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ВІТАЄМО ЮВІЛЯРА!

Колектив деканату соціально-психологіч-
ного факультету та професорсько-виклада-
цький склад кафедри соціальної роботи, соці-
альної педагогіки та соціології Херсонського 
державного університету сердечно вітають 
декана соціально-психологічного факультету, 
доктора соціологічних наук, професора Ірину 
Василівну Шапошникову із 60-річчям.

Життєвий шлях нашого ювіляра є ціка-
вим та плідним. Народилася Ірина Василівна 
16 червня 1959 року в м. Херсоні. Закінчила 
філологічний факультет Херсонського дер-
жавного університету за спеціальністю «Укра-
їнська мова та література». У 1999 році навча-
лася в аспірантурі Запорізького державного 
університету та захистила кандидатську дис-
ертацію зі спеціальності «Філологічні науки. 
10.02.01 – Українська мова»; згодом здобула 
наукове звання «доцент».

У 2000–2003 рр. І.В. Шапошникова пра-
цювала доцентом кафедри української мови, 
протягом 2003–2008 рр. – доцентом кафе-
дри соціальної роботи та соціальної педаго-
гіки, з 2008 р. по теперішній час Ірина Васи-
лівна гідно несе звання професора кафедри 
соціальної роботи, соціальної педагогіки та 
соціології Херсонського державного універси-
тету. Нова сфера діяльності полонила думки й 
серце Ірини Василівни. У 2014 році у Класич-

ному приватному університеті (м. Запоріжжя) 
вона захистила дисертацію на здобуття нау-
кового ступеня доктора наук зі спеціальності 
«Соціологічні науки. 22.00.04 – Спеціальні та 
галузеві соціології».

Працюючи на посаді декана соціально-пси-
хологічного факультету з 2003 року по тепе-
рішній час, свій багаторічний досвід організа-
тора і вченого, творчі й наукові зусилля Ірина 
Василівна спрямовує на організацію навчаль-
ного процесу, підготовку висококваліфікова-
них фахівців та молодих учених.

Вагомим є також науковий доробок ювіляра. 
Ірина Василівна є автором понад 315 науко-
вих і науково-методичних праць та одноосібної 
монографії, а також співавтором колективних 
монографій, навчально-методичних посібників.

І.В. Шапошникова також є членом спеціалі-
зованої вченої ради Д 17.127.02 у Класичному 
приватному університеті із захисту дисертацій 
на здобуття наукового ступеня доктора (кан-
дидата) соціологічних наук за спеціальнос-
тями 22.00.01 «Теорія та історія соціології» та 
22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології».

Плідною є і робота Ірини Василівни у редак-
ційних колегіях різних наукових видань. Вона 
вже тривалий час успішно виконує обов’язки 
головного редактора Наукового вісника 
Херсонського державного університету 
(Серія «Соціологічні науки»), а також є чле-
ном декількох редакційних колегій, зокрема, 
збірника наукових праць «Соціальні техно-
логії: актуальні проблеми теорії та практики» 
(Фахове наукове видання) (м. Запоріжжя), 
науково-практичного журналу «Актуальні 
проблеми філософії та соціології» Націо-
нального університету «Одеська юридична 
академія» (Фахове наукове видання), науко-
вого журналу з соціології «HABITUS/ГАБІТУС» 
Причорноморського науково-дослідного 
інституту економіки та інновацій (м. Одеса) 
(Фахове наукове видання) та наукового жур-
налу «Молодий вчений» (м. Херсон).

Ювіляр активно працює на ниві міжнарод-
них відносин у сфері соціального захисту насе-
лення. І.В. Шапошникова є учасником важли-
вих міжнародних проектів. Це, зокрема, проект 
USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії», спрямова-
ний на вивчення етапів організації фінансу-
вання соціальних послуг, у тому числі і меха-
нізму соціального замовлення із керівниками 
та представниками структурних підрозділів 
РДА та міськвиконкомів з питань соціального 
захисту населення, та проект USAID «Забезпе-
чення ДОТ та психосоціального супроводу клі-
єнтів з ТБ 4 категорії (включаючи ВІЛ / ТБ) на 
амбулаторному етапі лікування», метою якого 
є забезпечення психосоціального супроводу 
клієнтів з ТБ 4 категорії.

За багаторічну плідну працю й особистий вне-
сок у розвиток вітчизняної науки Ірина Василівна 
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Шапошникова нагороджена Почесним знаком 
«Відмінник освіти України», Почесною грамотою 
УМВС України, Нагрудним знаком «А.С. Мака-
ренко», Грамотою комітету з питань освіти і 
науки Верховної ради України, Нагрудним зна-
ком «Софія Русова», Грамотою Національної 
академії педагогічних наук України, Почесною 
Грамотою Кабінету Міністрів України та числен-
ними відзнаками міської та обласної влади.

Як педагог-дослідник Ірина Василівна 
робить значний внесок у розвиток вітчизняної 
освіти і науки, передає своїм вихованцям – 
студентам та аспірантам – скарб освіченості та 
духовності. Колеги цінують ювіляра як справж-
нього професіонала, досвідченого керівника, 
науковця. Відданість роботі в поєднанні з жит-
тєвою мудрістю, висока самовіддача, добро-
зичливість, порядність забезпечили повагу 
колег і студентів.

Ця дата є свідченням виваженої зрілості, 
мудрості, досвіду і водночас вона відкриває нові 
горизонти та перспективи. Професіоналізм, 
багаторічна послідовна та наполеглива праця 
Ірини Василівни Шапошникової зробили ваго-
мий внесок у становлення і розвиток нашого 
університету. Притаманний їй талант організа-
тора, помножений на велике бажання робити 
людям добро, став запорукою успіху. Своїм 
умінням працювати з людьми, аналізувати й 
оцінювати їхню роботу ювіляр заслужила авто-
ритет і довіру колег, студентів та аспірантів. 

Вельмишановна Ірино Василівно!
Колектив деканату соціально-психологіч-

ного факультету й професорсько-виклада-
цький склад кафедри соціальної роботи, соці-
альної педагогіки та соціології Херсонського 
державного університету віншують Вас з 
нагоди Ювілею!

Нині вітаємо ми щиро наукового кумира!
Нехай у грудні, наче в квітні, 
Вас гріють промені привітні!
Нехай достаток буде в хаті, 
Друзів буде хай багато.
Здоров’я Вам усі бажають, 
На творчість й успіх надихають.
Щоб тільки весело жилося, 
А все задумане збулося!

Шановна Ірино Василівно, нехай Ваша 
плідна праця й надалі буде щедрою на жит-
тєдайні плоди, повагу та любов! Бажаємо Вам, 
завжди привітній, відкритій, доброзичливій, 
чуйній людині та привабливій жінці, незгасного 
творчого горіння, великого людського щастя, 
добробуту, миру і злагоди.

Колективи деканату соціально-психоло-
гічного факультету та кафедри соціальної 
роботи, соціальної педагогіки та соціології 
Херсонського державного університету.


