
Вітаємо Ва лен ти ну Іванівну Под ши валкіну!

Ва лен ти на Іванівна Под ши валкіна відома українській і світовій на уковій
спільноті як пси хо лог (ви пус кни ця пси хо логічно го фа куль те ту Ленінгра дсько го
(Санкт-Пе тер бу рзько го) дер жав но го універ си те ту), як док тор соціологічних наук,
як завіду вач ка ка фед ри соціаль ної і при клад ної пси хо логії Одесь ко го національ но -
го універ си те ту імені І.І.Меч ни ко ва і ще як фун да тор і керівник на уко вої шко ли гу -
манітар них тех но логій, що її точніше було б на зи ва ти шко лою В.Под ши валкіної. За
цими її основ ни ми ста ту са ми і ро ля ми при хо ва но ще чи ма ло інших за слуг і чес нот. З 
на й яс кравіших твор чих до сяг нень ви маль о вується об раз цієї жінки в науці.

Дещо не стан дар тно ви пус кни ця пси хо логічно го фа куль те ту за ну рюється у
прак тич ну сфе ру діяль ності. Ефек тив на ба га торічна діяльність її як пси хо ло га в
організації з ви со ким рівнем ри зи ку (Мол де нер го) з роз роб лен ня і впро вад жен ня
різно манітних сис тем до бо ру кадрів, ро бо ти з ре зер вом кадрів на ви су ван ня, со -
ціаль ним моніто ринґів і соціаль но го пла ну ван ня за без пе чи ла Ва лен тині Іванівні не
лише дослідницькі дані для двох дис ер тацій — кан ди да тської та док то рської, а й
фіна нсо ву підтрим ку з боку цієї організації ви дан ня її мо ног рафій і на вчаль них
посібників у не прості 1990-ті роки.

Ве ли кий те о ре тич ний ма теріал і прак тич ний досвід у ца рині ме то до логії та ме -
тодів Ва лен ти на Іванівна пе ре тво рює на на вчальні дис ципліни для сту дентів. Їй на -
ле жать роз роб лені на вчальні про гра ми та на вчальні посібни ки із соціоінже нер ної
діяль ності, із соціаль них тех но логій, з якісних соціологічних ме тодів, з оцінних
досліджень.

Від 1998 року під її керівниц твом за хис ти ли ся у вче них спеціалізо ва них ра дах
Києва, Хар ко ва, За поріжжя, Луць ка, Мос кви близь ко де сят ка кан ди датів і один
док тор наук. Вона була опо нен том відо мим соціоло гам, та ким як О.Скідін, Н.Цим -
ба люк, Л.Хиж няк, В.Погрібна, О.Ди ко ва-Фа ворсь ка, М.Ту лен ков.

Ва лен ти на Іванівна ак тив но пред став ляє укр аїнську соціологію і соціаль ну
пси хо логію за кор до ном. Уже чверть століття поспіль вона бере участь у російських
і євро пе йських соціологічних, а останніми ро ка ми і пси хо логічних конґре сах: Росія,
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Мол до ва, Ру мунія, Бол гарія, Фінляндія, Ве ли ка Бри танія, Німеч чи на, Греція, Че -
хія, Ту реч чи на, де пре зен тує ши ро ко му на уко во му за га лу ре зуль та ти сво го до -
слідниць ко го по шу ку, фор му ю чи у світі уяв лен ня про укр аїнську соціологію і
соціаль ну пси хо логію.

Не спи ня ю чись на пе реліку на леж них Ва лен тині Іванівні на уко вих до повідей і
публікацій, на її членстві у спеціалізо ва них уче них ра дах і ред ко леґіях, уза галь ни мо
об раз на шої ювіляр ки. Ва лен ти на Іванівна Под ши валкіна уособ лює кла сич ний тип
пред став ни ка на уки, су во ра, ви мог ли ва, без ком промісна з пи тань дот ри ман ня на -
ста нов, але вод но час постійно імпровізує, підтри мує не орди нарні інно вації.

Го ту ю чись до ювілею, ми — її колеґи, учні, друзі — на ма гаємося про а налізу ва ти
наш спільний із нею життєвий шлях. Най пер ше по чут тя — це вдячність долі за
зустріч з та кою лю ди ною, як Ва лен ти на Іванівна. Люди, які чи та ють цей текст, якщо
вони мали досвід взаємодії із Ва лен ти ною Іванівною, не одмінно по го дять ся, що ця
жінка за вжди справ ляє яс кра ве вра жен ня про себе. А від яс кра вих вра жень ( без -
умовно, про ду ко ва них яс кра ви ми осо бис тос тя ми) ро зум на лю ди на за вжди здо бу -
ває по зи тив ний досвід. Ми вдячні нашій ювілярці за те, що в її ак тив но му і твор чо му
житті за вжди є місце для ба гать ох із нас.

Лю бові, доб ра, ду шев но го теп ла Вам, Ва лен тино Іванівно, на ба га то, ба га то
років!

Друзі та колеґи
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