 вересня 2022 р. на 48-ому році життя після тяжкої хвороби померла доктор со-

ціологічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, член Прав-

ління Соціологічної асоціації України, Президент Української асоціації дослідників 

освіти Світлана Андріївна Щудло.  

Цю завжди усміхнену, енергійну, надзвичайно активну жінку, успішного науковця 

і менеджера, авторку та виконавицю численних загальнонаціональних і міжнародних 

(зокрема, грантових) досліджень добре знали та поважали колеги-соціологи не тільки 

в Україні, але й у Польщі, Угорщині, Італії, Великій Британії, Нідерландах, Австрії, 

Німеччині та США. 

Важко зазначити все, що зробила за своє коротке життя Світлана Андріївна Щуд-

ло. Вона була ініціаторкою створення в Дрогобицькому державному педагогічному 

університеті імені Івана Франка освітньої програми із соціології. Протягом 20 років 

Світлана Андріївна очолювала кафедру правознавства, соціології та політології цього 

закладу вищої освіти. Вона була мудрим керівником і досвідченим викладачем, її лю-

били та поважали студенти й колеги. 

Завдяки її неймовірному таланту організатора освіти і науки було проведено де-

сятки міжнародних наукових конференцій, семінарів, круглих столів. Вона була голов-

ним редактором міжнародного наукового журналу “Молодь у Центральній та Східній 
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Європі. Соціологічні студії” (2014–2018 рр.) та збірки наукових праць “Молодіжна 

політика: проблеми та перспективи” (2003–2019 рр.). Світлана Андріївна була членом 

редакційних рад таких видань, як: “Український соціологічний журнал”, “Вісник Хар-

ківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Соціологічні дослі-

дження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”, “Virtus/Соборність”, 

“Вчені записки Народної української академії”, “Габітус”, “Epistemological studies in 

Philosophy, Social and Political Sciences”, “Філософія і політологія в контексті сучасної 

культури”, “Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne” (Польща), “Актуальні проблеми філо-

софії та соціології”, “Doctrina. Studia społeczno-polityczne” (Польща), “Науково-

теоретичний альманах “Грані”, “Politbook”, рецензензувала статті, що надходили до 

багатьох інших наукових видань, зокрема до журналу “Український соціум”. 

Наукові пошуки Світлани Андріївни були головним чином зосереджені на пробле-

матиці соціології молоді та соціології освіти. Особливу увагу вона приділяла питанням 

підвищення якості середньої та вищої освіти. Саме на вирішення цих питань була 

спрямована діяльність створеної нею у 2015 р. Української асоціації дослідників осві-

ти (УАДО). Як Президент цієї асоціації Світлана Андріївна залучила до її роботи ши-

роке коло освітян – керівників і викладачів середньої та вищої школи України. Як 

член Правління Європейської асоціації дослідників освіти вона налагодила міжнародні 

зв’язки УАДО, що сприяло активному обміну досвідом роботи між освітянами Украї-

ни, а також інших країн Європи та світу. 

Соціологічна спільнота України неодноразово обирала Світлану Андріївну Щудло 

членом Правління Соціологічної асоціації України. Жодний захід, ініційований нашою 

асоціацією, не залишався без її уваги. Вона брала активну участь в організації всіх 

конгресів САУ; її майстер-класи в межах проведення практично всіх шкіл молодого 

соціолога завжди викликали жвавий інтерес їхніх слухачів. Лише два тижні до смерті 

Світлани Андріївни організатори ХХІІ Міжнародної конференції “Харківські соціоло-

гічні читання” отримали від неї заявку на участь у цьому заході.  

Світлана Андріївна була чудовою людиною: чуйною, доброзичливою, відкритою 

до спілкування, завжди готовою прийти на допомогу тим, хто її потребував. 

Її відрізняла неймовірна жага до життя, за яке вона героїчно боролася. Незважаю-

чи на тяжку хворобу, Світлана Андріївна працювала до останньої хвилини. 

Ця чарівна жінка була люблячою донькою, мамою, дружиною, сестрою, подру-

гою, колегою. Вона була справжнім патріотом України. 

Світла пам’ять про Світлану Андріївну Щудло назавжди залишиться в наших сер-

цях, серцях її друзів і колег, усіх тих, хто її знав, шанував та любив. 

Герої не вмирають! 
 

Правління Соціологічної асоціації України 

Редколегія та редакція наукового журналу “Український соціум” 


