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Копилов Анатолій Олексійович,  
кандидат історичних наук, професор, ректор 

Кам’янець-Подільського державного педагогічного 
інституту (університету) упродовж 1977-2001 рр. 

(1936-2007) 
 

Професор Анатолій Олексійович Копилов 

прославився в царині вищої освіти. Педагог, відомий 

учений – славіст, протягом 24 років ректор 

провідного в Україні вишу – Кам’янець-Подільського 

державного педагогічного університету – він віддав вищій школі майже 45 

років свого життя і праці. 

Народився Анатолій Копилов 14 липня 1937 року в м. Шепетівка, де 

батько Олексій Іванович, боєць корпусу червоних козаків, офіцер, працював на 

державній службі. Мати Олена Карпівна вела домашнє господарство, 

виховувала двох синів. Згодом сім’я перебралася до Ізяслава, де пройшли 

дитячі та юнацькі роки Анатолія в оточенні старовинних архітектурних споруд, 

чудової волинської природи, друзів, сусідів. За участі батьків та учителів 

здобував знання, життєвий досвід, формував характер. 

На долю дитини війни випали всі випробування тогочасного покоління: 

голодні окупаційні будні, переповнені постійним страхом і важкою працею. 

Радісну звістку приносили листівки, розповсюджувані підпільниками: армія 

виганяла окупантів з рідної землі. Не давали їм спокою на Шепетівщині, 

Славутчині, Ізяславщині й партизани. 

Школу закінчив успішно й був направлений до Радошівської семирічки 

учителем математики і фізкультури. Спроба 1955 року поступити до 

Чернівецького держуніверситету виявилася невдалою – не вистачило одного 

бала, щоб пройти конкурсний відбір. Три роки (1955-1958) прослужив на 

Кавказі, дослужився до звання старшини, був секретарем комсомольської 

організації підрозділу, отримав Почесну грамоту президії Верховної Ради 



 

Північно-Осетинської АРСР за допомогу місцевому населенню під час повені. 

Наполегливо готувався до вступу у ВНЗ. 

1958 року став студентом історичного факультету Чернівецького 

держуніверситету. Очолив комсомольську організацію факультету, був членом 

комітету комсомолу університету. На етапі підготовки дипломної отримав 

направлення до Софійського університету, де протягом 8 місяців вивчав 

матеріали архівів, бібліотек, що стосувалися теми дипломної роботи. 

Університет закінчив з червоним дипломом і 1963 року був направлений в 

Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут на посаду асистента 

кафедри історії. Протягом лютого-грудня 1972 року Анатолій Олексійович 

вдруге побував на науковому стажуванні в Софійському університеті, що дало 

імпульс новим дослідженням й привело згодом до появи фундаментальної 

праці – монографії «Вітчизняний фронт і народно-демократична революція в 

Болгарії» (Львів, 1985, 224с.). 

Кам’янецький період був найтривалішим у часі і найпродуктивнішим за 

наслідками праці – тут Анатолій Олексійович сповна реалізував свої 

можливості. Під науковим керівництвом професора Л.А. Коваленка завершив 

дисертаційне дослідження, 1967 року успішно захистив його й отримав 

науковий ступінь кандидата історичних наук. Того ж року був обраний деканом 

історико-філологічного, 1968-го, після роз’єднання факультету на два, очолив 

історичний. 1970 року атестований званням доцента. 

На початку 1975 року з появою посади проректора з наукової роботи 

обійняв її і докладав зусиль до розгортання в інституті наукових досліджень, 

зростання якісного складу науково-педагогічних кадрів. 1977 року, після 

виходу на пенсію І.В. Іваха, став ректором Кам’янець-Подільського державного 

педінституту й очолював його до кінця листопада 2001 року. 

За цей період помітно зросла матеріальна база закладу. 1986 року ректор 

добився передачі інституту трьох корпусів (7 тис. м2 площі) закритого 

загальнотехнічного факультету Хмельницького технологічного інституту 



 

побутового обслуговування, будівництва нових гуртожитків, що дало надійний 

прихисток 2278 студентам. 

Удосконалювалася структура закладу – з’явились дефектологічний 

факультет, 2001 року реорганізований в Інститут соціальної реабілітації та 

розвитку дитини, Центр дослідження історії Поділля Інституту історії України 

та Центр мовознавчих студій Інституту української мови НАН України, 

факультет довузівської підготовки, помітно збільшилась кількість 

спеціальностей та кафедр. 

Зріс і контингент студентів: якщо 1963 року в інституті навчалося 3607 

студентів, у тому числі 1335 на стаціонарі, то вже 1985 року – 3999, 1991 р. – 

5757 осіб, а 1997-го - 4469. 

Ректор дбав про зростання кадрового потенціалу: 1963 року на 13 

кафедрах працювало 112 осіб і лише 23,2 відсотки мали науковий ступінь і 

вчене звання, 1974 р. – 17 кафедр, 177 викладачів і 27,1% склав якісний 

показник, 1991 р. на 23 кафедрах – 291 викладач, якісний показник – 41,2%, а 

1997-го – 28, 264 і 75% відповідно. 

Закономірно, що 1996 року Державна акредитаційна комісія 14 

спеціальностям із 16 надала четвертий рівень акредитації і 8 квітня 1997 року 

акредитувала інститут за найвищим четвертим рівнем. Це стало підставою для 

реорганізації закладу в університет: 28 червня 1997 року у відповідності з 

постановою Кабінету Міністрів України №628 в Кам’янці-Подільському 

з’явився педуніверситет. 

А.О. Копилов брав активну участь у житті регіону. Як науковець 

долучився до відродження репресованого в 30-і роки краєзнавчого руху – 

утворення 1964 року Хмельницького обласного історико-краєзнавчого 

товариства, проведення, починаючи з 1965 року, одинадцяти Подільських 

історико-краєзнавчих конференцій, написання історії міст і сіл Хмельницької 

області. Підготував нариси історії Білогір’я та селища Ямпіль цього ж району. 

Важливим напрямом його наукових досліджень була історія закладу, особливо 

періоду функціонування державного українського університету (1918-1921 рр.), 



 

діяльність у Кам’янці-Подільському ректора університету професора Івана 

Огієнка. Обирався членом бюро Кам’янець-Подільського міськкому компартії 

України, депутатом міської та обласної рад, очолював міську організацію 

товариства «Знання». 

Наприкінці листопада 2001 року із закінченням терміну контракту 

управління університетом передав своєму вихованцеві О.М. Завальнюку, 

залишившись радником ректора. Згодом за станом здоров’я перейшов на 

заслужений відпочинок. На жаль, він був нетривалим – після кількох інсультів 

у грудні 2007 року його земне буття завершилося. 

Наукова праця й ректорські досягнення А.О. Копилова достойно 

відзначені державою. Він нагороджений орденами «Знак пошани» (1981), 

«Трудового Червоного Прапора» (1986), медаллю К.Д. Ушинського (1986), 

Почесною грамотою Узбецької РСР та нагрудним знаком «Відмінник освіти 

Узбецької РСР», Золотою медаллю Міжнародної кадрової академії «За заслуги 

в освіті» (2011), орденом «Святий Дмитро Солунський» ІV ст., Почесними 

грамотами Міністерства освіти і науки України, обласної та міської рад. 1991 

року Держкомітет СРСР у справах освіти присвоїв йому вчене звання 

професора, а 1993 року перший Президент незалежної України – Заслуженого 

працівника освіти України. 

Найвищою нагородою Анатолія Олексійовича є його сім’я, яку створив 

разом з Аллою Прокопівною, сини Сергій та Андрій – вихованці історичного 

факультету. Сергій Анатолійович став доктором історичних наук, професором 

і, як батько, успішно вже більше 10 років очолював історичний факультет 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. З 

серпня 2012 року продовжує справу батька, очоливши університет. 

 

Наукові праці А.О. Копилова 
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Завальнюк Олександр Михайлович, 
доктор історичних наук, професор, ректор 

Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка упродовж 2001-2012 рр., 

професор кафедри історії України  
 

Народився 28 листопада 1951 р. у м. Сміла 

Черкаської області. Батьки – вчителі. У 1966 р. 

закінчив із відзнакою Підпилип’янську восьмирічну, 

а у 1968 р. – із золотою медаллю Приворотську 

середню школу Кам’янець-Подільського району 

Хмельницької області. У 1968-1972 рр. – студент історичного факультету 

Кам’янець-Подільського державного педінституту. Набуваючи фаху вчителя 

історії та суспільствознавства, з відповідальністю і вчасно виконував навчальні 

завдання своїх викладачів - професорів Л.А.Коваленка, П.Ф.Лаптіна, доцентів 

А.О.Копилова, І.С.Винокура, М.Ф.Александри, П.Ф.Щербини, О.Д. Степенка, 

В.В.Зайцева, А.А.Грицюка, І.Й.Козака, А.С.Хоптяра, І.Ю.Гнатенка, старших 

викладачів Б.М.Кушніра, В.А.Радіоненка, викладача В.С.Степанкова, 

З.Я.Маслової та інших, з великою зацікавленістю сприймав їхні лекції, які 

розширювали його історичний кругозір, вчився у наставників уміння 

аналізувати історичний матеріал, обґрунтовувати конкретні наукові положення, 

бачити причинно-наслідковий зв’язок між різними подіями і фактами 

вітчизняної та світової історії, робити відповідні висновки. Працював у 



 

науковому студентському гуртку з історії СРСР ХІХ ст. (керівник – 

П.Ф.Щербина), вивчав ставлення ,,Колокола’’ Герцена до буржуазних реформ 

1860-х рр. в Росії. За результатами дослідження виконав конкурсну працю (2 

др. арк.), яка на Всесоюзному конкурсі студентських наукових робіт у 1972 р. 

виборола диплом І ступеня, а також кваліфікаційну дипломну роботу, яку ДЕК 

відзначила як одну з найкращих. 

  Одержавши диплом з відзнакою, почав працювати вчителем історії 

Крилівської середньої школи Корецького району на Рівненщині. У 1973-1974 

рр. проходив строкову військову службу в лавах радянської армії. Після 

демобілізації продовжив учительську кар’єру в Орининській середній школі-

інтернаті Кам’янець-Подільського району, повністю склав кандидатський 

мінімум. У 1976-1979 рр. навчався в аспірантурі Київського державного 

педагогічного інституту ім. О.М.Горького, де під керівництвом доктора 

історичних наук, професора М.Д.Березовчука виконав кандидатську дисертацію 

,,Селянський аграрний рух на Правобережній Україні (березень 1917-січень 

1918 рр.)’’, яку успішно захистив у Київському державному університеті ім. 

Тараса Шевченка у жовтні 1980 р. 

  З 1979 р. працює в Кам’янець-Подільському педінституті (згодом – 

педуніверситеті, державному і, нарешті, національному університеті імені Івана 

Огієнка): асистентом, старшим викладачем і доцентом кафедри історії СРСР і 

УРСР, доцентом і професором кафедри історії України. В добу незалежної 

України виконав і успішно захистив в Інституті історії України НАН України 

докторську дисертацію ,,Утворення і діяльність державних українських 

університетів (1917-1921 рр.)’’. У навчальному процесі на історичному 

факультеті читає лекції і проводить семінарські заняття з новітньої історії 

України та спецкурсу з проблем становлення національної української освіти у 

1917-1920 рр. Під його керівництвом виконуються магістерські роботи, а також 

кандидатські і докторські дисертації (вже захищено 7 дисертаційних робіт). 

Заснував наукову школу ,,Україна наприкінці ХІХ ст. - у 30-х рр.. ХХ ст.’’, у 

складі якої нині працюють 14 осіб – 3 доктори і 11 кандидатів історичних наук.    



 

  Крім викладацької, займався й управлінською діяльністю. У 1982-84 рр. – 

заступник декана, 1993-2001 рр. – декан історичного факультету, 2001-2012 рр. 

– ректор університету. На посаді керівника вишу докладав багато зусиль для 

росту професорсько-викладацького колективу, підвищення його авторитету і 

зростання рейтингу в Україні, наукових здобутків викладачів і студентів. 

Станом на середину 2012 р. Кам’янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка у національному рейтингу, проведеному Міністерством 

освіти і науки, молоді та спорту України, посів 14 місце серед 32 класичних 

університетів нашої держави, а в рейтингу ,,ТОП-200’’, складеному кафедрою 

ЮНЕСКО в Україні, - 97-е місце серед 200 найкращих українських вишів. У 

2002-2011 рр. вчені університету опублікували 21810 наукових праць, зокрема 

274 монографії, провели 277 наукових конференцій, 109 з яких мали статус 

міжнародних. За рівнем наукових досягнень у 2011 р. заклад посів 5 місце серед 

всіх класичних університетів України. К-ПНУ імені Івана Огієнка прийняли до 

Міжнародної та Євразійської асоціацій університетів. 

  Наукові інтереси професора Завальнюка О.М. охоплюють такі проблеми з 

історії України, як становлення і функціонування національної університетської 

освіти у 1917-1921 рр., історія української школи у 1917-2012 рр., збройна 

боротьба за українську державність у 1919-1920 рр., наукове краєзнавство та 

інші. Ці та інші складові вітчизняної історії ХХ – початку ХХІ ст. знайшли 

відображення у понад 560 його наукових публікацій, 72 з яких – монографії, 

посібники, брошури, 12 статей у зарубіжних виданнях. Взяв участь у 172 

міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових конференціях, семінарах 

і круглих столах. У періодичній пресі опублікував майже 100 матеріалів. У 2008 

і 2011 р. очолював рейтинг науковців університету. 

  Започаткував збірки статей: ,,Наукові праці історичного факультету 

Кам’янець-Подільського педагогічного інституту’’ (нині - ,,Наукові праці 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: 

Історичні науки’’) (забезпечив вихід у світ 10 томів), ,,Освіта, наука і культура 

на Поділлі’’ (20 томів). Зініціював кілька інших наукових збірників – 



 

багатопрофільних ,,Наукових праць Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка’’ (у 2002-2011 рр. побачили світ 34 томи) і 

,,Вісника Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка’’ (у 2008-2011 рр. вийшли друком 28 томів), ,,Іван Огієнко і сучасна 

наука та освіта’’ (у 2003-2012 рр. – 9 випусків). Відповідальний редактор двох 

наукових фахових видань, член редколегій одного наукового журналу та двох 

збірників статей. У 2011 р. університет опублікував 85 наукових збірок, 12 з 

яких віднесені до фахових видань Мінмолодьспорту України. Крім того, у 

2004-2011 р. побачили світ 66 збірників статей студентів вишу. 

  Керує осередком Українського історичного товариства імені М.Грушевського. 

Член президії Національної спілки краєзнавців України, член Національної 

ради з питань краєзнавства та Національної спілки журналістів України. У 

1998-2002 рр. – депутат Кам’янець-Подільської міської ради, у 2003-2006 рр. – 

член виконавчого комітету міськради, з 2010 р. – депутат Хмельницької 

обласної ради. 

  Заслужений працівник освіти України. Почесний краєзнавець України. 

Академік трьох академій - Академії наук вищої освіти України, Міжнародної 

кадрової академії та Академії педагогічних та соціальних наук (Росія). Лауреат 

всеукраїнських премій імені Дмитра Яворницького та Івана Огієнка, обласних 

премій Юхима Сіцінського, Іона Винокура та Миколи Дарманського. 

Нагороджений багатьма державними, рейтинговими та заохочувальними 

нагородами, зокрема орденом ,,За заслуги ІІІ ступеня’’, ,,Грамотою Верховної 

Ради України’’, ,,Почесною грамотою Верховної Ради України’’, орденами св. 

Володимира ІІІ і ІV ступенів, зіркою ,,Патріот України’’, золотою медаллю ,,За 

заслуги в освіті’’, срібними медалями ,,Незалежність України’’, ,,За 

патріотизм’’, знаками Ярослава Мудрого, Петра Могили, Івана Крип’якевича, 

Української федерації вчених, ,,Честь і шана’’, ,,Лідер України’’, ,,За заслуги 

перед міською громадою’’, ,,За наукові досягнення’’, ,,Свята Софія’’, ,,Інтелект 

нації’’, ,,За успіхи у науково-педагогічній діяльності’’. 



 

  Одружений. Разом з дружиною Ольгою Йосипівною виховав двох доньок – 

Олесю і Оксану, педагогів за фахом. Має трьох онуків – Сашка, Макара і 

Андрія. 

Наукові праці О.М. Завальнюка 

І. Окремі видання 

1. Утворення і діяльність державних українських університетів (1917-1921 рр.) / 

О.М.Завальнюк. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – 644 с. 
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Абетка-НОВА, 2005.– 496 с. 
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НОВА, 2006. – 632 с.:іл. 

4. Свято відкриття Кам’янець-Подільського державного українського 

університету. Дослідження. Документи. Матеріали / О.М. Завальнюк. – 

Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – 280 с. 

5. Историография Великой Октябрьской социалистической революции на 

Украине / А.М.Завальнюк [и др.]. – К.: Наук. думка, 1987. – 214 с. 

6. Валерій Степанков. Портрет історика-професіонала / О.М. Завальнюк. – 

Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. – 20 с. 

7. Геринович Володимир Олександрович – ректор Кам’янець-Подільського 

інституту народної освіти / О.М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський: 

Аксіома, 2008. – 28 с. 

8. Зачарований українською історією. До 65-річчя від дня народження і 45-

річчя науково-педагогічної діяльності доктора історичних наук, професора, 

академіка УАІН Валерія Степановича Степанкова / [укладач і автор статті 

О.М. Завальнюк]. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – 252 с. 

9. Україна в роки Другої світової війни: навч. посіб. / О.М. Завальнюк. – 

Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний 

інститут, 2006. – 124 с.  



 

10. Будівництво української загальноосвітньої школи в роки національно-

демократичної революції (1917-1920): іст. нарис / О.М.Завальнюк, 

Ю.В.Телячий. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2001. - 212 с. 

11. Бучинський Петро Миколайович – ректор Кам’янець-Подільського інституту 

народної освіти / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький. – Кам’янець-

Подільський: Аксіома, 2008. – 32 с. 

12. В ім’я України. Петро Іванович Холодний (1876-1930 рр.) / В.М.Даниленко, 

О.М. Завальнюк, Г.О. Куриленко, Ю.В. Телячий. – Хмельницький: ПП 

Мельник А.А., 2006. - 206 с. 

13. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи 

розвитку. Хмельницька область / В.Г.Кремень, О.М. Завальнюк та ін. – К.: 

Знання, 2010. – 447 с. 

14. Віктор Прокопчук – науковець, педагог / О.М. Завальнюк, Л.В. Баженов. – 

Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – 84 с.  

15. До історії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка (1918-2010 рр.): довідк.-стат. матер. / О.М.Завальнюк, 

О.Б.Комарніцький. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2011. – 112 с.  

16. Земства Поділля в добу Української революції 1917-1920 рр. / 

О.М.Завальнюк, В.Б.Стецюк. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009.–220с. 

17. Іван Михайлович Конет (до 60-річчя від дня народження та 35-річчя науково-

педагогічної праці): біобібліогр. нарис / О.М.Завальнюк, В.С.Прокопчук. – 

Кам’янець-Подільський: Абетка, 2011. – 160 с. 

18. Кам’янець-Подільський в Українській революції 1917-1920 рр.: навч. посіб. зі 

спецкурсу для студ. іст. ф-ту. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – 116 
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завідувач кафедри всесвітньої історії 

 

Народився 23 червня 1963 р. в 

учительській сім’ї у м.Слов’янськ Донецької 

області, де батько та мати, випускники 

Чернівецького університету (Анатолій 

Олексійович – історик, Олександра Прокопівна – 

російський філолог), планували облаштувати 

сімейне гніздо (у місті проживали батьки 

Олександри Прокопівної). Але Анатолій 

Олексійович отримав призначення на посаду 

асистента кафедри історії до Кам’янець-Подільського державного педінституту 

й молоде подружжя перебралося до міста над Смотричем, оселилося на 

другому поверсі студентського гуртожитку, де малий Сергійко зробив свої 

перші в житті кроки. Попри постійну зайнятість на роботі (з 1968 р. Анатолій 

Олексійович обіймав посаду декана історичного факультету), батько приділяв 

спілкуванню з сином велику увагу. Його твердість й сувора вимогливість 

гармонійно урівноважувалися щирою теплотою материнського серця, її 

постійним розумінням внутрішнього світу дитини. Разом вони сформували в 

Сергія скромність, чесність, особисту відповідальність за вчинки.  

1970 р. з’явився братик Андрійко, а він сам пішов у 1-й клас. 

Улюбленими були історія, іноземна й російська література. На все життя 

запам’ятав уроки російської й зарубіжної літератури Іскри Сергіївни Брик (двічі 

орденоносця), котра вкладала у свій предмет не тільки знання, а й душу. 

Ще в школі сформувалася внутрішня потреба багато читати. Вдома була 

чудова бібліотека, у сім’ї панував культ книги. Захоплювався історичною 

літературою. Почерпнуті знання породжували десятки запитань, пошук 

відповідей на які шліфував уміння й навики роботи з джерелами, самостійність 

мислення. У старших класах захопився нумізматикою. Старовинні монети 



 

ілюстрували факти з історії різних країн. Закінчивши школу із золотою 

медаллю й успішно подолавши вступні випробування, у вересні 1980 р. Сергій 

став студентом історичного факультету Київського державного університету 

імені Т.Г.Шевченка. Природні здібності, помножені на щоденну копітку працю, 

стали запорукою успішного опанування нелегкою професією науковця й 

викладача. 

Вже в університеті Сергій Анатолійович вирішив вивчати історію 

слов’янських народів. Не без батькового впливу, уже відомого тоді в СРСР та 

за його межами ученого-славіста, темою дипломної обрав “Діяльність 

Болгарської комуністичної партії по зміцненню народно-демократичного ладу в 

Болгарії (9 вересня 1944-1947 рр.)” і з головою поринув у вивчення джерел, 

насамперед – болгарських. У червні 1985 р. на “відмінно” захистив дипломну 

роботу, і її, як кращу, подали на республіканський конкурс студентських 

наукових робіт, що проходив у Донецькому державному університеті, де вона 

виборола перше місце. Робота була рекомендована до участі в конкурсі 

студентських робіт з гуманітарних дисциплін й визнана кращою з-поміж усіх. 

Постановою Президії АН УРСР від 19 лютого 1986 р. її автора нагородили 

медаллю і премією, яку Сергій Анатолійович отримав на щорічному засіданні 

Академії наук із рук її президента академіка Бориса Патона. 

Після закінчення університету з відзнакою молодий історик за 

призначенням поїхав на роботу до Луцького державного педінституту імені 

Лесі Українки. Через кілька місяців з посади асистента кафедри всесвітньої 

історії перевівся на посаду стажиста-дослідника Інституту історії АН УРСР, 

щоб мати змогу працювати над кандидатською дисертацією “Участь Робітничої 

молодіжної спілки Болгарії у зміцненні народно-демократичного ладу в 

Болгарії (1944-1947 рр.)”. Науковим керівником погодився стати відомий 

славіст, дослідник історії Болгарії й українсько-болгарських стосунків член-

кореспондент АН УРСР Павло Степанович Сохань. Вивчав джерела в 

центральних радянських архівах, Державній бібліотеці імені В.І.Леніна 

(Москва), Державній історичній бібліотеці (Москва) й Державній бібліотеці 



 

іноземної літератури. У лютому 1987 р. з дозволу Міністерства вищої освіти 

СРСР розпочалося 6-місячне наукове стажування в Софійському університеті 

імені Климента Охрідського. Сергій Анатолійович опрацював фонди 

Центрального державного архіву НРБ, Центрального архіву БКП, окружних 

архівів у містах Софія, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Плевен, всебічно 

вивчив тогочасну періодику й роботи болгарських авторів з теми дисертації, 

зібрав матеріал, який ліг в основу не тільки дисертації, а й перших публікацій. 

Упродовж 1987-1988 рр. вийшли друком 5 робіт. У грудні 1988 р. дисертація 

була успішно захищена. 

Упродовж 1986-1988 рр. відбулися важливі події і в особистому житті 

Сергія Анатолійовича: 1986 року він одружився з Іриною (також істориком), 

1988-го у них народилася донечка Марина. У жовтні того року сім’я переїхала 

до Кам’янця-Подільського, де Сергій Анатолійович став асистента кафедри 

всесвітньої історії педінституту. Тут розпочався процес формування викладача. 

Розробив і читав нормативні курси “Нова історія країн Європи і Америки 

(1870-1918 рр.)”, “Джерелознавство нової і новітньої історії країн Європи і 

Америки”, спецкурс “Історія країн Латинської Америки”. 

Проблемою дальшого дослідження обрав історію української історичної 

славістики XVIII – початку ХХ ст. І вже в першій половині 90-х рр. опублікував 

понад 20 робіт, присвячених вивченню історіографічного доробку в царині 

української славістики В.Григоровича, М.Бречкевича, М.Костомарова, 

М.Любовича, Ф.Уманця, А.Хойнацького, І.Євсєєва, А.Скальковського, 

О.Яцимірського та інших. 

У другій половині 90-х рр. вийшло 14 статей, у тому числі і в 

закордонних виданнях, які пролили світло на проблему слов’янознавства в 

Історичному товаристві Нестора-Літописця (1872-1914 рр.), Київській духовній 

академії (1819-1920 рр.), в українських історичних творах XVIII ст., на роль 

Києво-Могилянської академії у становленні слов’янознавства в Україні тощо. З 

1999 р. почав читати курс „Історіографії всевітньої історії”. Спільно з 

професором Володимиром Газіним видали навчальні посібники «Новітня 



 

історія країн Європи і Америки (1918-1945 рр.)», «Новітня історія країн Європи 

і Америки (1945-2000 рр.)». С.А. Копилов був нагороджений відзнакою 

Міністерства освіти і науки України „Відмінник освіти України” (1997), у 

березні 2000 р. обраний на посаду професора кафедри всесвітньої історії. 

2002 року рада історичного факультету обрала його деканом. І все ж, 

попри постійну зайнятість, Сергій Анатолійович опрацьовував фонди архівів і 

рукописних відділів наукових бібліотек Києва, Кракова, Санкт-Петербурга, 

Москви й завершив формування джерельної бази для написання монографії й 

докторської дисертації. 2005 року опублікував монографічне дослідження 

„Проблеми історії слов’янських народів в історичній думці України (остання 

третина XVII – початок ХХ ст.)” (464 с.; 19,8 др.арк.), наступного року 

завершив написання дисертації „Українська історична славістика нового часу: 

витоки, становлення і етапи розвитку”, яку успішно захистив в Інституті історії 

НАН України (26 травня 2006 р.). А після захисту дисертації до кінця 2007 р. 

з’явилося в друці 12 праць автора. Загалом науковий доробок Сергія 

Анатолійовича складає понад 100 робіт (монографій, статей, посібників, 

підручників, методичних порад). Серед них у співавторстві з професором В. 

Газіним опублікував рекомендований МОН України підручник для студентів 

історичних факультетів „Новітня історія країн Європи і Америки 1918-1945 

рр.” Наступного року у видавництві „Либідь” вийшов його навчальний 

посібник „Новітня історія країн Європи і Америки 1945-2002 рр.”, 2006 року – 

навчально-методичний посібник „Джерелознавство нової і новітньої історії 

країн Європи і Америки” та методичні рекомендації до семінарських занять з 

курсу „Новітня історія країн Європи і Америки (1918-1945 рр.)”. У кінці 2006 р. 

Міністерство освіти і науки України присвоїло йому вчене звання професора 

кафедри всесвітньої історії, яку й очолив з 1 вересня того року. 

2006 року захистила кандидатську дисертацію дружина, донька, 

закінчивши із золотою медаллю приватний ліцей „Антей”, поступила на 

юридичний факультет університету, в якому навчався колись батько. У грудні 

2007 р. сім’я Копилових зазнала важкої втрати – після тривалої хвороби помер 



 

батько Анатолій Олексійович, який назавжди вписав своє ім’я в історію 

першого українського університету. 

У наступні роки помітно розширились обрії наукових студій Сергія 

Анатолійовича, зокрема вивчення життя, педагогічної й наукової діяльності 

істориків, які працювали в стінах університету: монографічне дослідження 

наукової і педагогічної діяльності видатного українського історіографа 60-70 

рр. ХХ ст. Леоніда Антоновича Коваленка, серія статей про науковий доробок, 

життя й діяльність А.Стороженка, О.Крижанівського, І.Рибака, В.Малого й 

М.Петрова. Зацікавився й регіональною тематикою, так, у співавторстві з проф. 

М.Петровим і доц. А.Задорожнюком видав брошуру «Казанський собор у 

Кам’янці-Подільському» (2008), у співавторстві з доц. В.В. Газіним – брошуру 

«Історичний факультет Кам’янець-Подільського національного університету: 

іст. нарис» (2008), став автором розділу «Розвиток історичної науки на 

Хмельниччині у 1920-х – на початку 2000-х рр.» монографії «Вища педагогічна 

освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. 

Хмельницька область» (2010).  

Як новий напрям наукових досліджень постає джерелознавство, 2008 

року побачила світ стаття «Епістолярії вчених істориків як історіографічне 

джерело», через рік – «Листи Михайла Грушевського до Володимира 

Ламанського». 2011 р. у співавторстві з доц. А.Задорожнюком здійснив 

археографічне видання «Опис Подільської губернії кінця XVIІІ – початку ХІХ 

ст.», наступного року – «Опис Подільської губернії 1830 р.» 

Всього на літо 2013 р. у творчому доробку автора – понад 130 публікацій. 

Другий термін перебування на посаді декана став часом удосконалення 

форм і методів управлінської діяльності. Упродовж 10 років керівництва 

факультетом і 6 років кафедрою Сергій Анатолійович заслужив авторитет не 

лише факультетського, а й університетського колективу. Відтак вчена рада 

університету підтримала його кандидатуру (поряд з двома іншими колегами) на 

включення до резерву міністерства на заміщення посади ректора вишу. Після 

закінчення (червень 2012 р.) другого терміну перебування на посаді ректора 



 

професора О.Завальнюка міністр освіти 13 серпня призначив Сергія 

Анатолійовича на посаду виконувача обов’язків ректора. Уважно 

проаналізувавши зроблене, взяв курс на збереження й примноження усіх 

попередніх надбань університету. Водночас розробив програму першорядних 

перетворень. Не приховуючи від колективу труднощів, відмовився від спокуси 

робити ставку на використання переважно адміністративних заходів. Кожен 

важливий для вишу чи його структурних підрозділів крок обговорював на 

ректораті або вченій раді й лише потім приймав ухвалу. 

Послідовність і прозорість ухвал ректорату, їх колективна виваженість 

допомогли колективу перейти до нових принципів функціонування. 

Підвищилася ефективність діяльності управлінських структур університету. 

Наприкінці 2012 р. успішно завершився процес акредитації за IV рівнем 

спеціальностей вишу. 16 січня 2013 р. конференція трудового колективу, 

заслухавши проголошену програму діяльності на 2013-2020 рр. та обговоривши 

її, майже одноголосно проголосувала за обрання Сергія Анатолійовича на 

посаду ректора. 30 січня Міністерство затвердило його на посаді ректора 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Це велике довір’я, без сумніву, Сергій Анатолійович успішно оправдає й 

університет підніметься на вищу сходинку свого розвитку. 

 

    Наукові праці С. А. Копилова 
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захищено 9 кандидатських дисертацій. Професор широко публікується в 
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(Л., 2004) та ін., написаних у співавторстві з учнями й виданих друком під 
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Атаманчук Петро Сергійович, 
доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри методики 
викладання фізики і дисциплін технологічної 

освітньої галузі 
 

Народився 26 червня 1939 року в селі 

Каскада, 4-та сотня, Новоушицького району 

Кам’янець-Подільської (нині – Хмельниць-

кої) області (можливо, ознака поділу села на 

сотні, – було їх п’ять, – збереглася від козацьких часів). 

Середню освіту здобував, навчаючись спершу в Каскадській семирічній 

школі (1946-1953), а згодом у Новоушицькій середній школі (1953-1956). 

1956 року став студентом, а 1961-го р. завершив навчання в Кам’янець-

Подільському державному педагогічному інституті, здобувши спеціальність 

учителя фізики та основ виробництва.  

1961 року, як дипломований фахівець, розпочав працювати учителем 

фізики в Калюсецькій середній школі Новоушицького району. З 20 вересня 1962 

р. – викладач математики і фізики Новоушицького технікуму механізації 

сільського господарства. 

У цей же період за погодженням з учбово-методичним кабінетом МСГ та 

республіканським науково-методичним кабінетом з ССО УРСР під його 

керівництвом проводився педагогічний експеримент щодо впровадження 

програмованого навчання і контролю більш як у 20-ти технікумах. Його 

результати разом з осмисленням педагогічного досвіду Петра Сергійовича 

спричинили зародження ідеї впровадження в навчанні фізики об’єктивного 

контролю на основі еталонних вимірників якості знань. Ця ідея знайшла 



 

розвиток у серії публікацій та методичних посібників, а згодом у кандидатській 

дисертації «Дидактичні основи розробки і використання еталонів контролю 

навчальної діяльності учнів», яка була написана в рамках трьохмісячної творчої 

відпустки і захищена 1982 року в Київському університеті імені Т.Г. Шевченка 

під науковим керівництвом доктора педагогічних наук, професора Алексюка 

Анатолія Миколайовича. 

Від тодішнього ректора Копилова А.О. отримав запрошення на роботу до 

рідного ВНЗ і з 10 вересня 1982 р. розпочав науково-педагогічну діяльність у 

Кам’янець-Подільському державному педінституті, а 26 травня 1983 р. очолив 

кафедру методики викладання фізики і ТЗН, керівництво якою здійснює до 

цього часу. Викладацьку діяльність будував на засадах співпраці і співтворчості 

зі студентською молоддю з метою забезпечення готовності майбутніх вчителів 

фізики до науково-методичних перебудов, впровадження сучасних технологій та 

методик у навчання фізиці. 1984 року за підтримки ректорату започаткував 

написання дипломних робіт випускниками. На сьогодні здійснив наукове 

керівництво підготовкою біля 300 дипломних та 80 магістерських робіт. Понад 

350 студентів на засадах отримання творчих науково-методичних завдань були 

залучені до створення серії навчально-методичних посібників, виданих з 

грифом Міністерства освіти і науки України. Щорічно біля 50 студентів (по лінії 

роботи наукових гуртків та проблемних груп кафедри) беруть участь у 

діяльності з розробки й модернізації фізичного устаткування, обладнання 

робочих місць для лабораторних практикумів, розширення матеріально-

технічної бази, комп’ютеризації навчального процесу, створення програмних 

продуктів, використання мережі ІNTERNET тощо. З 1983 року кафедра виконує 

колективне комплексне дослідження «Об’єктивізація контролю навчально-

пізнавальної діяльності», до якого постійно залучається творча студентська 

молодь. Традиційними стали щорічні студентські публікації (8–10) у фахових 

науково-методичних виданнях, їх участь у різних конкурсах, наукових 

конференціях тощо. 

1997 року опублікував першу монографію «Управління процесом 



 

навчально-пізнавальної діяльності», в якій обґрунтував власний 

концептуальний підхід до розв’язання цієї проблеми. 1999 року взявши піврічну 

творчу відпустку, підготував та опублікував другу монографію «Інноваційні 

технології управління навчанням фізики» і завершив написання докторської 

дисертації «Теорія і методика управління пізнавальною діяльністю 

старшокласників у навчанні фізики», яку захистив на засіданні спеціалізованої 

ради Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 2000 

року. 

За роки науково-педагогічної діяльності опублікував понад 550 наукових 

праць, серед яких 7 монографій, 2 підручники для ВНЗ та понад 70 навчально-

методичних посібників, виданих з грифами Міністерств сільського 

господарства, середньої спеціальної освіти та освіти і науки УРСР та 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Здійснив наукове 

редагування 17-ти випусків збірника наукових праць Кам’янець-Подільського 

державного університету (серія педагогічна), внесеного до переліку видань 

ВАК України, в яких можуть публікуватись результати досліджень на здобуття 

ступенів кандидата і доктора наук. З 1997 р. на громадських засадах здійснює 

наукове керівництво науково-дослідною лабораторією «Управління процесом 

навчально-пізнавальної діяльності» та науковою школою. 

Під його керівництвом здійснено захист однієї докторської та семи 

кандидатських дисертацій, підготовлено до захисту дві докторських та п’ять 

кандидатських дисертацій.  

Доктор педагогічних наук, професор П.С. Атаманчук успішно виконує 

функції члена спеціалізованої вченої ради НПУ імені М.П.Драгоманова по 

захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.02 – 

теорія і методика навчання фізики та члена Експертної комісії з розгляду 

наукових проектів при МОНМС України. 

Основні відзнаки та нагороди:  

Занесення до Книги Пошани Новоушицького технікуму механізації 

сільського господарства (1967 р.); занесення до республіканської Книги 



 

Пошани (1969 р.); медаль «За доблестный труд в ознаменование столетия со 

дня рождения В.И. Ленина» (1970 р.); переможець соціалістичного змагання 

(1972-1980 р.р.); звання ударника комуністичної праці (1981 р.); Грамота МО 

УРСР (1987 р.); занесення на міську (м. Кам’янець-Подільський) Дошку 

Пошани (1988 р.); Грамота МО УРСР (1991 р.); знак «Відмінник освіти 

України» (1997 р.); диплом МО України та АПН України за участь у другій 

Міжнародній виставці престижних навчальних закладів «Сучасна освіта в 

Україні» (1999 р.); Почесна Грамота Хмельницької державної адміністрації 

(1999 р.); Грамота Хмельницької обласної ради (2000 р.); Грамота МОН 

України (2001 р.); занесення на обласну Дошку Пошани (2003 р.); звання 

Заслуженого працівника освіти України (2003 р.); знак АПН України 

«Ушинський К.Д.» (2006 р.); атестат академіка АН ВО України отримав у 2007 

р.; Подяка міської держадміністрації за вагомий науковий внесок (2008р.); 

Нагрудний знак МОН України «За наукові досягнення» (2008 р.); знак «Петро 

Могила» (2009 р.); диплом переможця 6-го обласного конкурсу науково-

дослідних робіт в номінації «Підручники і монографії» (2010 р.); Почесні 

дипломи 1-ї та 2-ї Міжнародних виставок «Інноватика в освіті України» 

(2010 р.). Диплом Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка «За визначні наукові досягнення в 2010 році» (2011 р.); Диплом 

та 3-тя премія переможця VIІ-го обласного конкурсу науково-дослідних робіт в 

номінації «Фундаментальні дослідження» (2011 р.); Диплом та 2-га премія 

переможця VIІ-го обласного конкурсу науково-дослідних робіт в номінації 

«Підручники і монографії» (2011 р.); Диплом та 1-ша премія переможця VIІ-го 

обласного конкурсу науково-дослідних робіт в номінації «Підручники і 

монографії» (2011 р.); Диплом Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка «За визначні наукові досягнення в 2011 році» 

(2012 р.); Дипломом 14-ї Міжнародної науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми і сучасні тенденції розвитку психології та педагогіки» 

(Лондон – Київ) за кращу наукову доповідь у рамках секції «Теорія навчання і 

виховання» (2012 р.); Обрання на посаду віце-президента з міжнародних 



 

відносин Академічного Товариства Михайла Балудянського (20.04.2012; 

Словаччина); Диплом та 1-ша премія переможця VIІІ-го обласного 

(Хмельницька область) конкурсу науково-дослідних робіт в номінації 

«Фундаментальні науки» (2012 р.); Сертифікат учасника Міжнародної 

науково-практичної конференції «Засоби і технології сучасного навчального 

середовища» (м. Кіровоград, 2012 р.); Certificate XXIV International Scentific and 

Practical Conference: «Problems of Internationalization of University Education» 

under the Conditions of European Integration» (Slovakia-Hungaru, 10 may, 2012); 

Сертифікат учасника IV міжнародної науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» (22-

23 травня, 2012 р.). 

Наукові праці П.С. Атаманчука 
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доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри всесвітньої історії 
 

Професор кафедри всесвітньої історії 

Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка, відомий історик, 

педагог, громадсько-науковий діяч, академік 

Української академії історичних наук (1999), член-

кореспондент Міжнародної слов’янської академії 

наук (1997), доктор історичних наук (1996), 

заслужений працівник освіти України (2003), лауреат Всеукраїнської премії 

імені Дмитра Яворницького (2006), Хмельницької обласної історико-

краєзнавчої премії імені Юхима Сіцінського (1999), регіональної премії 

«Скарби Болохівської землі» (2009), член правління Національної спілки 

краєзнавців України (з 2008 р.), голова Хмельницької обласної організації 

НСКУ (з 2008 р.), завідувач Центру дослідження історії Поділля (з 1995 р.), 

вихованець наукової школи Героя України, академіка НАН України П.Т. 

Тронька «Історичне краєзнавство та охорона пам’яток історії та культури 

України» (з 1991 р.), засновник власної наукової школи «Історичне 

краєзнавство та регіональні проблеми історії Правобережної України кінця 

ХVIII – початку ХХІ ст.» (з 1995 р.)  

Народився 1 січня 1946 року в м. Старокостянтинові, що на Хмельниччині, 

у сім’ї педагога і письменника Василя Баженова. Дитячі роки провів у с. 

Новоселиця Старокостянтинівського району. 1958 року сім’я перебралася до м. 

Хмельницького. Тут 1963 року закінчив місцевий кооперативний технікум і 

одночасно вечірню СШ № 3. У 1964-1968 рр. навчався на історичному 

факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, в 

якому 1965 року здійснив першу публікацію і визначив свої наукові інтереси на 

перспективу. Три роки під час навчання очолював Студентське наукове 



 

товариство інституту, на канікулах опрацьовував фонди центральних 

державних архівів Москви, Києва та облдержархіву, що дало змогу успішно 

виконати і захистити дипломну роботу "Польське повстання 1831 р. на Поділлі" 

(1968), виступити з доповідями на ІV-й конференції істориків-славстів СРСР у 

Мінську (1968) та на ІІ і ІІІ Подільських історико-краєзнавчих конференціях.  

За направленням Міністерства освіти УРСР рік викладав історію і 

географію, в Грушківській СШ Володарськ – Волинського району 

Житомирської області, де обладнав краєзнавчий музей. З 1969 року працює в 

Кам’янець-Подільському педінституті (нині національний університет імені 

Івана Огієнка) асистентом, з 1972 р. – старшим викладачем, з 1977 р. - 

доцентом, з 1997 р. - професором кафедри всесвітньої історії, у 1975-1993 рр. 

був деканом історичного факультету. 1974 року захистив кандидатську 

дисертацію в Київському державному університеті імені Тараса Шевченка на 

тему «Повстання 1830-1831 рр. на Правобережній Україні» (науковий керівник 

– доктор історичних наук, професор КДУ Жебокрицький В.А.). У 1993-1995 рр. 

був докторантом відділу регіональних проблем історії України Інституту історії 

України НАН України. У вересні 1996 р. в цьому ж інституті захистив 

докторську дисертацію «Становлення і розвиток історичного краєзнавства 

Правобережної України у ХІХ – в перші десятиліття ХХ ст.» (науковий 

консультант – академік НАН України, доктор історичних наук, професор 

Тронько П.Т.). Водночас з 1995 р. і по даний час Л.В. Баженов очолює і 

розбудував на історичному факультеті Центр дослідження історії Поділля, 

засновниками якого виступають Інститут історії України НАН України та 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.  

За 44 роки праці на історичному факультеті підготував понад 4,5 тисячі 

вчителів для потреб шкіл України, яких навчав історії Стародавнього Сходу, 

Греції та Риму, історичному краєзнавству, основам наукових досліджень й 

удостоєний шести Почесних грамот Міністерства освіти України (1986-2006), 

відзнак «Відмінник освіти УРСР» (1981), "Заслужений працівник освіти 

України" (2003).  



 

Досліджує і популяризує історію та історіографію України і Польщі, 

проблеми славістики, історичного краєзнавства і регіональної історії Поділля, 

Волині та Київщини, історичної географії й етнології Поділля, біографістики. 

Предметом його наукового зацікавлення – дослідження розвитку історичного 

краєзнавства в Україні. 1993 року опублікував книгу "Поділля в працях 

дослідників і краєзнавців ХІХ-ХХ ст.: Історіографія. Біобібліографія. 

Матеріали". У ній вперше в українській історіографії систематизовано і 

проаналізовано головні етапи розвитку й наукові здобутки краєзнавства в 

регіоні за останні два століття, обґрунтовано і введено в обіг поняття наукових 

спеціалізацій "поділлєзнавство" й "волинознавство", упорядковано 692 

енциклопедичні біографічні довідки про вчених і краєзнавців, більше третини 

яких були вперше оприлюднені, науково реабілітовані як жертви сталінізму або 

повернені із забуття, чим відновлена історична справедливість. Ця книга, по 

суті, стала настільною для всіх, хто цікавиться подільським краєм і його 

дослідниками. 

Логічним продовженням і підсумком дослідження історії краєзнавчого 

руху став вихід у 1995 році монографії "Історичне краєзнавство Правобережної 

України в XIX – на початку XX ст.: Становлення. Історіографія. 

Біобібліографія". В ній учений ґрунтовно в контексті нових підходів дослідив 

процес зародження й розвитку організаційних форм та наукових засад 

історичного краєзнавства на теренах Київщини, Волині й Поділля.  

Обидві книги та численні наукові статті з регіональної історії стали 

підґрунтям докторської дисертації "Становлення і розвиток історичного 

краєзнавства Правобережної України (кінець XVIII – перші десятиріччя XX 

ст.)", яка була успішно захищена в спеціалізованій вченій раді Інституту історії 

України НАН України у вересні 1996 року.Це був перший захист в Україні 

докторської дисертації з проблем історичного краєзнавства, який відкрив шлях 

для інших науковців. З того часу, за оцінкою відомого краєзнавця 

Житомирщини М.Ю. Костриці, «Л.В. Баженов є незаперечним авторитетом у 



 

питаннях історіографії, історичного краєзнавства та регіональної історії 

України, отримав можливості і право формувати власну наукову школу». 

Дійсно, будучи з 1991 р. представником і вихованцем наукової школи з 

історичного краєзнавства України патріарха краєзнавства, Героя України, 

академіка НАН України П.Т. Тронька, Л.В. Баженов 1995 року і по даний час 

сформував й розвинув власну наукову школу. Він зумів згуртувати чимало 

своїх учнів та послідовників па тлі регіональних досліджень і створити кістяк 

своєї наукової школи, яка нині суттєво впливає на сучасний розвиток 

історичного краєзнавства та регіоналістики в Україні. До її яскравих 

представників нині варто віднести відомих науковців В.С. Прокопчука, С.Е. 

Баженову, С.В. Гаврилюк, О.П. Григоренка, І.В. Рибака, С.Д. Гальчака, А.М. 

Трембіцького, О.М. Кошеля, Ю.А. Хоптяра, Е.О. Зваричука, А.О. Михайлика, 

С.М. Єсюніна та інших, які захистили докторські і кандидатські дисертації з 

регіональної історії, підтримують тісні наукові зв'язки з своїм наставником. 

З-поміж наукових зацікавлень вченого вагоме місце посідає українська 

славістика та її складова – полоністика. Як історик-славіст, він пройшов 

шестимісячне стажування на кафедрі південних і західних слов'ян 

Московського університету імені Михайла Ломоносова (1971), в Інституті 

слов'янознавства і балканістики АН СРСР у Москві (1978), виступав з 

доповідями з історії українсько-польських політичних і наукових стосунків на 

міжнародних наукових конференціях істориків-славістів. У своїх публікаціях 

Лев Васильович розглядає питання українсько-польського діалогу істориків в 

добу незалежності України, "україніку" в польській історичній науці XIX – 

початку ХХ ст. 

 Водночас Л. Баженов опублікував цикл статей з наукового життя 

західної української діаспори, з проблем наукової періодизації історичного 

краєзнавства України, про життя і творчість на ниві регіональної історії 

України сучасного французького вченого Д. Бовуа, видатних діячів на тлі 

духовності, науки і культури України В.Антоновича, М. Грушевського, І. 

Огієнка та ін. 



 

Не менш активне подвижництво Л.В. Баженова на ниві географічної 

науки. Зокрема, з 1981 по 1997 рік на громадських засадах очолював Кам'янець-

Подільський обласний відділ Українського географічного товариства, 

оргкомітети з проведення всеукраїнських географічних наукових конференцій 

та видання їх матеріалів, які знаменували розгортання на Хмельниччині 

масового географічного краєзнавчого руху, позитивно позначилися на 

впровадження наукових розробок у географічну освіту регіону, у створення 

Національного природного парку "Подільські товтри" та інших природних 

заповідників.  

Л.В. Баженов опублікував понад 350 наукових і науково-популярних 

праць, у тому числі таких визначальних для наукової школи книг і монографій, 

як „Історичне краєзнавство Правобережної України ХІХ – на початку ХХ ст.” 

(1995), „Alma mater подільського краєзнавства” (2005), "Володимир 

Січинський. Життя, діяльність, творчість в ім'я України" (2009) та інших. 

Одночасно Л.В. Баженов виступив одним із організаторів понад 60 

міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-практичних і краєзнавчих 

конференцій, симпозіумів, круглих столів, семінарів і читань, був у складі 

оргкомітету з проведення в м. Кам’янці-Подільському ІІ-го міжнародного 

наукового конгресу українських істориків „Українська історична наука на 

сучасному етапі розвитку” (2003), є одним з організаторів всеукраїнських 

географічних конференцій «Проблеми історичної географії Поділля» (1982), 

«Проблеми етнографії Поділля» (1986), «Проблеми економічної географії 

Поділля» (1987), «Проблеми екології Поділля» (1989); ІХ (1995), Х (2000), ХІ 

(2004), ХІІ (2007), ХІІІ (2010) Подільських історико-краєзнавчих конференцій; 

І-ІV міжнародних науково-практичних конференцій "Кам’янець-Подільський у 

контексті українсько-європейських зв’язків: історія і сучасність" (2003-2006) та 

інших. Водночас він є членом редколегій 12 серійних видань наукових 

збірників з історичних наук («Краєзнавство» (Київ), «Питання історії України» 

(Чернівці), «Наукові записки Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського», «Наукові записки Кам’янець-



 

Подільського національного університету імені Івана Огієнка», «Освіта, наука і 

культура на Поділлі», «Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства 

дослідників Волині й ін.), є головним редактором наукового збірника 

«Краєзнавець Хмельниччини», заступником редактора всеукраїнського 

науково-краєзнавчого видання «Хмельниччина: Дивокрай». Все це створює 

можливості для розширення складу наукової школи Л.В. Баженова і забезпечує 

міцні зв’язки між її членами. 

Наукова школа Л.В. Баженова базується на діяльності Центру дослідження 

історії Поділля. Сьогодні Центр об’єднує 25 почесних і 142 дійсних члени – 

поділлєзнавці з усіх регіонів України і низки зарубіжних країн. За 18 років 

функціонування під грифом Центру та за його сприяння видано понад 160 

монографій і книг, 24 навчальних посібників, 38 наукових збірників та іншу 

літературу з історії та культури подільського регіону. У цьому доробку вагома 

частка належить представникам наукової школи Л.В. Баженова. За наукового 

керівництва Лева Васильовича підготовлено і захищено понад десять 

кандидатських дисертацій з спеціальності "Історія України".  

Л.В. Баженов є членом спеціалізованої вченої в Чернівецькому 

національному університеті імені Юрія Федьковича (з 2000 р.), був головою 

спеціалізованої вченої ради у Кам’янець-Подільському національному 

університеті імені Івана Огієнка (з 2009 р.), членом ученої ради Кам’янець-

Подільського національного університету, делегатом VII (1980), VIII (1985) 

з’їздів Географічного товариства СРСР, делегатом ІІ (1996), ІІІ (2003), ІV (2008) 

і V (позачергового) (2012) з’їздів ВСК – НСКУ, делегатом І (2007) 

Всеросійського з’їзду істориків-регіонознавців у Санкт-Петербурзі, є активним 

учасником громадського життя на Хмельниччині. 29 листопада 2010 р. 

професора Лева Васильовича Баженова нагороджено Почесною грамотою 

Кабінету Міністрів України «За вагомий особистий внесок у збереження 

історичної пам’яті та духовності української нації». 
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Баженова Стефанія Едуардівна,  
доктор історичних наук, професор, професор 
кафедри управління персоналом і туризму 

 

З-поміж плеяди сучасних відомих учених 

Хмельниччини Стефанія Едуардівна Баженова є 

сьогодні єдиною жінкою – доктором історичних 

наук, професором, яка народилася в цьому краї і 

все життя мешкає тут, досліджує і славить минуле 

та сьогодення подільської землі, виявила себе 

талановитим археологом, істориком, музеєзнавцем, культурологом, робить 

чималий внесок у розвиток науки, культури та освіти в Україні. Нині Стефанія 

Едуардівна професор кафедри управління персоналом і туризму Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка, провідний 

науковий співробітник Центру дослідження історії Поділля Інституту історії 

України НАН України, входить до наукової школи "Історичне краєзнавство і 

проблеми регіональної історії Правобережної України" професора Л.В. 

Баженова, член Національної спілки краєзнавців України, Почесний 

краєзнавець України з 2012 р. 

Народилася 1 вересня (в офіційних документах – 5 вересня) 1947 року в м. 

Городок Хмельницької області у родині робітника Едуарда Нізевича та 

Генуефи Собанської. Виховання дітей у цій сім’ї відбувалося у кращих 

українських та польських традиціях. Діти вивчали свій родовід, історію, 

культуру, звичаї рідного краю. Згодом, через кілька десятиліть, вона скаже про 

ті далекі роки: “Все дитинство провела я в рідному краї поруч з мальовничою 

природою, захоплювалася класичною літературою, історією, була активним 

учасником художньої самодіяльності". 

1965 року Стефанія завершила здобуття середньої освіти в Городоцькій 

ЗОШ № 1. Цього ж року вступила на відділення історії історико-філологічного 

факультету Кам’янець-Подільського державного педінституту (нині 

національний університет імені Івана Огієнка). Зробила цей крок за покликом 



 

серця, бо без історії не мислила свого майбутнього. Її захоплювали лекції, 

семінарські заняття, колоквіуми, диспути. Талановиту студентку помітив і 

підтримав педагог – відомий учений-археолог, доктор історичних наук, 

професор І.С. Винокур. Усі літні сезони в час навчання в інституті працювала 

вона в археологічних експедиціях під його керівництвом. Виступала на 

всесоюзних студентських археологічних конференціях, які проходили в 

Московському державному університеті імені Михайла Ломоносова (1966, 

1967).  

Отримавши 1969 року диплом вчителя історії та суспільствознавства, стала 

працювати в Кам’янець-Подільському державному історичному музеї-

заповіднику науковим співробітником, від 1975 року – завідувачем відділу, у 

1984 – 1996 роках – директором. Багато зробила для розбудови музею, його 

експозицій, керувала роботою археологічної експедиції з вивчення 

Глибівського давньоруського городища ІХ-ХІ ст., що в Новоушицькому районі 

(1972-1983), досліджувала історико-архітектурні пам’ятки Старого міста 

Кам’янця-Подільського, зокрема Іоанно-Предтечинської церкви (1980-1985). 

Один з організаторів науково-практичної конференції з відзначення 100-річчя 

від дня заснування Кам’янець-Подільського історичного музею-заповідника 

(1990), Подільських історико-краєзнавчих (1990-2010), Могилів-Подільських 

науково-краєзнавчих (2006-2012) та низки інших міжнародних і всеукраїнських 

наукових регіональних форумів. У 1995 р. С.Е. Баженова, як директор музею, 

краєзнавець, організувала і провела спільно з Центром дослідження історії 

Поділля Інституту історії України НАН України всеукраїнський науковий 

симпозіум, присвячений історії національно-визвольних змагань на Поділлі й 

Волині. Відтоді стала дійсним членом Центру дослідження історії Поділля, 

працює в контексті завдань наукової школи академіка Української академії 

історичних наук, професора Л.В. Баженова  

За її ініціативи та організаційних зусиль з 1986 р. і по даний час 

запроваджено відзначення свята міста Кам’янця-Подільського, міжнародних та 

всеукраїнських фестивалів у Старому місті та на валах фортеці. 



 

З 1997 по травень 2012 рр. Стефанія Едуардівна працювала в Центрі 

дослідження історії Поділля в складі Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка, Інституту історії України НАН України та 

Хмельницького інституту післядипломної педагогічної освіти науковим 

співробітником, з 2003 року – старшим науковим співробітником, з 2010 – 

провідним науковим співробітником, очолювала сектор історії культури 

Поділля. Підготувала під науковим керівництвом завідувача кафедри історії 

України Кам’янець-Подільського національного університету доцента М.Б. 

Петрова кандидатську дисертацію "Юзеф Антоній Роллє в громадському, 

науковому та просвітницькому житті Правобережної України другої половини 

ХІХ століття», яку захистила в спеціалізованій ученій раді Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича в червні 2001 р. 

У лютому 2010 р. у тій же спеціалізованій вченій раді С.Е. Баженова 

успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 

історичних наук на тему "Проблеми історії та культури України в історико-

краєзнавчих і художніх творах представників "української школи" в польській 

літературі 1820–1890-х років" (науковий консультант – доктор історичних наук, 

професор О.В. Добржанський). У дисертації розглядається розвиток 

краєзнавчого руху на Поділлі, Волині й Київщини, висвітлення регіональної 

історії України в наукових працях та художній літературі польських 

літераторів-україністів ХІХ ст. Захист докторської дисертації С.Е. Баженової 

викликав широкий науковий резонанс. Актуальність теми підсилювалася тим, 

що діяльність „української школи" у польській літературі зацікавлювала в 

основному українських, російських і польських літературознавців XIX – 

початку XXI ст., але по суті випала з поля зору історичної науки, що заклало 

своєрідну „білу пляму" і поставило її обабіч вивчення одного з важливих 

аспектів українсько-польських стосунків XIX ст. Важливо те, що польські 

літератори-україністи широко зверталися в своїй творчості до різних періодів 

історії України, використовували українську етнологію, фольклористику, 

краєзнавство, джерела, подавали власну інтерпретацію описуваних подій, які 



 

потребують оцінки сучасної української історіографії. У такому контексті тема 

дисертації є новою науковою проблемою для сучасної української історичної 

науки. 

У 2012 р. Стефанія Едуардівна видала монографію "Ю.І. Крашевський і 

Україна", присвячену 200-річчю від дня народження польського письменника-

класика, в якій деталізувала результати власного вивчення життя і творчості і 

довела його приналежність до "української школи" в польській літературі та до 

краєзнавчого руху на Волині.  

Наукова діяльність професора С.Е. Баженової гідна уваги. Перелік її 

наукових праць містить понад 150 назв, у тому числі – шість монографій, 

присвячених історії та культурі Правобережної України. Частина з них 

опублікована за кордоном. Значний резонанс серед наукової спільноти 

викликали монографії: «Юзеф Антоній Роллє: життя, діяльність, творчість» 

(Кам’янець-Подільський, 2001; вид. 2-е, 2002), «Юліуш Словацький і Україна» 

(2004), «На шляху реалізму. Історія України у творчості представників 

"української школи" в польській літературі 40-90-х років ХІХ ст.». (2006); «Від 

романтизму до реалізму. "Українська школа" в польській літературі 20-90-х 

років ХІХ ст.: етапи діяльності, історія України в творчості її представників». 

(2009). На ці монографії з’явилися схвальні рецензії в багатьох авторитетних 

виданнях. 

Баженова С.Е. є членом редакційних колегій "Хмельниччина: Дивокрай", 

"Краєзнавець Хмельниччини" та інших науково-краєзнавчих збірників, які 

видаються Центром дослідження історії Поділля. За досягнення в галузі 

історико-краєзнавчих досліджень нагороджена Почесною грамотою Інституту 

історії України НАН України (2005), а в 2012 р. удостоєна звання Почесного 

краєзнавця України Національної спілки краєзнавців України. 

З травня 2012 р. Стефанія Едуардівна працює на посаді професора кафедри 

управління персоналом та туризму Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Вже встигла видати навчальний посібник з 

туристичного краєзнавства, організувати проходження практики студентів у 



 

зарубіжжі, зокрема у Польщі, Чехії, Німеччині, Румунії, Болгарії та Туреччині, 

заснувала на факультеті навчально-наукову лабораторію інноваційних 

технологій в туризмі, є членом вченої ради свого факультету та університету.  

Наукова, педагогічна, громадська і організаторська діяльність професора 

С.Е. Баженової органічно поєднується з духовним багатством її душі. Вірним і 

надійним супутником упродовж кількох десятиріч є чоловік Лев Васильович 

Баженов. Вони навчалися в одному виші, там і познайомилися. Л.В. Баженов 

відомий український історик, доктор історичних наук, професор Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Добрими і 

щирими людьми виростило подружжя Баженових своїх дітей. Син Олександр 

Львович і дочка Валентина Львівна – кандидати історичних наук. Кандидатом 

історичних наук є і зять Андрій Борисович. Як зазначає доктор історичних 

наук, професор Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича П.П. Брицький, "сім’я Баженових – це своєрідна сімейна академія 

наук, яка продукує докторів наук".  

У таких людей, як професор С.Е. Баженова, життєвий принцип: якщо 

штурмувати, то лише вершини, якщо ставити завдання, то лише реальні і 

неодмінно домагатися їх виконання. Високий професіоналізм, наукове сумління 

і принциповість, чітка громадянська позиція, вимогливість у поєднанні зі 

щирістю і доброзичливістю притягують до неї як колег, так і студентську 

молодь. 
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Брицин Михайло Якимович, 
доктор філологічних наук, професор, у 60-х 

роках ХХ ст. завідувач кафедри української та 
російської мов Кам'янець-Подільського 

державного педінституту 
(1922-2012)  

 

Народився 20 листопада 1922 року в родині 

робітника в селищі Ямська Слобода Можайського 

району Московської області. Навчався в середній 

школі №1 міста Можайська. Коли йому виповнилося 12 років, померла мати, і 

хлопець взяв на себе нелегкі господарські турботи, допомагав братам і сестрам, 

батькові. 17-річним юнаком вступив на 10-місячні курси підготовки вчителів 

при Московському облВНО. Дисципліни філологічного і психолого-

педагогічного циклів на цих курсах викладали професори і доценти 

Московського обласного педагогічного інституту. Після закінчення курсів 



 

розпочав викладацьку діяльність у середній школі селища Баутіно Форт-

Шевченківського району Гур'євської області (Казахстан), але війна зруйнувала 

всі мирні плани.  

З перших днів війни Михайло Якимович вступив до лав Червоної Армії. 

Брав участь у боях під Москвою, був двічі поранений. Нагороджений орденом 

Вітчизняної війни 1 ступеня, медалями “За відвагу”,”За оборону Москви”, “За 

перемогу над Німеччиною у Вітчизняній війні 1941-1945 рр.”  

Мужньо перенісши воєнні випробування, пройшовши важкими шляхами 

війни до самого кінця, приїхав до Харкова, де кілька місяців працював 

керівником ремісничого училища № 2. 1946 року вступив на факультет 

російської мови та літератури Харківського державного педагогічного 

інституту ім. Г. Сковороди. З великою вдячністю згадував М.Я. Брицин своїх 

учителів, відомих науковців професорів М.М. Баженова, В.П. Бєсєдіну-

Невзорову, доцентівЄ.С. Магуру, Ю.Р. Гепнера.  

Після закінчення навчання в інституті був направлений на роботу старшим 

викладачем кафедри російської мови і літератури Кам'янець-Подільського 

педагогічного інституту, в якому читав лекції і вів практичні заняття з 

мовознавчих дисциплін історичного циклу, брав участь у громадському житті 

закладу і міста, активно включився у науково-дослідну роботу. 1955 року в 

Київському університеті імені Т.Г. Шевченка захистив кандидатську 

дисертацію на тему “Російські говірки Віньковецького району Хмельницької 

області”. Професор В.І. Борковський, який очолював тоді Інститут 

мовознавства АН СРСР, відзначив її як одну з кращих серед дисертацій, 

захищених 1955 року. 

У вересні 1957 р. М.Я. Брицин перейшов на роботу до Харківського 

педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди на посаду завідувача кафедри 

російської мови, а з вересня 1959 року, у зв'язку з реорганізацією інституту, 

працював в.о. доцента кафедри російського мовознавства цього ж інституту. На 

високому теоретичному і методичному рівні читав курси старослов'янської 

мови, російської діалектології та історичної граматики. Зарекомендував себе 



 

ерудованим викладачем, сумлінним у ставленні до роботи, вимогливим до себе 

і студентів.  

З вересня 1960 року доля знову пов'язала його з містом над Смотричем, де 

він обійняв посаду старшого викладача кафедри російської мови і літератури 

педінституту. У січні 1961 року ВАК СРСР присвоїв йому вчене звання 

доцента. У вересні 1964 року був обраний на посаду завідувача кафедри 

російської мови і літератури, а через рік – завідувача новоствореної кафедри 

української і російської мов. У цей період роботи в інституті Михайло 

Якимович читав лекції з сучасної російської мови, російської діалектології та 

історичної граматики, вів семінарські заняття, спецкурси і спецсемінари та ін. 

Використовував ефективні методи викладання програмового матеріалу, 

добивався глибоких і міцних знань, умінь і навичок студентів. Багато уваги 

приділяв методичній роботі, розробив і опублікував посібники для студентів і 

вчителів, був наставником молодих викладачів. Сумлінно виконував різні 

громадські доручення. 

У цей час М.Я. Брицин продовжив вивчення проблем російської 

діалектології, історичної лексикології східнослов'янських мов. Він обрав один 

із найскладніших і найменш досліджених фрагментів словника 

східнослов'янських мов – юридичну термінологію. Докторська дисертація 

“Юридична термінологія у східнослов'янській писемності до ХV ст.” була 

захищена 12 жовтня 1967 року при відділенні літератури, мови і 

мистецтвознавства АН УРСР. Викладацький склад Кам'янець-Подільського 

педінституту поповнився другим доктором наук (першим 1965 року став 

історик Л.А. Коваленко). Докторська дисертація Михайла Якимовича стала 

значною віхою в історії вітчизняного мовознавства, оскільки була першим 

комплексно-лінгвістичним дослідженням юридичної термінології на матеріалі 

найважливіших писемних пам'яток східнослов'янського права ХІ – ХІVст. 

Дисертаційна робота і монографія “З історії східнослов'янської лексики”, 

наукові статті зробили ім'я М.Я. Брицина широко відомим не тільки в Україні, 

але й за її межами. Наукові дослідження високо оцінили такі визначні 



 

мовознавці, як Л.А. Булаховський, І.К. Білодід, Б.О. Ларін, Ф.П. Філін та інші. 

Рішенням ВАК СРСР від 4 серпня 1968 р. М.Я. Брицину було присвоєно вчене 

звання професора.  

1969 року професора М.Я. Брицина запросили на роботу до Київського 

державного педагогічного інституту ім. М. Горького (нині – Національний 

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова). Наполегливий, 

трудолюбивий, з рідкісним даром інтуїції, широкими лінгвістичними знаннями 

Михайло Якимович протягом 20 років (1969 – 1989) очолював кафедру 

російської мови, сформував творчий науково-педагогічний колектив і власну 

школу східнослов'янської лексикології. Серед його колег такі провідні фахівці, 

як Г.В. Содоль, Г.П. Вишневська, М.П. Проніна та інші. 

У столиці вчений продовжив свою науково-дослідницьку і педагогічну 

діяльність. Цей період виявився надзвичайно плідним, ним написано і видано 

понад 80 наукових праць і науково-методичних розробок, у т.ч. навчальні 

посібники для студентів “Російська мова”, “Фонетична система і граматична 

будова російської мови”, численні наукові статті, рецензії тощо. Спеціаліст 

широкого лінгвістичного діапазону Михало Якимович неодноразово виїжджав 

на прохання ректорів університетів для надання практичної допомоги кафедрам 

російської мови в НДР, Болгарію, Литву, Казахстан, читав студентам лекції з 

актуальних питань російського мовознавства, консультував молодих 

викладачів, які працювали над дисертаціями з російського мовознавства. 

Протягом двадцяти років виконував обов'язки члена наукової ради ВАК 

України при Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні. Під науковим 

керівництвом М.Я. Брицина підготовлено 50 кандидатів філологічних наук для 

України, Болгарії, Польщі, Казахстану. Протягом 28 років редагував щорічний 

тематичний збірник наукових праць мовознавчих кафедр цього ж університету. 

Він став ініціатором і організатором багатьох всеукраїнських і міжнародних 

наукових конференцій, читань, нарад з актуальних проблем сучасного 

мовознавства. Конференції “Актуальні питання мовознавства у світлі праць 

Б.О. Ларіна і Ф.П. Філіна”, “Вивчення наукової спадщини професора Г.О. 



 

Винокура” збирали відомих учених і молодих мовознаців України та інших 

країн. 

Проблеми російської діалектології, лексичний склад східнослов'янських 

мов, юридична термінологія – ось ті напрями, яким вчений присвятив своє 

творче життя. Інтерес до них звів М.Я. Брицина з видатними вченими ХХ 

століття Б.О. Ларіним, Ф.П. Філіним, Л.А. Булаховським, І.К. Білодідом, 

пам'ять про яких він зберігав усе життя. 

За свою багаторічну працю та успіхи в педагогічній і науково-дослідній 

роботі М.Я. Брицин нагороджений орденом “Знак Пошани”, “Медаллю А.С. 

Макаренка”, знаками “Відмінник освіти України”, “Відмінник освіти СРСР”, 

“Відмінник народної освіти Узбекистану”, Почесними грамотами Верховної 

Ради Узбекистану тощо. 2010 року за великий особистий внесок в розвиток 

вищої освіти України, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, 

багаторічну наукову і педагогічну діяльність нагороджений медаллю 

Національної академії педагогічних наук України імені К. Д. Ушинського. 

Життєвий шлях ученого був нелегким, як у більшості людей, що пережили 

голод, війну, розруху. Але Михайло Якимович завжди був оптимістом і вважав 

свою долю щасливою. Він був буквально закоханий у свою роботу, бережливо 

ставився до рідної мови і до останніх днів залишався почесним професором і 

консультантом кафедри російської мови Інституту іноземної філології НПУ ім. 

М.П. Драгоманова, брав участь у роботі кафедри.  

Пройшов по життєвій дорозі разом з Ольгою Іванівною, вірною дружиною, 

яка також працювала на викладацький роботі, була кандидатом наук, доцентом, 

але, на жаль, передчасно пішла з життя. Разом з дружиною виховали, дали 

путівку в життя двом синам – Віктору і Володимиру. Нині Віктор Михайлович 

– доктор філологічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи 

Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Володимир 

Михайлович – старший науковий співробітник Міністерства культури України. 

Менше чотирьох місяців не дожив Михайло Якимович до 90-річного 

ювілею. 30 липня 2012 року зупинилося серце вченого з світовим ім'ям. 
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Винокур Іон Ізраїлевич, 
доктор історичних наук, професор, професор 
кафедри історії народів Росії і спеціальних 

історичних дисциплін 
 

Народився 4 липня 1930 року у Ружині на 

Житомирщині. Його першими учителями були 

батьки – Сруль Гершкович, житель Ружина, що 

на Житомирщині, відомий в окрузі майстер 

бляхарської справи, та Марія Хаїмівна, добра 

господиня, привітна, лагідна людина. Вони й 

формували в своїх дітей Євгенії та Іона любов до 

праці, повагу до людей, уміння долати труднощі й перешкоди. А скільки їх 

було на життєвій дорозі... 

Тридцяті роки принесли і голодомор, і страх репресій. 1936 року батьки 

переїхали до Житомира, щоб дати дітям ґрунтовну освіту. Багато в чому сім’ї 

треба було починати спочатку, обживатись, вростати в нове середовище. Тут 

майбутній вчений розпочав шкільну сторінку біографії, досить скоро закриту 

страхіттями Другої світової. Від них рятувалися в евакуації, у м. Ашгабаті, що в 

Туркменії. 1941-1944 роки стали часом нових випробувань, школою посиленої 

праці, виживання в екстремальних умовах, де малолітній хлопчик був активним 

помічником батька й матері. 

З визволенням Житомира сім’я повернулася на попереднє місце. 1948 року 

Іон Винокур завершив середню освіту в школі №25. 

Того ж 1948 року став студентом історичного факультету Чернівецького 

державного університету імені Юрія Федьковича. Сумлінно вчився, а ще – 

пр.актикував у ролі керівника гуртків - краєзнавчого, фотографічного в Дитячій 

екскурсійно-туристичній та технічній станціях Чернівців. Юнака підтримав 

відомий археолог і педагог Борис Тимощук, тоді музейний працівник і 

викладач університету. Він брав допитливого студента на археологічні розвідки 

по Буковині, дослідження давньоруського Василева Заставнівського району, 



 

1951-1952 рр. включив до складу Галицької археологічної експедиції Академії 

наук України, яку очолював В.Й. Довженок. Два сезони археологічних робіт у 

літописному Галичі дали значний досвід, склали основу дипломної роботи 

«Нові археологічні матеріали з історії Галицько-Волинської Русі». 

Цікавою школою для молодого фахівця став Житомирський обласний 

краєзнавчий музей, куди 1953 року повернувся після закінчення університету. 

Тут набував досвіду музейника, організатора археологічних досліджень. 

У Житомирі під благотворним впливом завідувача кафедри педінституту 

доцента Л.А. Коваленка, який запросив Іона Срулевича читати на істфаці курс 

археології, проходив школу викладацької майстерності. 

1957 року у зв’язку з переносом історичного факультету Житомирського 

державного педінституту до Луцька за порадою свого вчителя і земляка, 

виходця із с. Лука Житомирського району Б.О. Тимощука Іон Срулевич 

повернувся до Чернівецького держуніверситету, але вже в якості організатора і 

завідувача університетського музею та викладача курсу музеєзнавства на 

історичному факультеті. Цей етап у становленні науковця й педагога І.С. 

Винокура був вирішальним. Багаторічні археологічні дослідження 1962 року 

вивершились захистом у Ленінградському відділенні Інституту археології АН 

СРСР дисертації «Старожитності Східної Волині першої половини І тис. н.е.», 

виходом монографії, здобуттям наукового ступеня кандидата історичних наук. 

Тут з Надією Григорівною Литовченко, кандидатом біологічних наук, 

започаткували сім’ю. 

Удосконалював археологічні знання, уміння й навички в археологічних 

експедиціях по Чернівеччині, Середньому Подністров’ю, Поділлю й Волині, у 

співавторстві з Б.О. Тимощуком видав ряд нарисів, методичні розробки «Що 

повинен знати юний турист про археологічні пам’ятки Буковини» (1958), 

«Слов’янські пам’ятки Буковини» (1961), «Пам’ятки епохи полів поховання на 

Буковині» (1962). 

У березні 1963 року на запрошення ректора Кам’янець-Подільського 

державного педінституту І.С. Зеленюка та завідувача кафедри історії все того ж 



 

Л.А. Коваленка, доктора історичних наук, професора, І.С. Винокур з дружиною 

і дочкою Танею переїхав до Кам’янця-Подільського. Місту над Смотричем 

віддав 42 роки життя. Увесь цей час Іон Срулевич продовжував посилено 

працювати над собою, розширенням, поглибленням теоретичних знань, 

освоєнням нових курсів, удосконаленням археологічної практики. Пройшов усі 

сходинки науково-викладацької роботи: у березні 1963 року призначений 

асистентом, у листопаді того ж року – старшим викладачем, 1966 року став 

доцентом, 1980-го – професором. 

У навчальний процес привніс високу якість викладання археології та 

інших історичних дисциплін, упорядкування студентської археологічної 

практики, заснував єдину в педагогічних ВНЗ України археологічну 

лабораторію, нав’язав плідні наукові контакти з Інститутом археології, 

Інститутом історії АН України, іншими академічними установами, музейними 

закладами як України, так і зарубіжжя. 

1963 року І.С. Винокур започаткував археологічну експедицію для 

стаціонарного дослідження давніх поселень, могильників, курганів, 

жертовників, капищ та інших пам’яток. Довів, що східнослов’янське населення 

лісостепового Дністро-Дніпровського межиріччя було автохтонним за своїм 

походженням і пройшло протягом І тис. нової ери великий еволюційний шлях 

від рубежу нової ери – до давньоруського часу й доведено, що ніякої перерви в 

заселенні Лісостепу Південно-Східної Європи в V ст. н.е., як вважали деякі 

вчені, у реальній історії не існувало. Це довів своїми дослідженнями саме 

І.С.Винокур. 

1978 року Іон Срулевич захистив докторську дисертацію «Історія та 

культура черняхівських племен лісостепового Дністро-Дніпровського 

межиріччя (перша половина І тисячоліття н.е.)» в Інституті археології АН 

Української РСР. Основні положення докторської дисертації були викладені в 

монографії. 

1980 року І.С.Винокуру присвоєно наукове звання професора, а 1981-го-

почесне звання Заслуженого працівника вищої школи Української РСР. 1985 



 

року побачила світ монографія про давню та середньовічну історію 

лісостепового Подністров’я та Південного Побужжя. 

Протягом 1997-2006 років І.С.Винокур разом зі своїми учнями 

В.І.Якубовським, О.І.Журком, В.П.Мегеєм вів розкопки на місці городища 

літописного болохівського міста Губина, що в Старокостянтинівському районі 

Хмельницької області, і виявив надзвичайно цінні й цікаві матеріали щодо 

історичної топографії, конструкції фортифікаційних споруд, житлових будинків 

і т.п. ХІІ-ХІІІ століть. Результати археологічного дослідження одного з 

важливіших центрів Болохівської землі знайшли глибокий аналіз у колективній 

монографії (І.С. Винокур, О.І. Журко, В.П. Мегей, В.І. Якубовський) 

«Літописний Губин ХІІ-ХІІІ ст. Болохівська земля» (2004), написані за 

матеріалами археологічних досліджень 1997-2003 рр. 

 Професор І.С. Винокур був лідером наукової школи. Серед його 

послідовників – М.Б. Петров, колишній завідуючий кафедрою історії України 

Кам’янець-Подільського державного університету, доценти А.Ф.Гуцал, О.Л. 

Баженов, колишній завідуючий археологічною лабораторією В.П.Мегей. 

Гордістю учителя був послідовник його справ доктор історичних наук Олег 

Михайлович Приходнюк, кандидати історичних наук Л.В.Вакуленко, 

О.І.Журко, Б.С.Строцень, А.І.Мусевич та ін. 

  Як член спеціалізованої вченої Ради при Інституті археології 

Національної академії наук України професор І.С.Винокур опонував понад 20-

ти кандидатам і 15-ти докторам історичних наук, а отже - благодатно 

доторкнувся і до їх наукової долі. 

 Досить швидко вписався Іон Срулевич у колектив Славістичного 

університету, до якого влився 2005 року після переїзду до Києва, очолив 

кафедру країнознавства. 

 І у цей дуже короткий в часі київський період життя і науково-

педагогічної діяльності він не збавляв темпів. Щоб не так різко розірвати з 

Кам’янцем-Подільським, вів курс археології на історичному факультеті, а на 



 

запрошення Житомирського державного університету імені Івана Франка – 

аналогічний курс і там, опублікував низку наукових праць. 

Науковий діапазон професора І.С.Винокура характеризували і його 

міжнародні наукові зв’язки, участь у різноманітних міжнародних наукових 

форумах з питань археології. З 1965 по 1996 рр. він був учасником семи 

міжнародних наукових конгресів (Варшава, Берлін, Братислава, Софія, Прага, 

Київ, Новгород), ряду симпозіумів (Софія, Рила, Псков), читав спецкурс 

«Черняхівська культура» для студентів кафедри археології Люблінського 

університету ім. Марії Кюрі-Склодовської, опублікував у виданнях цього ВНЗ 

кілька своїх статей з проблем слов’янської археології. Тому 1992 року був 

нагороджений медаллю «Другу Люблінського університету ім. Марії Кюрі-

Склодовської» за плідну співпрацю з кафедрою археології Польщі цього 

університету. Чимало наукових праць І.С.Винокура опубліковані в Москві, 

Санкт-Петербурзі, Кракові, Берліні, Софії. 

Іон Срулевич – один із зачинателів повоєнного краєзнавства на Волині, 

Буковині і Поділлі. У 60-ті роки опрацював археологічну частину всіх нарисів і 

довідок хмельницького тому «Історії міст і сіл Української РСР», був 

співавтором нарисів про м. Кам’янець-Подільський, Чемерівці. 1964 року разом 

з С.К.Гуменюком очолив обласне історико-краєзнавче товариство. А 1965 року 

започаткував проведення подільських історико-краєзнавчих конференцій, які за 

його різносторонньої участі збирались уже 12 разів. Цього року відбудеться 

наступна - тринадцята наукова історико-краєзнавча конференція. 

1990 року І.С.Винокур був серед фундаторів Всеукраїнської спілки 

краєзнавців від Хмельниччини, делегатом усіх наступних з’їздів, обирався 

членом правління ВСК. Тільки в 90-ті роки брав участь у науково-краєзнавчих 

конференціях у Києві, Житомирі, Харкові, Луцьку, Хмельницькому, 

Меджибожі, Старій Синяві, Дунаївцях. Тому заслужено Іону Срулевичу 

присвоєно звання Почесного члена Всеукраїнської спілки краєзнавців. 

Він брав активну участь у загальнодержавних науково-організаційних 

заходах. Був членом спеціалізованої ради із захисту докторських і 



 

кандидатських дисертацій Інституту археології НАН України, членом 

редакційної колегії журналу «Археологія», Ради Українського національного 

комітету Міжнародної унії слов’янської археології. 

1997 року І.С.Винокура обрали академіком Академії наук вищої школи 

України, того ж року він став лауреатом Хмельницької обласної премії ім. 

Ю.Сіцінського за значну науково-дослідницьку, викладацьку, археологічну 

діяльність, розвиток історичного краєзнавства, збереження і популяризацію 

пам’яток історії та культури. Новостворена Українська академія історичних 

наук 1999 року обрала його своїм дійсним членом. 

- Востаннє Іон Срулевич приїжджав до Кам’янця-Подільського 2006 року, 

у березні відчитав теоретичний курс, а влітку очолив чергову 43 археологічну 

експедицію для продовження розкопок губинського городища.  

З Староконстянтинівської лікарні Тетяна Іонівна і Віктор Миколайович 

забрали його до Києва. Важка хвороба вже не піддавалася й операційному 

лікуванню, хоча операція все ж була зроблена. У перші післяреанімаційні дні 

він зробив низку дзвінків – ніби прощався. А через кілька днів покинув світ 

земний. Кам’янчани віддали данину пам’яті Іону Срулевичу – на похорон 

приїхали викладачі, студенти, магістранти, щоб сказати щире слово, 

попрощатись з Учителем, колегою. Однак вогонь пам’яті не гасне, у кожного, 

хто мав контакти з ним, свій Іон Срулевич.  
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Волковинський Олександр Сергійович, 
доктор філологічних наук, професор,  
завідувач кафедри журналістики 

 

Народився 20 червня 1960 р. у смт Грицеві 

Шепетівського району Хмельницької області у 

сім'ї службовців. У 1962 році сім'я переїхала до 

м.Ізяслава Хмельницької області. Саме там 

пройшли його дитячі та юнацькі роки. У 1977 році 

закінчив Ізяславську середню школу № 5. У 

цьому ж році вступив до Кам'янець-Подільського 

державного педагогічного інституту на філологічний факультет за 

спеціальністю "Російська мова і література". У період з 1979 по 1981 рр. служив 

у Збройних силах СРСР. У 1983 році закінчив Кам'янець-Подільський 

державний педагогічний інститут. Навчався у проф. Тищенка В.І., проф. 

Абрамовича С.Д., доц. Краєвської Г.М., доц. Хричикова Б.В. Написав дипломну 

роботу "Еволюція стилю прози В.П.Катаєва" під керівництвом доц. Краєвської 

Г.М. У 1983 – 1985 рр. працював учителем російської мови та літератури у 

Хмельницькій середній школі № 1. У 1985 році обраний на посаду асистента 

кафедри зарубіжної літератури Кам'янець-Подільського державного 

педагогічного інституту. У 1990 році закінчив аспірантуру Чернівецького 

державного університету. У 1993 році під керівництвом проф. Волкова А.Р. 

захистив кандидатську дисертацію "Еволюція поетики прози В.Катаєва" у 

спеціалізованій вченій раді Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка АН України. 

Вчене звання доцента здобув у 2000 році. Після захисту дисертації працював на 

посадах старшого викладача, доцента кафедри зарубіжної літератури та 

мовознавства. З 1998 року по 2005 рік працював на посаді завідувача кафедри 

зарубіжної літератури та мовознавства. З листопада 2005 року навчався в 

докторантурі Кам'янець-Подільського національного університету за 

спеціальністю "Порівняльне літературознавство". Науковий консультант – 



 

Волков А.Р., доктор філологічних наук, заслужений професор Чернівецького 

національного університету ім. Ю. Федьковича. 

Волковинський Олександр Сергійович працює в Кам`янець-Подільському 

національному університеті імені Івана Огієнка з 1985 р. На всіх посадах 

зарекомендував себе як компетентний, добросовісний працівник, умілий 

організатор колективу, який докладає максимум зусиль і енергії для вдалого 

забезпечення навчально-методичного процесу. Проявив особисту активність 

у розширенні спеціальностей факультету української філології та 

журналістики, проводить плідну наукову діяльність. Учасник численних 

всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій та симпозіумів. 

На сьогодні здійснив понад 90 публікацій, серед яких варто виділити 

монографію "Поетика епітета", статті, опубліковані в часописі "Слово і час" і в 

закордонних виданнях (Болгарія, Польща, Росія, Франція), праці методичного 

характеру (одна з них вийшла друком з грифом Міністерства освіти і науки 

України). У 2012 р. успішно захистив докторську дисертацію. 

О. Волковинський здійснює успішне керівництво написанням 

кандидатських дисертацій. Так, під керівництвом О. Волковинського в 2006 

році В. Папушина захистила кандидатську дисертацію на тему "Рецепція 

античної міфології в поезії українського і російського символізму 

(типологічний аспект)"; у грудні 2009 року В. Кшевецький захистив 

кандидатську дисертацію на тему "Особливості архітектоніки поетичних творів 

В. Брюсова та М. Вороного (типологічний аспект)"; у лютому 2011 року 

О. Колупаєва захистила кандидатську дисертацію на тему "Архітектонічні 

особливості англомовного й україномовного сонета кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

(порівняльно-типологічний аспект)"; у лютому 2013 року І. Барчишина 

захистила кандидатську дисертацію на тему "Емфатичність епітетних структур 

у поетичному тексті". 

 Волковинський О.С. бере активну участь в організації та проведенні 

наукових конференцій в Кам’янець-Подільському національному університеті 

імені Івана Огієнка. За його ініціативи постійно діючими стали: міжнародний 



 

теоретико-методологічний семінар "Об'єкт і суб'єкт в гуманітарних науках"; 

міжнародний проект для студентів, магістрантів, аспірантів "Школа відкритого 

розуму". 

За почином О. Волковинського було укладено угоди про співпрацю з 

декількома ВНЗ Польщі, зокрема – з Університетом педагогічним імені Komisji 

Edukacji Narodowej в Кракові та Природничо-Гуманітарним Університетом 

імені Яна Кохановського в Кєльцах.  

Постійну увагу О.С. Волковинський приділяє удосконаленню навчальних 

планів і робочих програм. О.С. Волковинський розробив мультимедійні курси 

лекцій з предметів "Вступ до літературознавства", "Теорія літератури", "Аналіз 

ліричного тексту" та ін., що значно сприяє підвищенню ефективності 

навчального процесу. О.С. Волковинський здійснює керівництво написанням 

бакалаврських, дипломних та магістерських робіт, які захищаються їхніми 

виконавцями лише на "відмінно". 

 

Наукові праці О. С.волковинського  

І. Окремі видання 

Монографії 

1. Поетика епітета : монографія / Олександр Волковинський. – Кам'янець-

Подільський : ФОП Сисин О. В., 2011. – 350 с.; і – vii. 

Навчально-методичні праці 

2. Тестові завдання з курсу ”Українська та зарубіжна культура” / О.С. 

Волковинський, О.В.Кеба // Кам’янець-Подільський, 1998. − 36 с. 

3. Контрольные вопросы и задания к проведению практических занятий по 

курсу "История русской литературы и литературной критики конца XIX – 

первой трети XX веков"/ О.С. Волковинский // Кам'янець-Подільський, 

2000. − 28 с. 

4. Написання і захист дипломних та магістерських робіт / О.С. Волковинський 

// Кам'янець-Подільський, 2000. − 32 с. 

5. Практичні та лабораторні заняття зі "Вступу до літературознавства". 



 

6. Міжнародний інтеграційний проект для студентів, аспірантів і докторантів 

"Школа Відкритого Розуму" як важлива форма виховання обдарованої 

молоді/ В. О. Савчук, О. С. Волковинський. – Кам'янець-Подільський : 

Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2011. – 59 с. 

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць 

7.  Гоголевские традиции в поэтике прозы В. Катаева / О.С. Волковинский // 

Наследие Н.В. Гоголя и современность: Тез. докл. научн. конф. – Нежин, 

1988. – Ч. 1. – С. 67 – 69. 

8. Поздняя проза В. Катаева в англоязычной критике/ О.С. Волковинский, 

О.В.Кеба // Зарубежная литературная критика: проблемы изучения и 

преподавания: Тез. крым. научн. конф. – Симферополь, 1989. – С. 82–83. 

9. Фельетон и поздняя проза В. Катаева (внутренняя преемственность) / О.С. 

Волковинский // Вопросы русской литературы : Респ. межвед. научн. сб. – 

Львов, 1990. – Вып. 1 (50). – С. 110–117. 

10. Морской пейзаж в произведениях А. Куприна и В. Катаева / О.С. 

Волковинский // Тезисы докладов и сообщений научно-практической 

конференции ”Купринские чтения”. – Каменец-Подольский, 1990. – С. 61 – 

62. 

11. Записки в жанровій системі В.Катаєва/ О.С. Волковинський // Збірник 

наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного 

інституту: Серія філологічна. –Кам’янець-Подільський, 1993. – Вип. 1. – С. 

243 – 248. 

12. ”Повернення” як структурний принцип ”Кінармії” І. Бабеля/ О.С. 

Волковинський // Academia на пошану професора Леоніда Антоновича 

Коваленка: Гуманітарно-суспільні дослідження. – Кам’янець-Подільський, 

1997. – С. 116–118. 

13. Взаємодія фабульного і сюжетного часу в історичній епопеї Івана Огієнка 

”Наш бій за державність”/ О.С. Волковинський // Духовна і науково-

педагогічна діяльність І.І.Огієнка (1882–1972) в контексті українського 

національного відродження. – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 240–242. 



 

14. Особенности метрической системы С.Я. Надсона/ О.С. Волковинский // 

Збірник наукових праць викладачів педагогічного факультету. – Серія 

педагогічна. –Кам’подільський педагогічний університет, 1997. – Вип. ІІ. – 

С. 95–102. 

15. Субъективация повествования в "Конармии" И. Бабеля/ О.С. Волковинський 

// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського даржавного 

педагогічного університету. Серія філологічна. – Кам’янець-Подільський, 

1998. – Вип. 2. – С. 200–204. 

16. Актуализация эпитета в рассказе А. Платонова "Государственный житель"/ 

О.С. Волковинский // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного 

педагогічного університету. Філологічні науки. –Кам’янець-Подільський, 

1999. – Вип. 3. – С. 31–37. 

17. Выразительность эпитета в поэзии И. Анненского/ О.С. Волковинский 

Д.Крушинська, Л.Шевчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського 

державного педагогічного університету. Філологічні науки. – Кам’янець-

Подільський, 2000. – Вип. 4. – С. 101–109. 

18. Эпитет как средство лиризации прозы (на материале повести В. Катаева 

"Белеет парус одинокий")/ О.С. Волковинский // Наукові праці Кам’янець-
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Газін Володимир Прокопович,  

професор, доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії 

 Народився 24 серпня 1936 р. у селі Нове Поріччя Городоцького району 

Хмельницької області (тоді Кам’янець-Подільської) в сім’ї колгоспників. Батько 

Газін Прокіп Васильович – уродженець Брянської області Російської Федерації, 

котрий після роботи на вугільних шахтах Донбасу та служби в армії був посланий 

на Поділля будувати колгоспи, мати Параска Іванівна – місцева. З початком війни 

батько пішов на фронт, попав у полон під Києвом, повернувся додому і 1942 року 

був відправлений на роботу до Німеччини, де за диверсію на військовому заводі 

був розстріляний. 1944 року Володимир Газін пішов у перший клас. Клас був 

сирітським. У центрі села років через 20 появився обеліск з іменами 240 загиблих 

на війні односельчан.  

На все життя ліг у його пам’ять страшний голод 1947 р. Хто пережив його, 

більш за все на світі цінує хліб. Повною мірою зазнав долі дітей, батьки яких не 

повернулися з війни. Як і його ровесники, навчився виживати за будь-яких 



 

обставин і не втрачати при цьому людської гідності. Відповідальними за всю 

чоловічу роботу тоді ставали рано і якоюсь мірою навіть гордилися цим. 

1951 року з Похвальним листом закінчив семирічку, після чого продовжив 

навчання у Хотинському педучилищі (Буковина), яке закінчив з відзнакою. 

Викладачі педучилища запам’яталися йому як справедливі, чесні й порядні люди, 

прекрасні педагоги. Особливо часто згадує викладача української мови та 

літератури Снігура Степана Олексійовича (пізніше проявився як письменник) – 

прекрасного знавця свого фаху, майстра педагогічної справи, великого оптиміста, 

простого й щирого в ставленні до учнів.  

Педагогічну діяльність почав 1955 року в школах Городоцького району 

Хмельницької області вчителем математики та фізики, оскільки і в школі, і в 

педучилищі перевагу віддавав фізико-математичному циклу навчальних 

дисциплін. Коли його запитують, як вчилися і вчаться учні (студенти) тоді й тепер, 

він відповідає: “По - різному”. Завжди, в усі епохи є учні вірні жадобі знань й 

обов’язку, які вчаться добре, і навпаки. І завжди так буде. Інакше людство 

зупиниться в своєму розвитку й почне деградувати. Хоча стимули до опанування 

знань можуть бути різними. Поряд з математикою захоплювався літературою та 

історією. Остання й стала, врешті-решт, життєвим вибором. Хоча в дитинстві 

мріяв бути геологом. 

1956 року став студентом 1 курсу історичного факультету Чернівецького 

державного університету. Студентські роки в спогадах, навіть через багато років, 

завжди привабливі і згадуються з ліричним, особливим настроєм у плинному часі 

життя: лекції, семінари, колоквіуми, заліки, екзамени, диспути, наукові 

конференції. А в години дозвілля - вечори відпочинку на факультетах, походи на 

танці в “залізку” (Будинок культури залізничників), на “дах” (Будинок офіцерів), в 

“палац” (Палац текстильників). 

 1961 року отримав диплом з відзнакою. “Розлетілись ми в різні краї, і майже 

всі залишилися вірні обраному фаху. Лише Боря Ящук подався в КДБ та Мар’ян 

Дмитрук – у міліцію. Перший дослужився до майора, другий став полковником. 

Інші відзначилися в науковій та педагогічній діяльності. Так, Михайло Мунтян – 



 

добре відомий московський учений, Ботушанський Василь – знаний спеціаліст у 

галузі аграрної історії. Обидва - доктори історичних наук. Кандидатами 

історичних наук стали Вакуленко Ліна, Хільчевський Станіслав, Соломко Едуард, 

Шилін Василь. Та й інші ніколи не пасли задніх, а дехто й досі не пасе. А було ж 

нас на курсі всього 23 студенти: 17 хлопців і 6 дівчат.  

Враження про Альма-матер залишилося на все життя. З пошаною і 

вдячністю й досі згадує Володимир Прокопович факультетських викладачів. 

Майже всі – колишні фронтовики: Ліщенко М.О., Габ Г.С., Черезов Є.В., Гриценко 

І.А., Пономарьов О.М., Ципко К.Г., інші. Це була плеяда високоморальних, 

високопорядних, відданих справі навчання й виховання студентства наставників. 

Однак найбільшою прихильністю і повагою серед студентів користувався 

викладач історії південних і західних слов’ян та нової і новітньої історії країн 

Європи та Америки доцент Теодорович Іван Михайлович. Йому був властивим 

рідкісний у ті часи демократизм у відносинах зі студентами. Володів особливим 

даром розпізнавати у, здавалося б, звичайному студенті майбутнього вченого-

дослідника. Саме він сприяв путівці у велику науку таких нині відомих учених, як 

Чорній А.І., Мунтян М.О., Копилов А.О., Сич О.І., Фісанов В.П. та багатьох інших. 

В Івана Михайловича була не тільки добра й щедра душа, але й особлива метода 

роботи з початкуючими науковцями. Він шукав і знаходив можливості для 

продовження навчання студента, що подавав надії майбутнього вченого, давав 

широкий простір для осмислення наукової ідеї. Коли ж вона окреслювалася, 

підказував: “Це треба обглодати”. Що це означало, знали лише ті, хто мав щастя 

спілкуватися і працювати з професором. Його любили й поважали, вчилися в нього 

працездатності й доброти, прислухалися до його порад. Його оточувала якась 

своєрідна, лише йому властива аура душевності й щирості. 

Після закінчення Чернівецького державного університету В.П. Газін з 1961 

по 1976 рік працював у Ворохтянській середній школі Івано-Франківської області. 

Вчительський колектив був молодим, незаангажованим і демократичним (навіть в 

часи брежнєвського неосталінізму), а учні - сумлінними в навчанні й 

талановитими спортсменами з різних видів лижного спорту (серед них були 



 

чемпіони України і навіть Радянського Союзу). Молодий учитель історії, 

суспільствознавства та військової справи виявився висококваліфікованим знавцем 

свого предмету. Завідуючий обласним відділом народної освіти Федорів, 

побувавши на уроці, дозволив Володимиру Прокоповичу не писати поурочних 

планів-конспектів. В.П. Газін на уроках завжди працював над однією важливою 

проблемою: як навчити учня самостійно мислити, мати свою власну думку при 

аналізі явища і події. Не зважаючи на заманливі пропозиції змінити професію, 

стати адміністратором, функціонером, співробітником спецслужби, він делікатно 

відмовлявся і продовжував свою педагогічну діяльність. І назавжди серцем і 

душею прикипів до Карпат. Полюбив і їх, і чудових працьовитих, дотепних і 

справедливих та гордих людей, які живуть там. А Карпати й справді обійшов, і не 

раз, вздовж і впоперек, коли під час канікул працював інструктором туристичного 

табору і ціле літо проводив у походах.  

І все ж школа – тісні рамки для того, хто прагне попробувати себе в 

науковому дослідництві. А тому в 1971-1975 рр. пройшов аспірантуру (заочна 

форма навчання) у Чернівецькому університеті зі спеціальності “Всесвітня 

історія”, а 1976 року зайняв посаду асистента кафедри загальної історії в 

Кам’янець-Подільському державному педінституті, куди запросив його проректор 

з наукової роботи А.О. Копилов, з яким були знайомі з студентських років. Під час 

співбесіди тодішній завідуючий кафедрою загальної історії проф. Л.А. Коваленко, 

сказав коротко: “Ви нам підходите”. Залучав нового асистента до викладацької 

роботи проф. Коваленко Л.А. просто, по-дружньому, без будь-яких настанов і 

менторства. Він говорив спокійно і буденно: “Завтра прочитаєте лекцію “Малі 

країни Європи у другій половині ХІХ ст.” Після кількох занять він раптом заявив: 

“Хотів би посидіти у Вас на лекції”. А потім у лекторській, коли зібрались 

викладачі, Леонід Антонович сказав всього два слова: “Він досвідчений”. Це була 

висока похвала.  

На кафедрі загальної історії він зустрів однодумців – демократично 

налаштованих викладачів, позбавлених позерства, пихатості, двоїстості, 

зневажливого ставлення до людей. Тобто того, що було характерне пізній 



 

радянській епосі. І потекли будні викладацько-педагогічної роботи. Лекції, 

семінари, консультації, заліки, екзамени, курсові, дипломні. Скільки їх і хто 

рахував? Скільки років пропливло, скільки студентів пройшло, людських доль, 

натхнень, талантів і простих пошукачів дипломів. Світ безкінечно різний. У тому 

числі і людей. Хтось назавжди увійшов у пам’ять, а хтось залишився на її узбіччі, 

Запам’ятовуються люди яскраві, а події непересічні, інколи тривожні, а інколи 

доленосні. 

1979 року в Ужгородському університеті В.П. Газін захистив кандидатську 

дисертацію на тему “Боротьба німецького імперіалізму за відновлення втрачених 

позицій в Центральній Європі після Версальського договору (1919-1933 рр.)” 

(керівник проф. І.М. Теодорович). Дисертаційне дослідження було наслідком 

кількарічних пошуків у багатьох бібліотеках та архівах. Воно остаточно визначило 

його наукові інтереси: Німеччина, а точніше Ваймарська республіка – Німеччина 

між кайзером і фюрером. У 2001 році в Чернівецькому національному університеті 

імені Ю. Федьковича була захищена докторська дисертація на тему “Східна 

політика Ваймарської республіки в 1919-1933 рр.” 1987 року отримав вчене звання 

доцента кафедри загальної історії. У лютому 2004 р. – професора, 2009-го – 

почесне звання заслуженого працівника освіти. 

З відновленням української незалежності постали нові завдання перед 

ученими України. Необхідно було подати всебічну допомогу викладачам історії 

загальноосвітніх шкіл, ВНЗ, увести в обіг нові матеріали, дати з позицій історизму 

та об’єктивізму нову трактовку історичним процесам після 1945 року. 1995 року 

з’явився навчальний посібник, який витримав два видання й отримав позитивну 

оцінку учителів, студентів та викладачів.  

Сьогодні В.П. Газін – професор кафедри всесвітньої історії Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Веде курс новітньої 

історії країн Європи та Америки, керує практикою студентів. І завжди говорить їм: 

“ Коли ти йдеш на урок, думай і готуйся так, ніби ти йдеш на найважливіший і 

найголовніший урок у твоєму житті. Тоді всі уроки у тебе будуть успішні”.  



 

Він один з провідних германістів в Україні. Автор монографії “Економіка і 

зовнішня політика Ваймарської республіки (1925-1933 рр.): східно-європейські 

аспекти», автор і співавтор 5 підручників і посібників з новітньої історії країн 

Європи та Америки для студентів історичних факультетів вищих навчальних 

закладів. Ним опубліковано понад 50 статей з німецької історії. Географія їх друку 

досить обширна: Київ, Дніпропетровськ, Рівне, Вінниця, Тернопіль, Чернівці, 

Москва, Свердловськ (нині Екатеринбург). Його статті друкувалися в часописі 

“Сучасність”, тижневику “Дзеркало тижня”. Співпрацює з газетою “День”, де 

опублікував низку статей і коментарів. Усі вони присвячені гострим проблемам 

сьогодення і стосуються як внутрішнього життя нашої країни, так і міжнародних 

відносин. 

Наукові праці В.П. Газіна 

І. Окремі видання 

1. Економіка і зовнішня політика Веймарської республіки (1925-1933 рр.): 

східноєвропейські аспекти / В.П. Газін. – Кам'янець-Подільський: Наук.-видав. 

відділ Кам'янець-Поділ. держ. пед. ін-ту, 1994. – 183 с. 

2. Економіка і зовнішня політика Веймарської республіки (1925-1933 рр.): 

східноєвропейські аспекти / В.П. Газін. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-

Поділ. держ. пед. ун-т, інформ.-видав. відділ, 1999. – 152 с. 

3. Новітня історія країн Європи та Америки 1945-2000: навч. посіб. / В.П. Газін, 

С.А. Копилов. – Кам'янець-Подільський: Абетка, 2000. – 475 с. 

4. Новітня історія країн Європи та Америки 1918 – 1945 рр. : підручник для студ. 

вищих навч. закладів. – 2-е вид., доповн., перероб. / Газін В.П., Копилов С.А. – 

К.: Видав.Дім «Слово», 2003. – 472 с. 

5. Новітня історія країн Європи та Америки 1945-2002 роки: навч.посіб. / В.П. 

Газін, С.А. Копилов; за ред. А.О. Копилова. – К.: Либідь, 2004. – 624 с. 

6. Новітня історія країн Європи та Америки 1918 - 1945 рр. : підручник для студ. 

вищих навч. закладів. – 2-е вид., доп., перероб. / Газін В.П., Копилов С.А. – К.: 

Видав. Дім «Слово», 2008. – 472 с. 



 

7. Актуальні проблеми сучасності: історія і світова політика: монографія / В.П. 

Газін. – К.: Видав. дім «Слово», 2009. – 424 с. 

8. Україна і світ / В.П. Газін. – 2-е вид., перероб. і доп. – Кам'янець-Подільський, 

2011. – 50 с. 

9. Історія міжнародних відносин ХХ ст. / В. П. Газін, А. Ю. Скрипник, І. М. 

Завадська. - Кам’янець-Подільський, 2011. – 200 с. 

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць 

10. Реваншистські концепції в «східній політиці» реакційних кіл Веймарської 

республіки / В.П.Газін // Питання нової та новітньої історії: респ. міжвід. наук. 

збірн. – К., 1975. – Вип. 21. – С. 54-66. 

11. Німецька експансія в Центральній Європі і підтримка її міжнародним 

імперіалізмом (1919 – 1929 рр.) / В.П.Газін // Питання нової та новітньої 

історії: респ. міжвід. наук. збірн. –Харків, 1977. – Вип. 23. – С. 99-107. 

12. Рецензія на книгу: W.Ruge. Das Ende von Weimar. Monopolkapital und Hitler / 

В.П.Газин // Вопросы истории. – 1984. – № 11. – С. 169-171. 

13. Монополии и перевооружение Германии во второй половине 20-х – начале 30-

х годов / В.П. Газин // Вопросы новой и новейшей истории: респ. межвед. науч. 

сб. – К., 1984. – Вып. 30. – С. 58-66. 

14. "Срединная Европа" в агрессивных планах Веймарской республики / В.П. 

Газин // Политика великих держав на Балканах и Ближнем Востоке в новейшее 

время: сб. научн. трудов. – Свердловск: УрГУ, 1987. – С. 5-14. 

15. Германские монополии и политика правительств Веймарской республики в 

Центральной и Юго-Восточной Европе (1925 – 1932) / В.П. Газин // 

Международные отношения на Балканах и Ближнем Востоке: сб. науч. трудов. 

– Свердловск: УрГУ, 1988. – С. 22-31. 

16. Локарно и проблема "мирной ревизии" Версальского договора в 1925 – 1927 гг. 

/ В.П. Газин // Политика великих держав в Центральной Европе, на Балканах и 

Ближнем Востоке в новейшее время: сб. науч. трудов. – Свердловск: УрГУ, 

1989. – С. 16-26. 



 

17. К вопросу об аншлюсе Австрии в период Веймаркой республики / В.П. Газин // 

Вопросы новой и новейшей истории: респ. межвед. науч. сб. – К.: Либідь, 1991. 

– Вып. 37. – С. 78-86. 

18. Дві тенденції в сучасній Європі / В.П.Газін // Сучасність. – 1993. – № 9. – С. 89-

93. 

19. Проблема національних меншин у новітній час: веймарська історія та 

СНДівська реальність / В.П. Газін // Сучасність. – 1994. – № 7-8. – С. 86-92. 

20. Политические аспекты сотрудничества рейхсвера и Красной Армии в 1920 – 

1932 годах / В.П. Газин // Вопросы германской истории: міжвуз. зб. наук. 

праць. – Д.: ДДУ, 1995. – С.104-107 

21. Капіталізм за останніх сто років: генеза і метаморфози / В.П.Газін // Наукові 

праці історичного факультету. – Кам'янець-Подільський, 1995. – Т.1. – С. 17-

36. 

22. Німецький капітал і радянсько-німецькі відносини в 1925-1932 рр. / В.П. Газін 

// Наукові праці Кам'янець-Подільського державного педагогічного 

університету: іст. науки. – Кам'янець-Подільський: К-ПДПУ, 1997. – Т.1(3). – 

С. 159-172. 

23.  Еволюція агресивних планів Гітлера в 1924-1932 рр. / В.П.Газін // Творчі 

вершини вченого: зб. наук. праць до 60-річчя від дня народження доктора іст. 

наук, проф. М.Г. Кукурудзяка. – Кам'янець-Подільський: К-ПДПУ, 1998. – С. 

249-254. 

24. Мотиви і цілі радянсько-німецького зближення. СРСР в німецькій політиці 

балансування / В.П. Газін // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного 

педагогічного університету: іст. науки. – Кам'янець-Подільський: К-ПДПУ, 

1998. – Т.2 (4). – С. 257-264.  

25. Особливості зовнішньоекономічної політики Німеччини в країнах Центральної 

та Південно-Східної Європи (ІІ половина 1920 – поч. 1930-х років) / В.П. Газін 

// Наукові записки. Серія: Історія. – Тернопіль, 1999. – Вип. 1Х. – С. 129-133. 



 

26. Радянсько-німецькі стосунки та Україна (20-ті – початок 30-х років) / В.П. 

Газін // Питання історії України: зб. наук. статей. – Чернівці: Золоті литаври, 

1999. – Т.3. – С. 168-176. 

27. Густав Штреземан: історичний портрет в історіографії та сучасності / В.П. 

Газін // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки. – К.: Ін-т іст. 

України НАН України, 1999. – Вип. 8. – С. 215-244. 

28. Економіка у зовнішній політиці Ваймарської республіки / В.П. Газін // Наукові 

записки. Серія: Історія. – Тернопіль, 2000. – Вип. 10. – С. 229-233. 

29. Німецько-американська економічна співпраця у другій половині 20-х років. 

Мотиви і форми / В.П. Газін // Питання історії нового та новітнього часу: зб. 

наук. статей. – Чернівці: Рута, 2000. – Вип. 7. – С.145-150. 

30. Наростання німецької реваншистської діяльності в Центральній і Південно-

Східній Європі (кінець 20-х – початок 30-х років). Її прийоми і методи / В.П. 

Газін // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного педагогічного 

університету: іст. науки. – Кам'янець-Подільський: К-ПДПУ, 2000. – Т.4 (6). – 

С. 266-272. 

31. Німецькі національні меншини у східній політиці Веймарської республіки 

після Локарно / В.П. Газін // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і 

знахідки. – К.: Інститут історії України НАН України, 2000. – Вип. 9. – С. 186-

196. 

32. Вплив плану Дауеса на промисловий розвиток Німеччини в роки стабілізації / 

В.П.Газін // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. – 

Чернівці: Рута, 2000. – Вип. 96-97: Історія. – С. 52-59. 

33. Легалізація німецької реваншистської політики на Сході Європи після Локарно 

/ В.П. Газін // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного педагогічного 

університету: іст. науки. – Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2001. – Т.5 (7). – С. 

279-286. 

34. Націонал-соціалізм і комунізм в контексті німецької історії початку 30-х років / 

В.П. Газін // Вопросы германской истории: сб. науч. трудов в 2 ч. – Д.: ДНУ, 

2001. – Ч.2. – С. 246-252. 



 

35. «Пан-Європа» Коуденгове-Калергі: ревізія Версаля чи інтеграція Європи / В.П. 

Газін // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: наук. записки 

Рівненського держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне: РДГУ, 2001. – Вип. 1, ч. 2. – С. 210-

216. 

36. Ваймарське суспільство і східна політика / В.П. Газін // Наукові праці 

Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету: іст. науки. – 

Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2001. – Т.6 (8). – С. 225-233.  

37. Сутність, головні чинники і періодизація східної політики Ваймарської 

республіки / В.П. Газін // Матеріали IV Буковинської міжнародної історико-

краєзнавчої конференції. – Чернівці: ЧНУ імені Юрія Федьковича, 2001. – С. 

208-211.  

38. Україністика на сторінках часопису «Славяноведение» / В.П. Газін // Наукові 

праці Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету: іст. 

науки. – Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2002. – Т.8(10). – С. 27-31. 

39. Агресивні плани націонал-соціалістів в контексті східної політики Ваймарської 

республіки / В.П.Газін // Історико-політичні проблеми сучасного світу: зб. 

наук. статей. – Чернівці: Рута, 2002. – Т. 9. – С. 40-47. 

40. Колоніальна ностальгія у Ваймарській республіці / В.П.Газін // Наукові 

записки Тернопільського державного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка. Серія: Історія / за заг. ред. проф. М.М.Алексієвця. – 

Тернопіль, 2002. – Вип. 2. – С. 118-123. 

41. Німецька революція 1918 – 1919 рр. у дзеркалі сучасності / В.П. Газін // 

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського: зб. наук. праць / за заг. ред. проф. П.С.Григорчука: 

Серія: Історія. – Вінниця, 2003. – Вип. 5. – С. 195-200. 

42. У пошуках «нової інтегральної моделі» / В.П.Газін // Наукові праці Кам'янець-

Подільського державного педагогічного університету: Іст. науки. – Кам'янець-

Подільський: К-ПДПУ, ІВВ, 2003. – Т.11. – С. 367-376. 

43. Східна політика Ваймарської республіки у перші повоєнні роки / В.П. Газін // 

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені 



 

Михайла Коцюбинського: зб. наук. праць / за заг. ред. проф. П.С.Григорчука: 

Серія: Історія. – Вінниця, 2003. – Вип. 6. – С. 190-196.  

44. Веймарське суспільство напередодні 30 січня 1933 р. / В.П. Газін // Міжнародні 

зв'язки України: наукові пошуки і знахідки: міжвід. зб. наук. праць. – К.: Ін-т 

іст. України НАН України, 2003. – Вип. 9. – С. 207-217. 

45. Гіперінфляція 1922 – 1923 рр. у Ваймарській республіці: вплив на суспільство, 

шляхи подолання / В.П.Газін // Вопросы германской истории: сб. науч. статей. 

– Д.: РВВ ДНУ, 2003. – С. 212-219. 

46. Уроки веймарскої історії / В.Газін // Дзеркало тижня. – 2004. – 25 груд. 

47. Ваймарська демократія: між крайніми лівими та правим тоталітаризмом / В.П. 

Газін // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету: іст. 

науки. – Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2005. – Т.15: На пошану професора 

Л.В.Баженова. – С. 243-251. 

48. Ваймарська історія в контексті комуністичного сьогодення / В.П. Газін // 

Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: наук. записки Рівнен. 

держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне, 2005. – Вип. 7. – С. 292-297. 

49. НАТО на зламі століть: український шлях / В.П. Газін // Море. – 2008. – №1. – 

С. 136-145. 

50. Проблема французько-німецького примирення після Першої світової війни в 

історичному вимірі / В.П. Газін // Проблемы германской истории: сб. науч. 

статей. – Д.: РВВ ДНУ, 2008. – С. 268-278. 

51. http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fchnpu.ed

u.ua%2Flib%2Fdoc%2Fviqni.rtf&lr=27784&text=%D0%93%D0%B0%D0%B7%D

1%96%D0%BD%20%D0%92.%D0%9F.&l10n=uk&mime=doc&sign=cdbdc068e3

3f939d3bdd5f1109dbae52&keyno=0 - 

YANDEX_29http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F

%2Fchnpu.edu.ua%2Flib%2Fdoc%2Fviqni.rtf&lr=27784&text=%D0%93%D0%B0

%D0%B7%D1%96%D0%BD%20%D0%92.%D0%9F.&l10n=uk&mime=doc&sign

=cdbdc068e33f939d3bdd5f1109dbae52&keyno=0 - 

YANDEX_28http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fchnpu.ed
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F


 

%2Fchnpu.edu.ua%2Flib%2Fdoc%2Fviqni.rtf&lr=27784&text=%D0%93%D0%B0

%D0%B7%D1%96%D0%BD%20%D0%92.%D0%9F.&l10n=uk&mime=doc&sign

=cdbdc068e33f939d3bdd5f1109dbae52&keyno=0 - YANDEX_30Нова балканська 

криза на рубежі століть / 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fchnpu.ed

u.ua%2Flib%2Fdoc%2Fviqni.rtf&lr=27784&text=%D0%93%D0%B0%D0%B7%D

1%96%D0%BD%20%D0%92.%D0%9F.&l10n=uk&mime=doc&sign=cdbdc068e3

3f939d3bdd5f1109dbae52&keyno=0 - 

YANDEX_29 Вhttp://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%

2F%2Fchnpu.edu.ua%2Flib%2Fdoc%2Fviqni.rtf&lr=27784&text=%D0%93%D0%

B0%D0%B7%D1%96%D0%BD%20%D0%92.%D0%9F.&l10n=uk&mime=doc&si

gn=cdbdc068e33f939d3bdd5f1109dbae52&keyno=0 - YANDEX_31. 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fchnpu.ed

u.ua%2Flib%2Fdoc%2Fviqni.rtf&lr=27784&text=%D0%93%D0%B0%D0%B7%D

1%96%D0%BD%20%D0%92.%D0%9F.&l10n=uk&mime=doc&sign=cdbdc068e3

3f939d3bdd5f1109dbae52&keyno=0 - 

YANDEX_30Газін http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3

A%2F%2Fchnpu.edu.ua%2Flib%2Fdoc%2Fviqni.rtf&lr=27784&text=%D0%93%D

0%B0%D0%B7%D1%96%D0%BD%20%D0%92.%D0%9F.&l10n=uk&mime=doc

&sign=cdbdc068e33f939d3bdd5f1109dbae52&keyno=0 - YANDEX_32 // 

Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: наук.записки Рівнен. 

держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне, 2008. – Вип. 12. – С. 214-220. 

52. НАТО на рубежі століть: українська Голгофа / В.П.Газін // Україна – НАТО – 

діалог стратегічного партнерства. – Кам'янець-Подільський, 2008. – С. 2-7. 

53. Східна політика Ваймарської республіки в повоєнній історіографії / В.П.Газін 

// Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка: іст. науки. – Кам'янець-Подільський: К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2008. 

– Вип.1. – С. 169-179. 

54. Г.Штреземан – провідник єдиної Європи / В.П.Газін // Наукові праці 

Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: іст. 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fchnpu.ed
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fchnpu.ed
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3


 

науки. – Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2010. – Т. 20: На пошану професора 

І.В.Рибака. – С. 436-451. 

55. Звивистий шлях в НАТО / Володимир Газін // День. – 2010. – 16 лют. 

56. Українське село: відродження чи модернізація? / Володимир Газін, Віталій 

Нечитайло // День. – 2010. – 17 листоп. 

57. У зоні активності двох полюсів. Київ повертається до «човникової політики» 

між Брюсселем і Москвою? / Володимир Газін // День. – 2010. – 28 груд. 

58. Протистояння в Україні навколо вступу до НАТО: витоки і причини / В.П.Газін 

// Збірник наукових праць «Політологічні студії». – Кам'янець-Подільський: К-

ПНУ імені Івана Огієнка, 2010. – Вип.1. – С. 24-33. 

59. «Русский мир»: нова реальність старого міфу / В.Газін // Дзеркало тижня. – 

2011. – 15 квіт.  

60. У замкнутому колі ділеми / Володимир Газін // День. – 2011. – 19 трав. 

61. Внутрішньополітичні процеси і формування зовнішньої політики / В.П.Газін // 

Незалежність України: проблеми, поступ, перспективи: зб. матер. круглого 

столу. – Кам'янець-Подільський: К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2011. – С. 18-22. 

62. Виборчий закон у дискурсі пошуків / В.П.Газін // Збірник наукових праць 

«Політологічні студії». – Кам'янець-Подільський: К-ПНУ імені Івана Огієнка, 

2011. – Вип.2. – С. 5-11. 

63. Проблема вивчення всесвітньої історії в Україні / В. Газін // Українознавство. – 

К., 2011. – № 4. – С. 217 – 219.  

Про В.П. Газіна 

1. Газін Володимир Прокопович // http://uk.wikipedia.org. 

2. Газін Володимир Прокопович // Хто є хто на Хмельниччині. – К., 2004. – Вип. 

2. – С. 57.  

3. Степанков В.С. Володимир Прокопович Газін / В.С. Степанков // Освіта , наука 

і культура на Поділлі: зб. наук. праць. – Кам'янець-Подільський, Оіюм, 2006. – 

Т.7: Матеріали третього круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух 

на Поділлі у XVIII – на початку ХХІ ст.». – С. 399-408. 

http://uk.wikipedia.org


 

4. Степанков В.С. Газін Володимир Прокопович / В.С. Степанков // Кам'янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка в особах. – 

Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2008. – Т.3. – С. 56-66. 

5. Педагог, учений-германіст // Кам’янчани – заслужені працівники України. – 

Кам’янець-Подільський, 2011. – С. 33-34.  

 
Грипас Надія Яківна, 

професор кафедри української мови, 
кандидат філологічних наук, професор 

(1928–2005) 
 

Надія Яківна Грипас (дівоче прізвище – 

Яценко) народилася 26 червня 1928 року в с. 

Храпачів Білоцерківського р-ну Київської обл. 

Була третьою дитиною з п’яти, про яких 

піклувалася тільки мати-колгоспниця, інвалід 

другої групи. Перший учитель Степан 

Омелянович Олексієнко своїм чуйним ставленням 

зародив у Надії бажання стати вчителькою. 

Через бідування сім’ї Надія не могла навчатись у середній школі, яка була 

за 15 км у райцентрі. 1945 року, після закінчення семирічки, вступила до 

сільськогосподарського технікуму, який забезпечував житлом і стипендією. 

Після закінчення навчання протягом трьох років працювала зоотехніком. Але 

мрія не згасала. 

Успішно склавши іспити, стала студенткою філологічного факультету 

Київського педінституту. Уже на другому курсі отримала підвищену стипендію 

– єдине джерело достатку, наприкінці навчання – диплом з відзнакою. А далі – 

аспірантура, підтримка і доброзичливість викладачів, особливо професорів 

М.А.Жовтобрюха та А.П.Медушевського. Болючим спогадом залишився 

останній рік навчання в аспірантурі, коли з’ясувалося, що викладачі української 

мови в Україні зайві (повсюдно скорочувалися кафедри української мови). 

Довелося випускникам аспірантури самотужки шукати роботу. 



 

Н.Я. Грипас учителювала, працювала вихователькою школи-інтернат у 

Донецьку. Одночасно виконувала обов’язки позаштатного інспектора мови 

Донецького міськВНО. Участь в інспектуванні дала можливість вивчати школу, 

досвід учителів української і російської мов, що знадобилося й під час 

викладацької роботи в Донецькому педагогічному інституті (1962-1966). 

Важкий для здоров’я клімат м. Донецька змусив Н.Я. Грипас переїхати на 

Поділля. З 1 вересня 1966 р. розпочала трудову діяльність у Кам’янець-

Подільському державному педагогічному інституті на кафедрі української мови 

філологічного факультету на посадах асистента, старшого викладача, доцента. 

У січні 1967 року захистила кандидатську дисертацію «Лексика художніх 

творів П.А. Грабовського». 

З 1977 року по 1990 рік працювала на факультеті початкового навчання 

завідувачем кафедри мовознавства і методики початкового навчання. Постійно 

допомагала й учителям області. Традиційними були виїзні засідання кафедри, 

де обговорювалися важливі питання лінгводидактики й учительської практики. 

Часто як ілюстрування методичних порад проводила й сама уроки. На базі ЗОШ 

№ 1 міста Старокостянтинова вела постійнодіючий семінар “Робота над 

образним значенням слова на уроках читання у початкових класах”. Логічним 

завершенням семінару стали методичні рекомендації на допомогу молодим 

вчителям початкових класів – “Робота над художнім текстом на уроках 

читання”, що вийшли друком 1983 року, які водночас акумулювали основні 

положення посібника “Робота над текстом у початкових класах”, виданого 1986 

року. 

Н.Я. Грипас організувала науково-методичну проблемну групу, яка діяла 

на базі Кам’янець-Подільської ЗОШ № 12. До складу групи входили усі вчителі 

початкових класів школи і студенти, що виконували дипломні роботи. 

Проблема, над якою працювала група, була “Використання таблиць на уроках 

мови в початкових класах”. Таблиці, які склала Н.Я. Грипас, тут апробувалися. 

Кожна таблиця обговорювалася на засіданнях групи. Експериментальне 

апробування сприяло виходу “Таблиць з української мови для третього класу” 



 

(1983) та методичних вказівок до них (1984), а також статті “Таблиця як засіб 

навчання мови” у журналі “Початкова школа”. 

Планомірно і послідовно організовувала Н.Я. Грипас вивчення й 

узагальнення передового досвіду вчителів. Оформлялися теки, до яких 

вносилися відомості про самого вчителя, характеристика його майстерності, 

розробки уроків, відвіданих викладачами кафедри, рецензії на уроки, реферати 

учителів, тексти виступів на спільних з кафедрою засіданнях та ін. 1987 року 

вийшли друком методичні поради “Самостійна робота з української мови 

студентів-заочників”. 

1985 року з доповіддю “Роль курсових і дипломних робіт в професійній 

підготовці студентів” виступила на конференції у Мінську, взяла участь у 

складанні програми з української мови. 

На допомогу слухачам і викладачам відділу довузівської підготовки 

написала й надрукувала посібник “Українська мова: методичні поради” (1983 

р.) і “Диктант абітурієнта” (1997). 

1990 року Н.Я. Грипас повернулася на кафедру української мови 

філологічного факультету. Читала курс сучасної української літературної мови, 

шкільний курс мови і методики його викладання, лінгвістичного аналізу 

художнього тексту, а також спецкурс “Робота над текстом”.  

28 лютого 1991 р. отримала атестат професора. 

Надія Яківна перебувала в постійному пошуку ефективних форм роботи зі 

студентами, започаткувала самостійну роботу студентів з нагромадження 

дидактичного матеріалу зі шкільного курсу мови для майбутньої роботи, 

формування “Скриньки молодого вчителя”. Ретельно підготовлений нею 

посібник “Структура складного речення в сучасній українській літературній 

мові” (2001) дав можливість організовувати самостійну роботу студентів на 

кожному практичному і лабораторному занятті з сучасної української 

літературної мови на V курсі. 

Основними напрямами науково-дослідної роботи були 

лінгвостилістичний і лінгводидактичний. Планова наукова тема “Розвиток 



 

зв’язного мовлення учнів на уроках української мови” знайшла відображення в 

кількох статтях. Її науковий доробок склав понад 80 друкованих праць обсягом 

понад 100 др. аркушів. Серед них – два підручники української мови для вищих 

навчальних закладів, 14 посібників, статті, тези доповідей, виголошених на 

конференціях у Києві, Мінську, Дрогобичі, Черкасах, Ніжині та ін. 

Рецензувала Н.Я. Грипас автореферати кандидатських і докторських 

дисертацій. Починаючи з 1972 року, керувала підготовкою курсових та 

дипломних робіт. Вела науково-проблемну студентську групу “Розвиток 

зв’язного мовлення”. Працювала з магістрантами: читала лекції і вела 

практичні заняття з сучасної української мови, керувала написанням 

магістерських робіт. Щорічно брала участь у роботі Малої академії наук як 

член або голова конкурсної комісії. 

Активною була Надія Яківна і в громадській роботі: виконувала 

доручення факультету (член ради факультету, член комісії з наукової роботи 

студентів, редактор збірників наукових праць), була членом вченої ради 

інституту, головою комісії з внутрівузівського контролю, членом 

університетської методичної ради, виконувала доручення МОН України як член 

комісії з обстеження стану навчально-виховного процесу в інших ВНЗ України, 

як член комісії зі складання навчального плану для педагогічних факультетів, 

як член державної комісії з розгляду та оцінки рукописів, навчальних 

посібників і програм з української мови. 

За сумлінну працю удостоєна медалі “Ветеран праці” (1984), знака 

“Відмінник народної освіти” (1986), почесного звання “Заслужений працівник 

народної освіти України” (1993). 

У червні 2005 року Надія Яківна Грипас відійшла у вічність. 

Наукові праці Н.Я. Грипас 

І. Окремі видання 

1. Сучасна українська літературна мова : тематика контрольних робіт. Спец. 

"Українська мова і література" / Н.Я. Грипас. – К. : Вища школа, 1970. – Ч. 

1. – 56 с. 



 

2. Сучасна українська мова : контрольні роботи. Спец. "Українська мова і 

література" / Н.Я. Грипас. – К. : Вища школа, 1972. – Ч. 2. – 84 с. 

3. Сучасна українська мова : контрольні роботи. Спеціальність "Українська 

мова і література" / Н.Я. Грипас. – К. : Вища школа, 1975. – Ч. 3. – 49 с. 

4. Державний екзамен з української мови та методики її викладання : програма 

для студ. Спец. 2121 “Педагогіка і методика початкового навчання” / Н.Я. 

Грипас, Г.П. Ткачук. – К. : РНКВ, 1981. 

5. Українська мова : метод. поради для викладачів та слухачів підгот. 

відділень : навч. посіб. / Н.Я. Грипас, П.С. Каньоса, В.С. Карпалюк, С.М. 

Дмітрієв. – Кам'янець-Подільський, 1983. – 70 с. 

6. Робота над художнім текстом на уроках читання : метод. рек. на допомогу 

молодим вчителям початкових класів / Н.Я. Грипас, Г.О. Галеєва. – 

Хмельницький, 1983. – 24 с. 

7. Таблиці з української мови для 3 класу : навч. посіб. / Н.Я. Грипас, М.М. 

Васьковська. – К. : Рад. школа, 1983. 

8. Таблиці з української мови : метод. вказівки (додаток до таблиць) : навч. 

посіб. / Н.Я. Грипас, М.М. Васьковська. – К. : Рад. школа, 1984. 

9. Робота над текстом у початкових класах : посіб. для вчителів / Н.Я. Грипас. 

– К. : Рад. школа, 1986. – 168 с. 

10. Методические рекомендации по педагогической практике студентов 

факультета подготовки учителей началных классов / подгот.: Н.Я. Грипас, 

В.Г. Кузь, Г.Б. Тришневская, М.А. Шатохина. – Кам'янець-Подольский, 

1987. – 36 с. 

11. Самостійна робота з української мови студентів заочної форми навчання : 

метод. поради для студ. Спец. 2121 "Педагогіка і методика початкової 

освіти" / А.С. Хоптяр, Н.Я. Грипас. – Кам'янець-Подільський, 1987. – 57 с. 

12. Виховання і розвиток молодшого школяра у навчальному процесі : метод. 

рек. / Н.Я. Грипас, В.Г. Кузь, Г.Д. Мітін [та ін.]. – Кам'янець-Подільський, 

1988. 

13. Державний екзамен з української мови та методики її викладання : програма 



 

для студ. Спец. 2121 “Педагогіка і методика початкового навчання” / Н.Я. 
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доктор наук з фізичного виховання і спорту, 
професор 

 
Народився 26 травня 1963 р. у м. Кам’янці-

Подільському в сім’ї службовців. Під час навчання 

в СШ № 14 з 1970 по 1978 рр. та в СШ № 8 з 1978 

по 1979 рр. виявляє інтерес до спорту, спочатку до 

спортивної гімнастики, з 14 років – до вільної 

боротьби. Після перемоги у 1979 р. на чемпіонаті 

України серед юнаків завершує загальну освіту у 

Львівському спортивному інтернаті як кандидат до 

юнацької збірної республіки з вільної боротьби. 

Паралельно до успіхів у спорті (за час перебування в навчально-

спортивному закладі двічі був чемпіоном України серед юнаків, срібним 

призером Всесоюзного ДСТ «Колос», четвертим на чемпіонаті СРСР серед 

юнаків з вільної боротьби) сумлінно опановує курс шкільної програми, закінчує 

цей заклад у 1981 р. лише з двома «4», інші – «5». У цьому ж році, успішно 

склавши два з чотирьох іспитів, достроково зараховується до складу студентів 

факультету фізичної культури Кам’янець-Подільського державного 

педагогічного інституту імені В. П. Затонського. 

Протягом навчання наполегливо оволодіває знаннями і паралельно 

продовжує займатися улюбленим видом спорту, щороку здобуваючи для 

навчального закладу призові нагороди на першостях ВНЗ України. 

Розширюючи коло своїх інтересів та уподобань, на 3-му курсі виявляє інтерес 

до науково-дослідної діяльності, яку на факультеті тоді очолював кандидат 

медичних наук, доцент Ю. Б. Кривогорський. Результатом плідної співпраці 

стає написання, успішний захист дипломної роботи та рекомендація Державної 

екзаменаційної комісії до вступу в аспірантуру. 



 

Успішно закінчивши в 1985 р. факультет фізичної культури зазначеного 

ВНЗ (тільки чотири «4», інші – «5») за направленням розпочинає трудову 

діяльність вчителем фізичної культури в с. Гриценки Красилівського району 

Хмельницької області. Паралельно продовжує займатися науковою роботою та 

складає на «відмінно» кандидатський іспит з англійської мови. У листопаді ц. р. 

призивається до лав Збройних Сил СРСР, – до травня 1987 р. проходить 

строкову службу у військах протиповітряної оборони в Ярославському 

військовому окрузі. У вільний час самоосвітою підвищує свій професійний 

рівень фахівця з фізичної культури. 

Після служби в армії повертається у рідне місто, з вересня 1987 р. 

розпочинає роботу в Кам’янець-Подільському державному педагогічному 

інституті. Спочатку працює на посаді лаборанта, з березня 1988 р. – методиста 

педагогічної практики, з вересня – викладача кафедри теорії і методики 

фізичного виховання. З цієї посади в листопаді 1988 р. переводиться на посаду 

стажиста-дослідника Науково-дослідного інституту фізіології дітей і підлітків 

Академії педагогічних наук СРСР (м. Москва). Після однорічного стажування у 

вересні 1989 р. вступає до стаціонарної аспірантури цього науково-дослідного 

закладу. Активно і наполегливо займається науковою діяльністю, результат 

якої –– дострокове завершення аспірантури у зв’язку з успішним захистом у 29-

річному віці (червень 1992 р.) дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика 

фізичного виховання, спортивного тренування та оздоровчої фізичної культури. 

У вересні цього року продовжується науково-педагогічна діяльність Г.А. 

Єдинака на кафедрі теорії і методики фізичного виховання Кам’янець-

Подільського державного педагогічного інституту спочатку як старшого 

викладача, потім – доцента кафедри. Вчене звання доцента підтверджено 

атестатом МОН України у 2004 році. У цей період не залишає поза увагою 

улюблений вид спорту – співпрацює з тренерами міста й учнями спортивних 

секцій з вільної боротьби, ініціюючи створення громадської організації «Міська 



 

асоціація спортивних одноборств» та з моменту її реєстрації в 1994 р. до 2002 р. 

керує нею на посаді президента. 

У 2002 р. обирається на посаду завідувача кафедри теорії і методики 

фізичного виховання Кам’янець-Подільського педагогічного університету, 

очолює її до жовтня 2004 р., після чого терміном на два роки переводиться на 

посаду провідного наукового співробітника університету для завершення 

докторської дисертації. Наприкінці 2002 р. ініціює і створює проблемну 

науково-дослідну лабораторію «Гендерні профілактично-оздоровчі технології 

фізичного виховання і реабілітації», об’єднавши в ній кращих науковців 

факультету, яку очолює дотепер. У 2003 р. в університеті започатковано 

наукову школу Г. А. Єдинака «Розвивальні й оздоровчі технології фізичного 

виховання та реабілітації». 

Продовжуючи активно займатися підготовкою науково-педагогічних 

працівників і молодих науковців з числа перспективних студентів факультету 

фізичної культури досягає вагомих здобутків у цьому виді діяльності: протягом 

1992–2008 рр. під його керівництвом написано й успішно захищено понад 50 

дипломних і бакалаврських, 30 магістерських робіт, а також діє постійний 

студентський науковий гурток, завданням якого є систематичний моніторинг 

фізичного стану школярів міста і району.  

У жовтні 2010 р. в спеціалізованій вченій раді Д. 26.829.02 Національного 

університету фізичного виховання і спорту України (м. Київ) Г. А. Єдинак 

успішно захищає дисертацію «Теоретико-методичні основи рухової діяльності 

дітей з церебральним паралічем у фізичному вихованні» на здобуття наукового 

ступеня доктора наук з фізичного виховання і спорту зі спеціальності 24.00.02 –

– фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.  

З грудня 2010 р. по жовтень 2011 р. входить до складу експертної ради 

Вищої Атестаційної Комісії України (м. Київ) з присудження наукових ступенів 

кандидата та доктора наук з фізичного виховання і спорту.  

У січні 2011 р. МОН України присвоєно вчене звання професора кафедри 

теорії і методики фізичного виховання.  



 

З січня 2011 р. дотепер є членом спеціалізованої вченої ради із захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук (Д.35.829.01 

Львівського державного університету фізичної культури) та кандидата наук 

(К.20.051.10 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника»). З вересня 2011 р. є професором кафедри теорії і методики 

фізичного виховання Львівського державного університету фізичної культури 

та Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.  

Сьогодні під керівництвом професора Г. А. Єдинака над написанням 

дисертацій працює один докторант, 2 здобувачі наукового ступеня доктора наук 

та 2 аспіранти. Найбільш вагомими здобутками є: 8 успішно захищених під 

його керівництвом дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з 

фізичного виховання і спорту (більшість цих молодих науковців успішно 

працює на факультеті фізичної культури нашого університету); виконані за 

його активної консультативної допомоги в очолюваній проблемній лабораторії 

й успішно захищені одна дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата 

педагогічних наук та   дві –– кандидата наук з фізичного виховання і спорту 

відповідно викладачами педагогічного факультету і факультету фізичної 

культури університету. 

Упродовж науково-педагогічної діяльності ним опубліковано понад 130 

наукових праць, з них: 3 монографії, 26 навчальних, навчально-методичних 

посібників і методичних рекомендацій з теорії та методики фізичного 

виховання (5 з них мають гриф МОНМС України), 1 патент на галузеве 

нововведення, понад 50 статей у спеціалізованих фахових виданнях України, 

решта праць –– в інших наукових виданнях. 

Що стосується викладацької діяльності, то вона характеризується 

студентами як високопрофесійна і компетентна. Про це свідчать лекційні та 

практичні заняття з теорії й методики фізичного виховання, основ науково-

дослідної діяльності, методів дослідження у фізичному вихованні, написання 

бакалаврських, дипломних і магістерських робіт. Нагороджений відзнакою «За 

вагомий внесок у розвиток освіти і науки в Кам’янець-Подільському 



 

національному університеті», грамотами обласної і міської державних 

адміністрацій, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка, Львівського державного університету фізичної культури. 
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Кеба Олександр Воодимирович,  
доктор філологічних наук, професор, проректор  

з наукової роботи  
 

Олександр Володимирович Кеба народився 31 

липня 1959 року в місті Старокостянтинові 

Хмельницької області в родині робітників. Зростав у 

звичайних для того часу умовах: жив у приватному 

будинку, допомагав батькам по господарству, 

щоліта виїздив до села Лапківці, що у 

Хмельницькому районі, найкращі враження про яке 

зберіг до сьогодні. 

1976 року закінчив Старокостянтинівську середню школу №8, після чого 

вступив на філологічний факультет Кам’янець-Подільського державного 

педагогічного інституту ім. В.П. Затонського за спеціальністю „Російська мова і 

література”. Навчався на „відмінно” і залюбки займався громадською і 

культурно-масовою роботою: був редактором факультетської стіннівки, брав 

участь у виставах драматичної студії, якою керувала доцент Г.М. Краєвська, 

працював у студентських будівельних загонах. Зокрема, 1978 року в складі 

інтернаціонального студентського будівельного загону „Дружба” відвідав 

Народну Республіку Болгарію. 

Під час навчання в інституті особливо запам’яталися заняття професора 

В.І. Тищенка, доцента Г.М. Краєвської, майбутнього професора і знаного 

сьогодні у всьому світі вченого-літературознавця С.Д. Абрамовича. Під 

керівництвом проф. В.І.Тищенка виконав дипломну роботу „Традиції 

В. Маяковського у творчості А. Вознесенського”, рішенням Державної 

екзаменаційної комісії був рекомендований до навчання в аспірантурі. 

У 1980-1981 роках працював учителем у Новосільській середній школі 

Ярмолинецького району Хмельницької області. Тут збагатився першим 

педагогічним досвідом, навчився цінувати роботу колег-учителів, бачити й 

розвивати в кожному вихованцеві кращі якості.  



 

Восени 1981 року вступив до аспірантури Харківського державного 

педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю „Російська 

література”. Навчався в аспірантурі з перервою, яку зайняла служба в лавах 

Радянської Армії (1982-1983). В армії до високих чинів не дослужився і був 

демобілізований у званні рядового, хоча й зі знаком „Відмінник Радянської 

Армії”. 

Науковим керівником під час навчання в аспірантурі був відомий учений, 

доктор філологічних наук, професор Михайло Федосійович Гетьманець, якому 

надзвичайно вдячний за колосальні уроки професійного і людського зростання.  

Після завершення навчання в аспірантурі 1987 року повернувся до рідного 

навчального закладу, де розпочав викладацьку діяльність на посаді асистента 

кафедри російської та зарубіжної літератури. Повернувся не один, а з молодою 

дружиною, випускницею Харківського педагогічного інституту, Тетяною 

Василівною, та дворічною донечкою Даринкою. Згодом сім’я поповнилася і 

сином Іллею.  

1 квітня 1988 року на засіданні спеціалізованої вченої ради в Одеському 

державному університеті ім. І. Мєчнікова захистив дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата філологічних наук. 

У листопаді 1988 року був призначений на посаду завідувача кафедри 

російської і зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського державного 

педагогічного інституту, керівництво якою здійснював упродовж 10 років. 

Великою заслугою Олександра Володимировича стало створення на кафедрі 

атмосфери доброзичливості й високопрофесійної вимогливості кожного 

викладача до власного наукового й педагогічного зростання. Не випадково 90% 

складу кафедри сьогодні є докторами і кандидатами наук. 

У 1998-2001 роках навчався в докторантурі Харківського державного 

педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Після представлення 

докторської дисертації до захисту в липні 2002 року отримав пропозицію від 

ректора Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету, 

професора О.М. Завальнюка зайняти посаду декана новоствореного факультету 



 

іноземної філології, яку прийняв з почуттям високої відповідальності за 

висловлену довіру.  

Набутий на посаді завідувача кафедри досвід, навички адміністративної 

роботи, організаторські здібності, чуйне і разом з тим вимогливе ставлення до 

колег та студентів, виваженість у прийнятті рішень дозволили Олександру 

Володимировичу створити на факультеті дієздатний та перспективний 

колектив, в якому вдало поєднувалися професійний досвід старших науково-

педагогічних працівників та енергія, завзяття, потяг до новаторства молодих 

викладачів.  

Продовжуючи наукові традиції своїх наставників, викладачів Кам’янець-

Подільського педагогічного інституту 1970-1990-х років – професора 

В.І.Тищенка, професора С.Д.Абрамовича, доцента Г.М.Краєвської, О.В. Кеба 

створив на факультеті іноземної філології науково-дослідну лабораторію 

«Проблеми світової літератури ХХ ст.», результатом діяльності якої є десятки 

наукових досліджень, адресованих фахівцям у різних галузях 

літературознавства, вчителям, студентам, аспірантам. 

23 квітня 2003 року на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті 

літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук України захистив 

докторську дисертацію за двома спеціальностями: “російська література” і 

“порівняльне літературознавство” на тему: “Творчість А.П.Платонова в 

контексті світової літератури ХХ ст.”. Сам захист пройшов блискуче. Вчена 

рада, до складу якої входять більше 20 знаних в Україні і за її межами 

академіків, професорів одностайно підтримала науковий пошук Олександра 

Володимировича. Під час захисту, академік НАН України Д.В. Затонський, 

зокрема, відзначав: «Це була дуже цікава робота. Цікава тим, що проблема 

поставлена в широкому історико-літературному і типологічному контекстах. 

Тут представлений не тільки Платонов, а через творчість Платонова – розріз 

всієї літератури доби…», а на думку члена-кореспондента Національної 

академії наук України, професора Д.С. Наливайко, «ця дисертація є з багатьох 

поглядів явище непересічне. Олександр Володимирович перший дав таке 



 

розгорнуте дослідження творчості Платонова в контексті європейської 

філософської думки і літератури. Це справжній прорив. Якщо виходити з 

масштабності Платонова, який, можливо, є найбільшим письменником у 

російській літературі першої половини ХХ ст., то введення його в європейський 

контекст – є безперечним внеском у сучасне літературознавство…». 

У 2005 році рішенням колегії Міністерства освіти і науки України 

О.В. Кебі було присвоєно вчене звання професора по кафедрі зарубіжної 

літератури та мовознавства.  

З 1 вересня 2006 року О.В. Кеба обіймає посаду проректора з наукової 

роботи. Продовжуючи перспективний курс розвитку наукової діяльності 

університету, розроблений його попередником на цій посаді професором 

А.Г. Філінюком, Олександр Володимирович докладає значних зусиль для 

реалізації поставлених перед навчальним закладом завдань щодо виконання 

програми інтеграції науки і освіти. За 2007-2012 рр. науково-педагогічними 

працівниками університету захищено 14 докторських і понад 160 

кандидатських дисертацій, 80 осіб отримали вчені звання професорів і доцентів, 

опубліковано понад 300 монографій і майже 120 навчальних і навчально-

методичних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.  

У 2007 році О.В. Кебу обрано академіком Академії наук вищої освіти 

України. Ще одним підтвердженням високого рівня науково-педагогічної 

кваліфікації Олександра Володимировича стало призначення його членом 

експертної ради з гуманітарних наук Державної акредитаційної комісії України. 

Виконує також обов’язки члена двох спеціалізованих вчених рад по захисту 

докторських і кандидатських дисертацій з літературознавчих спеціальностей – 

у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка й у 

Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського. 

О.В. Кеба – Відмінник освіти України, його праця на освітянській ниві 

удостоєна державних відзнак – Почесної Грамоти Верховної Ради України і 

Почесної Грамоти Міністерства освіти і науки України, Знаку Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України "За наукові досягнення".  



 

Основні наукові інтереси професора О.В.Кеби пов’язані з такими галузями 

філології, як порівняльне літературознавство, історія світової літератури ХХ ст. 

Він постійно бере участь у наукових конференціях і форумах. Серед останніх – 

Еволюція російської літературної теорії ХХ ст.: система, периферія, гротеск" 

(Європейський університет Дзьоті, м.Токіо, 29.01.2012 р.); V-й Міжнародний 

український конгрес викладачів зарубіжної літератури "Світова література на 

перехресті культур і цивілізацій". (Алушта, 5-18 квітня 2012 р.); 

Міжкафедральний науково-методичний семінар "Поетика художніх форм у 

сучасному сприйнятті" (Одеса, 4-6 травня 2012 р.); XІ Міжнародний симпозіум 

"Русский вектор в мировой литературе. Крымский контекст" (АР Крим, Саки, 

13-17 вересня 2012 р.); ІV Міжнародна наукова конференція "Актуальні 

проблеми історичної та теоретичної поетики" (Кам’янець-Подільський, 5-6 

жовтня 2012 р.). 

Олександр Володимирович є автором більше 200 наукових праць. Це – 

монографії, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації вчителям і 

студентам, статті. Вони опубліковані в Україні і за кордоном (Росія, Польща, 

Чехія).  

О.В.Кеба постійно перебуває у творчому пошуку, активно залучає молодь 

до наукової роботи, регулярно виступає опонентом на захистах кандидатських і 

докторських дисертацій. Чуйність, доброзичливість, відданість справі й людям 

склали Олександру Володимировичу репутацію прекрасної людини й фахівця 

високої кваліфікації. 

Наукові праці О.В. Кеби 

І. Окремі видання 

Монографії 

1. Андрей Платонов и мировая литература ХХ века: Типологические связи / 

А.В. Кеба. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2001. – 320 с.  

2. Лирика И. Анненского: художественная семантика и структура / 

А.В. Кеба. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 176 с. 



 

3. Творчество Андрея Платонова в контексте мировой литературы ХХ века / 

А.В. Кеба. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 388 с.  

Навчальні та методичні посібники 

4. Зарубіжна поезія ХХ ст. Матеріали до вивчення. / О.В. Кеба, 

П.Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 1999. – 92 с. 

5. Зарубіжна література. 9 клас. Матеріали до вивчення / О.В. Кеба, 

П.Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2000. – 140 с. 

6. Джеймс Джойс. Джакомо: Матеріали до вивчення. / О.В. Кеба, 

П.Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2000. – 112 с. 

7. Кнут Г. Пан. Матеріали до вивчення / О.В. Кеба, П.Л. Шулик. – 

Кам’янець-Подільський : Абетка, 2000. – 72 с. 

8. Зарубіжна література. 10 клас. Матеріали до вивчення. / О.В. Кеба, 

М.Л. Базилевич, П.Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2000. – 

244 с. 

9. Ясунарі Кавабата. «Тисяча журавлів»: Матеріали для вивчення / 

О.В. Кеба, П.Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2001. – 

104 с. 

10.  «Котлован» Андрея Платонова: Материалы для изучения / 

А.В. Кеба // Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2001. – 120 с. 

11. Драматургія кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Матеріали до вивчення / 

О.В. Кеба. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. – 218 с. 

12. Модернізм у зарубіжній поезії другої половини ХІХ – ХХ ст.: Навчальний 

посібник / О.В. Кеба, П.Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Акіома, 2011. 

– 208 с.  

13. Літературознавчі стратегії ХХ ст. : навчально-методичний посібник / 

О.В. Кеба, О.С. Силаєв, П.Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Акіома, 

2011. – 128 с. 

14. Поезія французького символізму у шкільному вивченні: Навчальний 

посібник / О.В.Кеба, П.Л.Шулик, Т.В.Івасишена. – ПП Буйницький О.А., 

2012. – 88 с. 



 

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць 

15. Проза Андрея Платонова: стиль и авторская позиция / А.В. Кеба // 

Проблема автора и авторской позиции в литературе : сб. науч. тр. – 

Харьков. 1992. – С. 11-18. 

16. Тема як стилетворчий чинник (на прикладі прози А.П. Платонова) / 

О.В. Кеба // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. пед. ін-ту : серія 

філологічна. – Кам’янець-Подільський, 1993. – Вип. 1. – С. 218-222. 

17. Петровська доба в художній інтерпретації А. Платонова (за повістю 

«Єпіфанські шлюзи») / О.В. Кеба // ACADEMIA на пошану професора 

Леоніда Антоновича Коваленка. – Кам’янець-Подільський, 1997. – Книга ІІ. 

Гуманітарно-суспільні дослідження. – С. 119-121. 

18. К вопросу о христианских идеях в творчестве Андрея Платонова / 

А.В. Кеба // Наукові записки Харківського державного педагогічного 

університету ім. Г.С. Сковороди : серія «Літературознавство». – Харків, 

1998. – Вип. 8(19). – С. 92-101. 

19. Пушкинская тема Моцарта и Сальери в творчестве А. Платонова / 

А.В. Кеба // Наук. вісник Чернівецького ун-ту : зб. наук. пр. – Чернівці, 

1999. – Вип. 61. Слов’янська філологія. – С.17-20. 

20. Структура сюжету в прозі М. Хвильового і А. Платонова 

(«Санаторійна зона» і «Котлован») / О.В. Кеба // Наук. записки 

Харківського держ. пед. ун-ту. Серія Літературознавство. – Харків, 1999. – 

Вип. 3 (24). – С. 203-214. 

21. Поэтика Андрея Платонова в контексте обновления 

художественных форм в литературе ХХ века / А.В. Кеба // Наук. праці 

Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Філологічні науки. – Кам’янець-

Подільський, 1999. – Вип. 3. – С. 55-66.  

22. Рецепция идей О. Шпенглера в творчестве А. Платонова / А.В. Кеба 

// Мова і культура : наук. щорічний журн : вип. 2. – К., 2000. – Т. ІІІ. Мова і 

художня творчість. – С.231-237. 



 

23. Герои Андрея Платонова в поисках истины / А.В. Кеба // Всесвітня 

література та культура в навчальних закладах України. – К., 2000. – № 2. – 

С. 51-56. 

24.  «Русская душа» в творчестве Андрея Платонова / А.В. Кеба // 

Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – К., 2000. 

– № 6. – С. 51-56. 

25. Принципи композиційної організації в прозі М. Хвильового і 

А. Платонова («Санаторійна зона» і «Котлован») / О.В. Кеба // Питання 

літературознавства : наук. зб. – Чернівці, 2000. – Вип. 6(63). – С. 94-103. 

26. Андрей Платонов и Джеймс Джойс: типологические аспекты 

поэтики («Чевенгур» и «Улисс») / А.В. Кеба // Мова і культура : наук. 

щорічний журн : вип. 3. – К., 2001. – Т. IV. Мова і художня творчість. – 

С. 138-144. 

27. Идеи А.А. Потебни в эстетике и художественном творчестве 

Андрея Платонова / А.В. Кеба // Вісник Харківського нац. ун-ту. – Харків, 

2000. – № 491. Серія Філологія. – С. 562-565. 

28. Типология художественного времени у Дж. Джойса и А. Платонова 

/ А.В. Кеба // Русская филология. Украинский вестник. – Харьков, 2001. – 

№ 1-2 (18). – С. 54-58. 

29. Природа гротеска у Андрея Платонова и Франца Кафки / А.В. Кеба 

// Русская филология. Украинский вестник. – Харьков, 2001. – № 3 (19). – С. 

74-76. 

30. Концепт скука в романе А. Платонова «Чевенгур» / А.В. Кеба // 

Русская филология. Украинский вестник. – Харьков, 2001. – № 4 (20). – С. 

70-72. 

31. Кеба А.В. «Котлован» Андрея Платонова: сюжетно-

композиционное своеобразие в контексте поэтики модернизма / А.В. Кеба // 

Вісник Сумського держ. ун-ту. Серія Філологічні науки. – Суми, 2001. – 

№ 8 (29). – С. 61-71. 



 

32.  «Котлован» Андрея Платонова: средства создания образа 

персонажа в контексте поэтики модернизма / А.В. Кеба // Русский язык и 

литература в учебных заведениях : науч.-метод. журн. – К., 2001. – № 5. – С. 

25-29. 

33. Андрей Платонов и модернизм: заметки к проблеме / А.В. Кеба // 

Филологические записки : Вестник литературоведения и языкознания. – 

Воронеж : Воронежский ун-т, 2001. – Вып. 16. – С. 94-100. 

34. Одухотворенный мир: Рассказы Андрея Платонова в школе / 

А.В. Кеба // Школа. Рабочая книга преподавателя. – М., 2001. – № 3 (42). – 

С. 70-71. 

35. Петровская эпоха в художественной интерпретации Андрея 

Платонова. Повесть «Епифанские шлюзы» / А.В. Кеба // Школа. Рабочая 

книга преподавателя. – М., 2001. – № 6 (45). – С. 47-48. 

36. Карел Чапек і Андрій Платонов: типологічні аспекти поетики / 

О.В. Кеба // Наук. праці Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту. 

Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2001. – Вип. 5. – С. 229-236. 

37. Андрей Платонов и философия Ницше / А.В. Кеба // Русская 

филология. Украинский вестник. – Харьков, 2002. – № 1-2 (21). – С. 40-44. 

38. Творчество Андрея Платонова и философия интуитивизма 

А. Бергсона / А.В. Кеба // Русская филология. Украинский вестник. – 

Харьков, 2002. – № 3-4 (22). – С. 47-50. 

39. Структура образа персонажа в романах «Чевенгур» Андрея 

Платонова и «Замок» Ф. Кафки / А.В. Кеба // Мова і культура : наук. 

щорічний журн. : вип. 4. – К., 2002. – Т. IV, Ч. 1. Мова і художня творчість. 

– С. 129-137. 

40. Мифологема пути в романах «Мастер и Маргарита» М. Булгакова и 

«Чевенгур» А. Платонова / А.В. Кеба // Питання літературознавства : наук. 

зб. – Чернівці, 2003. – Вип. 9 (66). – С. 6-16. 



 

41. “Русское” и “вселенское” в концепции человека Андрея Платонова 

/ А.В. Кеба // Русская литература и философия: постижения человека. – 

Липецк : ЛГПУ, 2002. – С. 44-54. 

42. Проблемы «о-своения» пространства и времени в романе 

А. Платонова «Чевенгур» / А.В. Кеба // Іноземна філологія : Укр. наук. зб. – 

Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 152-162. 

43. А. Платонов и У. Голдинг: амбивалентность притчевого 

мышления / А.В. Кеба // Мова і культура : наук. щорічний журн. : вип. 5. – 

К., 2002. – Т. IV, Ч. 1. Мова і художня творчість. – С. 180-184. 

44. Творчество Карела Чапека в оценке Андрея Платонова / 

А.В. Кеба // Opera Slavica. Slavisticke Rozhledy. Brno, 2002. – XII. № 3. – P. 9-

20. 

45. Андрей Платонов и А.С. Пушкин: непрерывность 

гуманистической традиции русской литературы / А.В. Кеба // Крымский 

Пушкинский науч. сб. – Симферополь, 2003. – Вып. 3. – С. 121-129. 

46. Андрей Платонов и Альбер Камю: типологические аспекты 

художественной философии / А.В. Кеба // Слов’янський вісник : зб. наук. 

пр. Серія "Філологічні науки". – Рівне, 2003. – Вип. 3. – С. 165-169. 

47. А. Платонов и М. Хвылёвый: Поэтика притчи в ХХ в. / А.В. Кеба 

// Филологические записки. Вестник литературоведения и языкознания. – 

Воронеж, 2003. – Вып. 19. – С. 63-77. 

48.  «Реализация метафоры» как особенность поэтики Андрея 

Платонова / А.В. Кеба // Вісник Харківського нац. ун-ту. – Харків, 2004. – 

Вип. 607. – С. 95-98. 

49. “Мертвые души” Н.В. Гоголя и “Чевенгур” А. Платонова: 

типологические аспекты поэтики / А.В. Кеба // VII Міжнародні Гоголівські 

читання : зб. наук. пр. – Полтава : ПДПУ, 2004. – С. 46-53. 

50. Мотив життя/смерть у А. Платонова і Дж. Джойса / О.В. Кеба // 

Наук. вісник Чернівецького торговельно-економічного ін-ту КНТЕУ. 



 

Гуманітарні науки: Філологія. – Чернівці : Зелена Буковина, 2004. – Вип. 2-

3. – С. 92-98. 

51. Романний жанр у першій половині ХХ ст.: константне і змінне / 

О.В. Кеба // Наук. праці Кам’янець-Подільського держ. ун-ту. Філологічні 

науки : вип. 10. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. – Т. 1. – 

С. 111-117. 

52. Эволюция художественной концепции Б. Пастернака в 1940-

1950-е годы / А.В. Кеба // Наук. праці Кам’янець-Подільського держ. ун-ту. 

Філологічні науки : вип. 12. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. 

– Т. 2. – С. 119-127. 

53. Типология гротескных форм в европейской литературе 1920-

1930-х гг. / А.В. Кеба // ВРЛ : межвуз. сб. науч. тр. – Симферополь : 

Крымский архив, 2006. – Вып. 12 (69). – С. 99-110. 

54. "Чевенгур" А. Платонова и "Игра в бисер" Г. Гессе: к проблеме 

жанровой специфики / А.В. Кеба // Наук. праці Кам’янець-Подільського 

держ. ун-ту. Філологічні науки : вип. 15. – Кам’янець-Подільський : Абетка-

НОВА, 2007. – Т. 2. – С. 3-7. 

55. Нарратологические новации Андрея Платонова в контексте 

модернистской прозы первой половины ХХ века / А.В. Кеба // Весник 

Магілёускага дзяржаунага універсітєта імя А.А. Куляшова : Навуковы і 

метадычны часопіс. – 2007. – № 2-3 (27). – С. 111-115. 

56. Своєрідність стилю Андрія Платонова у світлі художньо-

філософського досвіду ХХ ст. / О.В. Кеба // Іноземна філологія : Укр. наук. 

зб. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Вип. 118. – С. 88-99. 

57. Міф про Вавилонську вежу в літературі ХХ ст.: варіанти 

трансформації / О.В. Кеба // Біблія і культура : зб. наук. статей. – Чернівці : 

Рута, 2008. – Вип. 8-9. – С. 67-72. 

58. Игра в поэтике Андрея Платонова и Джеймса Джойса 

(Типологический аспект) / А.В. Кеба // Творчество Андрея Платонова: 



 

Исследования и материалы : кн. 4 / Отв.ред. Е.И. Колесникова; Институт 

русской литературы (Пушкинский Дом). – СПб. : Наука, 2008. – С. 39-47. 

59. "Точка зрения" в контексте повествовательных стратегий 

А. Платонова / А.В. Кеба // Біблія і культура : зб. наук. статей. – Чернівці : 

Рута, 2009. – Вип. 11. – С. 214-218. 

60. Прецедентне ім’я як генератор художнього змісту в літературному тексті / 

О.В. Кеба // Біблія і Культура : Науково-теоретичний журнал. Випуск 12. – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С.69-73.  

61. Утопічне й антиутопічне в художній структурі роману ХХ століття / 

О.В. Кеба // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 1. – Кам’янець-Подільський : 

ПП Буйніцький, 2009. – С. 117-121.  

62. "Своё" и "чужое" в ментальном пространстве литературного героя (на 

материале творчества А. Платонова) / А.В. Кеба // Вісник КПНУ. Серія 

Літературознавство. Вип.2. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-

видавничий відділ, 2011. – С. 41-52. 

63. "Без истины жить стыдно": эпистемологическая составляющая 

художественной прозы Андрея Платонова / А.В. Кеба // Вісник К-ПНУ. 

Серія Філологічні науки. Випуск 2. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-

видавничий відділ, 2011. – С. 76-86. 

64. Поетика Андрія Платонова і художня філософія модернізму / О.В. Кеба // 

Обрії наукового пошуку. Збірник на пошану професора Івана Мегели / За 

ред. М. Зимомрі. – Київ-Дрогобич: Видавець Карпенко В.М., 2011. – С.137-

150. 

65.  «Чевенгур» А. Платонова: хронотоп как мировидение / 

А.В. Кеба // К «Оправданию филологии» или Вариации на тему общего 

дела : сб. науч. трудов / Редкол.: В.М. Калинкин и др. – Донецк, 2011. – 

С. 126–140. 



 

66. Художественный мир Андрея Платонова: Пространство и текст. Статья 

первая. Пространство в тексте / А.В. Кеба // Наукові праці Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні 

науки. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – Вип. 30. – С.133-136. 

67. Художественный мир Андрея Платонова: Пространство и текст. Статья 

вторая. Пространство текста / А.В. Кеба // Наукові праці Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні 

науки. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – Вип. 31. – С. 231-236. 

68. Простір у тексті vs простір тексту: до проблеми вивчення просторовості у 

художній літературі / О.В. Кеба // Біблія і культура : Науково-теоретичний 

журнал. Вип. 16. – Чернівці : ЧНУ імені Юрія Федьковича, 2012. – С. 6-16.  

69. Метатекст, метароман и проблема отношения искусства к действительности 

в литературе ХХ века / А.В. Кеба // Поетика художніх форм у сучасному 

сприйнятті: Наук. зб. – Одеса Астропринт, 2012. – С. 6-16. 

70. Андрей Платонов: творчество как поиск истины / А.В. Кеба // Благородний 

вимір наукового подвижництва: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т л-ри ім. 

Т.Г. Шевченка; редкол.: М.Г. Жулинський (голова) [та ін.]. – К. : Наук. 

думка, 2012. – С. 151-159.  

ІІІ. Про О.В. Кебу 

1. Суровий А. Ф. О.В. Кеба // Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка в особах. Т.3. Кам’янець-Подільський, 2008. 

2. Літературний текст у контексті культури: проблеми рецепції та 

інтерпретації (наукова школа) : бібліографічний покажчик / [уклад.: 

І.М.Конет, П.Л.Шулик, Л.А.Онуфрієва, М.С.Карпович, В.В.Боденчук]. – 

Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка, 2010. – С. 17-27. 

3. [б/а] Кеба Олександр Володимирович // Академія наук вищої освіти 

України. – К. : ТОВ "Брама-V", 2012. – С. 272. 
 

 



 

 

Коваленко Леонід Антонович, 
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наукової історичної школи 
(1907–1985) 

 

Народився Л.А. Коваленко 12 березня 

1907 року в селі Ступична Черкаської області в 

учительській родині. Дуже рано залишився без 

батьків. Зростав та виховувався в батькового родича – селянина-бідняка. 

Трудову діяльність розпочав різноробом у сільському господарстві. Згодом 

працював робітником радгоспу, завідувачем сільського клубу, потім – 

кореспондентом районної газети. 1930 року навчання продовжив на робітфаці у 

Білій Церкві. 1931 року вступив у Київський державний університет, де 1936 

року здобув кваліфікацію викладача історії.  

Навчання в аспірантурі рідного університету перервала війна. 

Фронтовими дорогами Великої Вітчизняної війни Л.А. Коваленко пройшов 

майже тисячу днів – із червня 1941 року до важкого поранення в березні 1944 

року. Лише після тривалого лікування зумів відновити навчання в аспірантурі. 

Наполеглива праця завершилася успішним захистом кандидатської дисертації 

на тему "Французька буржуазна революція кінця XVIII століття і Україна", в 

якій дослідник вперше в українській історіографії показав події вітчизняного 

минулого в органічній єдності з європейською історією, дослідив активізацію 

громадсько-політичного життя в Україні під впливом Французької революції. 

Кандидат історичних наук Л.А. Коваленко став старшим науковим 

співробітником Інституту історії АН УРСР, одночасно займався і науково-

педагогічною діяльністю, викладаючи нову історію в Київському 

педагогічному інституті. В 1947 року Л.А. Коваленко переїхав на роботу до 

Житомирського педагогічного інституту ім. І. Франка, де працював до 1956 

року. Тут вже зрілий викладач і науковець очолив кафедру загальної історії, 



 

1950 року здобув вчене звання доцента. Викладацьку, виховну та 

організаційно-управлінську діяльність Л.A. Коваленко вміло поєднував з 

активною науково-дослідною роботою. З самого початку в центрі його 

наукових досліджень житомирського періоду були історіографічні та історико-

краєзнавчі аспекти. Найважливіші статті, написані упродовж 1947-1956 pp., 

опубліковані в найбільш авторитетних на той час журналах "Вопросы истории", 

"Вісник АН УРСР", "История УССР" і наукових записках Житомирського 

педінституту. Найбільш помітне місце серед них посіли велика стаття "Про 

приєднання Правобережної України" (1950 р.) та брошура "Житомир. 

Історичний нарис" (1951 p.). 

Після закриття в Житомирі історичного факультету Л.А. Коваленко 

переїхав до Ужгорода і працював там з 1956 по 1961 рік доцентом кафедри 

загальної історії Ужгородського державного університету, викладав курс нової 

історії та спецкурс з історії міжнародних відносин.  

У жовтні 1961 р. Леонід Антонович переїхав на роботу до Кам'янець-

Подільського державного педагогічного інституту. На перших порах працював 

доцентом кафедри загальної історії, а з 1962 по 1984 рік – завідувачем кафедри 

загальної історії. 

Як викладач всесвітньої історії, член вченої ради інституту, відзначався 

світлим розумом, високою ерудицією та інтелігентністю, великою праце-

любністю, невичерпною енергією, безкорисливістю та любов'ю до людей. Був 

дружнім порадником, умілим наставником молодих викладачів і майбутніх 

учителів, умів безпомилково виявляти талановитих викладачів, учителів й 

обдарованих студентів. 

Авторитетний вчений і педагог схвалював усі цікаві починання, які 

лягали в основу якісної підготовки студентів до учительської праці, 

удосконалення кваліфікації вчителів, пошуку ефективних методів навчання. За 

його підтримки на історичному факультеті були створені шкільний кабінет 

історії і постійнодіюча виставка студентських саморобних об'ємних посібників, 

лабораторія педагогічних досліджень. 



 

Кам'янець-Подільський період діяльності Коваленка Леоніда 

Антоновича був найбільш плідним з точки зору науково-дослідної роботи, 

підготовки науково-педагогічних і учительських кадрів, виведення очолюваної 

ним кафедри загальної історії у число кращих в інституті та Україні. 1965 року 

його цілеспрямована багаторічна праця завершилася успішним захистом у 

Київському університеті імені Т. Шевченка докторської дисертації на тему 

"Демократичні течії в історіографії України XIX ст.", в якій учений на великому 

фактичному матеріалі розкрив розвиток історичної думки в Україні в XIX ст. 

1966 року Л.А. Коваленку присвоєно вчене звання професора. 

Спрямованість науково-дослідної роботи Л.А. Коваленка впродовж 

усього періоду його науково-педагогічної діяльності обумовлювалися трьома 

основними чинниками: по-перше, характером педагогічної діяльності; по-друге, 

завданнями, які покладалися на нього, як вченого; по-третє, кодом зацікавлень 

проблемами історіографії України XIX ст. Як професор, Л.А. Коваленко 

викладав провідні навчальні курси всесвітньої історії. Тому систематично 

працював над історичною проблематикою на стику нової історії країн Європи і 

Америки та історії України. Творчий доробок вченого-педагога склав понад 100 

наукових і навчально-методичних праць. До найбільш вагомих із них належать 

його монографії "Велика французька буржуазна революція і громадсько-

політичні рухи на Україні в кінці XVIII ст." (К., 1973), "Історіографія історії 

Української РСР від найдавніших часів до Великої Жовтневої соціалістичної 

революції" (К., 1983), трьохтомне фундаментальне видання "Очерки истории 

исторической науки в СССР", підготовлене і опубліковане у співавторстві в 

1955-1963 роках, "Очерки новой и новейшей истории Венгрии" (М., 1963), 

друга частина "Хрестоматії з нової історії" (К., 1972).  

Пріоритетним напрямком наукових досліджень професора Л.А. 

Коваленка, якими він займався понад 35 років, були проблеми історіографії 

України XIX століття. Леонідом Антоновичем підготовлена до друку значна 

кількість навчальних посібників, методичних розробок і статей навчально-

методичного характеру. Серед них – "Конспект лекцій з української 



 

історіографії XIX ст." (Кам'янець-Подільський, 1964)," "М.В.Гоголь – історик 

України: навч. посіб." (Кам'янець-Подільський, 1965) та "Історіографія історії 

Української РСР від найдавніших часів до Великої Жовтневої революції: навч. 

посіб." (К., 1983), "Хрестоматія з нової історії. Частина друга" (К., 1972), курс 

лекцій про соціально-економічний розвиток країн Європи та Америки з 1789 по 

1870 p.  

Серед наукових інтересів Л.А. Коваленка – історичне краєзнавство 

Волині і Поділля. Перші кроки в краєзнавчих дослідженнях Леонід Антонович 

розпочав ще працюючи доцентом, завідувачем кафедрою історичного 

факультету Житомирського педагогічного інституту (кінець 40-х – середина 50-

х рр.). Справжньою віхою в краєзнавчих дослідженнях і взагалі в українській 

історичній науці стала його велика стаття "Про приєднання Правобережної 

України", опублікована 1950 року в першому томі "Наукових записок 

Житомирського педагогічного інституту", публікація книги "Ізяслав. 

Історичний нарис" (1966) та нарисів "Ізяслав", "Білогородка", "Кам'янець-

Подільський" в томі "Хмельницька область" двадцятишеститомної "Історії міст 

і сіл Української РСР" (1971). 

Наукові інтереси Л.А. Коваленка у вивченні історії краю були 

різноманітними. Його цікавили проблеми історіографії Поділля, погляди І.Я. 

Франка на історію Поділля, суспільно-політичні рухи на Поділлі і Волині в 

зв'язку з Великою французькою буржуазною революцією, історія багатьох міст 

і сіл Хмельниччини. 

З ім'ям професора Л.А. Коваленка пов'язані також заснування і 

діяльність відомої в Україні та за її межами наукової школи, в якій пройшла 

підготовку і загартування низка вчених-істориків. Її зародження можна 

віднести до 1968 року, коли історичний факультет виділився в самостійний 

підрозділ інституту і 1969 року було створено на базі кафедри історії кафедри 

загальної історії та історії СРСР і УРСР.  

Визначальною рисою історичної школи стала система організації 

наукової роботи викладачів і пошуково-дослідницької діяльності студентів. 



 

Вже на перших порах визначився діапазон наукових проблем, якими зайнялись 

однодумці і послідовники Л.А. Коваленка. Основні зусилля науково-педа-

гогічних працівників були зосереджені на вивченні вітчизняного минулого. 

Інша група зайнялась розробкою історіографічних питань. Кілька викладачів 

стали досліджувати проблеми славістики. Водночас майже всі члени колективу 

працювали над історико-краєзнавчими аспектами. Ця ж проблематика лягла в 

основу роботи студентських наукових гуртків і проблемних груп, написання 

дипломних робіт. Провідними ланками наукової діяльності передусім були 

засідання кафедр, ради факультету, теоретичних і методичних семінарів. Стало 

правилом обговорення рукописів тез доповідей і повідомлень на наукові 

конференції, семінари та симпозіуми, статей у наукові збірники і фахові 

журнали, монографічних і дисертаційних праць, навчально-методичної 

літератури. Заздалегідь із текстами рукописів знайомилися всі бажаючі. 

Суттєвим фактором успішного функціонування школи було і є створення 

сприятливих умов наукової праці. Практично задовольнялась кожна пропозиція 

щодо відряджень для роботи в архівах, наукових бібліотеках не лише у містах 

країни, а й за рубежем. Підвищення кваліфікації викладачі факультету 

проходили переважно в столичних ВНЗ і наукових установах.  

Результатом майже 30-літнього функціонування наукової школи 

професора Л.А. Коваленка став захист 5 докторських і близько 50 

кандидатських дисертацій, підготовка понад 600 різноманітних наукових і 

навчально-методичних праць, в тому числі 28 монографій, 15 підручників і 

навчальних посібників, 325 статей.  

22 червня 1985 року після важкої хвороби Леонід Антонович Коваленко 

помер. Похований на центральній алеї нового цвинтаря в м. Кам’янці-

Подільському. 

Відомий учений стояв біля витоків історичної школи інституту та 

особисто керував нею впродовж 17 років. Історична школа Леоніда Антоновича 

і сьогодні є авторитетною серед вчених та науковців, які наполегливо 

працюють над збагаченням його ідей, розвивають започатковані ним напрями. 
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аналізу 
 

Народився 16 вересня 1951 року в с. Лисівці Заліщицького району 

Тернопільської області. 1968 року закінчив із срібною медаллю Товстенську 

середню школу і вступив на математичний факультет Чернівецького 

державного (нині національного) університету ім. Ю. Федьковича.  

Студентом п'ятого курсу чотири місяці проходив стажування у відділі 

"Математичні методи у квантовій теорії поля" Інституту теоретичної фізики АН 

УРСР (завідувач відділу – академік АН УРСР, доктор фізико-математичних 

наук, професор О.С. Парасюк).  

Курсові і дипломну роботу виконав під керівництвом М.П.Ленюка. 

Пізніше в співавторстві з Михайлом Павловичем побачили світ перші 

публікації І.М. Конета, присвячені крайовим задачам математичної фізики. 

Професор М.П. Ленюк фактично був неофіційним консультантом Івана 

Михайловича при написанні ним докторської дисертації. Їх творча співпраці 

продовжується донині.  

1973 року І.М. Конет закінчив університет з відзнакою й упродовж 2,5 

років працював учителем фізики і математики Баришської середньої школи 

Бучацького району Тернопільської області.  

У 1976 році наказом Міністерства народної освіти України призначений 

на посаду асистента кафедри математики Кам'янець-Подільського державного 

педагогічного інституту імені В.П. Затонського.  

У вересні 1979 року вступив до заочної аспірантури при Київському 

державному педагогічному інституті ім. О.М. Горького. На денну форму 

навчання переведений в січні 1980 року. В аспірантурі навчався під 

керівництвом видатного українського математика і педагога, дійсного члена 

АПН СРСР, доктора фізико-математичних наук, професора М.І. Шкіля – 

ректора інституту. Аспірантуру закінчив у грудні 1982 року і достроково 

підготував до захисту дисертацію зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні 

рівняння та математична фізика. Кандидатську дисертацію "Крайові задачі, що 



 

описуються системами лінійних диференціальних рівнянь другого порядку з 

малим параметром при похідній" успішно захистив 23 червня 1983 року на 

засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті математики АН УРСР (голова 

ради – академік АН СРСР Ю.О. Митропольський).  

1 січня 1983 року Іван Михайлович повернувся до Кам'янець-

Подільського державного педагогічного інституту, працював на посадах 

асистента, старшого викладача (1984), доцента (1986), професора (1998) 

кафедри геометрії і методики викладання математики (нині – кафедра 

диференціальних рівнянь). 24 листопада 2011 року вченою радою Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка обраний на 

посаду завідувача кафедри алгебри і математичного аналізу. 

Для студентів фізико-математичного факультету І.М. Конетом 

розроблено і прочитано в різні роки нормативні курси "Математична логіка і 

теорія алгоритмів", "Диференціальна геометрія та елементи топології", "Теорія 

ймовірностей і математична статистика", "Математична фізика", "Алгебра і 

геометрія", "Лінійна алгебра", "Елементарна математика", спеціальні курси 

"Диференціальні рівняння математичної фізики", "Геометрія трикутника", для 

магістрантів – нормативні курси "Основи наукових досліджень", "Актуальні 

задачі математичної фізики", "Сучасні проблеми прикладної математики" та 

спеціальний курс "Інтегральні перетворення та їх застосування". 

І.М. Конет викладав спеціальні та нормативні курси у фізико-

математичних класах ліцеїв міста Кам'янця-Подільського. Його учні були 

переможцями міських, обласних та призерами національних і Соросівських 

олімпіад з математики. З 1983 року Іван Михайлович – член журі обласних 

олімпіад юних математиків, всеукраїнських математичних олімпіад студентів 

вищих навчальних закладів. З 1996 року – член журі національної олімпіади 

юних математиків, з 2007 року – член журі всеукраїнського турніру юних 

математиків, з 2009 року – голова журі відділення "Математика" 

всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з математичних наук, 

голова журі Хмельницького обласного відділення "Математика" МАН України. 



 

Упродовж багатьох років І.М. Конет читає лекції зі спеціальних курсів 

"Комбінаторика, ймовірність, статистика" та "Олімпіадні задачі математики" на 

факультеті підвищення кваліфікації вчителів при Хмельницькому обласному 

інституті післядипломної педагогічної освіти. 

З 1997 року І.М. Конет активно працює над темою "Інтегральні 

перетворення в задачах теорії диференціальних рівнянь з частинними 

похідними". Результати досліджень опубліковані в багатьох статтях у фахових 

журналах і збірниках наукових праць та підсумовані в 10 монографіях. 

24 листопада 2008 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 

26.001.37 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 

(голова ради – академік НАН України М.О. Перестюк) захистив дисертацію 

"Інтегральні зображення розв'язків крайових і мішаних задач для 

диференціальних рівнянь з частинними похідними в кусково-однорідних 

середовищах" на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних 

наук зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння. Рішенням президії 

Вищої атестаційної комісії України від 28 квітня 2009 року Конету Івану 

Михайловичу присуджено науковий ступінь доктора фізико-математичних наук 

зі спеціальності “диференціальні рівняння” 

9 листопада 2010 року рішенням Атестаційної колегії МОН України І.М. 

Конету присвоєно вчене звання професора кафедри диференціальних рівнянь і 

прикладної математики. 

Був членом спеціалізованої вченої ради К 76.051.02 із захисту 

кандидатських дисертацій при Чернівецькому національному університеті ім. 

Ю. Федьковича. Під його керівництвом захищена одна і виконуються три 

кандидатські дисертації. Виступав офіційним опонентом на захисті 5 

кандидатських дисертацій.  

У 2006-2007 рр. – експерт Міністерства освіти і науки України при 

проведенні Всеукраїнського конкурсу підручників з математики для 

загальноосвітньої школи. 

Професор І.М. Конет керував виконанням держбюджетної теми 



 

"Напружений стан тонких пластин", працював над держбюджетними темами 

"Аналітичні та якісні методи дослідження крайових задач для диференціальних 

і різницевих рівнянь" (керівник – професор Ю.В. Теплінський), "Інноваційні 

технології формування фахівця в умовах особистісно орієнтованого навчання 

та ступеневої освіти" (керівник – професор П.С. Атаманчук), "Управління 

процесами формування фахових компетентностей майбутніх учителів фізико-

технологічного профілю в умовах євроінтеграції". Зараз працює над 

виконанням держбюджетної теми «Інноваційні технології управління якістю 

підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю» (керівник – 

професор П.С. Атаманчук). 

З 1 вересня 2002 року до 1 вересня 2007 року Іван Михайлович працював 

заступником декана фізико-математичного факультету з наукової роботи. За 

його редакцією опубліковано 8 збірників наукових праць викладачів та 4 

збірники матеріалів наукових досліджень студентів і магістрантів факультету. 

І.М. Конет є членом редколегій в 10 збірниках наукових праць. За час роботи в 

університеті підготував та опублікував понад 450 наукових та навчально-

методичних праць. 

Під керівництвом І.М. Конета виконано і захищено 60 дипломних та 40 

магістерських робіт, опубліковано понад 60 студентських наукових публікацій. 

На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з математичних наук 

нагороджені дипломами його студенти Галина Пономаренко (диплом II ступеня, 

2009), Володимир Сидорук (диплом I ступеня, 2010), Олександр Толубець 

(диплом I ступеня, 2011). 

Іван Михайлович – переможець обласних конкурсів науково-дослідних 

робіт у номінації "Фундаментальні НДР" за 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013 роки; конкурсів "Викладач року" Кам'янець-Подільського 

університету 2004, 2007, 2009 та 2011 років. Портрет І.М. Конета занесено на 

Дошку пошани "Працею звеличені" Кам'янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. 

З травня 2008 року І.М. Конет – позаштатний співробітник престижного 



 

математичного журналу "Mathematical Rewiews", який видається в США (штат 

Вірджинія), реферує статті математиків різних країн світу, опубліковані в 

рейтингових математичних виданнях. 

З 1 вересня 2007 року до 1 вересня 2012 року очолював науково-

дослідний сектор університету, з колективом якого підготував до друку і 

опублікував 13 біобібліографічних покажчиків серії «Наукові школи 

університету», 25 томів збірника «Наукові праці Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка» за матеріалами звітних 

наукових конференцій викладачів, аспірантів і докторантів, 5 збірників 

наукових праць студентів і магістрантів університету, 3 збірники наукових 

праць молодих вчених університету. 

За успіхи і творчі досягнення в навчальній, методичній, виховній та 

науковій роботі І.М. Конет нагороджений знаками Міністерства освіти і науки 

України "Відмінник освіти України" (1998), "За наукові досягнення" (2009), 

Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2001), Грамотою 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2010), Почесними 

грамотами Хмельницької обласної державної адміністрації та Хмельницької 

обласної ради, Почесними грамотами Кам'янець-Подільської міської ради, 

грамотами, грошовими преміями та цінними подарунками ректорату 

університету, знаками "За вагомий внесок в розвиток освіти та науки у 

Кам'янець-Подільському державному університеті", "Ветеран праці Кам'янець-

Подільського національного університету".  

15 грудня 2012 року загальними зборами обраний дійсним членом 

(академіком) Академії наук вищої школи України (АН ВШУ). 

З 18 лютого 2013 року член Національної спілки краєзнавців України 

(НСКУ). 

Наукові праці І.М. Конета 

І. Окремі видання 
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– Кам’янець-Подільський: "Видавництво Абетка-Світ", 2011. – 160 с.: іл. 

 

Кудрявцев Михайло Григорович,  
доктор філологічних наук, професор,  
завідувач кафедри історії української 
літератури та компаративістики 

 

Народився 18 березня 1945 року на 

Вінниччині у сім’ї ветеранів Великої 

Вітчизняної війни, пізніше сільських учителів. 

  1965 р. вступив до Вінницького педінституту 

ім. М.Островського і в 1969 році закінчив 

Кам’янець-Подільський державний 

педагогічний інститут, куди змушений був 

перевестись у 1968 році через сімейні 



 

обставини. 

З серпня 1969 року по серпень 1973 року працював вихователем у 

гуртожитку Кам’янець-Подільського будівельно-монтажного тресту ( для 

умовно звільнених з ув’язнення). З серпня 1973 р. по серпень 1987 р. – вчитель 

української мови та літератури Кам’янець-Подільської ЗОШ № 3.  

З 31 серпня 1987 р. – викладач, старший викладач, доцент, професор 

кафедри української літератури, історії української літератури та 

компаративістики Кам’янець-Подільського державного педагогічного 

інституту, національного університету імені Івана Огієнка. 

1991 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Концепція характеру і 

конфлікту в українській драматургії 1950-1960 рр.” під керівництвом академіка 

НАН України Дончика В.Г.  

Звання доцента присвоєно в 1995 р.  

1997 р. в спеціалізованій вченій раді Київського національного 

університету ім. Тараса Шевченка захистив докторську дисертацію на тему 

„Драма ідей в українській новітній літературі”. У 2001 р. присвоєно звання 

професора.  

З лютого 2001 року очолює кафедру історії української літератури та 

компаративістики.  

Є фахівцем з історії літератури, теорії літератури та компаративістики. 

Автор 8 наукових монографій, 4 навчальних посібників та 190 статей, кількох 

публіцистичних видань.  

У колі його наукових інтересів - історія української літератури у її 

взаємозв’язках зі світовою літературою. Теорія літератури і компаративістика. 

Досліджує проблему типологічних зв’язків творчості Шевченка зі світовою 

класикою, драматургію Лесі Українки у контексті європейської літератури, 

типологічних зв’язків творчості Достоєвського і українських письменників 

(Франка, Винниченка), прози Олеся Гончара і Чингіза Айтматова, Юрія 

Бондарєва, В.Распутіна, В.Тендрякова тощо, поезії Бориса Олійника, Ліни 

Костенко і творчості російського поета Юрія Кузнєцова, а також романтичної 



 

та містично-реалістичної прози Миколи Гоголя у національному та світовому 

контексті, творчості О.С.Пушкіна, В.Гюго, А.Чехова та їх рецепцій, 

ремінісценцій у вітчизняній літературі, антимілітаристичних дискурсів у 

світовій літературі (творчість О.Гончара, Ю.Бондарєва, В.Бикова, Б.Васильєва, 

Е.Хемінгуея тощо). Досліджує також проблеми теорії літератури, зокрема 

стилів, жанрів, напрямів. 

Відомий в Україні як публіцист. Автор публіцистичного роману 

„Пам’ять” („Код Іуди”). Друкується у таких відомих виданнях: часописах 

„Слово і час”, „Дивослово”, „Українська мова та література”, „Українська 

література в загальноосвітній школі”, „Дніпро”, „Зарубіжна література в 

школах України”, газеті „Літературна Україна” та ін.  

Забезпечує читання курсів „Теорія літератури”, „Компаративістика”, 

«Літературознавча імагологія», «Проблеми міфоепоетики». 

Член редакційних рад журналів «Зарубіжна література в школах 

України», «Культура народів Причорномор’я».  

Член спеціалізованої вченої ради Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича. 

Підготував 8 кандидатів наук.  

Нагороджений Грамотами МОН України (1995, 2005). Відмінник освіти 

України (1998). 

Наукові праці М.Г. Кудрявцева 
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1. Дилогія О.Гончара “Людина і зброя”, “Циклон”. Сила правди і краси: До 
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Подільський; Київ, 1997. –270 с. 



 

4. Вивчення творчості Миколи Куліша в школі / М.Г. Кудрявцев. – Тернопіль: 

Підручники і посібники, 2000. – 70 с. 

5. Інтелектуальна драма: драматична творчість Лесі Українки / М.Г. 

Кудрявцев // Кам’янець-Подільський, 2000. – 104 с. 

6. Микола Куліш: Сторінки життя і творчості / М.Г. Кудрявцев. – Кам’янець-

Подільський, 2002. – 106 с. 

7. Щоб не згинули зерна... Духовні та соціально-етичні аспекти літератури: 

наукове видання / М.Г. Кудрявцев. – Кам’янець-Подільський , 2003.– 208с. 

8. Пам’ять: Код Іуди / М.Г. Кудрявцев. – Кам’янець-Подільський, 2007. – 240 

с. 

9. Своє і чуже: історико-літературознавчі та компаративістичні студії / М.Г. 

Кудрявцев. – Кривий Ріг, 2007. – 368 с.  

10. Концепції і міфи: питання історії, теорії літератури та компаративістики / 

М.Г. Кудрявцев. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2009. – 256 с. 

11. Історизм і міфотворчість: питання історії, теорії літератури та 

компаративістики / М.Г. Кудрявцев. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2012. – 

354 с. 

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць 

12. Хто винен?: Трагедія Миколи Руденка “На дні морському” / М.Г. Кудрявцев 

// Слово і час. – 1991. – № 10. – С.64-68. 

13. Голод-33 у художній літературі / М.Г. Кудрявцев // Слово і час. – 1993. – № 

10. – С.68-73.  

14. Національна трагедія 1918 р. в інтерпретації Винниченка-драматурга / М.Г. 

Кудрявцев // Дивослово. – 1994. – № 5-6. – С.2-4. 

15. Розвиток довженківської естетики в українській воєнній драматургії і прозі / 

М.Г. Кудрявцев // Слово і час. – 1994. – № 9. – С.84-86.   

16. Ідеї та особистості в історичній драматургії С.Черкасенка / М.Г. Кудрявцев 

// Дивослово. – 1997. – № 2. – С.15-17. 

17. Митець і час: Ідейна проблематика драматичних етюдів Л.Костенко / М.Г. 

Кудрявцев // Українська мова та література. – 1998. – Ч.20. – С.4. 



 

18. Драматичні поеми Л.Костенко “Дума про братів неазовських” та “Сніг у 

Флоренції” / М.Г. Кудрявцев // Дивослово. – 1998. – № 8. – С.11-12. 

19. Не можна слухати людей більше, ніж Бога... Драма В.Винниченка “Пророк” 

/ М.Г. Кудрявцев // Слово і час. – 1998. – № 12. – С.56-59. 

20. Трагедія гуманізму, або розстріл ілюзій із-під Бетховена: Сучасне 

прочитання драми М.Куліша “Патетична соната” / М.Г. Кудрявцев // 

Дивослово. – 1998. – № 5. – С.2-6. 

21. Драматичний етюд Лесі Українки “На полі крові” / М.Г. Кудрявцев // 

Українська філологія: школи, постаті, проблеми // Збірник наукових праць. 

– Львів, 1999. 

22. Про поему Б.Олійника “Трубить Трубіж” / М.Г. Кудрявцев //Дніпро. – 1999. 

– С.141-142. 

23. Нерозкаяний бунт. Пошуки свободи без духовності: про драму Лесі 

Українки “Християнського циклу” / М.Г. Кудрявцев // Слово і час. – 1999.  

24. Драма Лесі Українки “Бояриня” як твір з національної історії України / М.Г. 

Кудрявцев // Українська література в загальноосвітній школі. – 1999. – № 4. 

– 32-37.  

25. Холокост-33 в художній інтерпретації / М.Г. Кудрявцев // Дивослово. – 

1999. – № 9. – С.7-10. 

26. Проблематика “Флорентійської” драми Л.Костенко / М.Г. Кудрявцев // Урок 

української. – 2000. – № 2. – С.60-62. 

27. Драма В.Винниченка “Пророк” як соціально-етична пересторога / М.Г. 

Кудрявцев // Українська мова та література. – 2000. – Ч.14. – С.1-3. 

28. Драма М.Куліша “Патетична соната”: До проблеми вивчення в школі / М.Г. 

Кудрявцев // Українська мова та література. – 2001. – Травень. Ч.20. – С.10-

12. 

29. Поетична драма І.Драча // Українська мова та література / М.Г. Кудрявцев. – 

2001. – Квітень. Ч.15. – С.12-14.  

30. Григір Тютюнник: До проблеми сучасного прочитання / М.Г. Кудрявцев // 

Українська мова та література. – 2001. – Грудень. Ч.25.  



 

31. Соціально-етична програма Т.Г.Шевченка у світлі національної історії / 

М.Г. Кудрявцев // Дивослово. – 2002. – № 5. 

32. “Кассадра” Лесі Українки – трагедія особистості і суспільства / М.Г. 

Кудрявцев // Українська мова та література. Ч.5. – 2003. – С.7-10. 

33. Ідеї та особистості в драмі Лесі Українки “Руфін і Прісцілла”: соціально-

етичний аспект / М.Г. Кудрявцев // Українська мова та література. – Ч.5. – 

2003. – С.10-14. 

34. Перед лицем епох: до проблеми історизму у творчості Ліни Костенко / М.Г. 

Кудрявцев // Українська мова та література. – Ч.17. – 2003. 

35. “Кассандра” Лесі Українки як тип “пророчої” драми / М.Г. Кудрявцев // 

Українська література в загальноосвітній школі. – 2003. - № 2 

36. Визвольні мотиви у ранній драматургії Лесі Українки. Іван Огієнко і 

сучасна наука та освіта / М.Г. Кудрявцев // Науковий збірник. – Вип.1 – 

Кам’янець-Подільський, 2003. – С.155-159. 

37. Повість О.Кобилянської “Земля” як твір про злочин і кару / М.Г. Кудрявцев 

// Українська література в загальноосвітній школі. – 2004. - № 4. – С.37-42. 
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40. “У гиблий час глобального безплоду...” : роздуми над поезією Бориса 

Олійника / М.Г. Кудрявцев // Дніпро. – 2004. – № 5-6. – С.120-140. 

41. Чи не загачуємо ми його багатющі джерела:? (Історизм поетичного 

мислення у християнсько-етичних вимірах Т.Г.Шевченка) / М.Г. Кудрявцев 

// Дніпро. – 2004. – № 7-8. – С.131-135. 

42. Роздуми над поезією Бориса Олійника / М.Г. Кудрявцев // Олійник Б.І. 

Основи. – К., 2005. – С.664-685. 

43. 40. Драма Лесі Українки “Осіння казка”: алегоричні версії образів / М.Г. 

Кудрявцев // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 3. 
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47. Гоголь-романтик у національному контексті: духовно-етичний дискурс / 
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48. Містичний реалізм Гоголя: до проблеми філософсько-теологічної символіки 
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Кукурудзяк Микола Григорович, 
доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедри всесвітньої історії 

(1938-1999) 
 

Народився 1 березня 1938 року в 

мальовничому подільському селі Острівчани 

Кам'янець-Подільського району Кам'янець-

Подільської (нині – Хмельницької) області. Його 

тато і мати походили з працелюбних, але 

незаможних родин, тому з малих літ Миколі 

довелося відчути і гостро пережити всі труднощі 



 

й прикрощі злиднів, що обсіли багатодітну сім'ю Кукурудзяків (6 хлопчиків і 2 

дівчаток). Особливо трагічними виявилися події голоду 1947 року. Він забрав 

життя 2-х молодших братів Миколи. Як старшому серед братів, йому 

доводилося доглядати менших, виконувати важку роботу по господарству та в 

колгоспі. Такі умови життя істотно вплинули на формування характеру й 

світогляду майбутнього вченого. 

1946 року пішов до місцевої початкової школи, протягом 1950-1953 pp. 

навчався в семирічній школі сусіднього села Руда. Незважаючи на матеріальну 

скруту, 1953 року поступив на клубний відділ Кам'янець-Подільського 

культурно-освітнього технікуму, який закінчив в основному з відмінними 

оцінками влітку 1956 року. Працював у рідному селі на посаді завідуючого 

клубом. З вересня 1958 р. по березень 1961 р. служив у лавах Збройних Сил 

СPСP. 

Демобілізувавшись, засів за підручники, успішно склав вступні екзамени 

до Чернівецького університету й став студентом історичного факультету. З 

головою поринув у студіювання наукової літератури. Визначилося коло 

наукових уподобань: питання новітньої історії України. Темою дипломної 

обрав пресу як джерело вивчення соціально-політичного розвитку України в 

повоєнний час.  

Отримавши спеціальність учителя історії та суспільствознавства, з серпня 

1966 р. почав педагогічну діяльність у Рукшинській середній школі 

Хотинського району Чернівецької області. Наступного року призначений на 

посаду організатора позакласної та позашкільної виховної роботи з учнями. Не 

згасав інтерес до науки. Після певних вагань наважився вступати до 

аспірантури Чернівецького університету із спеціальності “Історія СРСР.” 

Спроба виявилася вдалою – у жовтні 1968 р. М. Г. Кукурудзяк став аспірантом. 

Кандидатську дисертацію про розвиток промисловості й формування 

робітничого класу на Буковині в другій половині XIX – на початку XX ст. 1973 

року успішно захистив на засіданні спеціалізованої вченої ради Ужгородського 

університету. 



 

Перша половина 70-х pp. стала нелегким періодом пошуку умов, які 

сприяли б реалізації потенційних можливостей, не пригнічували особистості, 

насамперед – почуття гідності. Певні ускладнення створювали притаманні 

Миколі Григоровичу гарячковість, вибуховий темперамент, прямота суджень й 

оцінок, намагання добитися справедливості, що, зрозуміло, далеко не завжди 

імпонувало керівництву.  

У такий скрутний час М. Г. Кукурудзяк був підтриманий деканом 

історичного факультету Кам'янець-Подільського педінституту А. О. 

Копиловим, котрий запропонував посаду старшого викладача кафедри 

загальної історії. Він погодився і, як показав подальший перебіг життя, цей 

крок став визначальним у сходженні до вершини наукової та педагогічної 

діяльності. Знайшовши підтримку з боку ректора, завідуючого кафедрою 

доктора історичних наук, проф. Л. А. Коваленка, розуміння колег, він, завдяки 

наполегливій і цілеспрямованій праці, досить швидко опанував курс нової 

історії країн Європи й Америки, став одним з провідних науковців і викладачів 

не лише історичного факультету, але й інституту. Не випадково восени 1984 

року очолив кафедру, на якій працював, розвивав традиції, започатковані 

фундатором кам'янецької школи істориків Л. А. Коваленком. За успіхи в праці в 

1978 і 1981 pp. нагороджувався грамотами Міністерства народної освіти 

України, а 1986 року отримав нагрудний знак «Відмінник народної освіти 

УРСР». Восени 1988 р. став професором кафедри загальної історії.  

У 70-80-х pp. помітно розширилося коло наукових інтересів. Це питання 

політики уряду Австро-Угорщини на Буковині, розвитку міст Буковини, 

Галичини і Правобережної України в другій половині XIX – початку XX ст., 

соціально-економічного становища робітників і селян Буковини та їхньої 

соціальної боротьби в другій половині XIX – на початку XX ст., історії 

поширення марксизму-ленінізму в українських землях, Хотинського повстання 

1919 p., історії Подільського краю XX ст., революційної боротьби трудящих 

Болгарії та Румунії у XX ст. І все ж серед них провідною була проблема 

становлення й розвитку робітництва Буковини другої половини XIX – початку 



 

XX ст. Найбільш повне висвітлення вона знайшла на сторінках монографії 

«Робітничий рух на Північній Буковині наприкінці XIX – на початку XX ст.» та 

в докторській дисертації «Робітничий клас Буковини в другій половині XIX – 

на початку XX ст.», успішно захищеній в травні 1987 р. на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Київського університету ім. Тараса Шевченка. 

Микола Григорович взяв участь у підготовці збірників документів і 

матеріалів «Боротьба трудящих Північної Буковини проти соціального і 

національного гніту в другій половині XIX – на початку XX ст.» та «Під 

колоніальним гнітом (Північна Буковина в другій половині XIX – на початку 

XX ст.)». 

Водночас професор М.Г. Кукурудзяк сформувався як буковинознавець і 

поділлезнавець, діяч краєзнавчого руху в Україні. Серед наукових інтересів 

чільне місце займали регіональні історико-краєзнавчі дослідження Буковини, 

Західного і Східного Поділля. З-понад 130 наукових праць М.Г. Кукурудзяка 

майже порівну – по 40 публікацій – стосуються різних аспектів історії, 

економіки та культури Буковини і Поділля. 

Дух поділлезнавства, який з середини 60-х років панував у Кам'янець-

Подільському державному педінституті, захопив і Миколу Григоровича. З кінця 

70-х років він виступив одним з організаторів відомих за межами України 

Подільських історико-краєзнавчих конференцій (1979-1995), науково-

практичних конференцій «Т.Г. Шевченко і Поділля» (1989), «Проблеми 

етнографії, фольклору і соціальної географії Поділля» (1992), «Поділля і 

Волинь у контексті історії українського національного відродження» (1995), 

«Кам'янеччина в контексті історії Поділля» (1997), був членом редколегій та 

відповідальним редактором, оприлюднив збірники матеріалів конференції 

«Проблеми історичної географії Поділля» (1982), «Наукових праць історичного 

факультету Кам'янець-Подільського педінституту» (1995-1996. – Т.1, 2) й ін. 

М.Г. Кукурудзяк був членом спеціалізованої ради із захисту дисертацій 

при Чернівецькому держуніверситеті, членом вченої ради Центру дослідження 



 

історії Поділля Інституту історії України HAH України, вченої ради Кам'янець-

Подільського державного педагогічного університету. 

У 90-х pp. помітно зросла інтенсивність й результативність наукової 

роботи: якщо протягом 1972-1990 pp. побачила світ 81 праця (у середньому 

більше 4 праць на рік), то у 1991-1999 pp. – 70 робіт (у середньому 8 праць на 

рік). Зокрема 1993 року видав курс лекцій «Історіографія історії Західної 

Європи і Америки нового часу», у співавторстві з А.О. Гуменюком – «Курсові 

роботи: методичні рекомендації для студентів історичного факультету», сприяв 

виходу 2-х томів збірника праць «AGADEMIA на пошану Л. Коваленка» (1997). 

Дбав про творчу атмосферу на кафедрі, сприяв зростанню фахового рівня 

викладачів. Якщо в середині 80-х на ній працювало 2 професори (Л. А. 

Коваленко, П. Ф. Лаптін), 6 доцентів і 2 асистенти, то 1999 року – 5 професорів 

(М.Г. Кукурудзяк, А.О. Копилов, Л.В. Баженов, В.П. Газін, В.С. Степанков) та 3 

доценти. За цими показниками вона вийшла на одне з перших місць серед 

кафедр історичного профілю в Україні. Протягом 1991-1999 pp. члени кафедри 

підготували й опубліковали 15 монографій, 7 підручників і навчальних 

посібників, понад 200 наукових статей, матеріалів і повідомлень. За сприяння 

М.Г. Кукурудзяка з осені 1992 р. при кафедрі відкрито аспірантуру. 1997 року 

кандидатську дисертацію захистив її випускник В.В. Малий, його науковим 

керівником був М.Г. Кукурудзяк. Упродовж 1998-1999 pp. успішно керував 

роботою 3-х аспірантів. Чимало зробив для організації студентської наукової 

робот, під його керівництвом було виконано й захищено близько 60 дипломних 

робіт. 

На жаль, 1999 року жорстока смерть передчасно обірвала нитку життя 

талановитого вченого й педагога.  

Наукові праці М.Г. Кукурудзяка 

І. Окремі видання 

1. Антифашистський рух Опору в країнах Західної Європи в роки Другої 

світової війни (1939-1945 рр.) : навч.-метод. розроб. / М.Г. Кукурудзяк, А.О. 

Копилов. – Кам’янець-Подільський, 1976. – 30 с. 



 

2.  Методичні вказівки до вивчення тем "Міжнародні відносини 

нового часу" / Л.А. Коваленко, М.Г. Кукурудзяк. – Кам'янець-Подільський : 

Кам’янець-Поділ. держ. педінститут, 1978. – 32 с. 

3. Міжнародний комуністичний і робітничий рух (1917-1978 рр.) : метод. 

вказівки до спецсемінару для студ. ІV курсу іст. ф-ту / А.О. Копилов, М.Г. 

Кукурудзяк. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. держ. педінститут, 

1978. – 47 с.  

4.  З історії українсько-болгарських зв’язків (до 1300-річчя утворення 

Болгарської держави) / М.Г. Кукурудзяк, А.О. Копилов, І.А. Ткач. – 

Хмельницький : Знання, 1981. – 24 с. 

5.  Георгій Димитров – видатний діяч міжнародного комуністичного і 
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Лаптін Петро Флорович, 
кандидат історичних наук, професор 

(1912-1986) 
 

Одним з яскравих представників наукової 

еліти Кам’янець-Подільського педагогічного 

інституту 50-80-х рр. минулого століття був 

відомий історик професор Петро Флорович 

Лаптін. Народився він 24 грудня 1912 р. в селі 

Івча Літинськоґо повіту Подільської губернії 

(тепер Літинський район Вінницької області) в сім’ї ремісника. Залишившись 

дуже рано без матері, ще в дитинстві пізнав труднощі життя, які ще більше 

ускладнилися в зв’язку з подіями громадянської війни в Україні. Батько 

фактично нічим не міг допомогти йому, оскільки сам був інвалідом та 

пенсіонером. Тому з 1919 по 1926 рік майбутній історик був змушений 



 

самостійно шукати собі шматок хліба, періодично перебував у дитячих 

будинках. Проте життєві негаразди не зламали підлітка, і він витримав своє 

перше випробування на стійкість.  

Свою трудову діяльність Петро Флорович почав у 1926 р. робітником 

слюсарної майстерні в м. Гриців Вінницької області. Жадоба до знань і путівка 

районної комсомольської організації привели його на робітфак, який він 

закінчив 1931 р. у місті Вінниці. В тому ж році став вчителем історії у сільській 

школі (с. Малі Крушлинці Вінницького району). Це відкривало йому шлях до 

отримання вищої освіти, яку вирішив здобувати в м. Києві. З 1932 по 1937 р. 

Петро Флорович – студент Київського державного університету. Саме в стінах 

цього престижного навчального закладу було покладено початок формуванню 

наукових інтересів молодого історика. 1937 року закінчив Київський 

державний університет ім. Тараса Шевченка з спеціальності «історія» і за 

рішенням Державної екзаменаційної комісії від 29 червня 1937 р. йому було 

присвоєно кваліфікацію історика.  

Після завершення навчання проходив службу в армії, демобілізувавшись 

у 1939 р. розпочав роботу в Київському педагогічному інституті ім. О. М. 

Горького на посаді старшого викладача кафедри середньовічної історії. Саме з 

того часу розпочалась його викладацька кар’єра. У липні 1941 р. П. Ф. Лаптін 

отримав дозвіл від парторганізації інституту на евакуацію до м. Новосибірська 

у зв’язку з хворобою сина, якому був лише один рік. Тут з 25 серпня 1941 р. він 

продовжив викладацьку діяльність на посаді старшого викладача кафедри 

всесвітньої історії Новосибірського державного педагогічного інституту. 

Очевидно, працюючи в цьому інституті, П. Ф. Лаптін добре себе 

зарекомендував, оскільки в квітні 1943 р. його було призначено деканом 

історичного факультету. 

У серпні того ж 1943 р. його мобілізували до Червоної армії, де він 

прослужив до 1945 року. Війну П. Ф. Лаптін завершив у званні лейтенанта і був 

звільнений у запас. В кінці 1945 р. повернувся до викладання в Київському 

державному педагогічному інституті імені О. М. Горького, в якому 



 

пропрацював до вересня 1948 р. У цьому вищому навчальному закладі він 

обіймав посаду старшого викладача кафедри давньої та середньовічної історії. 

Крім цього, брав активну участь у громадській роботі інституту, виконуючи 

важливі доручення. 

З вересня 1948 р. і до вересня 1951 р. Петро Флорович працював 

викладачем вчительського інституту в Києві, педагогічного інституту в 

Житомирі. Під час роботи у Київському вчительському інституті він виявив 

себе як один із кращих працівників цього ВНЗ. Лекції П.Ф. Лаптіна вже тоді 

відрізнялися глибоким науковим змістом, в педагогічній діяльності він уміло 

поєднував чуйність з високою вимогливістю до студентів. Разом з тим не 

полишав і громадської роботи, зокрема, виконував обов’язки заступника 

редактора інститутської газети. Усе це забезпечило йому великий авторитет 

серед професорсько-викладацького колективу навчального закладу.  

Наприкінці 40-х – на початку 50-х років у науковому житті П.Ф. Лаптіна 

сталися важливі події. 1948 року він захистив кандидатську дисертацію, а в 

1950 р. став доцентом. 1950 рік виявився вдалим для нього ще й тим, що тоді ж 

був опублікований його посібник з хронології історії середніх віків для 

заочників педагогічних і учительських інститутів. У ньому П.Ф. Лаптін не лише 

вказав ключові дати з історії середніх віків, але й дав короткий зміст історичних 

подій, пов’язаних з цими датами, примірну схему синхроністичної таблиці. 

Враховуючи те, що подібних праць у той час було обмаль, цей посібник, 

безперечно, приніс значну користь вчителям-історикам.  

З вересня 1951 р. і до кінця свого життя Петро Флорович працював у 

Кам’янець-Подільському педагогічному інституті. 1952 року кафедра історії 

нашого педінституту зазнала змін. Одна група викладачів утворила кафедру 

історії народів Росії, інша – кафедру загальної історії. Петро Флорович, 

зрозуміло, опинився на другій кафедрі і в 1952-1956 рр. навіть виконував 

обов’язки її завідувача. Сам факт призначення його на цю посаду свідчив не 

лише про довіру з боку інститутського керівництва, але й про високі ділові 



 

якості П. Ф. Лаптіна, адже тодішній ректор І. С. Зеленюк дуже ретельно 

здійснював підбір керівників факультетів і кафедр. 

Науковий доробок Петра Флоровича Лаптіна складають праці, 

присвячені проблемам медієвістики, історіографії, педагогіки вищої школи. 

Вершиною його наукової творчості стала монографія “Община в русской 

историографии последней трети XIX – начала XX в.” Відповідальним 

редактором цієї книги, яка вийшла під грифом Інституту історії АН УРСР у 

1971 р., був відомий український вчений, член-кореспондент АН УРСР Ф. П. 

Шевченко. Вказана праця стала своєрідним підсумком історіографічних 

досліджень П. Ф. Лаптіна, які він здійснював впродовж багатьох років. Саме за 

цю монографію, а також за багаторічну викладацьку роботу у ВНЗ України, 

1976 року Петру Флоровичу без захисту докторської дисертації було присвоєно 

вчене звання професора. До цієї події мали безпосереднє відношення і науковці 

Інституту всесвітньої історії АН СРСР, які, високо оцінивши книгу 

українського вченого, рекомендували ВАКу СРСР присвоїти кандидату 

історичних наук, доценту Кам’янець-Подільського державного педагогічного 

інституту П.Ф. Лаптіну вчене звання професора. 

 Важливим аспектом наукової діяльності П. Ф. Лаптіна було написання 

ним статей до “Української Радянської Енциклопедії”. На замовлення редакції 

УРЕ у 60-х рр. він підготував низку статей з історії середніх віків для цього 

видання, а також помістив три статті-персоналії про видатних російських та 

українських істориків-медієвістів. 

Паралельно з вивченням історії середніх віків та історіографічною 

тематикою П.Ф. Лаптін впродовж багатьох років досліджував проблеми 

методики викладання історії в середній школі та вищих навчальних закладах. 

Лекційний курс з цієї дисципліни він почав читати ще наприкінці 40-х рр., 

працюючи у Київському вчительському інституті. 

В останні роки свого життя П. Ф. Лаптін посилено вивчав питання 

проблемного викладання у ВНЗ, особливу увагу акцентуючи на проблемній 

лекції. Логічним завершенням його творчих пошуків у цьому напрямку стала 



 

друга монографія “Проблемное преподавание и изучение истории в высшей 

школе” (К., 1988). У зв'язку з тим, що Петра Флоровича на той час вже не було 

в живих, книга вийшла за редакцією доктора історичних наук, професора І.С. 

Винокура, який у передмові до праці наголосив, що автор всебічно розкрив 

значення проблемного навчання для формування творчої особистості 

спеціаліста-історика. Аналіз творчого доробку Петра Флоровича в галузі 

проблемного навчання свідчить, що багато його міркувань і висновків не 

втратили своєї актуальності до сьогодні. 

П. Ф. Лаптін був активним учасником багатьох наукових конференцій та 

симпозіумів, де виступав з питань методології історичної науки та 

історіографії.  

Окремо слід сказати про рівень журнальних публікацій професора П. Ф. 

Лаптіна. Вони завжди високо оцінювалися науковою громадськістю, 

друкувалися на сторінках престижних академічних видань. Слід відзначити, що 

П. Ф. Лаптін одним із перших викладачів нашого ВНЗ в 50-х роках видав 

змістовну статтю про історика М. М. Ковалевського у всесоюзному журналі 

«Вопросы истории», що свідчило про його високий науковий рівень.  

Петро Флорович Лаптін був талановитим викладачем, умілим 

наставником студентської молоді. Він з великою повагою ставився до 

студентів, завжди допомагав їм вирішувати складні життєві питання. На 

екзамені професор цікавився матеріальним становищем студента і міг 

підвищити йому екзаменаційний бал, щоб той не втратив стипендії.  

Лекції та семінарські заняття з історії середніх віків, які проводив    П.Ф. 

Лаптін, викликали велику цікавість у студентів, будили їх творчу думку, 

прищеплювали інтерес до історичної науки та педагогічної праці. Впродовж 

багатьох років П.Ф. Лаптін очолював профспілкову організацію працівників 

історичного факультету. До виконання громадських доручень, як і до 

службових обов’язків, ставився надзвичайно сумлінно. В усьому виявляв 

відповідальність і принциповість.  



 

П. Ф. Лаптін був принциповою, доброзичливою і тактовною людиною, 

надзвичайно пунктуальним і дисциплінованим викладачем. Своєю любов’ю до 

наукової та педагогічної роботи, компетентністю у різноманітних проблемах 

історичної науки, високими людськими якостями він здобув заслужений 

авторитет у викладачів та студентів. Завжди був готовий прийти на допомогу, 

щедро ділився своїми багатими знаннями з молодшими колегами по кафедрі, 

вчителями та студентами. Багато його учнів плідно працюють зараз у ВНЗ та 

науково-дослідних установах незалежної України. Ціла низка його вихованців 

стали відомими вченими, назавжди зберегли любов до науки, творчого пошуку. 

Серед них – директор Інституту історії України Національної академії наук 

України, академік В.А. Смолій; доктори історичних наук, професори В.С. 

Степанков, Л.В. Баженов та багато інших. 

За багаторічну плідну наукову та педагогічну діяльність Петро 

Флорович неодноразово нагороджувався Почесними грамотами. У 1972 р. 

отримав значок “Відмінник народної освіти УРСР”, що стало яскравим 

свідченням його великих заслуг на ниві підготовки висококваліфікованих 

педагогічних кадрів. 

З січня 1983 р. був переведений на посаду професора-консультанта 

кафедри загальної історії нашого інституту. У березні 1986 р. у зв’язку з 

виходом на пенсію та хворобою був звільнений з роботи за власним бажанням. 

16 грудня 1986 р. професор П.Ф. Лаптін помер.  

Світла пам’ять про талановитого вченого, мудрого педагога, чуйну і 

доброзичливу людину назавжди залишиться в серцях його колег і вихованців. 
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Любинський Олександр Іванович,  

доктор сільськогосподарських наук, професор, 
академік Міжнародної академії аграрної освіти 

  

  Народився 20 жовтня 1968 року в сім’ї 

учителів у мальовничому подільському селі 

Шрубків (раніше село мало назву Кам’янецькі 

хутори, оскільки було форпостом Кам’янецької 

фортеці) Летичівського району Хмельницької 

області. Батько Іван Всеволодович Любинський 

1964 року закінчив Кременецький державний 

педагогічний інститут, викладав хімію та біологію 

в різних школах Хмельниччини. Мати Єлизавета Михайлівна Швець 1960 року 

закінчила фізико-математичний факультет Кам’янець-Подільського державного 

педагогічного інституту, упродовж 40 років викладала математику. Дідусь 

Михайло Швець також був вчителем у селі Нагоряни Кам’янець-Подільського 

району та директором школи в селі Яцьківці Дунаєвецького району. 

Однокурсниками матері були відомі постаті – Іван Вишневський та Борис Бец. 

Такий генетичний заряд отримав малий Cашко, жвавий, енергійний і 

цікавий хлопчина, «хлопчик помагай», якого знали всі жителі села, а особливо 

сусіди та родичі з вулиці Чайківської, завдяки його бажанню про все дізнатися, 

усім допомогти, з не пороках дорослу розсудливість. У школу пішов раніше, 

оскільки програму першого класу опанував удома. 1983 року після закінчення 

восьмирічної школи в рідному селі, продовжив навчання в Меджибізькій 

середній школі. 1985 року вступив до Кам’янець-Подільського державного 

сільськогосподарського інституту (тепер – Подільський державний аграрно-

технічний університет), який закінчив 1992 року з відзнакою та спеціальністю “ 

Зоотехнія”.  



 

З липня 1987 по травень 1989 року проходив службу в армії на Далекому 

Сході (Приморський край м. Уссурійськ), а пізніше – у селищі Ліповци 

Пограничного району. 

Висока ерудованість випускника, його працездатність, залюбленість у 

свою справу привернули увагу викладачів, зокрема доцента Кімаковського В.І., 

який запросив його на роботу на кафедру годівлі сільськогосподарських тварин, 

та професора Пахолка А.А., як наукового керівника кандидатської дисертації. З 

1992 року О.І. Любинський працював у Подільському державному аграрно-

технічному університеті на біотехнологічному факультеті на посадах 

молодшого наукового співробітника, аспіранта, асистента, доцента, завідувача 

кафедрою, зокрема з 5 липня 2001 року по 30 серпня 2012 року – завідувача 

кафедри селекційно-генетичних технологій тваринництва. Його завжди 

підтримував і був наставником ректор інституту (з 1995 року – академії) 

професор Михайло Іванович Самокиш. 

Кандидатську дисертацію “Господарсько-біологічні особливості 

української червоно-рябої молочної породи різних генотипів на Буковині” 

захистив 5 червня 1996 року в спеціалізованій раді Д.01.05.04 при 

Національному аграрному університеті за спеціальністю 06.02.01 – розведення 

та селекція тварин. Наукове керівництво здійснив кандидат 

сільськогосподарських наук, професор А.А. Пахолок. Докторську дисертацію 

“Селекційно-генетичні аспекти формування і консолідації прикарпатського 

внутішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи ” 

захистив 10 червня 2009 року в спеціалізованій раді Д.27.355.01 при Інституті 

розведення і генетики тварин НААН за спеціальністю 06.02.01– розведення та 

селекція тварин. Науковий консультант – доктор сільськогосподарських наук, 

професор Й.З. Сірацький. Вчене звання доцент кафедри розведення та генетики 

сільськогосподарських тварин присвоєно 21 грудня 2001 року, а професора 

кафедри селекційно-генетичних технологій тваринництва – 20 січня 2011 року.  

Велике значення у формуванні професора О.І. Любинського відіграло 

знайомство та багаторічна співпраця з доктором сільськогосподарських наук, 



 

професором, академіком Академії наук Вищої школи України, Заслуженим 

діячем науки і техніки України, відомим вченим в галузі селекції, розведення та 

відтворення сільськогосподарських тварин Сірацьким Йосипом Зеноновичем, 

доктором сільськогосподарських наук, професором, академіком НААН України 

Валерієм Петровичем Буркатом, доктором сільськогосподарських наук, 

професором Єлизаветою Іллівною Федорович. 

У Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана 

Огієнка Олександр Іванович працює з вересня 2004 року за сумісництвом на 

посадах доцента (з 2011 року – професора) кафедри біології та методики її 

викладання. З 1 вересня 2012 року – завідувач, професор кафедри географії та 

екології. Провідний викладач з дисциплін «Генетика з основами селекції», 

«Молекулярна генетика», «Охорона природи» (ОКР бакалавр), «Актуальні 

питання генетики людини» (ОКР магістр за напрямом «Біологія»), «Основи 

екології» (ОКР бакалавр за напрямами «Історія» та «Фізичне виховання»), 

«Основи ведення сільського господарства та охорони земель», «Техноекологія» 

(ОКР бакалавр), «Біологічне різноманіття та методи його оцінювання» (ОКР 

спеціаліст за напрямом Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування). 

Впродовж двадцяти років займався дослідженнями, пов’язаними з 

особливостями формування і консолідації прикарпатського 

внутішньопородного типу та буковинського заводського типу української 

червонорябої молочної породи. Автор селекційних досягнень: «Заводський тип 

української червоно-рябої молочної породи «Буковинський» та «Заводська 

лінія української червоно-рябої молочної породи Рігела 352882» (Наказ 

Міністерства аграрної політики України та УААН № 902/133 від 13 грудня 2007 

року). За результатами науково-дослідної роботи в 1995-1996 роках отримував 

стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених, 2005 року 

нагороджений відзнакою Міністерства аграрної політики України «Відмінник 

аграрної освіти і науки», з 2011 року – академік Міжнародної академії аграрної 



 

освіти. Результати наукової діяльності висвітлені в 203 публікаціях, у тому 

числі у 6 монографіях, 3 навчальних посібниках.  

Сучасні пріоритети наукової діяльності професора О.І. Любинського 

пов’язані з проблемами екологічної генетики, розробкою ефективних методів 

збереження біорізноманіття України. Олександр Іванович проводить наукову 

роботу за темами «Еколого-генетичний, біологічний, хімічний, фізико-

географічний моніторинг біорізноманіття Поділля і Буковини» (0112U005651), 

«Розробка системної оцінки та моніторингу генофонду домашніх тварин» 

(0110U006076), активно займається підготовкою наукових кадрів при Інституті 

розведення і генетики тварин НААН та Подільському аграрно-технічному 

університеті. Підготував одного кандидата наук. 

Надійною опорою в житті та роботі є сім’я. Дружина Інна Борисівна – 

заступник декана природничого факультету з навчально-методичної роботи 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 

старша донька Іванна – студентка інституту бізнесу та фінансів Подільського 

державного аграрно-технічного університету, молодша донька Олександра – 

учениця Кам’янець-Подільської гімназії та музичної школи імені Ф.Ганіцького 

по класу фортепіано, зять Денис – приватний підприємець.  

Високі професійні якості, величезна працездатність, шанобливе та уважне 

ставлення до людей створили Олександру Івановичу заслужений авторитет 

серед колег та студентів. 
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старшого викладача, з 1998 року – доцента кафедри української мови. 2001 

року їй присвоєно вчене звання доцента кафедри української мови.  

У 2004 – 2007 рр. навчалася в докторантурі Інституту української мови 

(відділ стилістики і культури мови), за наукового консультування доктора 

філологічних наук, професор Н.М. Сологуб) підготувала дисертацію «Категорія 

градації в сучасній українській мові», яку успішно захистила 21 жовтня 2008 

року на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту української мови НАН 

України (спеціальність 10.02.01 «Українська мова»).  

У січні 2008 року обрана на посаду професора та завідувача кафедри 

української мови Кам’янець-Подільського національного університету. У 

вересні 2010 року Л.М. Марчук присвоєно вчене звання професора кафедри 

української мови. Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV 



 

рівня акредитації – 22 роки, у Кам’янець-Подільському національному 

університету імені Івана Огієнка – 24 роки.  

Розробила і читає низку навчальних курсів, зокрема: 

• Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. 

Морфологія 

 Підготувала та видала у співавторстві з сучасної української літературної 

мови навчально-методичні посібники «Лабораторні роботи з сучасної 

української літературної мови: збірник завдань і вправ» (2002) (у співавторстві), 

«Орфографічний та пунктуаційний тренінг з української мови» (2005) (у 

співавторстві), «Сучасна українська мова. Морфологія: навч. – метод. посіб.» ( 

2010) (у співавторстві).  

• Вступ до мовознавства 

 Підготувала і видала навчальні посібники «Вступ до мовознавства: навч. 

– метод. посіб.» (2000), «Вступ до мовознавства: навч. посіб.» (2007) (у 

співавторстві).  

• Основи термінознавства 

«Словник градаційної лексики сучасної української літературної мови» 

(2009), «Словник актуальної фахової термінології» (2010) (у співавторстві), 

«Словник термінології сучасної журналістики» (2010) (у співавторстві), 

«Основи термінознавства : навч. посіб.» (2011) (у співавторстві).  

Керує написанням курсових, дипломних і магістерських робіт, науково-

дослідною роботою студентів факультету української філології та 

журналістики. У 2009/2010рр, 2010/2011 та 2011/2012рр підготувала 

переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (І та ІІ 

місце).  

Під її керівництвом 2011 року захистила кандидатську дисертацію на 

тему «Семантика та стилістичні функції запозичень у мові української 

постмодерністської прози» Н.В. Гудима, 2013 року кандидатську дисертацію 

«Концепти гріх/спокута в українській історичній прозі ІІ половини ХХ 

століття» – А.М. Сірант.  



 

Керує науково-дослідною роботою, яка фінансується із коштів 

державного бюджету Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 

«Дослідження сучасного стану стилістичної системи української мови як 

національної» (№ державної реєстрації 0110U002858).  

Л.М. Марчук є членом спеціалізованої вченої ради Д 76.051.07 у 

Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Має 148 

публікацій, у т.ч. – монографію, 5 навчальних та навчально-методичних 

посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, 132 праці 

наукового і 16 навчально-методичного характеру.  

Наукові праці Л. М. Марчук  

І. Окремі видання 

1. Питання теорії багатокомпонентного складного речення : колект. 

монографія / Стаканкова Т.П., Калашникова Г.Ф., Ганцовская Н.С., Марчук 

Л.М. – Харків : ХДПІ, 1993. – 128 с. 

2. Особливості функціонування багатокомпонентних складних речень з 

явищем надлишковості у сучасній українській літературній мові : метод. 

рек. / Марчук Л.М., Козак Р.В., Скоробогатова О.О. – Харків: ХДПУ ім. Г.С. 

Сковороди, 1995. – 23 с. 

3. Російсько-український і українсько-російський лінгвістичний словник / 

Марчук Л.М., Пелепейченко Л.М., Стаканкова Т.П., Скоробогатова О.П. – 

К. : ІСДО, 1995. – 88 с. 

4. Явище надлишковості в СБР і фактори, що зумовлюють його реалізацію // 

Питання теорії багатокомпонентного складного речення : колект. моно-

графія / Марчук Л.М., Калашникова Г.Ф., Артюх О.І., Скоробогатова О.О.– 

Харків, 1997. – Вип. 2. – 119 с. 

5. Вступ до мовознавства : навч.–метод. посіб. для студентів філол. ф–тів / 

Л.М. Марчук – Кам’янець-Подільський : Апостроф, 2000. – 40 с. 

6. Лабораторні роботи з сучасної укр. літ. мови (Фонетика. Фонологія. 

Орфоепія. Графіка. Орфографія) : зб. завдань і вправ : навч.-метод. посіб. / 

Марчук Л.М., Козак Р.В. – Кам’янець-Подільський : Інформаційно-



 

видавничий центр, 2002. – 42 с.  

7. Українська мова для слухачів факультету довузівської підготовки на засадах 

модульно-рейтингової системи / Марчук Л.М., Лаврусевич Н.О., 

Лупійчук А.В. : навч. посіб. – Кам’янець-Подільський : Мошинський, 2005. 

– 88с. 

8. Орфографічний та пунктуаційний тренінг з української мови : навч. посіб. / 

Сологуб Н.М., Марчук Л.М. – Кам’янець-Подільський, Абетка, 2006. – 100 

с. 

9. Вступ до мовознавства : навч. посіб. / Марчук Л.М., Попович А.С. – 

Кам’янець-Подільський: Буйницький О.А., 2007. – 144 с. 

10. Словник градаційної лексики сучасної української літературної мови / Л.М. 

Марчук. – Кам'янець-Подільський: Буйницький О.А., 2009. – 100 с. 

11. Актуальні проблеми українського мовознавства та лінгводидактики: 

біобібліогр. покаж. / [уклад. І.М. Конет, Л.М. Марчук, Л.А.Онуфрієва, 

М.С.Карпович, В.В.Боденчук]. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. 

Огієнка, 2009. – 90 с. : іл. – (Серія : Наукові школи університету; вип. 7).  

12. Сучасна українська мова. Морфологія / Марчук Л.М., Коваленко Б.О. : 

електрон. навч.-метод. посіб. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. 

Огієнка, 2010. – 50 с. 

13. Словник актуальної фахової термінології / Л.М. Марчук, О.А. Копусь, 

А.С.Попович; за ред. Л.М. Марчук. – Кам’янець-Подільський: Буйницький 

О.А., 2010. – 75 с. 

14. Словник термінології сучасної журналістики / А.Попович, Л.Марчук. – 

Кам’янець-Подільський: К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2010. – 89 с. 

15. Українська мова в засобах масової комунікації: навч.-метод. комплекс / А.С. 

Попович, Л.М. Марчук. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 

2010. – 359 с. (Реком. Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 

України, лист № 1/11 – 7279). 

16. Основи термінознавства: навч. посіб. / Л.М. Марчук, О.А. Копусь, А.С. 

Попович. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2011. – 224с. 



 

(Реком. Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, лист №1/11 

– 11348 від 04.12.2010 р.). 

17. Види лінгвістичного аналізу в поясненнях та взірцях: навч. посіб. / Марчук 

Л.М., Б.О. Коваленко, Н.М. Дзюбак, Ю.О. Маркітантов та ін. – Кам’янець-

Подільський: КПНУ ім. І.Огієнка, 2011. – 98 с.  

18. Анотації наукових робіт учасників ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з української мови, літератури (у т.ч. методики 

їх викладання): матер. підсум. наук.-практ. конф.(Кам’янець-Подільський, 

21-22 березня 2012р.) / [укладач Л.М. Марчук]. – Кам’янець-Подільський: 

К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2012. – 19с. 

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць  

19. Система роботи по підготовці учнів до самостійного використання у 

зв'язному мовленні багатокомпонентних речень / Л.М. Марчук // Актуальні 

питання вивчення у вузі курсу методики викладання мови і літератури в 

школі : тези доп.та повід., респ. наук. конф. – Ніжин, 1990. – С. 41.  

20. Явище мовної економії в структурно-семантичному механізмі складних 

багатокомпонентних речень / Л.М. Марчук // Семантика і прагматика 

мовних одиниць. – Харків : ХДПІ, 1991. – С. 78-80. 

21. Явище мовної економії в складному багатокомпонентному реченні в світлі 

вчення О.Потебні про еволюцію мови / Л.М. Марчук // О.Потебня – 

дослідник слов'янських взаємозв'язків : тези всесоюз. наук. конф. – Харків, 

1991.– Ч.1. – С. 188-190. 

22. Функціонування багатокомпонентних складних речень з явищем 

семантичної надлишковості в російській та українській мовах / Л.М. 

Марчук // Анотація в програмі 4-ї наукової конф. молодих вчених та 

викладачів ХДПІ за 1990-1991 рр. – Харків : ХДПІ, 1992. – С. 17. 

23. До питання про економію та надлишковість у СБР під час вивчення 

синтаксису у вузі / Л.М. Марчук // Проблеми викладання мови і вузі : зб. 

наук. праць за матер. міжнар. конф. – Мінськ, 1992. – 115-119. 

24. Семантична надлишковість і експресія СБР / Л.М. Марчук // Наукові праці 



 

Кам'янець-Подільського держ. пед. ін-ту: філологічні науки. –Кам'янець-

Подільський, 1993. – Вип. 1– С.114-119. 

25. Явище інформативності в СБР / Л.М. Марчук // Синтаксис мовних одиниць : 

зб. наук.праць. – Дніпропетровськ : Вид-во ДДУ, 1994. – С. 89-92. 

26. Семантична надлишковість (як стильовий різновид) у багатокомпонент 

ному складному реченні / Л.М. Марчук // Текст і методика його аналізу : 

матер. УІІ міжнар. конф. з проблем семантичних досліджень. – Теоретичні 

основи тексту. – Харків, 1994. – Ч. І. – С. 43-46. 

27. Види композиційного розгортання складнопідрядних речень з кількома 

підрядними в художній творчості І. Франка / Л.М. Марчук // Akademia на 

пошану Л.В. Коваленка. – Кам'янець-Подільський, 1997. – С. 76-79. 

28. Релігійність як стильова ознака української мови / Л.М. Марчук // Духовна і 

наукова педагогічна діяльність І.І.Огієнка в контексті українського 

національного відродження. – Кам'янець-Подільський, 1997. – С. 206-209. 

29.  Семантична надлишковість в моделях СБР зі складносурядною основою / 

Л.М. Марчук // Функціональний аспект семантики мовних одиниць : 

матеріали VIII міжнар. наук. конф. з актуальних проблем семантичних 

досліджень.– Харків, 1997. – Ч. І. – С. 114-117. 

30. Власні назви як виразники експресії в сатиричних творах С. Дударя та 

О. Чорногуза / Л.М. Марчук // Вісник Дніпропетровського університету : 

Мовознавство.– Дніпропетровськ : ДДУ, 1998. – Вип. 3. – С. 63-68. 

31. Структурний паралелізм на рівні СБР у поетичних творах Т.Г. Шевченка / 

Л.М. Марчук // Шевченко і Поділля: зб. наук. праць за матер. 2-ї всеукр. 

наук. конф. – Кам'янець-Поділ. держ. педуніверситет, 1999. – С. 185-189. 

32. Книга про вживання українських слів в російській мові (рецензія на 

посібник В.О.Горпинича і Т.Р. Антонюк "Українські власні назви в 

російській мові". – Дніпропетровськ: ДДУ,1998) / Л.М. Марчук // 

Ономастика і апелятиви : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДДУ, 1999. – 

Вип.8. – С. 135-136. 

33. Фонетичні варіанти як засоби евфонізації української мови / Л.М. Марчук // 



 

Тарас Шевченко і українська культура XXI століття : наук. зб. за 

матеріалами всеукр. наук. симпозіуму. – Кам'янець-Подільський : К-ПДПУ, 

2000. – С. 174-177. 

34. Імпліцитні засоби української мови в світлі ідей О.Потебні / Л.М. Марчук // 

Вісник Харківського університету. – Харків : Харківський національний 

університет ім. В.Н. Каразіна, 2000. – №491. – С. 138-142. 

35. Система завдань з синтаксису на уроках мови (на матеріалі речень зі 

структурним паралелізмом з поезій Тараса Шевченка) / Л.М. Марчук // 

Спадщина Т.Г. Шевченка в контексті гуманізації сучасної освіти : зб. наук. 

статей. – Хмельницький : Вид-во ХГПІ, 2001. – С. 32-35. 

36. Украинский язык для студентов факультетов иностранных языков / Л.М. 

Марчук // Язык и литература в школе. Укр. вестник : респуб. науч.-метод. 

журн. – Х., 2000. – №1-2 (12). – С. 47-48.  

37. Стилістичні синоніми як виразники експресії в епістолярії Василя Стуса / 

Л.М. Марчук // Актуальні проблеми укр. літератури і фольклору : наук. зб. – 

Донецьк : Вид-во Донецького нац. ун-ту, 2001. – Вип. 6. – С. 114-120. 

38. Інноваційні процеси в лексико-семантичній системі публіцистичного стилю 

сучасної укр. літ. мови / Л.М. Марчук // Лексико-граматичні інновації 

сучасних слов’янських мов : матер. всеукр. наук. конф. 26-28 березня 2003 

р. – Дніпропетровськ :ДДНУ, 2003. – С.169-172. 

39. Лінгвокультурологічні аспекти неології сучасної літературної української 

мови (на матеріалі публіцистичного стилю) / Л.М. Марчук // Наукові праці 

Кам’янець-Подільського державного університету: Філологічні науки. – 

Кам’янець-Подільський: «Абетка-НОВА», 2004. – Вип. 8, т. 1: 

Мовознавство.– С. 175-179. 

40. Шкала градації в художньому мовленні сучасної української літературної 

мови / Л.М. Марчук // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр. / за заг. ред. 

проф. Л.А. Лисиченко. – Харків, 2005. – Вип.15. – С. 56-64. 

41. Градаційна опозиція лексико-семантичної системи сучасної української 

літературної мови / Л.М. Марчук // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / 



 

за заг. ред. проф. Л.А. Лисиченко. – Харків, 2005. – Вип.16. – С. 143-149. 

42. Трансформація розмовно-мовленнєвих конструкцій в експресивні засоби 

поетичного синтаксису ( на матеріалі художнього мовлення Т.Г. Шевченка) 

/ Л.М. Марчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного 

університету : Філол. науки. – Кам’янець-Подільський: «Оіюм», 2005. – 
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Народився 24 січня 1962 в с. Довжок 

Кам’янець-Подільського району Хмельницької 



 

області в сім’ї службовців. У місті Кам’янці-Подільському проживає з 1964 

року. З 1969 до 1979 року навчався в Кам’янець-Подільській середній школі № 

15. 

У 1979 році вступив до Кам’янець-Подільського державного педагогічного 

інституту на фізико-математичний факультет. Закінчив інститут у 1984 році, 

одержавши кваліфікацію вчителя математики і фізики. Навчаючись в інституті, 

під впливом новатора, творчого викладача та науковця П.С. Атаманчука 

захопився активними науковими пошуками.  

Після закінчення вищого навчального закладу в 1984 році розпочав 

трудову діяльність на посаді вчителя фізики Китайгородської середньої школи 

Кам’янець-Подільського району. З 1985 по 1989 рік працював учителем фізики 

в Кадиївській середній школі Кам’янець-Подільського району. В цей час 

захоплення науковими дослідження та творчими пошуками не покидає 

молодого педагога. Він продовжує співпрацювати з кафедрою методики 

викладання фізики Кам’янець-Подільського державного педагогічного 

університету. І тому в 1986 році вступив до аспірантури при Науково-

дослідному інституті педагогіки АПН України (м. Київ). У 1989 році 

переведений на навчання до Київського державного педагогічного інституту 

імені М. Горького, де завершив навчання в аспірантурі в 1990 році за 

спеціальністю 13.00.02 – методика викладання фізики. Під час навчання в 

аспірантурі під керівництвом академіка АПН України, доктора педагогічних 

наук, професора О.І. Ляшенка виконав дисертаційне дослідження «Реалізація 

міжпредметних зв’язків при формуванні експериментальних умінь учнів на 

уроках фізики в 7-8 класах». Захистив кандидатську дисертацію 23 червня 1992 

року. Атестат доцента одержав у 1997 році.  

З 1 травня 1990 року працює на кафедрі методики фізики Кам’янець-

Подільського педагогічного інституту, який сьогодні одержав статус 

національного університету. В університеті, завдяки мудрому керівництву 

завідувача кафедри методики викладання фізики П. С. Атаманчука, пройшов 

шлях від асистента кафедри до професора. 



 

З 1 грудня 2003 року до 1 грудня 2006 року навчався в докторантурі з 

методики навчання фізики при Національному педагогічному університеті 

імені М. П. Драгоманова. За період навчання в докторантурі виконав 

докторське дисертаційне дослідження «Методична система експериментальної 

підготовки майбутніх учителів фізики». Науковий консультант – академік АПН 

України, доктор педагогічних наук, професор О.І. Ляшенко. 5 грудня 2007 року 

захистив докторську дисертацію в Національному університеті імені М. П. 

Драгоманова (спеціалізована вчена рада Д 26.053.06). Підтвердження ВАК 

України одержав 21 травня 2008 року. 14 квітня 2011 року В.В. Мендерецькому 

присвоєно вчене звання професора кафедри методики викладання фізики та 

дисциплін технологічної освітньої галузі. З 1.09.2010 р. по 31.06.2011 р. – 

виконував обов’язки завідувача кафедри психології праці та управління 

навчальними закладами. З 01.04.2012 працює завідувачем кафедри загальної 

педагогіки, педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом. 

За успіхи в трудовій діяльності в 1990 році нагороджений Грамотою 

Міністерства освіти і науки України. 22 жовтня 2008 року – нагороджений 

грамотою Хмельницької обласної ради. Нагороджений знаком «Відмінник 

освіти України» (10.11.2008). У 2010 році – за успіхи в науковій та науково-

дослідній нагороджений грамотою Кам’янець-Подільської міської ради. У 2010 

році разом із завідувачем кафедри методики викладання фізики та дисциплін 

технологічної освітньої галузі, доктором педагогічних наук, професором, 

академіком АН ВО України П.С. Атаманчуком та доктором фізико-

математичних наук, професором І. М. Конетом, став переможцем VI обласного 

конкурсу науково-дослідних робіт в номінації «Підручники та монографії» за 

наукову роботу «Методика і техніка навчального фізичного експерименту в 

основній школі». У 2011 році разом із завідувачем кафедри методики 

викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі, доктором 

педагогічних наук, професором, академіком АН ВО України П.С. Атаманчуком 

та доктором фізико-математичних наук, професором І.М. Конетом, був 

відзначений Дипломом VIІ обласного конкурсу науково-дослідних робіт в 



 

номінації «Підручники та монографії» з врученням другої премії, за наукову 

роботу «Методика і техніка навчального фізичного експерименту в старшій 

школі». В цей же рік став переможцем VIІ обласного конкурсу науково-

дослідних робіт в номінації «Фундаментальні НДР» за науково-дослідну роботу 

«Управління процесами формування фахових компетентностей майбутніх 

учителів фізико-технологічного профілю в умовах Євроінтеграції». У 2012 році 

разом із завідувачем кафедри методики викладання фізики та дисциплін 

технологічної освітньої галузі, доктором педагогічних наук, професором, 

академіком АН ВО України П.С. Атаманчуком та завідувачем кафедри алгебри 

і математичного аналізу, доктором фізико-математичних наук, професором І. 

М.Конетом, став переможцем VIII обласного конкурсу науково-дослідних робіт 

в номінації «Фундаментальні НДР» з врученням першої премії, за науково-

дослідну роботу «Об’єктивний контроль навчально-пізнавальної діяльності в 

підготовці майбутніх учителів фізико-технологічного профілю».  

В університеті забезпечує викладання таких навчальних курсів: методика 

фізики, безпека життєдіяльності, охорона праці, спецкурс «Експериментальна 

підготовка майбутніх учителів фізики».  

Коло наукових інтересів: управління навчально-пізнавальною діяльністю 

учнів та студентів, психологічні аспекти організації контролю навчально-

пізнавальної діяльності в підготовці майбутніх учителів, навчальний фізичний 

експеримент, експериментальна підготовка майбутнього учителя фізики, 

експериментаторська компетентність, експериментальна діяльність учнів. 

Має понад 250 публікацій. Серед них 2 підручники, 1 монографія, 12 

навчальних та навчально-методичних посібники з грифом МОН України, понад 

100 статей опубліковано в наукових і фахових виданнях України та закордоном. 

За останні 5 років опублікував понад 100 наукових праць. 

 

Наукові праці В.В. Мендерецького 

І. Окремі видання 
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Миронова Світлана Петрівна, 

доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри корекційної педагогіки 

та інклюзивної освіти 
 
 

Народилася 6 липня 1963 року в місті 

Пологи Запорізької області.  

З 1970 по 1980 рік навчалась у 

Пологівській середній школі № 4. У 1980-1981 

навчальному році працювала старшою 

піонервожатою Пологівської середньої школи № 

1. 

З 1981 по 1983 рік навчалась у Запорізькому педагогічному училищі на 

дошкільному відділенні, отримала дипломом з відзнакою і спеціальність 

вихователя дошкільного закладу. У 1983 р. поступила на дефектологічний 

факультет Київського державного педагогічного інституту ім. М.Горького і 

1988 року закінчила його, одержавши диплом з відзнакою і спеціальність 

“Вчитель і логопед допоміжної школи, олігофренопедагог дошкільних 

закладів”.  

За розподілом була направлена на роботу в Кам’янець-Подільський 

державний педагогічний інститут ім. Затонського (нині – Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка), стала першим 

фахівцем-дефектологом нашого ВНЗ. Спочатку працювала асистентом 

педагогічного факультету на дефектологічному відділенні, згодом асистентом 

кафедри психології, а з 1990 р. - асистентом на створеній кафедрі 

олігофренопедагогіки. Багато зусиль доклала до організації підготовки 

фахівців-дефектологів у регіоні, укладання зв’язків із спеціальними закладами 

та інститутами післядипломної освіти, створення навчальної, методичної та 

матеріально-технічної бази підготовки вчителів спеціальних шкіл. 



 

З 1991 по 1994 р. навчалася в аспірантурі Київського державного 

педагогічного інституту, водночас працюючи за сумісництвом у Кам’янець-

Подільському педагогічному інституті. 1994 року захистила дисертацію на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему “Формування 

професійної готовності педагога – дефектолога до корекційно-виховної роботи 

з розумово відсталими дошкільниками ” і була призначена старшим викладачем 

кафедри олігофренопедагогіки. У 1995-1996 н.р. працювала на посаді 

заступника декана дефектологічного факультету. Протягом 1996 – 2002 р. 

виконувала обов’язки завідувача кафедри олігофренопедагогіки, згодом – 

дефектології (у зв’язку з реорганізацією). 1998 року їй присвоєно вчене звання 

доцента.  

З 1 листопада 2002 р. по 31 жовтня 2005 р. навчалася в докторантурі при 

лабораторії олігофренопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки АПН 

України, водночас продовжуючи працювати за сумісництвом на кафедрі 

реабілітаційної педагогіки Кам’янець-Подільського державного університету. 

Після докторантури повернулася на постійну роботу до К-ПДУ спочатку на 

посаду доцента, а з 2007 року – професора кафедри дефектології. 

2007 року захистила докторську дисертацію на тему «Теоретико-

методичні основи підготовки майбутніх учителів до корекційної роботи в 

освітніх закладах для дітей з вадами інтелекту». У травні 2008 р. їй присуджено 

науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності «корекційна 

педагогіка», у жовтні 2008 р. – вчене звання професора кафедри дефектології.  

У 2009–2011 рр. очолювала кафедру педагогіки і методики дошкільної та 

початкової освіти, з 2011 р. – кафедру корекційної педагогіки та інклюзивної 

освіти.  

За 24 роки роботи у ВНЗ викладала багато дисциплін. Зокрема, 

олігофренопедагогіку; ручну працю із спеціальною методикою викладання; 

психологію розумово відсталої дитини; основи дефектології; логопедію; 

спеціальну педагогіку; педагогіку; ранню діагностико-корекційну роботу з 

дітьми із складними вадами розвитку; організацію роботи з батьками, що мають 



 

дітей із складними вадами розвитку; методику викладання корекційної 

педагогіки; основи інтегрованої та інклюзивної освіти; спецкурси. Проте 

основною дисципліною серед них є, звичайно, корекційна педагогіка, якій 

присвячена більшість її наукових досліджень, навчальних та методичних 

посібників. В останні роки відповідно до актуальних проблем корекційної 

педагогіки одним із напрямків наукового пошуку стали питання організації та 

методики інклюзивної освіти дітей з психофізичними порушеннями. 

С.П.Миронова є практикуючим дефектологом, оскільки викладацьку й 

наукову роботу поєднує з роботою корекційного педагога в міській психолого-

медико-педагогічній консультації.  

Багато уваги приділяє методичній роботі, щороку читає лекції, проводить 

практичні заняття на курсах підвищення кваліфікації вчителів спеціальних 

шкіл. Постійно надає консультації батькам і педагогам міста, району з питань 

виховання та навчання дітей з особливими потребами, бере участь у 

комплектації та методичному керівництві спеціальних дошкільних груп та 

інклюзивних закладів міста. 

Світлана Петрівна постійно бере участь у міжнародних, всеукраїнських 

та регіональних наукових і науково-методичних семінарах, конференціях як у 

місті, так і за його межами (Львів, Київ, Чернівці, Тернопіль, Івано-Франківськ, 

Переяслав-Хмельницький, Херсон, Одеса, Хмельницький та ін.).  

Вона – керівник наукової школи «Психолого-педагогічне забезпечення 

навчально-корекційної і корекційно-виховної роботи з дітьми, що мають вади 

психофізичного розвитку». Здійснює наукове керівництво науково-дослідною 

роботою аспірантів, магістрантів. 5 аспірантів під науковим керівництвом С.П. 

Миронової захистили дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата 

педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка. 

У колі наукових інтересів – проблеми удосконалення корекційної роботи 

в закладах для дітей з вадами інтелекту; змістові, організаційні та методичні 

засади підготовки вчителів до роботи з дітьми, що потребують корекції 

психофізичного розвитку, як у системі корекційної, так і інклюзивної освіти.  
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інклюзивного навчання в загальноосвітні заклади м. Кам’янця-Подільського, 

заступником голови методичної комісії зі спеціальної педагогіки науково-
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України. 
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навчальних і навчально-методичних посібників (12 у співавторстві), з яких 8 

рекомендовано МОН України; низка статей у міжнародних збірниках наукових 

праць, виданих за кордоном, та українських журналах і збірниках наукових 

праць. 

Її творча і сумлінна праця відзначена багатьма нагородами: 

− медаллю «За трудовую доблесть» (1986);  
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університеті»; 
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− Золотою медаллю і дипломом за особисту участь у Третій 
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(2011); та Четвертій національній виставці-презентації «Інноватика 

в сучасній освіті» (2012). 

 

Світлана Петрівна одружена, виховує двох дітей – сина – аспіранта 

Національного авіаційного університету та доньку – школярку. 
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Нечитайло Віталій Васильович,  
доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри політології і соціології 
 

 Народився Віталій Васильович 7 червня 

1941 року в селі Пилипівка-1 Чуднівського району 

Житомирської області в сім’ї вчителя математики 

Нечитайла Василя Григоровича та колгоспниці 

Нечитайло (Дуплійчук) Любові Оверківни. Ріс без 

батька: повернувшись із фронту важко хворим, 

він незабаром помер. Спочатку Віталій з матір’ю 

жив у чужих людей, бо своя хата згоріла, згодом з допомогою родичів 



 

збудували власне помешкання, куди й переселилися. Мати весь вік важко 

працювала – п’ятнадцять років дояркою на фермі, потім – у ланці. Хоча була 

малоосвіченою, робила все, аби син добре вчився, здобув вищу освіту. 1947 

голодного року Віталій став першокласником місцевої семирічки. Першою його 

вчителькою була Гуменна Ліза Спиридонівна, донька священика з-під Києва, 

закинута долею в глухе поліське село. Саме вона прищепила хлопчику любов 

до знань, до історії та рідної мови. У школі була велика бібліотека (при 

радянській системі освіти, на відміну від теперішньої, усі школи централізовано 

поповнювалися новою літературою), тому навіть у невеликому селі, далеко від 

культурних центрів, можна було долучатися до світової і вітчизняної 

літератури. Після семирічки Віталій навчався в П'ятківській середній школі, 

відтак у Хустському культосвітньому технікумі, який закінчив з відзнакою. Три 

роки служив у ракетних військах. Протягом 1964-1968 років навчався в 

Кам'янець-Подільському державному педагогічному інституті, який також 

закінчив з відзнакою. Досвідчені педагоги, відомі науковці Л.А.Коваленко, 

П.Ф.Лаптін, П.Ф.Щербина, І.С.Винокур, А.О.Копилов та інші прищепили 

здібному студенту любов до науково-дослідної роботи. І він успішно захистив 

курсову, дипломну роботу з теми «Еволюція житлового будівництва в 

Глушківцях на Поділлі» (науковий керівник – доктор історичних наук, 

профессор Л.А.Коваленко). У 1967-1968 навчальному році четвертокурсник 

Віталій Нечитайло був удостоєний Ленінської стипендії.  

Однак професійно науковою роботою Віталій Васильович почав 

займатися під час роботи в Інституті суспільних наук АН УРСР. Праця поряд з 

такими відомими істориками, як Я.Д.Ісаєвич, М.К.Івасюта, Ю.Ю.Сливка, 

Ф.І.Стеблій, І.Г.Патер та ін. була і захоплюючою, і плідною. За порадою 

доктора історичних наук М.К.Івасюти молодий співробітник вирішив 

досліджувати аграрні відносини в західних областях України. Кандидатську 

дисертацію «Підвищення матеріального добробуту і культурного рівня 

колгоспного селянства західних областей УРСР у 1959-1970 рр.» (науковий 

керівник доктор історичних наук М.К.Івасюта) Віталій Васильович виконав 



 

вчасно і на засіданні Вченої ради при Львівському державному університеті ім. 

І.Франка успішно її захистив. Водночас разом з іншими науковцями відділу 

України Інституту працював над упорядкуванням 46 тому (книга 1) історичних 

праць І.Франка та підготовкою до нього наукових коментарів. Том побачив світ 

1985 року у видавництві «Наукова думка». 

На львівський період роботи В.В.Нечитайла припадає його участь у 

підготовці та виданні двох колективних монографій, опублікованих названим 

видавництвом. Перша – «За щастя оновленої землі. Нариси історії колгоспного 

селянства західних областей УРСР (1939-1979) (К.,1979). У книзі аналізуються 

трансформаційні процеси, що відбулися в сільському господарстві західного 

регіону України за роки радянської влади. Друга – «Робітничий клас УРСР і 

науково-технічний прогрес» (К.,1980) – присвячена аналізу кількісних і якісних 

змін у складі робітничого класу, характері його праці, найважливіших сторін 

науково-технічного прогресу. Докладно висвітлено творчу активність 

робітників у боротьбі за підвищення продуктивності праці. У той же час В.В. 

Нечитайло у співробітництві з Ф.І.Стеблієм підготував історичний нарис 

«Ясенів» до багатотомної історії міст і сіл України (Львівська область). 

Активним було співробітництво Віталія Васильовича з редакцією журналу 

«Народна творчість та етнографії», зокрема з одним із його керівників 

В.Скуратівським. У названому часописі молодий науковець опублікував низку 

статей з побуту українського селянства. Не забував він і про історію Поділля. В 

одному з чисел «Українського історичного журналу» побачила світ його стаття 

про час заснування стародавнього Ізяславля. У ній дослідник спростував 

поширену в українській історіографії думку про ототожнення Ізяславля на річці 

Горині з літописним Ізяславлем, згаданим під 987 роком, довів, що цей сюжет 

стосується білоруського Ізяславля на річці Свіслочі. Оригінальною є також 

стаття «До біографії Миколи Островського», опублікована в журналі 

«Радянське літературознавство», в якій автор переглядає сторінки життя 

Миколи Островського в ізяславський та берездівський період його діяльності, 

спростовує деякі міфи і надумані різними авторами події. 



 

Новий етап у науковій та педагогічній діяльності В.В.Нечитайла 

пов'язаний з його поверненням до рідного ВНЗ. Зробив він це за пропозицією 

свого колишнього куратора, а на той час уже ректора інституту А.О.Копилова. 

З 1 серпня 1978 р. Віталія Васильовича прийняли на посаду старшого викладача 

кафедри філософії і наукового комунізму, потім (27 квітня 1981 р.) – на посаду 

виконуючого обов'язки завідувача названої кафедри. 29 квітня 1982 р. він був 

обраний на цю посаду і обіймав її десять років – до 1 вересня 1992 р. Кафедра 

неодноразово виборювала першість у змаганні з іншими кафедрами інституту. 

За успішну роботу з навчання і виховання студентської молоді Міністерство 

освіти УРСР 30 жовтня 1987 р. нагородило В.В. Нечитайла знаком «Відмінник 

народної освіти УРСР». 

Після двох строків завідування кафедрою В.Нечитайло два роки 

працював старшим науковим співробітником інституту. У цей час підготував і 

опублікував монографію «Українське селянство: важкий шлях до волі» 

(Кам'янець-Подільський, 1995), в якій на основі історико-філософського, 

соціологічного, архівного матеріалів розглянув селянство і землеробство як 

природно-історичні явища, обгрунтував об'єктивну зумовленість становлення 

вільного селянського господарства. 

У серпні 1994 р. у зв’язку з реформуванням кафедр суспільних дисциплін 

Віталій Васильович був переведений на посаду доцента, а з 17 квітня 1996 р. 

обраний на посаду професора кафедри основ економічних знань і політології. 

З 2007 р. В.В. Нечитайло очолює кафедру політології і соціології 

університету. За минулі роки значно виріс професійний рівень викладачів 

кафедри. Захистили кандидатські дисертації зі спеціальності «Соціологія» 

Т.В.Білецька, О.В. Рибщун, зі спеціальності «Політологія» – В.В.Кобильник, 

В.Ю.Маркітантов, О.В.Віннічук. Завершив навчання в докторантурі доц. А.В. 

Найчук. Навчаються в докторантурі доценти О.О.Городецький та 

С.Г.Вонсович. В аспірантурі навчаються учні Віталія Васильовича – 

випускники історичного факультету (спеціальність «Політологія») магістри 



 

В.Г.Чабанов, Є.В.Куценко, О.В.Березенська. Станом на 1 червня 2013 р. із 10 

штатних працівників кафедри 9 мають вчені ступені.  

За роки керівництва кафедрою В.В.Нечитайло виріс не лише як керівник 

важливого навчального підрозділу, а й науковець. Його наукові уподобання 

охоплюють питання аграрних відносин, формування фермерського укладу 

господарювання. За останні роки в різних наукових виданнях опублікована 

низка статей, присвячених трансформаційним процесам, що відбуваються в 

аграрному секторі економіки України. Дослідник на багатому фактичному 

матеріалі розкрив особливості становлення фермерства в різних регіонах 

України. 2004 року побачила світ монографія В.В. Нечитайла «Селянське 

господарство фермерського типу в Україні: історія і сучасність». У ній вперше 

в українській історіографії дано об'єктивний аналіз процесу розвитку 

фермерства на українських землях на різних історичних етапах – від козаччини 

до сьогоднішнього дня. Через три роки, у 2007 році, на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН 

України та Інституту народознавства НАН України В.В.Нечитайло успішно 

захистив докторську дисертацію «Становлення селянського господарства 

фермерського типу в Україні: історична ретроспектива і сучасний стан». Поки 

що це – перше комплексне дослідження зародження і розвитку традиційного 

для українців укладу господарювання. 

Окрім історичної проблематики досить близькою для В.Нечитайла є 

проблематика політологічна. Він – головний редактор наукового збірника 

«Політологічні студії», який виходить у світ у співпраці з науковцями Інституту 

політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. 

Журнал розглядає актуальні проблеми політичної думки з найдавніших часів до 

сьогоднішнього дня, трансформаційні процеси, що відбуваються в політичних 

системах постсоціалістичних країн, у тому числі й Україні. У грудні 2008 року 

Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України присвоїла йому вчене 

звання професора кафедри політології і соціології. 

Наукові праці В.В. Нечитайла 
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Печенюк Майя Антонівна, 
кандидат педагогічних наук, професор, професор 
кафедри методики музичного виховання, вокалу і 

хорового диригування 
 

Народилася 15 лютого 1946 року в селі 

Проскурівка Ярмолинецького району Хмельницької 

області. Співачка (сопрано), педагог вокалу, 

кандидат педагогічних наук (1989), професор (2011) 

кафедри методики музичного виховання, вокалу і 

хорового диригування, Відмінник освіти України 

(2003), лауреат обласної премії в галузі музичного 

мистецтва ім. В. Заремби (2004), володарка відзнаки міста «Честь і шана» 

(2005), почесного знаку імені Софії Русової (2006), член Національної 

всеукраїнської музичної спілки (НВМС, від 2005), удостоєна звання «Викладач 

року» (2003). Закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний 

інститут (1973, музично-педагогічний факультет). Від 1973 там працює 

викладачем вокалу, методики музичного виховання, методики наукових 

досліджень, основ мистецьких дисциплін (1992 – доцент, 2011 – професор). 

Удосконалювала виконавську майстерність на факультеті підвищення 

кваліфікації у Львівській консерваторії (кл. вокалу О.Бандрівської – небоги 

С.Крушельницької, 1972-73), Національному педагогічному університеті 

імені М. П. Драгоманова (класи народної артистки України Г .Шоліної (1979), 

заслуженої артистки України В. Любимової (1984), у Київській консерваторії 

імені П.Чайковського (клас вокалу професора Є. Єгоричевої, 1991). 

Музично-педагогічна та громадська діяльність М.Печенюк пов’язана з 

власною виконавською концертною практикою. У її репертуарі твори 

українських авторів (минулого й сучасності), арії з опер, опрацювання 

народних пісень, дуети та вокальні ансамблі. Музично-теоретичні та практичні 

заняття її як педагога спрямовані на формування музичної культури та 

духовного світу молоді За роботу в університеті, концертну діяльність, участь у 

мистецьких конкурсах і фестивалях була нагороджена багатьма відзнаками. 



 

Керує написанням курсових, дипломних і маґістерських робіт, науково-

дослідницькою роботою студентів музичних спеціальностей. Підготувала 

понад 60 перможців творчих змагань, з них 4 переможці всеукраїнських 

конференцій, 3 – Гран-прі та 52 лауреати міжнародних і всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, 10 лауреатів реґіональних мистецьких конкурсів. 

М.Печенюк керує роботою наукової школи: “Проблеми естетичного 

виховання молоді засобами музики у школах різного типу навчання і вищих 

закладах освіти“. Вона – авторка низки публікацій з проблем музичної 

педагогіки, освіти, культури, посібників. Має 99 публікацій, з них 79 наукового 

і 20 навчально-методичного характеру, з них 29 публікацій у фахових виданнях 

(з них 22 одноосібні); 8 у міжнародних виданнях; 1 монографію (у 

співавторстві); 1 біографічно-репертуарний довідник; 10 навчально-методичних 

посібників, рекомендованих Міністерством освіти України (5 одноосібних, 5 у 

співавторстві). 

Вагомим внеском у розвиток музичного краєзнавства є ґрунтовна праця 

М.А. Печенюк “Музиканти Кам’янеччини”. Автор висвітлює невідомі та 

маловідомі факти з історії музичної культури регіону, простежує основні етапи 

композиторської творчості, представляє соціоестетичні портрети визначних 

представників музичного мистецтва, розкриває виконавські та педагогічні 

погляди відомих митців. Джерелознавчі дослідження М.А. Печенюк дозволили 

опублікувати великий масив музичних творів. Ця праця набуває значення 

важливого першоджерела для вивчення музичної культури Подільського краю, 

оскільки автором опрацьовано і вперше введено у науковий обіг велику 

кількість рукописних матеріалів. Монографія М.А. Печенюк “Музиканти 

Кам’янеччини” є унікальним явищем у сучасному соціокультурному просторі 

України. То ж заслужено у 2004 році за вагомий внесок у розвиток і пропаганду 

музичного мистецтва Поділля та видання монографії “Музиканти 

Кам’янеччини” М.А. Печенюк відзначено обласною премією в галузі музичного 

мистецтва імені В. Заремби. 



 

Відомі наукові здобутки професора М. А. Печенюк, насамперед, у 

керівництві науковою роботою студентів і аспірантів. Про актуальність і 

наукову новизну проведених під її керівництвом досліджень свідчить успішний 

захист кандидатських дисертацій багатьма її вихованцями. Підготувала п’ятьох 

кандидатів педагогічних наук: Прядко О. М. – „Методика розвитку співацького 

голосу у майбутніх педагогів-музикантів”, спеціальність 13.00.02 – теорія та 

методика музичного виховання, диплом кандидата наук ДК №059297 

присуджено рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 26 

травня 2010 року (протокол №88.06/4); Гавриленко Л. М. – „Методика 

формування основ вокальної культури молодших школярів у школах 

мистецтв”, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика музичного виховання, 

диплом кандидата наук ДК №061276 присуджено рішенням президії Вищої 

атестаційної комісії України від 6 жовтня 2010 року (протокол №65.06/6); 

Стасюк М. В. – „Формування основ художнього світогляду учнів молодшого 

шкільного віку у процесі хорової діяльності”, спеціальність 13.00.02 – теорія та 

методика музичного виховання, захист відбувся 12 травня 2010 р.; Карпенко 

Т. П. – „Формування концертмейстерської компетентності майбутніх педагогів-

музикантів у процесі вивчення фахових дисциплін”, спеціальність 13.00.04 – 

теорія та методика професійної освіти, захист відбувся 15 жовтня 2010 р. Ярова 

М.В. “Становлення і розвиток вокально-хорової освіти на Поділлі (кінець ХІХ – 

початок ХХ століть) спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки, захист відбувся 21 квітня 2011 р. 

Печенюк М.А. виступає офіційним опонентом на захисті кандидатських 

дисертацій, готує відгуки на автореферати кандидатських дисертацій. 

Професор А.Філінюк так пише про М.Печенюк: “Упродовж багатьох 

років М. А. Печенюк органічно поєднує любов до пісні, мистецький талант, 

інтелектуальний потенціал та організаторську майстерність. У наукових, 

науково-методичних і творчих працях майстра вокального співу (а їх 

нараховується близько ста, в тому числі 10 навчальних посібників, 

рекомендованих Міністерством освіти і науки України), відтворені велич і 



 

ліричність української душі, незборимість духовності, виражені звитяга та 

життєвий подвиг нашого народу, романтизм подільського побуту. В піснях і 

романсах у її витонченому виконанні епічні сюжети високопрофесійно 

переплітаються з неповторними образами рідного Подільського краю, з їх 

яскравою та самобутньою палітрою. 

Кажуть: що людина робить, тим вона стає. У колективі славетного 

університету Майя Антонівна виявила і розкрила себе як прекрасний педагог-

наставник, який безперестанно формує якісно нові зразки українського 

музично-пісенного мистецтва, особистим прикладом і невтомною щоденною 

працею показує сучасникам шляхи й засоби відродження української 

національної культури, з величезним натхненням і наполегливістю, любов’ю та 

душевною теплотою вкладає свої знання, свої вміння, багатий досвід і 

професійні секрети в своїх учнів – студентів і аспірантів рідного університету. 

Дає майбутнім фахівцям не лише глибокі знання та виробляє професійні 

навички й вміння, а й дарує їм віру в кращі часи, надію на те, що краса і 

мистецтво переможуть усі негаразди, зроблять незворотним щасливе майбутнє 

України, нашого народу“. 

Мистецтвознавець, Є.Богдан-Бєлова так характеризує творчість-педагога-

музиканта: “Вчитель, покликаний ліпити їх артистичні і життєвої долі. 

Піклуючись про красу і академічну правильність співу, Майя Антонівна 

водночас у невловимо тихих, тонких і делікатних зауваженнях, репліках 

зміцнює волю молодих митців до втілення музичних образів на сцені, 

допомагає зняти напругу й острах; загострює увагу на глибинах і деталях 

змісту. Педагогічна стратегія очевидна: вчитель крок за кроком формує 

артистичні характери особистостей, здатних функціонувати у сучасному 

розбалансованому суспільстві, стверджуючи закони істини і краси. Десять 

телепрограм «Палітри мистецтв», сформованих за участю професора 

М. Печенюк та вихованців її класу вокалу – це і успіх, і окраса подільського 

телеекрану. Мудрий добір репертуару – академічного, народного, естрадного 

напрямів; гідний рівень професійного виконання у кожної з молодих 



 

виконавців; серйозний, науково-аналітичного характеру, коментар; розкриття 

таїн специфіки навчання мистецтву співу – і педагогіка становлення 

особистості, у єдності цих процесів. 

М.А. Печенюк – одна з ініціаторів створення і облаштування музею 

Миколи Леонтовича – прославленого композитора, земляка-патріота. 

Досвідчений професор М. А. Печенюк, заступник декана педагогічного 

факультету з наукової роботи та інформатизації навчального, живе проблемами 

факультету і університету, студентів і аспірантів. 

Наукові праці М.А. Печенюк 
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Народився 20 липня 1944 року в с. Блищанівка Дунаєвецького району 

Кам'янець-Подільської області в сім'ї учителя, завідувача початкових шкіл на 

Дунаєвеччині Степана Івановича Прокопчука. 

Родина мешкала в с. Блищанівка з давніх-давен. Тут з 1896 року дід Іван 

Якович, а згодом і батько Степан Іванович Прокопчуки працювали учителями 

місцевої школи, започаткувавши династію педагогів-освітян. Батькові не 

судилося на власні очі побачити сина, який народився через два місяці після 

того, як він пішов на фронт, бо загинув у боях за визволення Польщі. 

На долю Віктора - дитини війни випали важкі часи повоєнної скрути - без 

батька, без його моральної і матеріальної підтримки. Навчався в Блищанівській 

семирічній школі, середню освіту 1961 року здобув у Рахнівській десятирічці, 

оволодів не тільки основами знань, а й деякими навиками роботи з молодшими 

школярами, певним досвідом громадської діяльності в органах учнівського 

самоврядування. 

Після закінчення середньої школи працював спочатку завідувачем 

Слобідкорахнівської сільської бібліотеки, потім старшим піонервожатим 

Тернавської, учителем російської мови і літератури Кривчицької восьмирічних 

шкіл Дунаєвецького району.  

1962 року вступив на російський відділ історико-філологічного факультету 

Кам'янець-Подільського педагогічного інституту (нині - національний 

університет імені Івана Огієнка). Яскравий слід у його студентському житті 

залишили лекції Віктора Івановича Тищенка, Івана Степановича Зеленюка, 

Леоніда Антоновича Коваленка, Іона Срулевича Винокура, Євгенії Мойсеївни 

Гінзбург, Галини Мефодіївни Краєвської, Полікарпа Івановича Свідера, Ольги 

Іванівни Брициної, Ганни Луківни Лебедик та ін.  

1967 року Віктор Степанович закінчив інститут з відзнакою і твердими 

намірами зайнятися науково-викладацькою діяльністю. Кілька місяців 

працював учителем історії Великояромирської СШ Городоцького району, 

звідки був призваний на строкову військову службу, яка проходила в Росії до 

1969 року.  



 

Після демобілізації отримав призначення на посаду вчителя історії 

Маківської середньої школи Дунаєвецького району, а невдовзі став директором 

цього закладу. Виявив організаторські здібності в розбудові школи, 

впровадженні в навчально-виховний процес інновацій. 1970 року на основі 

пошукової роботи його стараннями в школі був відкритий перший на 

Дунаєвеччині сільський історико-краєзнавчий музей, за що був нагороджений 

Почесною грамотою Міністерства народної освіти УРСР. 

1972 року В.С. Прокопчук був запрошений на роботу в Дунаєвецький 

райком Компартії України і започаткував найдовший період свого життя в 

Дунаївцях. У 1980-1982 та 1988-2004 рр. з повною віддачею працював 

начальником відділу освіти Дунаєвецької райдержадміністрації і доклав чимало 

зусиль до перебудови шкільної системи в умовах національно-культурного 

відродження і державотворчих процесів у незалежній Україні. За ці роки 

навчився цінувати людей, розуміти їх, співпрацювати з різними категоріями. 

1988 року пленум Українського фонду культури обрав його до складу 

правління, згодом – президії. 

27 березня 1990 року Віктор Степанович у складі хмельницької делегації 

брав участь у роботі установчого з'їзду, на якому створено Всеукраїнську 

спілку краєзнавців - спадкоємницю репресованого в 30-і роки Українського 

комітету краєзнавства. А 23 квітня 1992 року за його ініціативи другою в 

Україні після канівської була створена дунаєвецька районна організація Спілки. 

В роботі установчої конференції в Дунаївцях взяли участь академік НАН 

України Петро Тимофійович Тронько та член-кореспондент НАН України 

дунаєвчанин Федір Павлович Шевченко. 1993 року В.С. Прокопчука було 

обрано членом правління ВСК та членом редколегії відновленого журналу 

"Краєзнавство". Тоді районна організація краєзнавців налічувала 40 первинних 

осередків, які об'єднували 530 членів з числа освітян, працівників культури, 

старшокласників та інших категорій населення. Дунаєвецька організація ВСК 

упродовж 1990-х років й сьогодні займає провідні позиції в краєзнавчому русі 

України. 



 

З кінця 1980-х років відчутно зросла роль Віктора Степановича як 

талановитого науковця. Він опублікував книги "Дунаївці" (1989), "Тернова 

стежка" (1991), "З народних глибин: славетні подоляни" (1991), "Просвітителі з 

Поділля", "Стелися, зелений кудрявцю" (1992), під науковим керівництвом 

академіка П.Т. Тронька підготував дисертаційне дослідження, присвячене 

історії краєзнавчого руху на Поділлі, яке успішно захистив 1994 року на 

засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті історії України НАН України і 

здобув науковий ступінь кандидата історичних наук. Видавши 1995 року 

монографію "Краєзнавство на Поділлі: історія і сучасність", утвердився в 

наукових колах як теоретик і практик українського краєзнавства. На той час у 

його творчому доробку вже було 8 окремих видань, більше 50 науково-

краєзнавчих публікацій. 

У науковій діяльності Віктора Степановича визначилися такі головні 

напрями досліджень: історіографія краю, дослідження діяльності Подільського 

єпархіального історико-статистичного комітету та його активних членів – 

краєзнавців ХІХ - початку ХХ ст. Н.В. Молчановського, Й.Й. Ролле, П.М. 

Троїцького, Ю.Й. Сіцінського, М.І. Яворовського. Згодом свій науковий пошук 

поширив і на західну українську діаспору, зокрема Австралію, Канаду. 

Віктор Степанович всебічно вивчає життя і діяльність на Поділлі та Волині 

династії Смотрицьких - Данила, Герасима, Мелетія, сприяв відкриттю в 

Смотричі двох меморіальних плит на їх честь, музею, присвоєнню місцевій 

школі І-ІІІ ступенів імені Мелетія Смотрицького. Дунаєвецький районний 

відділ освіти за його пропозицією ще 1988 року заснував премію імені 

М. Смотрицького, якої удостоїлись чимало відомих педагогів-гуманітаріїв. 

Вагоме місце в науковій діяльності В.С. Прокопчука займає 

регіоналістика, зокрема робота з підготовки і видання нарисів історії населених 

пунктів краю в новій редакції. Він є автором історичних нарисів «Дунаївці» 

(1969), «Лисець» (1998) (у співавторстві), «Два села – одна доля» (2001) про 

рідну Блищанівку та сусідню Михайлівку на Дунаєвеччині. Плідно працює він 

також в галузі персоналістики, топоніміки, історії, теорії та методики 



 

шкільного краєзнавства, над тематикою, пов'язаною з історією Великої 

Вітчизняної війни. 

1 вересня 2004 року Віктор Степанович перейшов на постійну роботу до 

Кам'янець-Подільського державного університету, в якому з 1996 року за 

сумісництвом працював доцентом кафедри історії Східної Європи та археології. 

Він успішно і по-новаторському працює директором однієї з найбільших у 

системі вищої школи університетської наукової бібліотеки, активно розбудовує 

її, дбаючи про оновлення і зростання фонду літератури, впроваджуючи 

комп'ютеризацію. 

Не менш плідно працює В.С Прокопчук на посаді професора кафедри 

історії народів Росії і спеціальних історичних дисциплін, викладає декілька 

нормативних та спеціальних курсів, є автором навчальних посібників і 

методичних рекомендацій для студентів, науковим керівником студентів, 

магістрантів та аспірантів з написання курсових, бакалаврських, дипломних, 

магістерських і дисертаційних робіт, частина з яких виконується в руслі 

власних наукових інтересів, пов'язаних з історичним краєзнавством, видав 

монографії "Під егідою Українського комітету краєзнавства" (2004), "Історичне 

краєзнавство Правобережної України 30-х років ХХ- початку ХХІ ст.: від 

репресій, занепаду – до відродження, розквіту" (2005).  

20 лютого 2009 року на засіданні спеціалізованої вченої ради в 

Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича захистив 

докторську дисертацію і здобув науковий ступінь доктора історичних наук за 

спеціальністю "Історія України". Того ж року видав монографію 

"Інституціоналізація краєзнавчого руху Правобережної України 20 х років ХХ - 

початку ХХІ ст." 20 січня 2011 р. Атестаційна колегія МОН України присвоїла 

йому вчене звання професора. 

Великий науковий інтерес виявив Віктор Степанович до питань історії, 

теорії і методики бібліотечної справи, проблем бібліографознавства, виступив 

організатором кількох бібліотекознавчих конференцій різних рівнів, видання 

трьох випусків наукового збірника "Наукові праці Кам’янець-Подільського 



 

національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. 

Книгознавство", співавтором нарису історії університетської бібліотеки, 

колективної монографії "Вища педагогічна освіта і наука України: історія, 

сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька область" (2010), автором 

низки наукових статей з цієї царини. 

А загалом науковий доробок професора В.С. Прокопчука складають 

близько 40 окремих видань, понад 400 наукових праць, вміщених у наукових 

збірниках та журналах України, Росії, Австралії, Канади, Польщі. 

Водночас В.С. Прокопчук продовжує залишатися відомим організатором і 

діячем краєзнавчого руху на Хмельниччині і в Україні. Він активно підтримав 

процес реформування Всеукраїнської спілки краєзнавців, є її Почесним членом, 

з 1993 року і до тепер – членом правління НСКУ. З 2008 року виконує 

обов’язки заступника голови Хмельницької обласної організації НСКУ. 

Реалізації творчих планів Віктора Степановича сприяє також його активна 

участь у діяльності Центру дослідження історії Поділля Інституту історії 

України НАН України при Кам'янець-Подільському національному 

університеті імені Івана Огієнка. 1988 року був обраний заступником голови 

правління обласної організації Українського фонду культури, членом 

правління, а згодом і президії УФК. 

Він є ініціатором низки пам’яткоохоронних акцій – присвоєння 

Великожванчицькій, Смотрицькій та Лисогірській загальноосвітнім школам 

Дунаєвецького району імен Героя Радянського Союзу М.С. Майдана, 

письменника-полеміста, вченого і церковного діяча Мелетія Смотрицького, 

письменника-земляка Івана Сварника, встановлення на Дунаєвеччині низки 

пам’ятників і пам’ятних знаків, відкриття музеїв, зокрема – Дунаєвецького 

районного, музеїв Мелетія Смотрицького в смт Смотричі, Володимира Бабляка 

– у Великому Жванчику та ін. 

Науково-педагогічна і краєзнавча праця В.С. Прокопчука відзначена 

званнями "Заслуженого працівника народної освіти України" (1993), 

"Почесного члена Всеукраїнської (національної) спілки краєзнавців", медаллю 



 

"За трудову доблесть", п'ятьма Почесними грамотами Міністерства освіти і 

науки України, знаками "Відмінник освіти", "Петро Могила", обласною 

премією імені Юхима Сіцінського, Почесними грамотами і знаками рідного 

університету, Почесною грамотою Кам’янець-Подільської міської ради, 

ювілейною медаллю на відзнаку 25-річчя діяльності Українського фонду 

культури. 1999 року Українська академія історичних наук обрала його своїм 

членом-кореспондентом. 

Наукові праці В.С. Прокопчука 
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Рибак Іван Васильович,  
кандидат історичних наук, професор, завідувач 
кафедри історії народів Росії і спеціальних 

історичних дисциплін 
 

Народився 1 січня 1951 р. у с. Зінькові 

Віньковецького району Кам’янець-Подільської 

(нині Хмельницької) області в сім’ї колгоспників.  

1968 року закінчив Зіньківську середню 

школу і вступив на історичний факультет 

Кам’янець-Подільського педінституту (нині 

Кам’янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка), який закінчив з відзнакою 1972 року. Учителював на 

Вінниччині, а після служби в Радянській армії (1973-1974 рр.) – на 

Хмельниччині. У 1975-1976 рр. – відповідальний працівник Віньковецького 

райкому, Хмельницького обкому комсомолу.  

3 жовтня 1976 р. і до цього часу на викладацькій роботі в Кам’янець-

Подільському національному університеті імені І.Огієнка. Пройшов шлях від 

асистента до професора, завідувача кафедри історії народів Росії та спеціальних 

історичних дисциплін. Дисертацію «Крестьянские комитеты (общества 

взаимопомощи Украинской ССР (1921-1932 г.)». Захистив в Інституті історії 

АН УРСР 1981 року. 5 червня 2008 р. рішенням атестаційної колегії 

Міністерства освіти і науки йому присвоєно вчене звання професора кафедри 

історії народів Росії.  



 

1999 року обраний членом-кореспондентом Української академії 

історичних наук. 2006 року став лауреатом премії імені Дмитра Яворницького. 

За особливі заслуги перед українським народом у 2006 р. нагороджений 

Почесною грамотою Верховної Ради України.  

Коло наукових інтересів – аграрна історія України, історична  

регіоналістика. Взяв участь у роботі 152 міжнародних, всеукраїнських та 

регіональних наукових конференцій.  

Під науковим керівництвом захищено кандидатські дисертації 

А.А.Лубчинським – «Соціально-економічні зміни в аграрному секторі України 

в 20-х роках ХХ ст.» (2005), Л.А.Іваневич – «Кость Широцький-науковець, 

громадсько-просвітницький та педагогічний діяч» (2006), Д.П.Красносілецьким 

– «Антибільшовицький рух селян в правобережній частині УСРР ( 1920-1924 

рр.)» (2007), А.Ю.Матвеєвим – «Колективізація і розкуркулення селян Поділля 

та Південно-Східної Волині ( друга половина 20-х – середина 30-х років ХХ 

ст.)» (2009), О.М.Свідерською –«Сільськогосподарське виробництво на Поділлі 

і Південно-Східній Волині у добу НЕПу ( 1921-1928 рр.)».  

 Опубліковав понад 300 наукових та навчально-методичних праць.  

Наукові праці І.В. Рибака 

І. Окремі видання 

Монографії, історичні нариси 
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2. Зіньків в історії Поділля: наук. вид. / І.В.Рибак. – Кам’янець-Подільський: 
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Полікарп Іванович Свідер, 



 

професор кафедри журналістики, доктор філологічних наук,  
професор, академік АНВШ України  

(1923 – 2012) 
 

Шанований в університеті та далеко за його межами П.І. Свідер 

народився 5 квітня 1923 року в с. Хропотова Чемеровецького району 

Хмельницької області. 

Батьки Полікарпа Івановича були простими селянами, працювали 

спочатку на власній землі, а згодом – у колгоспі, тож виховувався хлопець у 

традиціях селянської сім’ї, допомагав по господарству, доглядав лоша, бачив як 

батьки власноруч будували хатину. 

На дитячу долю малого Полікарпа припав голод. У 1933 році батько 

працював в колгоспній коморі комірником, а діти вдома їли кропиву, бо глава 

сім’ї навіть зернини не міг принести – не можна було. А коли під час ревізії не 

вистачило пів центнера пшениці, постав перед судом і отримав чотири роки 

тюрми на Далекому Сході. За гарну поведінку термін ув’язнення скоротили, 

повернувся додому через два з половиною роки. 

1937 року Полікарп закінчив сьомий клас Хропотівської неповної 

середньої школи і продовжив навчання в Чемеровецькій СШ, яку закінчив 1940 

року. Щодня він мусив долати двадцять кілометрів, та ще гори, річку. Взимку 

місяць-два міг пожити на квартирі, увесь інший час – бігом в Чемерівці на 

уроки й назад додому. Ця звичка швидко ходити супроводжувала його все 

життя.  

По закінчені школи в тому ж році вступив на перший курс Харківського 

юридичного інституту. Та навчатись далеко від дому він не зміг, тому через 

декілька місяців перейшов на навчання на мовно-літературний факультет 

Кам'янець-Подільського учительського інституту. 

 Упродовж 1941-1944 років працював на різних сільськогосподарських 

роботах та на молочному пункті в сусідньому селі Кугаївці Чемеровецького 

району сепараторщиком. Двічі доводилося тікати від мобілізації на роботи до 

Німеччини. Був учасником партизанського руху. 



 

 Після визволення краю від німецької окупації (весна 1944 р.) призваний 

до армії, був кулеметником 316 Темрюкської червонопрапорної дивізії. Під час 

одного з боїв Полікарп Іванович втратив ліву руку, дістав поранення в груди. 

Бойовий шлях на цьому для нього закінчився, оскільки змушений був тривалий 

час лікуватись у місті Сочі. 

Протягом 1945 – 1950 рр. навчався в Київському університеті імені 

Т.Г.Шевченка на філологічному факультеті. Після закінчення отримав 

направлення на посаду викладача української та зарубіжної літератур у 

Кам’янець-Подільське училище культури, де пропрацював чотири роки. З 1952 

року Полікарп Іванович консультував студентів-практикантів педінституту. А 

1954 року перейшов на роботу до Кам’янець-Подільського педагогічного 

інституту (сьогодні – КПНУ імені Івана Огієнка) і до останнього дня життя 

працював тут викладачем української літератури. 

Саме в стінах університету відбулося становлення Полікарпа Івановича 

як знаного в широких колах науковця, висококваліфікованого викладача. Тут 

пройшов він шлях свого становлення: спершу – асистент, згодом – старший 

викладач, доцент, кандидат філологічних наук (1960), доктор філологічних наук 

(1986), професор (1990), академік АН Вищої школи України (1997). Декілька 

років перебував на посаді завідувача кафедри української літератури. 

Свою викладацьку діяльність вміло поєднував з науковим пошуком, що 

дала вагомі результати. Кандидатська дисертація Полікарпа Івановича 

присвячена життю і творчості відомого українського письменника Олександра 

Копиленка. Наступні наукові дослідження торкаються проблеми поколінь в 

українській літературі дореволюційного і радянського періодів. Наукові 

інтереси орієнтовані на усвідомлення однієї з визначальних рис народу – 

ментальності, відтворення її суті в складні періоди життя. 

Полікарп Іванович є автором багатьох монографій, посібників, 

літературних нарисів, статей у наукових збірниках, журналах, газетах. Серед 

них – літературно-критичний нарис “Олександр Копиленко” (1960), 

літературний портрет “Олександр Копиленко” (1962), нарис “Традиції і 



 

покоління” (1980), методичні рекомендації “Олесь Донченко. Твори про 

школу” (1988), “О. Гончар. “Модри Камінь”, “Бригантина” (1989), 

“Бригантина” (1989), “Рід, родовід, покоління в українському художньому 

слові. Перша частина” (2003), “Рід, родовід, покоління в українському 

художньому слові. Друга частина” (2008). 

Окрім того, професор постійно виступав з доповідями і повідомленнями на 

всеукраїнських, регіональних та міжвузівських наукових конференціях, 

опонентом на захисті дисертацій. Працював з магістрантами. Став автором 

десятків рецензій та відгуків на дисертації. Очолював наукову школу «Текст як 

основна одиниця комунікації». 

Полікарп Іванович знаний як активний громадський діяч. Він часто 

виступав з лекціями перед студентами, у робітничих колективах тощо. 

Упродовж тридцяти двох років був відповідальним за випуск, редактором 

інститутської багатотиражки «Радянський студент» (сьогодні – «Студентський 

меридіан»). Редагування, вичитка газети, відповідальність за випуск – усе це 

його робота.  

 За свої наукові здобутки Полікарп Іванович отримав знак «Відмінник 

народної освіти УРСР» (1981), почесне звання заслуженого працівника освіти 

України (1993). Арсенал його нагород доповнюють і фронтові орден 

Вітчизняної війни І ступеня, медалі «За бойові заслуги», «За відвагу». Полікарп 

Іванович у числі сорока дев’яти працівників освіти України удостоєний 

найвищої нагороди СРСР – ордена Леніна.  

Лекції, консультації, дипломні, курсові, виступи перед студентами, 

колегами, наукові дослідження, статті, посібники… Й дорога до рідного 

університету. Весна, зима чи осінь. Сонячно, дощ чи сніг. І темп, який 

супроводжував його усе життя. 

Однак, попри всю зайнятість, найдорожче – сім’я: дружина Надія 

Степанівна, син Олесь – викладач нашого університету, та наймолодший із 

Свідерів – любимий онук Владислав. 



 

До 85 – річного ювілею Полікарпа Івановича, який святкували 5 квітня 2008 

року, підготовлено і випущено біобібліографічний покажчик «Професор П.І. 

Свідер – педагог, літературознавець, громадянин». Покажчик вийшов третім у 

серії «Постаті в освіті та науці». 

17 лютого 2012 року Полікарп Іванович відійшов у вічність. 
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Микола Сергійович Солопчук, 
кандидат педагогічних наук, професор, декан 
факультету фізичного виховання, завідувач 

кафедри теорії і методики фізичного виховання 
та здоров’я людини 

 

Народився 4 серпня 1950 року в селищі 

Троянівка, що на Волині, у сім’ї робітників. 

1954 року родина переїхала на Одещину. Після 

закінчення 1967 року середньої школи вступив 

у мореходне училище, але через кілька місяців 

зрозумів, що морська романтика не для нього. 



 

Певний час працював робітником на Одеській залізниці. 

 З травня 1969 по червень 1971 року Микола Солопчук проходив 

службу в Радянській армії (Прибалтійський та Прикарпатський військові 

округи). На другому році був направлений у Кам’янець-Подільське військове 

інженерно-технічне училище, де продовжував службу. Там познайомився і 

потоваришував з випускником факультету фізичного виховання, а нині 

викладачем кафедри фізичного виховання Віктором Шиманським. Разом 

тренувалися, неодноразово брали участь у змаганнях на першість училища, 

області, військового округу. За порадою Віктора Шиманського 1971 року 

вступив на перший курс Кам’янець-Подільського державного педагогічного 

інституту (факультет фізичного виховання). 

 1973 року на базі міського спортивного клубу (нині ДЮСШ №2) разом з 

Віктором Шиманським Микола Солопчук створив першу в м. Кам’янці-

Подільському секцію боксу, в якій почали тренуватися відомі нині в місті, 

області особи – Борис Яворський, Анатолій Яворський, Віктор Невинний, 

Валерій Лозинський, Степан Макаришин, Валерій Слободян, Ігор Степанов та 

інші. 1974 року секція боксу була створена ними в Кам’янець-Подільському 

державному педагогічному інституті. 

 1975 року, після закінчення інституту, був направлений на роботу 

вчителем фізичної культури Бакотської 8-річної школи Кам’янець-

Подільського району. Роботу в школі поєднував з тренерською діяльністю в 

міському спортивному клубі та інституті. 1976 року перейшов на роботу до 

Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту на посаду 

викладача кафедри фізичного виховання, якою завідувала Т.Д. Кидалова. Й 

сьогодні Микола Сергійович завдячує Тамарі Дмитрівні за її внесок у 

формування його як викладача.  

 З 1976 по 1986 рр. працював викладачем кафедри фізичного виховання, 

головою інститутського спортивного клубу “Буревісник”, за сумісництвом – 

тренером з боксу збірних команд інституту, облради “Буревісник”, 

Хмельницької області, Укрради “Буревісник”. 



 

 Під керівництвом тренерів Миколи Солопчука, Віктора Шиманського 

команда боксерів у 70-80 рр. досягла значних успіхів. Неодноразовими 

переможцями та призерами чемпіонатів і першостей України, Укрради та ЦР 

ДСТ “Буревісник”, Спартакіад ВНЗ України та СРСР були Б. Яворський, 

А. Лаврентьєв, О. Задорожний, О. Ткаченко, Н. Джамалов, В.Приходько, 

В. Вавроневич, О. Рачковський, І. Коваль, М. Огнєв, О. Сударєв та інші. 

 З 1986 по 1988 рр. перебував на посаді стажера лабораторії фізичного 

виховання НДІ педагогіки АПН України. 1988 року вступив на стаціонарну 

форму навчання в аспірантуру вищеназваної установи. Наукове керівництво 

підготовкою дисертації здійснював кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії фізичного виховання, відомий вчений у 

галузі фізичного виховання Володимир Федорович Новосельський.  

 1991 року, після закінчення аспірантури та успішного захисту 

кандидатської дисертації, Микола Сергійович продовжив роботу в Кам’янець-

Подільському державному педагогічному інституті на кафедрі теорії і методики 

фізичного виховання (завідувач, доц. Мисів М.П.). Тут він пройшов шлях від 

старшого викладача кафедри, доцента до завідувача кафедри теорії і методики 

фізичного виховання, професора, декана факультету фізичної культури 

університету. 

 Значною віхою в науково-педагогічній діяльності М.С. Солопчука стало 

обрання його 2002 року на посаду декана факультету фізичної культури. Він 

докладає чимало зусиль для реорганізації навчально-виховного процесу, 

удосконалення наукової роботи, вирішення кадрових питань, підвищення рівня 

навчально-тренувального процесу, підготовки спортсменів міжнародного 

класу, розвиток традиційних видів спорту і відкриття груп підвищення 

спортивної майстерності з нових видів спорту, підняття ролі колективу 

факультету в спортивних здобутках університету, України.  

 За підтримки працездатного й згуртованого колективу зумів забезпечити 

ряд важливих змін і нововведень у навчально-виховному процесі, розробці 

нових навчальних планів, які передбачають багатоступеневу підготовку 



 

спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, “спеціаліст”, 

“магістр”, збільшилась кількість і якість публікацій викладачів та 

співробітників факультету, студентських кваліфікаційних робіт, підвищився 

кваліфікаційний рівень студентів-спортсменів та їх досягнень, до складу 

факультетських приєднано загальноуніверситетську кафедру фізичного 

виховання, збільшено ліцензію на підготовку фахівців, відкрито нову 

спеціальність “Фізична реабілітація”. 

 Активну навчально-виховну і громадську діяльність Микола Сергійович 

Солопчук поєднує з науково-дослідною роботою. Ним опубліковано близько 

150 наукових праць, серед яких навчальний посібник “Історія фізичної 

культури і спорту”, навчально-методичні посібники “Основні компоненти 

спортивного тренування”, “Фізичне виховання студентської молоді”, “Фізичне 

виховання дітей раннього та дошкільного віку”, “Нетрадиційні види занять 

фізичними вправами у фізкультурно-оздоровчій роботі з людьми середнього та 

похилого віку”, «Основи науково-методичної діяльності у галузі фізичної 

культури і спорту», «Нетрадиційні види спорту», «Теорія спортивної 

діяльності: опорні таблиці», «Методика фізичного виховання школярів», 

«Методика фізичного виховання різних груп населення» тощо. 

 Активно залучає до наукових досліджень студентів, керує роботою 

наукового студентського гуртка, написанням дипломних та магістерських 

робіт. Так, з 1995 по 2012 рік під його керівництвом захищено більш як 150 

випускових кваліфікаційних робіт. Неодноразово студенти факультету брали 

участь у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з теорії і методики фізичного 

виховання і виборювали призові місця (Володимир Трипадуш (2000 ), Андрій 

Заікін (2001). Одночасно здійснює керівництво написанням кандидатських 

дисертацій аспірантами та здобувачами університету. 

 2003 року за клопотанням Миколи Солопчука на факультеті було 

відкрито 2 лабораторії: галузеву науково-дослідну теорії і методики фізичного 

виховання та спортивного тренування на базі лабораторії фізичного виховання 



 

НДІ проблем виховання АПН України та проблемну “Ґендерні профілактично-

оздоровчі технології фізичного виховання та реабілітації”.  

2003 року на факультеті фізичної культури вийшов друком перший 

випуск науково-методичного збірника “Наукові праці Кам’янець-Подільського 

державного університету: Проблеми теорії і методики виховання, лікувальної 

фізкультури та спортивної медицини, Олімпійського та професійного спорту”. 

З 2008 року видається «Вісник Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», 

який президією ВАК України 2010 року зареєстрований як наукове фахове 

видання з питань фізичного виховання, спорту і здоров’я людини. 

 У 2006 році на факультеті започаткували «Збірник матеріалів наукових 

досліджень студентів і магістрантів Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Факультет фізичної культури». 2012 року 

вийшов його 4-й випуск. 

 2010 року у Міністерстві юстиції України зареєстровано спільне 

українсько-молдавське міжнародне видання «Збірник наукових праць «Сучасні 

проблеми фізичного виховання, спорту і здоров’я людини»», засновниками 

якого виступають Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка та Державний навчальний заклад «Придністровський державний 

університет імені Т.Г. Шевченка». На сьогодні вийшов друком 3-й випуск 

збірника. 

Щорічно, починаючи з 2007 р., на факультеті проводиться всеукраїнська 

науково-практична конференція «Формування здорового способу життя 

студентської та учнівської молоді засобами освіти». А 2011 року розпочато 

проведення цієї конференції з міжнародною участю. 

 Низку яскравих перемог на міжнародному та всеукраїнському рівнях 

здобули студенти факультету фізичної культури, очолюваного Миколою 

Солопчуком, у 2002-2012 рр. Без сумніву, найбільшою подією в спортивному 

житті закладу була участь спортсменів факультету у Іграх ХХVIII Олімпіади 

(Афіни 2004). Іван Гешко, Анастасія Матросова, Геннадій Білодід увійшли до 



 

десятки кращих, а Іріні Мерлені стала олімпійською чемпіонкою з вільної 

боротьби. На Іграх ХХІХ Олімпіади (Пекін, 2008) нашу країну представляли 6 

студентів факультету Іван Гешко, Геннадій Білодід, Василь Матвійчук, Тетяна 

Філонюк, Іріні Мерлені та Андрій Стаднік. Срібну нагороду в змаганнях з 

вільної боротьби виборов Андрій Стаднік, бронзову – Іріні Мерлені. 

 2012 року в Іграх ХХХ Олімпіади в Лондоні взяли участь 6 студентів і 

випускників факультету: Заслужені майстри спорту Георгій Зантарая (дзюдо), 

Андрій Стаднік, Іріні Мерлені (вільна боротьба), майстри спорту України 

міжнародного класу Ірина Кіндзерська (дзюдо), Шеріф Ель-Шеріф (легка 

атлетика), Сергій Куліш (кульова стрільба). 

 В ХІІ Паралімпійських іграх (Афіни, 2004) та ХІІІ Паралімпійських іграх 

(Пекін, 2008) студент факультету Заслужений майстер спорту Віталій Трушев 

виборов золоті медалі у складі збірної команди України з футболу. В ХІV 

Паралімпійських іграх (Лондон, 2012) він завоював срібну нагороду. За високі 

спортивні досягнення Заслужений майстер спорту Віталій Трушев 

нагороджений орденом «За заслуги» І-ІІІ ступенів. 

 Значних успіхів досягли студенти факультету на літніх Універсіадах 

України, які проводяться кожні два роки. 2007 року університет на VIІІ літній 

Універсіаді посів 4 місце серед 22 університетів, які мають факультети фізичної 

культури, та 10 серед 216 ВНЗ України; 2009 року на ІХ літній Універсіаді 

України – відповідно 4 та 8 місце, 2011-го – 4 та 10 місця. 

 На І-х (2008), ІІ-х (2010) та ІІІ-х (2012) спортивних іграх України серед 

ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Кам’янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка виборював перші місця в командному заліку у ІІ категорії 

серед 23 університетів України, що мають факультети фізичної культури, а 

також посідав не нижче 5 місця серед більш як 150 ВНЗ України в 

загальнокомандній першості серед усіх категорій. 

 2011 року на ХХVІ Всесвітній літній Універсіаді (Китай) студенти 

факультету вибороли 5 срібних і 1 бронзову нагороду, університет посів 



 

почесне 5 місце серед ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації України за здобутими 

медалями. 

 Сьогодні на факультеті навчається 6 Заслужених майстрів спорту 

України, 26 майстрів спорту України міжнародного класу, більш 50 майстрів 

спорту України. 

 У 2006 та 2009 рр. факультет фізичної культури був нагороджений 

Почесною грамотою Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту за вагомий 

внесок у розвиток фізичної культури і спорту в Україні, в 2009 – Почесною 

відзнакою Національного олімпійського комітету України «За внесок в 

олімпійський рух». У 2008-2011 рр. чотири рази поспіль університет 

нагороджувався Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за 

зайняте ІІ місце у Всеукраїнському огляді-конкурсі на кращий стан фізичного 

виховання та спорту у вищих навчальних закладах України серед університетів, 

які мають факультети фізичного виховання. 

 За багаторічну та сумлінну працю в системі освіти, участь у підготовці 

членів збірної команди України Миколі Сергійовичу присвоєно почесне звання 

«Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» (2006), 

«Відмінник освіти України» (2005), він нагороджений Почесною грамотою 

Верховної Ради України (2005), Почесною грамотою Кабінету Міністрів 

України (2009), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України 

(2003), Почесною відзнакою Національного олімпійського комітету України 

«За внесок в олімпійський рух» (2006), нагороджений міською відзнакою 

«Честь і шана» (2010) та відзнакою «За заслуги перед міською громадою» 

(2009), відзначений почесним званням Міністерства у справах сім’ї, молоді та 

спорту «Почесний працівник фізичної культури і спорту України» (2008). 

  Микола Сергійович одружений, з дружиною Наталією Йосипівною 

виховав двох синів – Дмитра та Максима. 

Наукові праці М.С. Солопчука 

І. Окремі видання 



 

1. Формування у курсантів військово-навчальних закладів стійкого інтересу до 

занять фізичною підготовкою: метод. посіб. для курсантів військ. навч. 

закладів / М. С. Солопчук, С. А. Скиба. – Кам’янець-Подільський, 1994. – 

56с.  

2. Психолого-педагогічні аспекти формування потреби фізичного 

удосконалення : метод. посіб. для студентів ф-ту фіз. культури пед. ін-тів / 

М. С. Солопчук, М. П. Мисів. – Кам’янець-Подільський, 1994. – 26с.  

3. Педагогічні умови виховання потреби фізичного удосконалення у 

старшокласників: метод. посіб. для студентів ф-ту фіз. культури пед. ін-тів / 

Солопчук М. С., Мисів М. П., Єдинак Г. А. – Кам’янець-Подільський, 1995. 

– 38 с.  

4. Фізичне виховання дітей раннього і шкільного віку : метод. посіб. для 

студентів ф-ту фіз. культури пед. ін-тів / Солопчук М. С. – Кам’янець-

Подільський, 1997. – 52 с. 

5. Нетрадиційні види занять фізичними вправами у фізкультурно-оздоровчій 

роботі з людьми середнього та похилого віку : метод. посіб. для студентів ф-

ту фіз. культури пед. ін-тів / М. С. Солопчук, О. П. Шишкін. – Кам’янець-

Подільський, 1999. – 72 с.  

6.  Історія фізичної культури і спорту : навч. посіб. для студентів ф-тів фіз. 

культури / Солопчук М. С. – Кам’янець-Подільський : Абетка–НОВА, 2001. 

– 236 с. 

7. Методика навчання техніки легкоатлетичних вправ: метод. посіб. для 

студентів ф-ту фіз. виховання, вчителів фіз. культури / М. С. Солопчук, Л. 

Д. Гурман. – Кам’янець-Подільський, Абетка-НОВА, 2001. – 44 с.  

8. Основні компоненти спортивного тренування: метод. реком. / М. С. 

Солопчук, Л. Д. Гурман. – Кам’янець–Подільський : К-ПДУ, інформ.-видав. 

відділ, 2003. – 27 с.  

9. Фізичне виховання студентської молоді : метод. посіб. / Солопчук М. С., 

Бесарабчук Г. В., Чаплінський Р. Б. – Кам’янець–Подільський : К-ПДПУ, 

інформ.-видав. відділ, 2003. – 74 с.  



 

10. Профілактика закачування засобами фізичної культури : метод. реком. / 

Солопчук М.С., Солопчук Д. М., Чаплінський Р.Б. – Кам’янець-

Подільський: К-ПДУ, інформ.-видав. відділ, 2003. – 16 с.  

11. Фізична культура студенток вищих навчальних закладів : метод. реком. / 

Солопчук М.С., Чаплінський Р.Б., Солопчук Д.М. – Кам’янець-Подільський: 

К-ПДУ, інформ.-видав. відділ, 2005. – 23 с.  

12. Основи науково-методичної діяльності у галузі фізичної культури і спорту: 

навч. посіб. для студ. ф-ту фіз. культури ВНЗ / М.С. Солопчук, А.О. 

Федірко. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – 350 с.  

13. Нетрадиційні види спорту : навч. посіб. для студ. ф-ту фіз. культури / [ 

Солопчук М. С., Шишкін О. П., Стасюк І. І., Солопчук Д. М.]. – Кам’янець-

Подільський, 2006. – 104с.  

14. Теорія спортивної діяльності : навч.-метод. посіб. / Солопчук М. С., 

Бесарабчук Г. В., Головата Л.Р. – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, ред.-

видав. відділ, 2008. – 79 с.  

15. Факультет фізичної культури Кам’янець-Подільського національного 

університету (1949-2008 рр.): монографія / М. С. Солопчук, О. В. 

Комарницький. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 164 с.  

16. Виробнича (педагогічна) практика студентів факультету фізичної культури 

на базі загальноосвітніх навчальних закладів (в умовах кредитно-модульної 

системи навчання) : метод. посіб. / М.С. Солопчук, Г.В. Бесарабчук. – 

Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – 120 с. – Рекомендовано МОН 

України. 

17. Робочий зошит практиканта / М. С. Солопчук, Г. В. Бесарабчук. – 

Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 44 с.  

18. Методика фізичного виховання школярів : опорні таблиці : навч.-метод. 

посіб. / [Солопчук М.С., Солопчук Д.М., Бесарабчук Г.В., Боднар А.О.]. – 

Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2011. – 196 с.  

19. Методика фізичного виховання школярів: навч.-метод. посіб. – Кам’янець-

Подільський: К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2011. – 292 с.  



 

20. Методики фізичного виховання різних груп населення : навч. посіб. / 

[Солопчук М.С., Бесарабчук Д.М., Солопчук Д.М., Заікін А.В.]. – 

Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2012. – 480 с. 

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць 
21. Фізичну культуру – в побут школярів / М. С. Солопчук // Початкова школа. 

– 1987. – №12. – С. 47-51.   

22. Виховання потреби фізичного удосконалення у школярів допризовного віку 

/ М. С. Солопчук // "Фізичне виховання дітей та молоді": наук. зб. – К. : 

Здоров'я, 1988. – Вип. 12. – С. 52-55.  

23. Шляхи залучення юнаків допризовного віку до самостійних занять 

фізичними вправами / М. С. Солопчук // Там само. – К. : Здоров'я, 1991. – 

Вип. 13. – С. 69-71.    

24. Урок фізичної культури: стан і перспективи фізичного виховання в ЗОШ / 

М. С. Солопчук, С. І. Жевага // Фізичне виховання в школі. – 2000. – №4. – 

С. 50-53.  

25. Фізична культура як одна з основних профілактичних детермінант 

захворювань серця і судин у дітей / М. С. Солопчук, Р. Б. Чаплінський // 

Наукові записки : зб. наук. статей Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова – К. 

: НПУ, 2002. – Вип. ХLІХ (49). – С. 166-173.  

26. Факультет фізичної культури / М. С. Солопчук. – Кам’янець-Подільський 

державний університет: минуле і сьогодення. – Кам’янець-Подільський : 

Оіюм, 2003. – С. 290-308. 

27. Факультету фізичної культури – 55 років / М. С. Солопчук, Г. В. Бесарабчук 

// Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного 

університету : проблеми теорії і методики виховання, лікувальної 

фізкультури та спортивної медицини, олімпійського та професійного 

спорту. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2004. 

– Вип. 2. – С. 3-14.  

28. Можливості реалізації гендерного підходу у фізичному вихованні школярів 

/ М. С. Солопчук, А. В. Заікін // Молода спортивна наука України : збірник 



 

наукових праць у галузі фізичної культури та спорту: у 5 т. – Львів : НВТ 

„Українські технології”, 2006. – Вип. 9, т. 1. – С. 160-164.   

29. Гендерні особливості у міжнародному спортивному і олімпійському русі / 

М. С. Солопчук, А. В. Заікін // Педагогіка, психологія та медико-біологічні 

проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків : ХДАДМ (ХХПІ), 2006. – 

№4. – С. 176-179.   

30. Проблематика гендерного підходу в навчанні та вихованні школярів / 

Солопчук М. С., Полторацька В. В., Заікін А. В. // Педагогіка та психологія : 

зб. наук. пр. / за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка, чл.-кор. В. І. Лозової. – 

Харків: 2006. – Вип. 29. – С. 55-60.  

31. Сучасні вітчизняні та зарубіжні підходи до формування здорового способу 

життя школярів / Солопчук М. С., Солопчук Д. М., Заікін А. В. // 

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання 

і спорту. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2006. – №10. – С. 239-235.  

32. Гендерні відмінності школярів у ставленні до уроків фізичної культури та 

спорту / М. С. Солопчук, А. В. Заікін // Спортивний вісник Придніпров’я : 

матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Основні напрями розвитку фізичної 

культури, спорту та фізичної реабілітації». – Дніпропетровськ, 2006. – С. 48-

51.  

33. Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування здорового 

способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти» / М. С. 

Солопчук, Г. В. Бесарабчук // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. 
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Степанков Валерій Степанович,  
доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри всесвітньої історії 
 

Відомий український вчений, належить до 

провідних фахівців з вивчення раннього нового часу 

історії України, насамперед - проблематики 

Української революції (1648-1676 рр.), утворення й 

функціонування Гетьманщини (середина XVII – 

XVIII ст.), ролі козацтва в історичній долі України 

XVI – XVIII ст., формування й еволюції державної 

ідеї XVII – XVIII ст. тощо. Змальовуючи його портрет як дослідника, академік 

НАН України, директор Інституту історії України НАН України В. Смолій 

відзначив: «Емоційність та чутливість української душі, національного 

характеру вдало поєднуються в цій людині з раціональністю творчого 

мислення. Йому сповна притаманні високий рівень професіоналізму, витончена 

культура, найвищі цінності та моральні імперативи дослідника. У творчій 

лабораторії Степанкова воєдино поєднані інструментарій та методи історика-

практика й водночас генератора креативних схем, думок, підходів. Його 

науковий доробок позначений загальним баченням досліджуваної епохи, в 

полотно якої вміло вплітаються конкретно-історичні факти». 



 

Він народився 18 вересня 1947 р. у селянській сім’ї батьків-фронтовиків 

(Степана Федоровича й Катерини Всеволодівни) у с. Слобідка-Рихтівська 

Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Його дитинство й 

становлення підвалин особистості проходило в умовах повоєнного сільського 

життя з усіма його позитивними і негативними сторонами. Під час навчання в 

школі (1954-1965 рр.) виявив здібності у вивченні дисциплін математичного 

циклу, хоча любив також історію, літературу та суспільствознавство. Закінчив 

її з двома четвірками (з української та російської мов), хоча срібної медалі з 

невідомої причини не отримав. 1965 року поступав на відділ історії історико-

філологічного факультету Кам’янець-Подільського педінституту (нині 

національний університет ім. Івана Огієнка). І хоча іспити склав успішно, за 

конкурсом не пройшов. На щастя, приймальна комісія зарахувала його 

кандидатом у студенти. Склавши зимову екзаменаційну сесію, у березні 1966 р. 

де-юре став студентом. Навчався на «відмінно». На 2-му курсі обрав тему 

науково-дослідної роботи, що й визначила майбутню проблематику наукового 

пошуку до нинішнього дня. Весною 1969 р. став одним з переможців І 

Всесоюзного конкурсу студентських робіт, що проводився в Луганську. У 

червні цього ж року на «відмінно» захистив дипломну роботу. 

Закінчивши інститут, Валерій Степанович працював за призначенням 

учителем історії Сергіївської в/ш Путильського району Чернівецької області. У 

серпні 1970 р. перейшов на роботу (за запрошенням декана історичного 

факультету доц. А. Копилова й завкафедри всесвітньої історії проф. Л. 

Коваленка) до рідного педінституту на кафедру всесвітньої історії. З травня 

наступного року до травня 1973 р. служив у лавах радянської армії. Після 

демобілізації повернувся на кафедру, де доручили читати курс «Нова і новітня 

історія країн Азії та Африки», який читає до сьогоднішнього дня студентам ІІІ 

курсу («Нова історія країн Азії та Африки»). 1977 року був обраний на посаду 

старшого викладача. 

 Складнішим виявився шлях його формування як ученого. 1972 року 

обрав тему дисертаційної роботи «Антифеодальна боротьба по Правобережній 



 

Україні в роки Визвольної війни (1648 – 1954)». Науковим керівником 

затверджується ст. наук. співробітник відділу історії феодалізму Інституту 

історії України О. Апанович. Проте, внаслідок репресій комуністичного 

режиму щодо української інтелігенції, її звільнили з роботи (поновили тільки у 

1995 р. ), він залишається без наукового керівника, а тема, пов’язана з 

визвольними змаганнями українців середини XVII ст. й історією козацтва, 

оголошується неактуальною. Попри ці труднощі молодий дослідник інтенсивно 

працював в архівах, рукописних відділах наукових бібліотек Києва, Львова, 

Ленінграда (нині – Санкт-Петербург) тощо. У другій половині 70-х рр. 

з’являється низка публікацій у різних часописах, включаючи всесоюзний 

журнал «История СССР». У травні 1980 р. в спеціалізованій вченій раді 

Дніпропетровського університету захистив кандидатську дисертацію 

«Антифеодальна боротьба селянства і козацьких низів у роки Визвольної війни 

(1648-1654)», в якій довів, що упродовж 1648 – першої половини 1652 р. вона 

відбувалася у формі Селянської війни.  

80-ті рр. стали переломним періодом у становленні Валерія Степанкова як 

ученого. 1982 року завершив написання монографії «Антифеодальна боротьба в 

Україні в роки Визвольної війни (1648-1654)» (19,5 др. арк.), яку вдалося 

опублікувати лише наприкінці 1991 року під назвою «Антифеодальна боротьба 

в роки Визвольної війни та її вплив на формування Української держави (1648-

1654)» (12 др. арк.). «Неактуальність » теми затримувала друкування написаних 

робіт. Упродовж 1980-1987 рр. з’явилося лише 13 публікацій і то переважно 

краєзнавчого характеру (у формі тез доповідей на наукових конференціях). 

Однак, саме в цей час на основі опрацьованого масиву джерел та наданої 

літератури в нього розпочалося переосмислення концептуальних засад панівної 

в радянській історіографії концепції «Визвольної війни і воз’єднання України з 

Росією» й творення власного бачення сутності даної події. Важливе значення 

для розвитку його творчості мало започаткування в 1987 р. тісної співпраці з 

доктором історичних наук Валерієм Смолієм (яка триває і до нині) у розробці 

фундаментальних проблем української історії XVII ст.  



 

Горбачовська «перебудова» стала тим цілющим ковтком «свіжого 

повітря», який «оживив» творчу наснагу дослідника. Лише в 1988-1990 рр. 

побачили світ 19 публікацій – майже стільки, скільки за попередніх 17 років, не 

кажучи вже про їхні методологічні засади, наукову актуальність і новизну. В. 

Смолій проаналізувавши творчий доробок вченого за 70-80-ті роки, дійшов 

висновку, що він «зумів не лише акумулювати у своїй творчості набутий на 

попередніх етапах досвід розробки проблематики Визвольної війни, а й на 

відміну від своїх попередників запропонував нові підходи до розв’язання низки 

питань, пов’язаних із її періодизацією, рушійними силами тощо. Він першим 

звернув увагу на соціальні аспекти Хмельниччини і кваліфікував їх як 

селянську війну, яка супроводжувала перший етап Української національної 

революції… Ще однією прикметною рисою раннього періоду наукової 

діяльності Валерія Степановича (до речі цю якість він зберіг до сьогодення) є 

повага до тих науковців, які передували йому в царині дослідження історії 

України середини-другої половини XVII ст. Він першим в радянській 

історіографії повернув їхні імена на сторінки своїх праць, віддав належне 

їхньому науковому доробку. Вчений скрупульозний у всьому – фактах, 

цитуванні, визнанні пріоритетності в тому чи іншому випадку своїх 

попередників. Випало так, що В. Степанкову судилося стати зв'язуючою 

ланкою між класичним періодом у розвитку української історичної думки і 

сучасними процесами, які відбувалися в історичній науці». 

Перша половина 90 – х рр. позначилася його інтенсивною працею в сфері 

пошуку нових методологічних засад дослідження національно – визвольної 

боротьби українців. Вихід у світ праці «У пошуках нової концепції історії 

Визвольної війни українського народу XVII ст.» (1992 р.), написаної в 

співавторстві з В. Смолієм, започаткував процес переосмислення теоретичних 

підвалин радянської концепції «Визвольної війни і возз'єднання України з 

Росією». У монографічних дослідження і статтях, опублікованих у цей час, 

реконструював масштабну панораму національно – визвольної, конфесійної та 

соціальної боротьби в Україні у кінці 40 – х – середини 70- х рр. XVII ст., 



 

складні процеси розбудови і функціонування інституцій відродженої 

Української держави, формування нової еліти, внутрішньої і зовнішньої 

політики її уряду тощо. У грудні 1993р. успішно захистив за сукупністю робіт 

докторську дисертацію на тему «Українська держава у середині XVII століття: 

проблеми становлення й боротьби за незалежність (1648 – 1657 роки)». Дещо 

раніше, у 1992 р. обирається на посаду професора (1995 р. отримує атестат 

професора ), у жовтні 1993 р. відзначений почесним званням «Заслужений 

працівник народної освіти України».  

Друга половина 90-х ХХ ст. – перше десятиріччя ХХІ ст. стали часом 

розквіту наукової й педагогічної праці Валерія Степанкова. Побачили світ 

близько 300 його нових праць, написаних індивідуально чи у співпраці з В. 

Смолієм. Основними напрямками його творчого пошуку стали:  

- важливі сюжетні лінії Української революції 1648 – 1676 рр., 

недостатньо розроблені в історіографії чи явно дискусійного характеру; 

- комплекс питань, пов'язаний з вивченням процесу формування й 

функціонування державних інституцій козацької України, соціальної 

стратифікації її суспільства, появою нової еліти та політичної свідомості; 

- створення галереї історичних портретів відомих постатей революційної 

епохи 1648-1676 рр., біографічних нарисів про своїх учителів і колег по роботі 

в університеті; 

- історіографічні й джерелознавчі студії проблем української революції 

XVII ст.;  

- розробка проблематики регіональної історії (переважно Подільського 

краю). 

Всього на кінець 2012 р. Валерій Степанович мав у своєму науковому 

доробку понад 430 монографій, посібників, підручників, брошур і статей. У 

співробітництві з В. Смолієм сформував потужну наукову школу, яку 

складають 12 докторів історичних наук і 24 кандидати історичних наук, котрі за 

час її існування (з початку 90-х рр. ХХ ст. й до нині) здійснили близько 3 тис. 

публікацій.  



 

Продовжує плідно працювати на педагогічній ниві. У 1999-2006 рр. 

очолював кафедру всесвітньої історії. Керує написанням бакалаврських, 

дипломних, магістерських робіт, кандидатських і докторських дисертацій. Бере 

активну участь у написанні підручників і посібників для студентів й учнів. 

Його наукова й педагогічна діяльність належним чином поцінована. 1999 р. 

обирається академіком Української академії історичних наук, є лауреатом 

Державної премії України в галузі науки й техніки (2000), обласних премій ім. 

Ю. Сіцінського (2003) у галузі історико-краєзнавчої роботи та М. Дарманського 

(2009) у галузі освіти і науки. Нагороджений Почесною Грамотою Верховної 

Ради України (2003), знаками Міністерства освіти і науки України «За наукові 

досягнення» (2006) і «Петро Могила» (2007), орденом «За заслуги» ІІІ ступеня 

(2007) та Відзнакою Президента України – «Хрестом Івана Мазепи» (2010). 
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Струманський Василь Петрович,  
доктор педагогічних наук, професор 

 

Розпочався життєвий шлях Василя 

Струманського із с. Чабанівки Кам’янець-

Подільського району Хмельницької області. 

Народився 1 червня 1947 року в сім'ї 

колгоспників. З дитячих літ прилучився до 



 

нелегкої сільської фізичної праці, яка була на той час чи не єдиним джерелом 

існування сім'ї Струманських. «Нам ніколи й нічого не приходило дарма, все 

треба було заробляти своїми мозолями», – згадувала згорьована мати. 

Батьківська «педагогіка» зводилась до одного: «Васю, що ти б не робив, 

старайся робити якнайкраще». Саме ці якості проявилися ще в шкільні роки, 

коли навчався в місцевій восьмирічці, а потім, долаючи щодня немалу відстань, 

завершував навчання в Грушківській середній школі. Ще в шкільні роки 

здібний юнак цікавився краєзнавством, був активним учасником художньої 

самодіяльності, захоплювався фольклорною спадщиною рідного села, його 

традиціями, звичаями та обрядами.  

У кінці 60-х років XX ст. Василем Струманським був зроблений 

усвідомлений професійний вибір, який привів його до Київського інституту 

народного господарства. Після здобуття вищої освіти Василь Петрович 

розпочинає педагогічну кар’єру в Кам’янець-Подільському 

сільськогосподарському технікумі. Професія викладача припала йому до душі, 

педагогіка стала його життєвим кредо. Навчаючись в аспірантурі, а згодом – у 

докторантурі, зумів досягти високих наукових здобутків. Загальний науковий 

доробок В. Струманського – понад 350 публікацій, які стали широко відомими 

як науковцям, так і практичним працівникам загальноосвітньої та вищої школи. 

Серед них монографії – «Про дослідження загальнотрудових політехнічних 

якостей» (1987), «Загальнотрудова політехнічна підготовка учнів технікумів» 

(1989), «Політехнічна освіта учнів середньої школи» (1987), «Історико-

педагогічні нариси політехнічної освіти в середній спеціальній школі України 

(1917-1987 рр.)» (1988), «Реалізація марксистсько-ленінського принципу 

політехнізму в умовах реформи школи» (1988), «Теоретичні і методичні основи 

політехнічної підготовки учнів» (1990), навчальні посібники, методичні 

рекомендації (більше 20): «Народознавство Поділля: бібліографічний 

покажчик» (1992), «Нариси народно-побутового життя подолян» (1994), 

«Народознавство Поділля: хрестоматія» (1995), «Духовність і технічний 

прогрес: проблема гармонізації» (1997), програмований контроль знань учнів з 



 

«Основ наукової організації управління в колгоспах і радгоспах» (1976), 

«Економіки, організації і планування сільськогосподарського виробництва» 

(1977), «Комплексна система управління якістю підготовки спеціалістів» 

(1984), «Навчально-виховна практика студентів» (1984), «Громадсько-

політична практика студентів 1-3 курсів» (1985), «Удосконалення політехнічної 

підготовки кадрів середньої кваліфікації» (1988), «Народознавство: програма 

курсу для педагогічних навчальних закладів України» (1992), «Етнопедагогіка: 

програма і робочі плани» (1993), «Народознавство Поділля в питаннях і 

відповідях» (1995), «Науково-теоретичні основи й емпіричні засади 

педагогічної самодіяльності української людності» (текст лекції) (1994), 

«Педагогіка народно-побутового життя української людності» (1996), «Виховна 

робота в національній школі» (1997), «Слово в золотій оправі: антологія усної 

народної творчості подолян» (1998), «На шляху громадянської зрілості» (1999), 

які широко використовуються в навчально-виховному процесі закладів освіти.  

Наукові інтереси Василя Петровича в контексті визначених особистісних 

пріоритетів значною мірою детермінувались особливостями соціального 

розвитку держави, потребами практики освітньої діяльності школи (як 

середньої, так і вищої). Саме цим можна пояснити інтерес до проблеми 

соціалізації особистості у складний кризовий період соціально-економічних 

змін, а відтак і зміни освітньої парадигми в державі, яка стала предметом 

підвищеного наукового інтересу В. П. Струманського упродовж останніх років 

його науково-педагогічної діяльності. Ним було визначено методологічну та 

теоретичну основу дослідницької роботи щодо обгрунтування: 

1. окремих позицій сутності нової ідеології виховання, в основі якої – 

національна ідея («кожна сходинка в розвитку людства має свою філософію 

життя»); 

2. механізмів процесу соціалізації особистості та психолого-педагогічних умов 

забезпечення його ефективності; 

3. сутності концепції виховання життям; 

4. основ творення цілісної сфери виховання; 



 

5. сутності національної ідеї, що набуває особливої значущості в період 

самовизначення особистості в умовах кризових соціально-економічних 

ситуацій. 

У дослідженнях В. Струманського йдеться про необхідність формування 

мікросередовища, яке в оптимальному варіанті забезпечує ефективність 

процесу соціалізації особистості учня (студента). Характер взаємодії освітнього 

простору і особистості учня (студента) визначають кількісні та якісні параметри 

їх взаємного формування. Позитивне мікросередовище освітнього закладу буде 

не лише не співвідноситись, а й протидіяти загальній кризовій соціальній 

ситуації. Історія доводить правомірність зазначеної позиції. Так Павлиська 

середня школа, створена В. О. Сухомлинським (школа радості, школа 

розвитку), успішно функціонувала в рамках авторитарної, інформаційно-

репродуктивної системи. Це спільність особливого роду, що інтегрує в собі 

духовне, інтелектуальне, соціальне. Як бачимо, значна кількість прикладів 

переконує в тому, що можна сформувати свій освітній простір навіть в рамках 

мікросистеми (наприклад, однієї школи). Цим самим освітній заклад реально 

може формувати активну внутрішню позицію, яка дозволить кожному учневі 

(студенту), потрапляючи, скажімо, в асоціальну за характером домінуючих 

цінностей ситуацію за межами закладу, адекватно її оцінити і самовизначитись 

(ігноруючи чи активно протидіючи). 

В.П. Струманський – автор численних публікацій (в тому числі й 

посібників) з проблем національного виховання молоді. Він доводив, що лише 

концепція національного виховання може забезпечити реалізацію принципу 

природовідповідності виховання, а відтак і реально вирішувати проблеми 

соціалізації особистості у період становлення української державності. 

Варіант інтеграції процесів соціалізації особистості, забезпечення її 

національної орієнтованості, формування її як суб’єкта власного особистісного 

розвитку прослідковується як в теоретичних позиціях, так і в практичній 

діяльності В. П. Струманського. Виховання трактується як цілеспрямований і 



 

керований процес, орієнтований на самовизначення учня (студента), 

усвідомлене формування суб’єктності його позиції.  

У курсі «Основи національного виховання» (програму та методичні 

рекомендації до якого розробив сам автор) він пропонує творчі завдання такого 

змісту: «Осмисліть сутність певної життєтворчої ідеї, що набула статусу 

народної, звичаю, традиції, свята, і змоделюйте варіант її трансформації в 

умови сьогодення з метою використання у вашій майбутній навчально-виховній 

практиці». На перший погляд завдання ніби просте, але позиція, що в ньому 

закладена, за своєю суттю є фундаментальною. 

В.П. Струманський виходив з того, що найбільше деформацій на шляху 

реабілітації національної ідеї і формування на її основі нової ідеології життя 

знаходяться в площині механізмів її реалізації. Багато було сказано про 

«шароварну педагогіку», але практично на рівні гасел і декларацій. Фактично 

не була розроблена концепція перехідного періоду, яка б передбачала 

філософські, психологічні, педагогічні аспекти забезпечення природності 

процесу «вживлення» національної ідеї, формування філософії власного життя 

на її основі. Василь Петрович був категорично проти механічного наслідування 

зразків штучного перенесення штампів, тобто насаджування або формального 

копіювання та відтворення розроблених схем організації діяльності з 

національного виховання молоді. Він постійно оперував таким поняттям, як 

«трансформація». Завдання, подане вище, є реальним варіантом протидії 

означеному підходу. В такий спосіб вчив студентів: 

1. осмислювати суть ідеї і вчитись трактувати її для себе, аналізуючи базові 

протиріччя, підгрунтя; 

2. співвідносити соціальну ситуацію того часу з нинішньою, аналізуючи 

філософію життя, психологію людини, її цінності, пріоритети; 

3. шукати варіанти (зміст, форми) забезпечення її природної реалізації в 

умовах сучасної навчально-виховної ситуації в школі; 

4. творити власну методику та стиль педагогічної діяльності, максимально 

враховуючи специфіку власної позиції; 



 

5. реально формувати свої власні світоглядні позиції на основі національної 

ідеї.  

Авторські ідеї В. П. Струманського про концептуально-структурні схеми 

використання народного педагогічного досвіду виховання практично 

втілюються не лише в Україні, але й у країнах СНД (Росія, Білорусь, 

Киргизстан, Молдова та ін). Особливо широкий резонанс серед викладачів 

педвузів і педагогів-практиків викликав його навчальний посібник «Виховна 

робота в національній школі», виданий Інститутом змісту і методів навчання 

1997 року. У ньому автор особливо наголошував на обов'язку сучасного 

педагога «орієнтуватися на світову науку, а не на регіональну, кореговану 

якимись ідеологічними міркуваннями і таке інше». Учений вказує на потребу 

«спрямування виховних зусиль на формування в учнівської молоді 

національної самосвідомості; пошанування традицій і звичаїв свого народу, 

його духовної і матеріальної культури, готовності зберегти і примножити 

морально-етичні набутки свого етносу, що мають національне культивування і 

загальнолюдське визнання». Щоб досягти зазначеної мети, в українському 

суспільстві сьогодні формується відносно нова і цілісна система національного 

виховання. Василь Петрович у своїх працях розкрив базові теоретичні і 

практичні підходи до національного виховання в умовах відродження 

української школи. 

В. Струманський також порушив широке коло проблем, пов’язаних з 

гуманітаризацією освіти, яка реалізується переважно горизонтально, 

екстернально через збільшення кількості гуманітарних предметів у навчальних 

програмах, що викликає неприйняття як у студентів, так і в педагогів. У зв’язку 

з цим згадується застереження Василя Петровича , що «...недостатньо і 

поверхово трактувати принцип гуманітаризації освіти лише як резерв під-

вищення якості чисто ділових, виробничо-професійних характеристик 

спеціаліста. Набагато важливіше, при всій вагомості першого, є те, що на 

засадах гуманізму формується Людина. І, насамперед, Людина потрібна 

нашому суспільству і нашій державі, Людина високої культури, глибокої 



 

духовності з багатим національно-культурним потенціалом». Він ставив 

найважливіші для сучасної незалежної України питання ґрунтовної розробки 

теоретичних засад міжнаціональних відносин усіх етнічних груп України з 

врахуванням їх традицій, звичаїв, ментальності і проектування цих чинників на 

сповнене людинолюбства внутрішнє життя кожного індивіда. Не кожен 

науковець сьогодні може так глибоко і фундаментально поставити нагальні 

питання гуманістично спрямованої культурної розбудови країни. Ніби 

відчуваючи швидкоплинність життя, В. П. Струманський спішив 

сформулювати нагальні наукові завдання: «В зв’язку з цим дуже гостро і 

невідкладно стоять питання дослідження національної психології та 

самосвідомості і механізмів їх впливу на формування особистісних установок 

та стереотипів життєвої активності людини». 

В.П. Струманський ініціював різні форми науково та професійно 

орієнтованого спілкування з колегами кафедри, університету, аспірантами, 

студентами, допомагав в організації індивідуальної дослідницької роботи, щиро 

радів успіхам кожного. Ніколи не задовольнявся посередністю. А тому виявляв 

непримиренність до «сірих» лекційних і семінарських занять, до 

псевдонаукових здобутків, кон'юнктури, кар'єризму в науці. 

Загалом професор В. П. Струманський був оптимістом і життєлюбом. Він 

сформував свій життєвий простір таким чином, що професійна діяльність і 

наукова робота були в ряду найбільш значущих його складових. А тому 

професійний і науковий успіх В. П. Струманського найбільшою мірою 

асоціювався з успіхом життєвим. Високе почуття справедливості, висока 

моральна чистота, справжня людяність – ці якості були особливо 

притаманними Василеві Петровичу – ученому, педагогу, наставникові молоді. 
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Тарасов Юрій Михайлович, 
доктор історичних наук, професор 

(1912-1995) 
 

Народився 10 липня 1912 року в 

м.Липецьку. Його батько Михайло Йосипович був 

юристом, а мати Юлія Андріївна – лікарем. З 

дитинства багато читав, особливо цікавила 

історична література. Середню освіту здобував у 

Липецьку, навчався на робітфаці в м. Ленінграді, 

працював кондуктором на залізниці. З юнацьких 



 

років у нього з’явився інтерес до історії, захоплювався творами відомих 

російських і західноєвропейських вчених. 

1931 року Ю.М. Тарасов вступив до Державного інституту історії, 

філософії, літератури і лінгвістики на історичному факультеті Ленінградського 

державного університету. Навчався наполегливо. Серед його вчителів був 

відомий російський історик В.В. Мавродін, якому завдячував Юрій 

Михайлович за формування поглибленого інтересу до історії Київської Русі та 

історії народів Росії пізнього середньовіччя. У студентські роки здійснив перші 

наукові дослідження, працюючи над курсовими і дипломною роботами. 

Активний інтерес Ю.М. Тарасова до наукової діяльності був помічений 

адміністрацією історичного факультету ЛДУ. 1936 pоку закінчив навчання у 

ЛІФЛІ, отримав кваліфікацію наукового працівника 2-го розряду з історії 

народів СРСР і викладача ВНЗ. Того ж року Юрія Михайловича направили на 

роботу до Туркменії, де він виконував обов'язки доцента кафедри історії СРСР, 

а потім завідувача цієї ж кафедри в столичному педагогічному інституті. 

З перших днів Великої Вітчизняної війни знаходився в діючій армії. 

Відступав з боями від південно-західних кордонів СРСР. У м. Миколаєві був 

залишений радянським командуванням для організації підпільної роботи. Коли 

німецько-фашистські окупанти ввійшли до Миколаєва, Ю.М. Тарасов був 

директором обласного краєзнавчого музею. На цій посаді разом з науковими 

працівниками музею зумів сховати від німців і зберегти цінні колекції 

археологічних матеріалів з розкопок античної Ольвії. Організовував диверсійну 

роботу проти окупантів, рятував з підпільниками радянських громадян від 

відправки на примусові роботи до Німеччини.  

1944 року Юрій Михайлович переїхав до м. Ашхабада, де продовжив 

перервану війною роботу завідувача кафедри історії СРСР у педагогічному 

інституті. Науково-педагогічна діяльність вченого з другої половини 40-х і до 

90-х років XX ст. пов'язана з цілим рядом ВНЗ та академічних наукових 

установ СРСР. Починаючи з 1947 р. і до 1995 р. Ю.М. Тарасов працював на 

кафедрі історії Брестського державного учительського інституту в Білорусії, на 



 

кафедрі історії СРСР Шадринського державного педагогічного інституту, в 

Інституті історії, мови і літератури Академії наук Туркменської РСР, на кафедрі 

історії СРСР Челябінського державного педагогічного інституту, на кафедрі 

історії СРСР Калінінградського державного університету, на кафедрі історії 

СРСР Кишинівського державного університету (Молдавія), а з 1969 р. – на 

кафедрі історії СРСР і УРСР (нині – кафедра історії народів Росії та 

спеціальних історичних дисциплін) Кам'янець-Подільського державного 

педагогічного університету. Така широка географія в науково-дослідній та 

педагогічній діяльності дала можливість познайомитися з різними регіонами 

колишнього СРСР, історико-етнографічними особливостями цих території, що 

наклало відбиток на характері наукових досліджень і публікацій. 

Ю.М. Тарасов є автором окремих розділів колективної монографії з 

історії Туркменської РСР, виданої в 1955-1957 pp. 1951 року в журналі 

"Вопросы истории" №9 була опублікована проблемна стаття "Про характер 

руху 1916 р. в Туркменії". У цей же час вийшла в світ колективна праця "Історія 

міста Ашхабада", окремі розділі якої написані також Ю.М. Тарасовим. У 1955 

р. Ю.М. Тарасов успішно захистив кандидатську дисертацію "Рух 1916 року в 

Туркменії". Спеціальну статтю вчений присвятив академіку Б.Д. Грекову. 

Починаючи з 60-х років Ю.М. Тарасов приділяв увагу вивченню та 

узагальненню матеріалів з історії Уралу пізнього середньовіччя і капіталізму. 

Спеціальна праця вченого присвячена Ісетському краю XVII-XIX ст., історії 

селянської колонізації Південного Уралу. З-під його пера вийшла праця, 

присвячена історії Кишинева. 

У 70-ті роки, у період роботи в Кам'янець-Подільському державному 

педагогічному інституті, доцент Ю.М. Тарасов активізував опрацювання 

зібраних матеріалів з історії селянської колонізації Південного Уралу, 1980 

року завершив підготовку тексту докторської дисертації, яку успішно захистив 

1981 року на засіданні спеціалізованої вченої ради історичного факультету 

Ленінградського державного університету. На основі рукопису успішно 



 

захищеної докторської дисертації Ю.М. Тарасов підготував і опублікував 

монографію. 

1991 року побачила світ колективна монографія, присвячена історії 

Челябінської області. У цій праці висвітлено історію південно-уральського 

регіону від найдавніших часів до повалення самодержавства в Росії. Чотири 

перших розділи книги були написані Ю.М. Тарасовим.  

Отже, наукова спадщина професора Ю.М. Тарасова пов'язана переважно 

з дослідженням і узагальненням матеріалів з історії Південного Уралу та інших 

прилеглих районів Євразії доби пізнього середньовіччя і початку 

капіталістичної формації. 

Разом з цим, дослідник цікавився і періодом давньоруської історії: 

"Руською правдою", формуванням феодальних відносин на Русі, феодально-

кріпосницькими відносинами в XV – на початку XVII ст., соціально-

економічним ладом Київської Русі.  

Науковий доробок професора Ю.М. Тарасова, а це понад 100 наукових 

праць, широко використовувався в навчальному процесі на історичному 

факультеті.  

Наукові праці Ю.М. Тарасова 

І. Окремі видання 

1.  История г. Ашхабада (1881–1917 гг.) : [монография] / [авт. кол.: Ю.М. 

Тарасов и др.]. – Ашхабад : Изд-во Туркм. ССР, 1950. – 199 с. 

2. История Кишинева / Ю.М. Тарасов. – Кишинев, 1966. 

3. Русская крестьянская колонизация Южного Урала: вторая половина XVIІI – 

первая половина XIX в. : [монография] / Ю.М. Тарасов. – М. : Наука, 1984. – 

176 с. 

4. "Русская правда" – важнейший источник социально-экономической истории 

Киевской Руси : метод. разработка для студ. І курса ист. ф-та / Ю.М. 

Тарасов. – Каменец-Подольский, 1984. – 47 с. 

5. Методические указания по истории СССР на тему "Оформление 

феодальных отношений на Руси в ХІІІ – XV вв." / Ю.М. Тарасов. – Каменец-



 

Подольский, 1987. – 21 с. 

6. Очерки истории Челябинской области. – Ч. I / [авт. кол.: Ю. М. Тарасов и 

др.]. – Челябинск, 1991. 

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць 

7. О характере движения 1916 г. в Туркмении / Ю.М. Тарасов // Вопросы 

истории. – 1951. – № 9. – С. 106-127.  

8. Б.Д. Греков / Ю.М. Тарасов // Известия Академии наук Туркменской ССР. 

– 1952. – № 5. 

9. Борьба за восстановление народного хозяйства в Туркменистане. 

Образование Туркменской ССР / Ю.М. Тарасов // История Туркменской 

ССР. – Ашхабад, 1957. – Т. 2. – С. 204-276. 

10. Туркменистан в период перехода на мирную работу по восстановлению 

народного хозяйства / Ю.М. Тарасов // История Туркменской ССР. – 

Ашхабад, 1957. – Т. 2. – С. 567-671. 

11. Заселение Исетского края (XVIІ – XIX вв.) / Ю.М. Тарасов : науч. конф., 

посвящ. 225-летию г.Челябинска. – Челябинск, 1961. – С. 17-31.  

12. Из истории крестьянской колонизации Южного Урала в первой половине 

XIX в. // Ученые записки Кишиневского государственного университета. 

Сер. историческая. – Кишинев, 1964. – Т. 72. – С. 81-91. 

13. Крестьянская колонизация Южного Урала первой половины XIX в. / Ю.М. 

Тарасов // Доклады научной сессии 1963 г. / Кишинев. гос. ун-т, Ист.-юрид. 

ф-т. – Кишинев, 1964. – С. 10-15. 

14. Южный Урал в далеком прошлом / Ю.М. Тарасов // Краткий очерк 

истории Челябинской области. – Челябинск, 1965. – С. 11-30. 

15. Русская крестьянская колонизация Южного Урала в ХVІІ и ХVІІІ вв. / 

Ю.М. Тарасов // Ученые записки Кишиневского государственного 

университета. Сер. историческая. – Кишинев, 1968. – Т. 95. – С. 88-108. 

16. Русская крестьянская колонизация Южного Урала в период феодализма и 

ее последствия // Вопросы истории. – 1975. – №11. – С. 34-49. 

17. Сельское хозяйство Южного Урала во второй половине XVІІІ – первой 



 

половине ХІХ веков / Ю.М. Тарасов // Основные категории крестьян в 

период позднего феодализма (XVІІ – первая половина XIX в.) : межвуз. сб. 

науч. трудов. – Смоленск, 1985. – С. 50-69.  

18. Історія Поділля у працях А. Ролле / Ю.М. Тарасов // VII Подільська 

історико-краєзнавча конференція : тези доп., жовт. 1987 р. (секція історії 

дожовтневого періоду) / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-т ім. В. П. 

Затонського та ін. – Кам'янець-Подільський, 1987. – С. 15-16. 

19. Методические указания для практических занятий по истории СССР на 

тему "Усиление феодально-крепостнических отношений в XV – начале 

XVIII вв. Окончательное юридическое закрепощение крестьян в середине 

XVII века" / Ю.М. Тарасов. – Каменец-Подольский, 1989. 

20. Соціально-економічний устрій Київської Русі (ІХ-ХШ ст.) / Ю.М. Тарасов 

// Наукові праці історичного факультету Кам'янець-Подільського 

державного педагогічного інституту / Ю. М. Тарасов. – Кам'янець-

Подільський, 1995. – Т. І. – С. 50-62. 

ІІІ. Про Ю.М. Тарасова 

1. Тарасов Юрій Михайлович // Вчені Хмельниччини : бібліогр. покажч. / 

уклад. С.К. Гуменюк. – Хмельницький, 1988. – С. 112-113. 

2. Винокур І.С. Науково-педагогічна діяльність професора Ю.М. Тарасова // 

Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного 

університету. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2002. – Т.8 (10). – 

С. 15-26. 

3. Винокур І.С. Юрій Михайлович Тарасов / І.С. Винокур // Кам’янець-

Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський : 

Оіюм, 2003. – Т. 1. – С. 472-482. 

4. Юрій Михайлович Тарасов // Завальнюк О. М. Кам'янець-Подільський 

державний учительський інститут у роки Великої Вітчизняної війни: 

дослідження, документи і матеріали, спогади / О. М. Завальнюк, В. С. 

Прокопчук, А. П. Гаврищук. – Кам'янець-Подільський, 2010. – С. 262-267. 

5. Маслова З.Я. Он был с нами : [про Ю.М. Тарасова] / З.Я. Маслова // Край 



 

Кам’янецький. – 2002. – 9 лип. 

 

Юрій Володимирович Теплінський,  
доктор фізико-математичних наук, професор, 
завідувач кафедри диференціальних рівнянь 

 
Народився 24 березня 1950 року в м. 

Кам’янці-Подільському. У 1966 році закінчив 

середню школу №8 із золотою медаллю, у 1970 

році – фізико-математичний факультет Кам’янець-

Подільського державного педагогічного інституту 

ім. В.П. Затонського з відзнакою. Розпочав трудову 

діяльність вчителем математики в рідній школі, служив у Збройних Силах 

СРСР. У 1972 – 1975 роках навчався в аспірантурі Інституту математики АН 

УРСР.  

В Інституті математики НАН України у 1979 році Ю.В. Теплінський 

захистив кандидатську («Інваріантні тори і питання звідності зліченних систем 

диференціальних рівнянь»), а у 1992 році – докторську («Дослідження коливань 

зліченних систем диференціальних рівнянь» ) дисертації зі спеціальності 

01.01.02 – диференціальні рівняння. Його науковим консультантом був 

видатний український математик академік НАН України А.М. Самойленко. 

Наукові інтереси Юрія Володимировича стосуються теорії диференціальних, 

диференціально-різницевих та різницевих рівнянь, а також їх систем, 

визначених у банахових просторах. У творчому доробку Юрія Володимировича 

– понад 160 наукових праць, серед яких три фундаментальні монографії, одна з 

яких опублікована за кордоном. Юрій Влодимирович – учасник біля 

шестидесяти Міжнародних та Всеукраїнських наукових шкіл, форумів, 

симпозіумів.  

За цикл праць у галузі нелінійного аналізу в 1996 році Ю.В. Теплінський 

був удостоєний звання лауреата Державної преміїї України в галузі науки і 

техніки. У 2001 та 2009 роках за успіхи в розвитку математичної науки на 



 

Міжнародних математичних конгресах в Києві Президією НАН України Юрія 

Володимировича нагороджено медалями імені академіків М.В. 

Остроградського та М.М. Боголюбова відповідно. За цикл робіт «Розвиток 

групових та асимптотичних методів в теорії диференціальних рівнянь та їх 

застосування у моделях математичної фізики, математичної біології і механіки» 

Президія НАН України у 2010 році присудила Юрію Володимировичу премію 

ім. М.М. Крилова. 

Ю.В. Теплінський підготував п’ять кандидатів фізико-математичних 

наук. Він більше 30 разів виступав офіційним опонентом на захистах 

кандидатських та докторських дисертацій в різних наукових центрах України та 

за її межами. На цей час він є членом спеціалізованих вчених рад по захисту 

кандидатських дисертацій у Чернівецькому національному університеті ім Ю. 

Федьковича та Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова.  

У 1983 році Ю.В. Теплінському присвоєно вчене звання доцента, а в 1996 

році – звання професора. Навчання і виховання студентської молоді постійно 

перебувають у центрі уваги Юрія Володимировича. Він є автором десяти 

навчальних посібників для студентів, учнів та вчителів. За багаторічну роботу з 

організації та проведенню обласних математичних олімпіад серед школярів у 

1990 році Юрій Володимирович нагороджений знаком «Відмінник народної 

освіти України». Він неодноразово нагороджувався почесними грамотами та 

дипломами виконкомів Кам’янець-Подільської міської, Хмельницької обласної 

рад, Хмельницької обласної державної адміністрації, двічі нагороджувався 

Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України. 

За суттєвий особистий внесок у розвиток національної освіти в 1998 році 

Юрію Володимировичу указом президента України присвоєно почесне звання 

«Заслужений працівник народної освіти України». 

Наукові праці Ю.В. Теплінського 

І. Окремі видання 

Монографії 



 

1. Счетные системы дифференциальных уравнений / А.М. Самойленко, Ю.В. 

Теплинский. – К.: Ин-т математики НАН Украины, 1993. – 308 с. 

2. Countable Sistems of Differential Equations / A.M.Samoilenko, Yu.V. Teplinskii. 

– VSP, Utrecht-Boston, 2003. – 287 p. 

3. Елементи математичної теорії еволюційних рівнянь у банахових просторах / 

А.М.Самойленко, Ю.В. Теплінський. – К.: Ін-т математики НАН України, 

2008.– 495с. 

Навчальні посібники 

4. Хмельницькі обласні олімпіади юних математиків / І.М. Конет, В.Г. 

Паньков, Ю.В. Теплінський. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 1998. – 206 

с. (рекомендовано Міністерством освіти України).  

5. Лекції з диференціальної геометрії / Ю.В. Теплінський. – Кам’янець-

Подільський: Науково-видавничий відділ К-ПДПУ, 1999. – 148 с. 

(рекомендовано Міністерством освіти України). 

6. Обласні математичні олімпіади / І.М. Конет, В.Г. Паньков, В.М.Радченко, 

Ю.В. Теплінський. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000. – 303 с. 

(рекомендовано Міністерством освіти і науки України).  

7. Обласні математичні олімпіади. Видання 2-е, доопрацьоване і доповнене / 

І.М. Конет, В.Г.Паньков, В.М.Радченко, Ю.В. Теплінський. – Кам’янець-

Подільський: Абетка, 2005. – 344 с. (рекомендовано Міністерством освіти і 

науки України).  

8. Елементи конструктивної геометрії / Ю.В. Теплінський. – Кам’янець-

Подільський: Науково-видавничий відділ Кам’янець-Подільського держ. ун-

ту, 2005. – 150 с.  

9. Обласні олімпіади з математики / І.М. Конет, В.М.Радченко, Ю.В. 

Теплінський. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2010. – 388 с.  

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць 

10. О существовании и гладкости инвариантного тороидального многообразия 

нелинейной счетной системы дифференциальных уравнений / Ю.В. 

Теплинский // Укр.мат. журн. – 1975. – 27, №6. – С.847-851. 



 

11. О приводимости счетных систем дифференциальных уравнений / Ю.В. 

Теплинский // Матфизика. – 1977. – вып.22. – С.47-54. 

12. О существовании инвариантного тороидального многообразия счетной 

системы дифференциальных уравнений с мгновенными изменениями / Ю.В. 

Теплинский // Укр.мат.журн. – 1977. – 29, №6. – С.835-841. 

13. Об инвариантных торах счетных систем дифференциальных уравнений / 

Ю.В. Теплинский // Докл.АН УССР, сер.А. – 1978. – №9. – С.796-800. 

14. О гладкости инвариантного тороидального многообразия линейной счетной 

системы дифференциальных уравнений / Ю.В. Теплинский // Матфизика. – 

1978. – Вып.23. – С.32-39. 

15. К вопросу о приводимости счетных систем дифференциальных уравнений с 

квазипериодическими коэффициентами / Ю.В. Теплинский // Укр.мат.журн. 

– 1979. – 31, №4. – С.458-465. 

16. Об инвариантных торах и приводимости счетных систем / Ю.В. Теплинский 

// Дифференц. уравнения – 1979. – 15, №4. – С.759-761. 

17. Функция Грина задачи об инвариантных торах счетных систем 

дифференциальных уравнений / А.М. Самойленко, Ю.В. Теплинский // 

Докл.АН УССР, сер.А. – 1981. –№1. – С.26-30. 

18. О поведении решений квазилинейной системы дифференциальных 

уравнений с импульсами в окрестности инвариантного тора / А.М. 

Самойленко, Ю.В. Теплинский, Н.С. Цыгановский // Дифференц. уравнения 

– 1982. – 23, №5. – С.833-839. 

19.  Об инвариантных торах линейных систем дифференциальных уравнений в 

пространстве m / Ю.В. Теплинский // Укр.мат.журн. – 1983. – 35, №2. – 

С.194-199. 

20. Существование экспоненциально устойчивых инвариантных торов 

дифференциальных систем с импульсами в пространстве ограниченных 

числовых последовательностей / А.М. Самойленко, Ю.В. Теплинский, П.И. 

Авдеюк // Докл.АН УССР, сер.А. – 1985. – №11. – С.21-25. 
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Наталія Олексіївна Урсу,  
доктор мистецтвознавства, професор,  

завідувач кафедри образотворчого і декоративно-
прикладного мистецтва та реставрації творів 

мистецтва 
 

Перебуваючи вперше у вересні 1991 року у 

Кам’янці-Подільському, Наталія Олексіївна 

закохалася з першого погляду в місто, вдягнене в 

осінні золоті шати. Вид з мосту на каньйон 

справив незабутнє враження, а величні 

старовинні споруди Старого Міста визначили на 

довгі роки місце її проживання і коло життєвих й 

наукових вподобань. 

Наталія Олексіївна Урсу народилася 1 січня 1952 року у смт. 

Вулканешти, що в Молдові, у родині військовослужбовця. Виховувалася разом 

зі старшим братом Юрієм в умовах постійної батьківської опіки й підтримки. У 

1962 році сім’я переїхала до Кишиневу, де Наталія успішно вчилася і закінчила 

середню школу № 56, що знаходилася у самому серці столиці Молдови, на 

вулиці М. Горького. Упродовж навчання відвідувала музичну та художню 

школи, активно займалась спортом, неодноразово перемагала в юнацьких 

змаганнях з шосейних велогонок, отримала важливу спортивну відзнаку – 

кандидат у майстри спорту. Завжди багато читала класичну та мистецтвознавчу 

літературу. 

1968 року, у віці 16 років, вступила до Львівського інституту прикладного 

та декоративного мистецтва (нині Академія мистецтв), який закінчила за 

спеціальністю «Художній текстиль». Випускниці було присвоєно кваліфікацію 

художника декоративно-прикладного мистецтва. Серед викладачів знаменитого 

мистецького закладу можна назвати відомих фахівців – професорів 

В. Овсійчука, І. Миська, В. Черкасова, Л. Пушкаша, Д. Крвавича, В. Шелест, 

Т. Умнову та ін. 



 

Педагогічна діяльність Н. Урсу почалася у Кишинівському 

технологічному технікумі, в якому після закінчення вищого навчального 

закладу і до 1981 року працювала викладачем рисунку, живопису, композиції та 

моделювання одягу, звідки у 1981 році була запрошена у Кишинівський 

педагогічний університет ім. Іона Крянге, де пройшла шлях від асистента, 

старшого викладача, доцента до завідувача кафедри декоративно-прикладного 

мистецтва художньо-графічного факультету. 

З 1984 по 1986 навчалася в аспірантурі Московського вищого художньо-

промислового училища, де успішно вчилася і захистила дисертацію на тему 

«Интерьер народного жилища Молдавии (опыт исследования эстетического 

формирования жилой среды)» за спеціальністю 17.00.05 – Декоративне і 

прикладне мистецтво, після чого отримала науковий ступінь кандидата 

мистецтвознавства. Керівник наукових досліджень – видатний російський 

мистецтвознавець, проректор з наукової роботи МВХПУ, доктор 

мистецтвознавства, професор Прокопій Олександрович Тєльтєвський. 1987 рік 

ознаменувався присвоєнням звання «Відмінника народної освіти Молдови». 

Вчене звання доцента Н. Урсу здобула у 1993 році.  

З вересня 1992 року Н. Урсу продовжує наукову та викладацьку 

діяльність на кафедрі музики і образотворчого мистецтва педагогічного 

факультету Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, де 

вливається у колектив провідних викладачів візуальних мистецтв, серед яких 

Лариса Петрівна Бондар, В’ячеслав Іванович Донець, Микола Петрович 

Гуменюк та ін. 

Упродовж роботи у вищому навчальному закладі викладає дисципліни: 

історія образотворчого мистецтва, кольорознавство, композиція, шкільний 

дизайн, методика образотворчого мистецтва, історія декоративно-прикладного 

мистецтва, спецкурс «Мистецтво Хмельниччини»; активно публікує статті та 

інші матеріали, пов’язані з методикою викладання образотворчого мистецтва та 

позакласної мистецької діяльності у школі. За плідну художньо-педагогічну 

діяльність 2002 року отримує відзнаку – «Відмінник освіти України». 



 

2004 року Наталія Олексіївна очолює новостворену кафедру 

образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва Кам’янець-Подільського 

державного університету, де вперше здійснюється набір за спеціальностями 

«Реставрація творів мистецтва» та «Образотворче і декоративно-прикладне 

мистецтво». Під керівництвом Наталії Олексіївни кадровий склад кафедри 

поповнюється висококваліфікованими викладачами, які представляють 

провідні вітчизняні художні школи: Київську, Львівську, Харківську, 

Миколаївську тощо. Завдяки зусиллям Н.О. Урсу студенти художніх 

спеціальностей отримали унікальну можливість створювати власні творчі 

композиції не лише на теренах України, а й за її межами: щорічний літній 

пленер у Кракові; стажування на базі художніх вузів Кракова, Варшави, Торуні; 

участь у міжнародних творчих виставках і конкурсах тощо. 

2004 року Наталія Олексіївна Урсу проходила наукове стажування у 

Торунському університеті Миколая Коперніка (Польща); 2005 – підвищення 

кваліфікації у Педагогічній Академії ім. Комісії Національної освіти в Кракові 

на запрошення ректора педагогічної академії; 2006-2007 – на факультеті 

реставрації творів мистецтва Краківської Академії мистецтв ім. Яна Матейки. 

Особисті контакти з провідними науковцями споріднених спеціальностей 

у Польщі, а саме ректором Краківської педагогічної академії ім. Комісії 

національної освіти, професором Генріком Жалінським, проректором з науки 

професором Тадеушем Будревичем, начальником міжнародного відділу Яном 

Калюжним, а також спеціалістами- реставраторами Академії мистецтв ім. Яна 

Матейки – деканом факультету реставрації, професором Гражиною Корпаль, 

зав. кафедри реставрації, професором Едвардом Косаковським, сприяють 

розробці і виконанню спільних мистецько-культурних проектів, до яких 

залучаються студенти польської й української сторін. Н. Урсу створила умови 

для участі у піврічному проекті «Gaude Polonia» для викладача-реставратора 

Віри Олександрівни Варвянської на базі факультету реставрації творів 

мистецтва Краківської Академії мистецтв ім. Яна Матейки. 



 

Окрім викладацької та адміністративної роботи Н. Урсу розгортає 

активну наукову діяльність, бере участь у багатьох Міжнародних конференціях 

в Україні й за кордоном, публікує дослідження у фахових збірниках, 

затверджених ВАК України. Наталія Олексіївна активно та плідно підтримує 

наукові розвідки колег та магістрантів кафедри, створюючи серйозне підґрунтя 

для становлення подільської наукової мистецтвознавчої школи. Під її 

керівництвом на кафедрі образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва з метою широкого залучення професорсько-викладацького складу, 

аспірантів, магістрантів, студентів університету, а також науковців, вчителів 

загальноосвітніх шкіл реґіону для розробки досліджень у галузі 

мистецтвознавчих і культурологічних проблем створений Міжнародний 

науковий центр досліджень історії образотворчого, декоративно-прикладного 

мистецтва й архітектури. За результатами завершених науково-дослідних робіт 

планується захист дисертаційних, магістерських, дипломних, бакалаврських, 

курсових та інших творчих проектів, які можуть прирівнюватись до рівня 

вказаних робіт. У центрі готуються до друку і видаються монографії, навчальні 

та навчально-методичні посібники, творчі виставки та інші науково-творчі 

матеріали.  

На базі Центру була здійснена організація разом з І.В. Березіною двох 

Міжнародних науково-практичних конференцій «Мистецька спадщина Поділля у 

контексті полікультурного європейського простору», брали участь всі викладачі кафедри. 

Були запрошені науковці з вітчизняних вищих навчальних закладів, а також 

науковці з Польщі, Росії. За результатами першої конференції було видано 

збірник наукових праць.  

До сфери наукових інтересів Н. Урсу включені проблеми відродження 

національної мистецької спадщини, дослідження сакрального мистецтва чину 

братів-проповідників в Україні, питання теорії й методики викладання 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва у вищих та середніх 

навчальних закладах. Автор близько 200 наукових праць, серед яких посібники, 

методичні вказівки, наукові статті, опубліковані у збірниках ВАК України 



 

тощо. Статті та інші публікації розкривають проблеми мистецтвознавства, 

теорії, історії та методики викладання образотворчого мистецтва, опубліковані 

в Україні, Росії, Молдові, Польщі, Литві та ін. 

2005 року Наталія Урсу виборола грант Американської Асоціації 

Наукових Товариств (Нью-Йорк) у розмірі 4000 $ США на проведення 

наукових досліджень у царині мистецького доробку домініканського чину на 

українських теренах, який надав можливість збору матеріалів в архівах 

Кракова, Варшави, Москви, Санкт-Петербургу, Києва, Житомира, Львова, 

Вінниці та ін. 2006 року Н. Урсу була обрана на посаду професора кафедри 

образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва. 

Особисті контакти і дружба Н. Урсу з японським піаністом Хіроші 

Куротакі дали можливість створити прекрасний фільм. Після дворічної 

підготовки, Інтернет-листування у період з 25.11 по 30.11.06 японська 

знімальна група в складі 8 осіб перебувала в Кам’янці-Подільському, 

здійснювала зйомки фільму та інтерв’ю до нього. Японська кіногрупа з Токіо та 

Йокогами знімала фільм про видатну особистість, музиканта і піаніста Лео 

(Лейбу) Сироту, що народився в Кам’янці-Подільському, а помер у Нью-Йорку. 

Разом із проф. М.А. Печенюк проф. Н. Урсу співпрацювали з представниками 

кіногрупи, здобуваючи необхідні матеріали в архівах Поділля. Фільм отримав 

приз журі Міжнародного кінофестивалю документальних фільмів 

«Кінолітопис» у Києві. Контакти з Японією продовжуються. 

У 2007 році, як результат дванадцятирічної праці, Н.Урсу була видана 

наукова монографія «Мистецька спадщина домініканського ордену XVII-ХІХ 

ст. на території України». У країні це перша спроба глибокого різнобічного 

аналізу мистецького доробку окремо взятого католицького чину. Наукове 

видання призначене для мистецтвознавців, спеціалістів у галузі архітектури і 

урбаністики, істориків, реставраторів, працівників музеїв та заповідників, 

широкого кола шанувальників сакрального мистецтва. Після публікації 

монографії 2007 року отримала нагороду Міністерства освіти і науки України – 

медаль «За наукові досягнення» (посвідчення № 486, наказ 59-К, 2007). 



 

За останні роки Н.О. Урсу брала участь у багатьох Міжнародних 

конференціях з публікацією доповідей у наукових збірниках.  

У 2007 році Н.О. Урсу була обрана Радою Кам’янець-Подільського 

національного університету на посаду професора кафедри образотворчого і 

декоративно-прикладного мистецтва.  

У травні 2007 року відвідала Польщу, Угорщину, Сербію, Боснію і 

Герцеговину. З 26 квітня по 9 травня 2008 року Н.О. Урсу була здійснена 

дослідницька поїздка по країнах Західної Європи – Угорщина, Словаччина, 

Польща, Люксембург, Німеччина, Франція. Стажування, метою якого були 

питання вивчення і збереження західноєвропейської культурно-мистецької 

спадщини забезпечили іноземні партнери. Були відвідані французькі міста-

музеї Реймс, Невер, Паре ле Моніаль, Ліон, Париж, Франкфурт-на-Майні, 

Страсбург, Нюрнберг, Авіньон, Прага, Клюні, Лурд, Ля Салетт; 2009 року 

відвідала італійські міста, зокрема музеї Риму й Ватикану. Наталія Олексіївна 

20-30 жовтня 2009 року здійснила наукову поїздку у Польщу (Краків – 

Національний музей, Етнографічний музей, Музей історії кіно, Музей історії 

Кракова, архів і бібліотека Академії майстерності, архів Польської академії 

наук; Лодзь – бібліотека університету, Варшава) з метою дослідження в архівах 

спадщини подільського фотохудожника Михайла Грейма та ін. З 30.04.2010 по 

16.05.2010 – дослідницька поїздка в Єгипет (Таба, Нуейба, Синай та ін.) та 

Ізраїль (Єрусалим, Віфлеєм, Тель-Авів та ін.) з метою вивчення впливу східної 

культури на мистецтво Західної Європи. Дослідження феномену Орієнтального 

стилю в європейському мистецтві. 

 З 25 по 31 травня 2008 року відбувся VIІ Київський Міжнародний 

фестиваль документальних фільмів «КІНОЛІТОПИС – 2008». Професор 

кафедри Н.О. Урсу була запрошена взяти участь у фестивалі в якості члена 

міжнародного журі. 

Наталія Олексіївна включена до складу редакційної колегії фахових 

наукових журналів, затверджених ВАК України: Проблеми сучасності: 

культура, мистецтво, педагогіка (Луганськ); Pamiętnik Kijowski (Kиїв-



 

Ольштин); Наукові записки Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка; Педагогічна освіта: теорія і практика 

(Кам’янець-Подільський); збірника STUDIA HUMANISTYCZNE: UKRAINA-

POLSKA.  

Упродовж педагогічної діяльності Наталія Олексіївна неодноразово 

отримувала почесні грамоти Хмельницької обласної ради, Кам’янець-

Подільської міської ради, ректорату університету, цінні подарунки. 

Успішний захист докторської дисертації на тему «Сакральне мистецтво 

домініканського ордену на землях України XVII-XIX ст.» відбувся 18 грудня 

2008 року у Харківській державній академії культури за спеціальністю 26.00.05 

«Музеєзнавство. Пам’яткознавство». Наукова праця Н.Урсу викликала інтерес 

зарубіжних дослідників. Так, упродовж 2008-09 років вона неодноразово 

запрошувалась Міжнародним центром культури (директор – професор Яцек 

Пурхля) з доповідями на конференції, круглі столи та інші спільноєвропейські 

імпрези. 

У 2009 році Н.О. Урсу була введена до складу Науково-методичної 

комісії Міністерства освіти і науки України з мистецтва, а саме до підкомісії з 

образотворчого, декоративно-прикладного, фотомистецтва та реставрації творів 

мистецтв (020205, 020206, 020208, 020210); часто запрошується в якості 

експерта Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з питань 

ліцензування й акредитації мистецьких спеціальностей у ВНЗ країни. 

 Є членом Національної спілки художників України та Національної 

спілки краєзнавців України. Разом з доцентами І.В. Березіною і В.Г. Паньковим 

Н.О. Урсу опублікувала у 2011 році навчально-методичний посібник для 

студентів художніх та художньо-педагогічних спеціальностей вищих 

навчальних закладів з грифом МОН України – N 1/11-3567 від 11.05.11 «Теорія 

і практика наукових досліджень». 2012 року також був опублікований 

навчальний посібник з грифом МОН України «Нариси з історії образотворчого 

і декоративно-прикладного мистецтва Хмельниччини». 

Наталія Олексіївна є членом Спеціалізованої вченої ради по захисту 



 

кандидатських дисертацій К 20. 051. 08 (Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника) зі спеціальностей 26.00.01 – теорія та 

історія культури (мистецтвознавство) та 17.00.06 – декоративне і прикладне 

мистецтво; як провідний вчений запрошується на опонування кандидатських і 

докторських дисертацій в галузі мистецтвознавства. 

10 червня 2011 року під керівництвом Н.Урсу була захищена дисертація 

«Культурно-мистецька спадщина Поділля у художніх фотографіях Михайла 

Грейма». Дисертант Іван Підгурний здобув науковий ступінь кандидата 

мистецтвознавства, а на початку 2012 року була видана однойменна 

монографія. У березні та вересні 2012 року викладачами кафедри Шулик А.Г. 

та Віштаченко В.А. під керівництвом Н. Урсу також були захищені дисертації. 

Січень 2013 року ознаменувався захистом ще одного асистента кафедри Д.В. 

Костюка. 

Н. Урсу є членом міжнародних асоціацій і товариств, зокрема: 

International Association for the Humanities (IAH) – Міжнародної асоціації 

гуманітаріїв (МАГ) з 2007 року; Сетевого сообщества Российская 

культурология, Проект Санкт-Петербургского отделения Российского 

института культурологи; член правління (українського відділення) 

Міжнародного Товариства поляків за кордоном; Міжнародного інтернет-

товариства «Історики давнього мистецтва», Краків, Польща з 2011 року. 

Наталія Олексіївна бере участь в оцінюванні наукових робіт учнів МАН 

України (рецензент і голова секції мистецтвознавства і журналістики 

Хмельницького регіону). 14 квітня 2011 року рішенням Атестаційної колегії 

МОН України Наталії Урсу було присвоєне вчене звання професора кафедри 

образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів 

мистецтва.  

Наукові праці Н.О. Урсу 

І. Окремі видання 

Монографії  



 

1. Мистецька спадщина домініканського ордену XVIІ-XIХ ст. на території 

України : монографія / Н.О. Урсу. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП 

Зволейко Д.Г., 2007. – 368 с. 

2. Архітектура / Н.О. Урсу, І.В. Березіна // Вища педагогічна освіта і наука 

України : історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька обл. / 

ред. рада вид. : В.Г. Кремень (гол.) [та ін.] ; редкол. тому : О.М. Завальнюк 

(гол.) [та ін.]. – К. : Знання України, 2010. – С. 101-118. Колективна 

монографія 

3. Образотворче мистецтво / Н.О. Урсу, І.В. Березіна // Вища педагогічна 

освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку. 

Хмельницька обл. / ред. рада вид. : В.Г. Кремень (гол.) [та ін.] ; редкол. тому 

: О.М. Завальнюк (гол.) [та ін.]. – К. : Знання України, 2010. – С. 118-132. 

Колективна монографія 

4. Декоративно-прикладне мистецтво / Н.О. Урсу, І.В. Березіна // Вища 

педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи 

розвитку. Хмельницька обл. / ред. рада вид. : В.Г. Кремень (гол.) [та ін.] ; 

редкол. тому : О.М. Завальнюк (гол.) [та ін.]. – К. : Знання України, 2010. – 

С. 132-143. Колективна монографія 

5. Культурно-мистецька спадщина Поділля у художніх фотографіях Михайла 

Грейма (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) : монографія / І.С. Підгурний, Н.О. 

Урсу. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 232 с. : іл. 

Навчальні й методичні посібники та вказівки 

6. Практикум по моделированию одежды : методические указания для 

студентов художественно-графических факультетов / Н.А. Урсу. – 

Кишинев: Тип. КПИ им. С. Лазо, 1983. – 31 с. 

7. Чарующий мир народного искусства : учебное пособие для студентов 

педагогических факультетов / Н.А. Урсу. – Кишинев, 1990.– 64 с. 

8. Знакомьтесь – ОРИГАМИ / Н.А. Урсу. Пособие для детей по констр. из 

бумаги.– Каунас: Швиеса, 1991.– 18 с. с ил. 



 

9. Теорія і практика наукових досліджень / Н.О.Урсу, Б.М.Негода, В.І. Лашко: 

методичні вказівки до виконання курсових, дипломних та магістерських 

робіт для ВНЗ художніх та художньо-педагогічних спеціальностей. – 

Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, 

2004. – 34 с.  

10.  Теоретичні основи композиції: навч.-метод. посібник для студ. ВНЗ 

художніх та художньо-педагогічних спеціальностей / Н.О.Урсу, 

Б.М.Негода, В.А.Гнатюк, І.П. Міхальська. – Кам’янець-Подільський: 

Кам’янець-Подільський державний університет, 2004. – 50 с. 

11.  Основи музейної справи: метод. реком. для студ. і магістрантів мистецьких 

спеціальностей / Н.О.Урсу, І.В.Березіна. – Кам’янець-Подільський : ФОП 

Сисин О.В., 2009. – 48 с.  

12.  Теорія і практика наукових досліджень: навч.-метод. посіб. для студентів 

художніх та художньо-педагогічних спеціальностей вищих навчальних 

закладів / Н.О. Урсу, І.В. Березіна, В.Г. Паньков (з грифом МОН України). – 

Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 104 с. 

13.  Нариси з історії образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва 

Хмельниччини : навч. посіб. для студентів художніх спеціальностей, 

рекомендований Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (з 

грифом МОН України) / Н.О. Урсу. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 

2012. – 224 с. : іл. 

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць 

14.  Некоторые аспекты и закономерности ансамблевого решения народного 

жилища Молдовы / Н.А. Урсу // научно-теоретическая конференция 

аспирантов и препод. МВХПУ (б. Строгановское).– М., 1984.– С. 23-24. 

15.  Колористический строй молдавского народного жилища ХІХ века / Н.А. 

Урсу // Научно-теоретическая конференция аспирантов и преподавателей 

МВХПУ (б. Строгановское). – М., 1988. – С. 12-15. 

16.  Древо жизни / Н.А. Урсу // Атеистические чтения. – М., 1990. – 20. – С. 

156-169 : ил. 



 

17.  Світ подільського містечка – шите золотом яєчко / Н.О. Урсу // Писанка. – 

Верховина, 1993. – № 2. – С. 12-14 з іл. 

18.  Од вечора і до рана панна підбирала бісер до гердана / Н.О. Урсу // 

Писанка. – Верховина, 1996. – № 1 (17).– С. 23-25 : іл. 

19.  Образ М. Леонтовича у творах майстрів візуальних мистецтв / Н.О. Урсу // 

Перш. Всеукр. конф. «Музично-педагогічна і творча діяльність М. 

Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури». – 

Кам’янець-Подільський : ПП. ХВМ ім. В. Гаґенмейстера, 1997. – С. 191-194. 

20.  «Non finito...» / Н.А. Урсу // Бізнесweek. – Кишинів, 1999. – № 8. – С. 28-30. 

21.  Каплиця Матері Божої Розарію домініканського костьолу у Кам’янці-

Подільському / Н.О. Урсу // Традиції та новації у вищій архітектурно- 

художній освіті. – Харків, 1999-2000.– № 6-1. – С. 106-110 : іл. 

22.  Кам’янецька ведута / Н.О. Урсу // Пам’ятки культури України. – К., 2000. – 

№ 3-4. – С. 22-30 : іл. 

23.  Інтер’єр домініканського костьолу у Кам’янці на Поділлі / Н.О. Урсу // 

Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – Харків, 2000-

2001. – № 6-1. – С. 97-105. 

24.  Домініканський костьол у Смотричі на Поділлі / Н.О. Урсу // Культура 

народов Причерноморья. – Сімферополь, 2002. – № 30. – С. 93-98 : іл.  

25.  Залові храми домініканського ордену на території Подільського воєводства 

XVIІ – XVIII ст. / Н.О. Урсу // Наукові записки. – Серія : мистецтвознавство. 

– Тернопіль, 2002. – № 2 (9). – С. 94-100.  

26.  Архітектура та інтер’єр Барського по-домініканського костьолу / Н.О. Урсу 

// Народознавчі зошити. – Львів, 2002. – № 1–2. – С. 60-63 з іл.  

27.  Архітектура домініканського ордену на землях Подільського воєводства 

XVII-XVIII ст. / Н.О. Урсу // Polacy na Podolu. Pamiętnik Kijowski. – K., 2004. 

– T. 7. – C. 300-316 : il. 

28.  Стилістичні та художньо-композиційні особливості архітектурної 

спадщини домініканського ордену на теренах Подільського воєводства у 



 

XVII-XVIII cт. / Н.О. Урсу // Народознавчі зошити. – Львів, 2004. – № 5–6 

(59-60). – С. 919-926.  

29.  Активізація творчого потенціалу особистості у педагогічній діяльності В. 

Гаґенмейстера / Н.О. Урсу // Реклама і дизайн в умовах глобалізації вищої 

освіти та інформаційної інтеграції: зб. наук. праць / Ред. кол. М.П. Ліфінцев, 

Є.А.Антонович, А.В. Чебикін та ін. – К. : Інститут реклами, 2004. – Вип. 3. – 

С. 334-336.  

30.  Інтер’єр домініканських храмів XVIII-XIX століть на теренах 

Брацлавського воєводства / Н.О. Урсу // Українська Академія Мистецтва. 

Дослідницькі та науково-методичні праці. – Вип. 12. – Київ, 2005. – С. 175-

185.  

31.  TRZYNAWOWE ŚWIĄTYNIE DOMINIKAŃSKIE NA ZIEMIACH 

PRAWOBRZEŻNEJ UKRAINY W WIEKACH XVII – XIX / N. Ursu // Nasza 

Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. – Kraków, 

2005. – № 104. – S. 267-286. 

32.  Костели домініканських монастирів на землях Правобережної України (за 

матеріалами РДІА у Санкт-Петербурзі) / Н.О. Урсу // Вісник інституту 

«Укрзахідпроектреставрація». – Львів, 2005. – № 15. – С. 62-71. 

33.  Храми домініканського ордену XVII – XІХ століть на землях Волині / Н.О. 

Урсу // Мистецтвознавство. – Науковий збірник Спілки критиків та 

істориків мистецтва. – Львів, 2005. – С. 61-70. 

34.  Храмовий інтер’єр домініканського ордену XVII-XІХ століть на землях 

Волині / Н.О. Урсу // Теоретичні та практичні питання культурології: зб. 

наук. статей. Вип. ХХ. – Мелітополь: Видавництво «Сана», 2005. – С. 13-26. 

35.  Фундатори й бенефактори осередків домініканського ордену на землях 

Правобережної України / Н.О. Урсу // Теоретичні та практичні питання 

культурології: Зб. наук. статей. Вип. ХХІ. – Мелітополь: Видавництво 

«Сана», 2005. – С. 36-49. 

36.  Бенефактори домініканського костьолу в Кам’янці-Подільському / Н.О. 

Урсу // Polskie dwory i rezydencje na Ukrainie. – Pod red. H. Strońskiego i 



 

Andrzeja Korytko. – Pamiętnik Kijowski. – T. 8. – Kijów-Olsztyn: Zakład 

Poligraficzny Uniwersztetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2006. – S. 

295-301. 

37.  Художньо-композиційні засади організації інтер’єру домініканських 

костелів / Н.О. Урсу // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній 

освіті. – Харків: ХДАДМ, № 1, 2, 3/2006. – С. 102-105. 

38.  Пам’яткоохоронне значення досліджень мистецької спадщини 

домініканського ордену на Україні / Н.О. Урсу // Традиції та новації у вищій 

архітектурно-художній освіті. – Харків: ХДАДМ, № 4, 5, 6/2006. – С. 177-

183.  

39.  Художньо-композиційні особливості архітектурної побудови та 

інтер’єрного простору по-домініканського костьолу у Мурафі / Н.О. Урсу // 

Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. – Луганськ, 2006. – 

№ 5. – С. 166-173.  

40.  Архітектори домініканських костелів на галицьких землях / Н.О. Урсу // 

Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб. наук. пр. / за 

ред. Даниленка В.Я. – Харків: ХДАДМ, 2007. – № 1. – С. 111-118.  

41.  Митці – творці домініканських споруд на землях Правобережної України / 

Н.О. Урсу // Теоретичні та практичні питання культурології: зб. наук. 

статей. Вип. ХХІV. – Ч.І. – Мелітополь: Видавництво «Сана», 2007. – С. 57-

63.  

42.  Роль бенефакторів у створенні візуального образу костелів домініканського 

ордену на галицьких землях / Н.О. Урсу // Українська Академія Мистецтва. 

Дослідницькі та науково-методичні праці. – Вип. 14. – К., 2007. – С. 272-

282.  



 

43.  Стінний розпис трапезної монастиря львівських домініканців / Н.О. Урсу // 

Мистецтвознавство України : зб. наук. пр. / редкол. : А.Чебикін (голова) та 

інші. – К. : СПД Пугачов О.В. Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 63-76.  

44.  Шляхетські родини – фундатори домініканських осередків на теренах 

України / Н.О. Урсу // Polskа Rodzina na Wschodzie. / рod red. H.Strońskiego. 

– Pamiętnik Kijowski. – Tarnopol : Bohdan, 2008. – T. 9. – S. 49-78.  

45.  Кам’янець-Подільський – місто полікультурної спадщини (сакральна 

архітектура: креативні і деструктивні зміни) / Н.О. Урсу // Українсько-

польський науковий діалог : зб. наук. праць / за ред. І.І. Кривошеї. – Умань; 

Гнєзно; Ланьцут; Ченстохова, 2009. – С. 244-253. 

46.  Projekty przebudowy świątyń dominikańskich na terytorium Ukrainy w XIX w. 

(w oparciu o materiały Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego w 

Sankt Petersburgu) / Н.О. Урсу // Феномен культурних погранич: сучасні 

тенденції: зб. наук. праць / за ред. О.М. Сухомлинова. – Донецьк : ТОВ 

«Юго-Восток, Лтд», 2009. – 333-346 с. : іл. 

47.  Художественное образование в Каменце-Подольском в ХIХ – первой 

половине ХХ века / Н.А. Урсу // Философия образования и искусство. III 

Кагановские чтения. Материалы всероссийской конференции 18 мая 2009 

года. – СПб., Санкт-Петербургское философское общество, 2010. – С. 188-
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на землях України / Н.О. Урсу // Наукові записки Тернопільського 

національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: 

Мистецтвознавство. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1/2010. – С. 193-198.  

52.  Żółkiewska «Hetmanka» / N. Ursu // Rocznik Biblioteki Naukowej Polskiej 
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53.  Проблемы ревитализации сакрального зодчества доминиканского ордена 

на Украине / Н.А. Урсу // Регионы. Города. Ракурсы и параллели / 

Теоретические доклады 1 Всероссийской творческой лаборатории. – Омск : 

Изд-во ОмГТУ, 2010. – С. 94-100.  

54.  Живописна діяльність іноземних митців на землях Кам’янеччини у XVIIІ-

XIX ст. / Н.О. Урсу // Культура і сучасність : Альманах. – К. : Міленіум, 

2010. – №2. – С. 146-150. 

55.  Живописна діяльність в осередках домініканського ордену XVII-XIX ст. 

на землях України / Н.О. Урсу // Культура народов Причерноморья. – 

Сімферополь, 2010. – № 189. – С. 30-32. 

56.  Твори декоративно-прикладного мистецтва в храмах домініканського 

ордену XVII-XIX ст. на українських теренах / Н.О. Урсу // Проблеми 

сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : зб. наук. пр. / Луган. держ. ін.-

т культури і мистецтв ; за заг. ред. В.Л. Філіппова. – Вип. 15. – Луганськ : 

Вид-во ЛДІКМ, 2010. – С. 253-261.  

57. Діяльність майстрів декоративно-прикладного мистецтва в осередках 

домініканського ордену XVII-XIX ст. на землях України / Н.О. Урсу // 

Мистецтвознавчі записки : зб. наук. праць. – Вип.18. – К.: Міленіум, 2010. – 

С. 191-197.  

58.  Проблемы ревитализации сакрального зодчества доминиканского ордена 

на Украине / Н.А. Урсу // Ценностный мир человека: сборник научных 



 

трудов / под общ. ред. д-ра филос. наук В. А. Апрелевой. – Тюмень: 

ТюмГАСУ, 2010. – С. 130-135. 

59.  Креативні і деструктивні зміни сакрального зодчества Кам’янця-

Подільського у ХІХ-ХХ ст. (проблема дослідження полікультурної 

спадщини на Поділлі) / Н.О. Урсу // Гуманітарні студії: Україна-Польща // 

Збірник наукових праць / Голови ред. Колегії О.Завальнюк, С. Уліяш. – 

Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2010. – С. 141-151. 

60.  Malowidło ścienne w refektarzu lwowskiego klasztoru Ojców Dominikanów / 

N. Ursu // Fenomen pogranicz kulturowych: współczesne tеndencje, t. IV, Piła – 

Berdiańsk, 2010. – С. 84-92. 

61.  Организация интерьера доминиканских храмов XVIII-XIX вв. на землях 

Брацлавского воеводства / Н.О. Урсу // Материалы Х Международной 

научно-практической конференции «Визуальная культура: дизайн, реклама, 

IT – технологии». – Омск: Изд-во ОГТУ, 2011. – С. 107-109. 

62.  Художня освіта у Кам’янці-Подільському в другій половині XIX – першій 

половині ХХ століття // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, 

педагогіка: зб. наук. пр. / Луган. держ. ін.-т культури і мистецтв ; за заг. ред. 

В.Л. Філіппова. – Вип. 18. – Луганськ : Вид-во ЛДІКМ, 2011. – С. 185-193. 

63.  Храми-фортеці на теренах Хмельниччини / Н.О. Урсу, І.В. Березіна // 

Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв [Текст]: 

зб.наук.пр. / за ред. Даниленка В.Я. – Х.: ХДАДМ, 2011. – С. 151-154. 

(Мистецтвознавство № 4). 

64.  Фотохудожник Михайло Грейм і його родина / Н.О. Урсу, І.С. Підгурний 

// Збірник наукових праць Педагогічна освіта: теорія і практика. – Вип.8 – 

Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2011. – С. 371-378. 

65.  Флористичні мотиви в образотворчому мистецтві Китаю (цикл бесід для 

учнів 5-7 класів, бесіда 5) / Н.О. Урсу // Materíaly VII Mezinárodní vědecko-

praktická konference: «Aktuální vymoženosti vědy – 2011». – Díl 11. 

Pedagogika: Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o, 27 června – 

05 červenců 2011 roku. – S. 17-20. 



 

66.  Мистецька освіта Кам’янеччини першої третини ХХ ст. / Н.О. Урсу // 

Materíaly VII Mezinárodní vědecko-praktická konference: «Vědeckӳ průmysl 

Evropskěho kontinentu – 2011». – Díl 16. Pedagogika: Praha: Publishing House 

«Education and Science» s.r.o, 27 listopadu – 05 prosinců 2011 roku. – S. 11-15. 

67.  Ведута Кам’янеччини у творчості сучасних митців / Н.О. Урсу // Materíaly 

VII Mezinárodní vědecko-praktická konference: «Aktuální vymoženosti vědy – 

2012». – Díl 20. Výstavba a architektura: Praha: Publishing House «Education 

and Science» s.r.o, 27 června – 05 červenců 2011 roku. – S. 80-85. 

68. Творчество архитектора Яна Де Витте для доминиканского ордена на 

Украине / Н.О. Урсу // Materíaly VIIІ Mezinárodní vědecko-praktická 

konference: «Dny vědy – 2012». – Díl 87. Výstavba a architektura: Praha. 

Publishing House «Education and Science» s.r.o, 27 březen – 05 dubna 2011 

roku. – С. 15-18. 

69.  Флористичні мотиви у мистецтві бароко (бесіда 7) / Н.О.Урсу // 

Материали за VIIІ Международна научна практична конференція 

«Настоящи изследвания и развитие – 2012». – Т. 13. – Софія: Бял ГРАД-БГ, 

2012. – С. 9-13. 

70.  Малярство іноземних художників на теренах Кам’янеччини ХVIIІ-XIX ст. 

/ Н.О. Урсу // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Т. CCLXI : 

Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. – Львів, 2011. – С. 

266-272. 

71.  Метафорика кольору у світогляді українців / Н.О. Урсу // Materiały VIII 

Międzynarodowej naukowo-praktacznej konferencji: Naukowa myśl 

informacyjnej powieki – 2012. Volume 13. Nauki Pedagogiczne. – Przemyśl: 

Nauka i studia. – S. 12-16. 

72.  Рослинні орнаменти у творах митців епохи Бароко (цикл бесід для учнів 5-

7 класів, бесіда 8) / Н.О.Урсу // Материали за 8-а международна научна 

практична конференція «Навинати за напреднали наука» – 2012. – Т. 13. 

Педагогически науки. – Софія: Бял ГРАД-БГ, 2012. – С. 70-72. 



 

73.  Флористичні мотиви у мистецтві кін. ХІХ – поч. ХХ ст. (цикл бесід для 

учнів 5-7 класів, бесіда 9) / Н.О. Урсу // Materíaly VIIІ Mezinárodní vědecko-

praktická konference: «Aktuální vymoženosti vědy – 2012». – Díl 11. 

Pedagogika: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o, 27 června – 

05 červenců 2012 roku. – S. 46-49. 

74.  Art History investigations of sacral heritage of the Dominican order of the 13th – 

19th centuries on Ukrainian lands / N. Ursu // Jubilee International Conference : 

History of Art History in Central-Eastern and Southern-Eastern Europe. – Torun : 

Society of Modern Art & Tako Publishing House, 2012. – vol. 1. – S. 163-168. 

ІІІ. Про Н.О. Урсу 

 Каньоса П.С. Сподвижниця подільського мистецтвознавства (Наталія 

Олексіївна Урсу) / П.С. Каньоса // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. 

пр. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2012. – Т. 19. – С. 247-254. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федорчук Володимир Анатолійович,  
доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри інформатики 
 

Народився 4 січня 1962 року в с. Параївка 

Кам’янець-Подільського району Хмельницької 

області в сім’ї службовців. 

До 3 класу навчався у Параївській середній 

школі. Після переїзду сім’ї до Кам’янця-



 

Подільського продовжив навчання у середній школі № 10. 

Трудову діяльність розпочав у 14 років. Так, у 1976 році, на період літніх 

канікул, працював робітником столярного цеху Кам’янець-Подільського 

кабельного заводу, у 1978 році – слюсарем на Кам’янець-Подільському 

приладобудівному заводі, у 1980 році – електриком у міському вузлі 

електрозв’язку.  

Після закінчення школи у 1979 році вступив до Кам’янець-Подільського 

державного педагогічного інституту на фізико-математичний факультет. 

Навчався за спеціальністю «Математика та фізика». 

З 1982 року Володимир Анатолійович, навчаючись в інституті, за 

сумісництвом працює техніком, а з 1983 року – старшим техніком науково-

дослідної лабораторії обчислювальної техніки Кам’янець-Подільського 

державного педагогічного інституту.  

Після закінчення навчання в інституті у 1984 році Володимир 

Анатолійович працює вчителем фізики та математики Завалецької середньої 

школи Кам’янець-Подільського району. Водночас розпочинає працювати за 

сумісництвом асистентом кафедри методики викладання фізики та ТЗН. У цей 

же період Володимир Анатолійович працював на міській станції юних техніків 

та у Будинку піонерів керівником гуртків, відповідно, радіоелектроніки та 

судномоделювання. 

У 1987 році Федорчук В.А. вступив до аспірантури Інституту проблем 

моделювання в енергетиці Академії наук УРСР (м. Київ) на спеціальність 

«Обчислювальні машини, системи, мережі, комплекси». Дисертаційне 

дослідження виконував під керівництвом А.Ф. Верланя – доктора технічних 

наук, професора, сьогодні – завідувача відділу моделювання динамічних систем 

Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України, 

заслуженого діяча науки і техніки України, члена-кореспондента НАПН 

України. 

З 1989 року Володимир Анатолійович за сумісництвом працював 

молодшим науковим співробітником у відділі «Моделювання динамічних 



 

систем». У червні 1993 року Володимир Анатолійович захистив дисертацію на 

здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Тема дисертаційного 

дослідження – «Структурно-алгоритмічний метод комп’ютерного моделювання 

керованих електромеханічних систем». 

Після успішного закінчення аспірантури Володимир Анатолійович 

повернувся до Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту на 

посаду асистента кафедри методики викладання фізики та ТЗН. У вересні 1993 

року був обраний на посаду старшого викладача. А у березні 1996 року – на 

посаду доцента цієї ж кафедри. 

З жовтня 1993 року Федорчук В.А. за сумісництвом очолює редакційно-

видавничий відділ нашого університету. 

У грудні 1997 року Володимира Анатолійовича обрано завідувачем 

новоутвореної кафедри інформатики та методики її викладання.  

З вересня 2007 до вересня 2010 року Володимир Анатолійович – 

докторант Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН 

України. А з вересня 2010 року – старший науковий співробітник цього 

Інституту. 

У червні 2011 року Федорчук Володимир Анатолійович успішно захистив 

докторську дисертацію на тему «Методи і засоби математичного моделювання 

динамічних процесів в електромеханічних системах на основі структурно-

орієнтованого підходу» за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання 

та обчислювальні методи. 

Сьогодні Федорчук Володимир Анатолійович – завідувач кафедри 

інформатики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка, доцент, професор кафедри. 

За роки викладацької діяльності Федорчук В.А. розробив та читав 

навчальні дисципліни: «Теорія систем та математичне моделювання», «Основи 

обчислювальної техніки», «Бази даних та інформаційні системи», 

«Комп’ютерні мережі», «Архітектура ЕОМ», «Математичне моделювання», 

«Комп’ютерні інформаційні технології в освіті і науці», «Програмне 



 

забезпечення ПЕОМ». Під його керівництвом виконано та успішно захищено 

понад 60 дипломних та магістерських робіт.  

Володимир Анатолійович був членом спеціалізованої вченої ради 

Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. Під його 

керівництвом виконано та підготовлено до захисту одну роботу на здобуття 

наукового ступеня кандидата технічних наук, два аспіранти працюють над 

дисертаціями. 

Федорчук В.А. є відповідальним секретарем фахового збірника наукових 

праць «Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки».  

Результати науково-дослідної роботи Володимира Анатолійовича 

відображено у 75 наукових працях. З них 36 – у фахових виданнях, 4 – у 

зарубіжних наукових виданнях.  

За професійні досягнення та здобутки у науковій, навчальній, методичній 

та виховній роботі В.А.Федорчук нагороджений грамотою Міністерства освіти і 

науки України. 

Наукові праці В.А. Федорчука 
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завідувач кафедри історії України 

 

Філінюк Анатолій Григорович народився 15 

травня 1953 року в с. Шекеринці Ізяславського району 

Хмельницької області. Історик, фахівець з історії 

України кінця ХVIII – початку ХХІ ст., відомий 

краєзнавець, викладач історії України, історії 

української культури та теорії і методології історії. Кандидат історичних наук 

(1985), доцент (1995), професор (2011), доктор історичних наук (2013). Закінчив 

історичний факультет Кам'янець-Подільського державного педагогічного 

інституту (1978), аспірантуру (1985) і докторантуру (2009) Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Нагороджений Почесною 

грамотою Верховної Ради України (2003), нагрудними знаками "Відмінник 

освіти України"(1997, 2003), золотою медаллю Всеукраїнського товариства 

"Знання" (2009), почесними грамотами МОН України (1985, 1998, 2003, 2008). 

У 2005 р. указом Президента України йому присвоєно почесне звання 

Заслужений діяч науки і техніки України. Автор більше 30 монографій, книг, 

навчальних посібників, загалом у доробку близько 300 наукових і навчально-

методичних праць. Підготував 4 кандидати наук. 

Батьки працювали у місцевому колгоспі: Григорій Іванович – бухгалтером, 

Ольга Захарівна – ланковою з вирощування сільськогосподарських культур. У 

Шекеринецькій десятирічці навчався виключно на відмінно. Виявив природні 

здібності до багатьох предметів, але більше любив гуманітарні науки. 

Захоплювався героїчним минулим співвітчизників. Ґрунтовно вивчив не лише 

художні твори за навчальною програмою, а й сотні інших романів, повістей і 

драм. Цьому сприяли талановиті педагоги, які не тільки глибоко знали свої 

предмети і досконало володіли методикою роботи з дітьми, а головне дуже 

любили учнів.  



 

Трудову діяльність розпочав у 1970 р. в будівельній бригаді місцевого 

колгоспу відразу ж після закінчення школи. За направленням військкомату 

здобув професію шофера у Білогірській школі ДТСААФ. В 1971-1973 рр. 

проходив строкову військову службу на Балтійському флоті, в бригаді ракетних 

катерів, яку закінчив із низкою нагрудних відзнак.  

Після року роботи в колгоспі успішно витримав вступні випробування й 

став студентом історичного факультету Кам'янець-Подільського педагогічного 

інституту. Навчався лише на відмінно, отримував підвищену та іменну 

стипендію. Був переможцем і учасником зльоту відмінників вишів у Москві. 

Навчання студент вміло поєднував із активною громадською роботою: 

обирався комсоргом групи, членом комсомольського бюро історичного 

факультету, заступником секретаря комітету комсомолу інституту. Кожні літні 

канікули працював у студентських будівельних загонах. З першого курсу 

займався науково-дослідною роботою в науковому студентському гуртку з 

історії України. Неодноразово здобував призові місця у всесоюзних і 

всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт із суспільних і 

гуманітарних наук, за що нагороджувався дипломами І-ІІІ ступенів. Під 

науковим керівництвом роботу авторитетного викладача і знавця європейської 

історії ХХ ст., а нині відомого ученого-германіста України В.П. Газіна написав 

і успішно захистив дипломну роботу з рекомендацією на навчання в 

аспірантуру.  

Із закінченням 1978 р. інституту з відзнакою, як один з найактивніших 

випускників і здібний організатор молоді, був залишений на роботі в інституті. 

Працював одночасно викладачем історії та секретарем комітету комсомолу. 

Відтоді став цілеспрямовано займався науково-дослідною роботою. Склав 

успішно іспит кандидатського мінімуму з іноземної (німецької) мови і розпочав 

підготовку до вступу в аспірантуру.  

Однак за наказом Міністра оборони країни був призваний у Збройні Сили 

для проходження 2-річної офіцерської служби в понтонному полку, що 

дислокувався в Прикарпатському військовому окрузі. До завершення служби 



 

склав на відмінно вступні іспити і у грудні 1982 р. вступив до аспірантури 

Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка. 

Дорогу в історичну науку торував на кафедрі історії на чолі з талановитим 

ученим і організатором університетської науки професором В.П. Шевчуком під 

керівництвом доктора історичних наук, професора Л.Ф. Гайдукова, винятково 

обдарованого педагога, блискучого лектора, вимогливого наставника й 

талановитого вченого. Як і раніше, до навчання ставився сумлінно та 

відповідально. Свідченням високого авторитету аспіранта став факт 

розміщення в 1984 р. його світлини у колі чотирьох кращих аспірантів 

університету та завідувача кафедри професора В.П. Шевчука в ювілейному 

номері "Вісника Київського університету", присвяченому 150-річчю з часу його 

заснування. Відтак за два роки зумів написати текст дисертації та реалізувати 

основні її результати в шести публікаціях, а головне достроково захистити в 

спеціалізованій вчені раді університету 21 червня 1985 р.  

На запит ректорату Міністерство освіти України направило молодого 

науковця в колектив рідного педінституту, на посаду старшого викладача 

кафедри історії. Тут глибоко освоїв лекційні курси, активно займався 

навчальною, методичною, науковою та громадсько-виховною роботою, а через 

рік був обраний головою профкому інституту. Разом із ректором інституту 

доцентом А.О. Копиловим чимало зробив для поліпшення житлово-побутових 

умов, налагодив забезпечення продуктами харчування викладачів і 

співробітників, домігся рішення облвиконкому про виділення земельної 

ділянки на березі р. Дністер під садово-огородній кооператив спілчан вишу, 

посилив турботу про ветеранів війни та праці тощо.  

У 1987-1990 рр. р. А.Г. Філінюк, по переводу, працював інструктором 

відділу науки Хмельницького обкому Компартії України, а згодом координував 

всю наукову та освітню сферу області. За цей період галузь зазнала доволі 

істотних якісних змін, зокрема були відкриті радіотехнічний факультет 

Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування (тепер – 

Хмельницький національний університет), Шепетівське медичне училище, 



 

професійно-технічні училища № 8, 9, 25 у м. Хмельницькому, Кам'янець-

Подільське профтехучилище № 26, збудовані навчальні комплекси 

Новоушицького технікуму механізації сільського господарства і Шепетівського 

машинобудівного технікуму, навчальні корпуси та бібліотека ХІПО 

(гуртожитки Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту 

(тепер - національного університету імені Івана Огієнка), Хмельницького 

педагогічного училища (зараз – гуманітарно-педагогічної академії), обласний 

палац творчості дітей і школярів, навчально-спортивні корпуси індустріального 

та харчового технікумів і медичного училища в м. Кам'янці-Подільському, 

більше п'ятдесяти загальноосвітніх шкіл і понад 100 дитячих дошкільних 

закладів. Вдалось зробити чимало, хоч завершували спорудження 9-

типоверхових житлових будинків сільськогосподарського та технологічного 

інститутів вже за часів незалежності України. На виконання постанови було 

також збільшено виділення квартир Кам'янець-Подільському державному 

педагогічному інституту виконкомом Кам'янець-Подільської міської ради. 

Довелося захищати від закриття технологічний інститут побутового 

обслуговування.  

З 1990 по 1994 р. працював завідувачем кафедри суспільних наук 

Хмельницького обласного інституту удосконалення вчителів, яку створив з 

чистого аркуша і перетворив у колектив досвідчених фахівців, які вміло та 

кваліфіковано доносили найновіші історичні та суспільні знання до 

педагогічної громадськості краю. Для вчителів історії систематично проводив 

курси з переходу на викладання самостійного навчального курсу з історії 

України. Організував десятки науково-методичних семінарів із виїздом у 

Кам'янець-Подільський, Шепетівку, Старокостянтинів, Віньковецький, 

Дунаєвецький, Летичівський, Новоушицький, Ярмолинецький та інші райони, 

на яких розкривалися складні проблеми історичного минулого українського 

народу, доводилася до відома педагогів найновіша наукова інформація про 

"білі" плями вітчизняної історії. Запровадив 40-годинний курс з історії 

української культури. 



 

З його ініціативи було проведено Міжнародну наукову конференцію 

"Велика Волинь: минуле і сучасне" (м. Ізяслав, жовтень 1994 р.) та 

всеукраїнські – до 500-річчя заснування міста Хмельницького (м. 

Хмельницький, червень 1993 р.) і з проблем голодомору на Хмельниччині (м. 

Хмельницький, жовтень 1993 р.). За підсумками їх роботи вийшли наукові 

збірники, що стали важливим підґрунтям у роботі працівників освіти та 

культури.  

На запрошення професора А.О. Копилова, маючи майже 60 наукових і 

навчально-методичних праць, у жовтні 1994 р. повернувся в рідний педінститут 

у якості проректора з наукової роботи. Одночасно став працювати доцентом 

молодої кафедри історії України.  

Близько дванадцяти років координував науково-дослідну діяльність і 

роботу з науково-педагогічними кадрами, перетворивши їх у пріоритетний 

напрямок діяльності колективу вишу. У числі перших вищих навчальних 

закладів створив інформаційно-видавничий відділ вишу, в якому науково-

педагогічні працівники стали тиражувати наукову та навчально-методичну 

продукцію. Доклав величезних зусиль для розширення спектру господарсько-

договірної тематики, налагодження функціонування аспірантури, доведені 

кількість спеціальностей із 6 до 14, а чисельності аспірантів – із 14 до 80 осіб, 

створення 12 науково-дослідних центрів і лабораторій, 14 наукових шкіл, 

відновлення та започаткування випуску 12 наукових збірників, проведення 

десятків наукових форумів, розвитку творчого співробітництва з провідними 

академічними науковими інститутами та університетами, системних 

міжнародних зв’язків із 53 зарубіжними організаціями та установами 15 країн 

світу тощо.  

Професор А.Г. Філінюк вніс вагомий особистий внесок у проходження 

колективом атестаційної та акредитаційної експертиз, які послужили основою 

для акредитації більшості спеціальностей і загалом інституту за четвертим 

рівнем, а за їх підсумками – перетворення закладу постановою Кабінету 



 

Міністрів України в педагогічний університет, а в 2003 р. отримання статусу 

класичного університету. 

За станом здоров'я він у 2006 р. залишив посаду проректора і, як докторант 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зосередив свої 

зусилля на завершенні докторської дисертації, виконання якої розпочав у 1999 

р. За 2006-2012 рр. опублікував 3 монографії, низку навчальних посібників, 

десятки статей, а головне завершив написання докторської дисертації. Із 

поверненням на кафедру відразу ж у грудні 2009 р. очолив її колектив.  

Із 16 штатних викладачів кафедри 15 мають наукові ступені і вчені звання, 

що складає 93,7 відсотка, в т. ч. 6 докторів наук, професорів. Такий якісний 

показник дозволяє кафедрі мати лідируючу роль не тільки на факультеті, а й в 

усьому університеті. Колектив кафедра забезпечує викладання 14 нормативних 

навчальних курсів з історії України, історії української культури від 

найдавніших часів до сьогодення та 5 спецкурсів і спецсемінарів.  

Очолена професором А.Г. Філінюком кафедра історії України у складі 

колективу Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка багато зусиль докладає задля якісних структурних змін і трансформацій 

як факультету, так і навчального закладу загалом. Система роботи, 

нагромаджений досвід і результати діяльності кафедри послужили одним із 

аргументів для успішної чергової акредитації спеціальності "Історія" за 4-им 

рівнем, а також для відкриття нових спеціальностей, зокрема "Архівна справа".  

А.Г. Філінюк – авторитетний краєзнавець. У його науковому доробку 

близько половини опублікованих праць присвячено відтворенню минулого 

малої Батьківщини. Він учасник 5-13 подільських історико-краєзнавчих 

конференцій. Історик виступив ініціатором, організатором і співорганізатором 

близько 100 міжнародних, всеукраїнських, регіональних історико-краєзнавчих 

конференцій та членом редакційних колегій майже 180 наукових збірників за 

підсумками наукових форумів. Працює членом редколегій низки фахових 

наукових збірників з історії, історико-краєзнавчого часопису "Дивокрай", 

журналу "Педагогічний вісник".  



 

Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться в рамках виконання 

включеної до загальнодержавного реєстру колективної теми "Проблеми історії 

суспільних змін і трансформацій в Україні від найдавніших часів до 

сьогодення", та в межах функціонування двох наукових шкіл: "Історія 

Української революції 1648-1676 рр. та Гетьманщини (середина ХVІІ – ХVІІІ 

ст.)" – (кер. акад. В.А. Смолій), у складі якої більше 15 років плідно працює 

А.Г. Філінюк, і "Україна наприкінці ХІХ – у 30-х рр. ХХ ст." – (кер. акад. О.М. 

Завальнюк), які завоювали високого авторитету серед наукової, науково-

педагогічної та учительської громадськості в Україні і за її межами. Із 37 

випускників її аспірантури 26 успішно захистили кандидатські дисертації. 

Відтак, результативність аспірантури склала майже 70 відсотків.  

Плідна багаторічна науково-педагогічна діяльність професора А.Г. 

Філінюка відзначена Почесною грамотою Верховної Ради України, 

присвоєнням почесного звання Заслужений працівник науки і техніки України, 

звання почесного краєзнавця України, двома нагрудними знаками "Відмінник 

освіти України", відзнакою Кам'янець-Подільського міського голови "За 

заслуги перед міською громадою", золотою медаллю Всеукраїнського 

товариства "Знання", медалями "За вагомий внесок у розвиток освіти та науки" 

і "Ветеран праці" Кам'янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка, багатьма почесними грамотами Міністерства освіти і науки 

України, Хмельницької обласної державної адміністрації та Хмельницької 

обласної ради, Кам'янець-Подільської міської ради, ректорату і профкому 

університету. 

А.Г. Філінюк своє свідоме життя достойно служить українському народові, 

розвитку освіти і науки. Він збагатив науку важливими і цінними відкриттями, 

став видатним вченим, авторитетним дослідником, активним громадсько-

політичним діячем, мудрим педагогом, патріотом рідної землі. Він уособлює 

собою кращі риси українського народу, заслуживши загальне визнання 

наукової громадськості як подвижник науки і організатор вищої школи.  

Наукові праці А.Г. Філінюка 
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Хричиков Борис Васильович, 
професор кафедри російської мови, 
доктор філологічних наук, доцент 

(1922-1995) 
 
Борис Васильович Хричиков народився 26 

липня 1922 року в м. Бежеця Брянської області в 



 

робочій сім’ї. Рано залишився без батька – Василь Іларіонович помер, 

залишивши четверо дітей. Виховувався матір'ю Єлизаветою Олексіївною. 

Нелегким було дитинство в незаможній багатодітній родині. Однак хлопчик ще 

змалку любив читати книги, писав вірші, записував народний фольклор. 

 Після закінчення середньої школи чотири місяці працював пресувальником 

на місцевому заводі «Червоний профінтерн». У жовтні 1940 року був призваний 

на дійсну військову службу в ряди Радянської Армії. 

 У 1941 році, з початком Великої Вітчизняної війни, червоноармієць Борис 

Хричиков став на захист рідної землі. Був учасником бойових дій до грудня 

1945 року, у складі 1001-го артилерійського полку дійшов від Москви до 

Берліну. На фронті йому присвоїли офіцерське звання. На фронтових дорогах 

зустрів свою майбутню дружину Лідію Олексіївну. Разом прожили довге і 

щасливе життя, виховали двох доньок. 

 Борис Васильович Хричиков брав участь у двох знаменитих парадах – він 

учасник параду 7 листопада 1941 року на Красній площі в Москві і параду 

переможців там же 24 червня 1945 року. 

 За участь у бойових діях нагороджений медалями «За оборону Москви», 

«За оборону Ленінграда», «За взяття Берліна», «За перемогу над Німеччиною у 

Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.». Указами Президії Верховної Ради 

СРСР нагороджений ювілейними медалями «Двадцять років Перемоги у 

Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.» (1965 р.), «Тридцять років Перемоги у 

Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.» (1975 р.), «60 років Збройних Сил 

СРСР» (1978 р.), «Сорок років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 

рр.» (1985 р.), «70 років Збройних Сил СРСР» (1988 р.), орденом Вітчизняної 

війни ІІ ступеня (1985 р.). 

 Після закінчення військової служби в 1946-1947 рр. працював інструктором 

ЦК ВЦРПС робітників паперової промисловості. У 1947 році Борис Васильович 

вступив до Московського обласного педагогічного інституту ім. Н.К. 

Крупської. 1951 року з відзнакою закінчив філологічний факультет за 

спеціальністю логіка, психологія, російська мова. У тому ж ВНЗ випускника 



 

рекомендовано до аспірантури. 1954 року закінчив навчання в аспірантурі, а 

1955 року захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата філологічних наук. Того ж року наказом Міністерства освіти РРФСР 

Б.В. Хричиков був направлений на роботу в Новгородський педагогічний 

інститут. Працював старшим викладачем кафедри російської мови, деканом 

історико-філологічного факультету, читав курс сучасної російської мови, був 

головним редактором «Вчених записок» НДПІ, в яких публікував і свої наукові 

роботи. 

 1963 року Борис Васильович переїхав до Львова, працював доцентом і 

завідуючим кафедрою російської мови і загального мовознавства філологічного 

факультету Львівського державного університету ім. І.Франка. У 1967-1970 рр. 

викладацька діяльність Бориса Васильовича була успішно продовжена на ниві 

підготовки національних кадрів для вищої школи в Делійськім Інституті 

російських досліджень в Індії. По закінченні закордонного відрядження Борис 

Васильович не раз ділився спогадами з друзями, колегами про незабутні 

зустрічі з видатними діячами Індії Індірою Ганді, Раджівом Ганді, студентами. 

 У 1970-1973 рр. продовжив викладацьку роботу в стінах Львівського 

державного університету ім. І. Франка на посаді доцента, завідуючого 

кафедрою російської мови і загального мовознавства, заступника декана 

філологічного факультету.  

 У 1965-1973 рр. видрукував низку наукових праць у «Вестнике ЛГУ им. И. 

Франко», видавництві КВАІУ (м. Київ), журналі «Русский язык» (м. Делі). 

 З кінця 1973 року Б.В. Хричиков починає працювати в Кам’янець-

Подільському педагогічному інституті на посаді доцента кафедри російської 

мови. На роботу до Кам’янець-Подільського Борис Васильович прибув як 

зрілий, висококваліфікований і досвідчений викладач вищої школи. Адже за 

плечима був 19-річний досвід роботи в Новгородському педінституті, 

Львівському університеті та Інституті російських досліджень у м. Делі (Індія). 

 З перших днів здобув визнання, викликав до себе повагу і 

висококваліфікованим викладанням складних філологічних дисциплін, і 



 

організаторськими здібностями, і високими людськими якостями. Викладав 

«Загальне мовознавство», «Сучасну російську літературну мову», «Історію 

російської літературної мови», «Діалектологію», низку спеціальних курсів. У 

1978-1983 рр. виконував обов’язки декана філологічного факультету. 

 Володіючи чудовою пам’яттю, читав лекції, не звертаючись до конспектів. 

Вирізнявся надзвичайною лояльністю до студентів. Викладач готовий був будь-

коли допомогти і словом, і ділом. Чимало випускників філфаку – вихованців 

вченого – пішли його шляхом, стали кандидатами, докторами наук, успішно 

навчають і виховують майбутніх спеціалістів у нашому університеті та інших 

ВНЗ. 

 За багаторічну плідну роботу зі студентами республіки Узбекистан, які 

навчалися у нашому вузі, удостоєний знака «Відмінник народної освіти 

Узбецької РСР». 

 Указом Президії Верховної Ради СРСР від 14 квітня 1970 року Борис 

Васильович Хричиков нагороджений медаллю «За доблесну працю». 

 1976 року Міністерством освіти СРСР нагоджений знаком «Переможець 

соціалістичного змагання 1976 року». 1982 року за багаторічну плідну працю 

нагороджений медаллю «Ветеран праці». 

 Підсумком багаторічної наукової і викладацької діяльності Бориса 

Васильовича стала публікація, а потім і успішний захист 1994 року, докторської 

дисертації на тему «Категорія модальності, її об’єм і засоби вираження в 

сучасній російській мові». Рішенням вченої ради інституту мовознавства ім. О. 

О. Потебні НАН України від 11 жовтня 1994 року Хричикову Б. В. присвоєно 

науковий ступінь доктора філологічних наук. 

 Працюючи в Кам’янець-Подільському педагогічному інституті, Борис 

Васильович брав активну участь у громадському житті студентів, трудового 

колективу, міста. Його часто запрошували в навчальні заклади, установи, 

підприємства з виступами про трагічні і героїчні події Великої Вітчизняної 

війни, загадкову країну Індію. За активну участь у підготовці і проведенні свята 



 

Перемоги 1983 року був нагороджений пам’ятним знаком «50 років визволення 

України». 

 Борис Васильович Хричиков був цікавою колоритною особистістю. Крім 

своєї рідної російської, добре знав німецьку та англійську, володів українською 

та польською мовами. Там, де він з’являвся, панували влучне слово, жарти, 

сміх, доброзичливість. Був чудовим товаришем, вмів дружити з людьми різних 

спеціальностей і віку. 

Наукові праці Б. В. Хричикова 

І. Окремі видання 

1. Лексикология и семасиология: лекции по курсу «Введение в языкознание»: 

для студентов филолог. фак-та ун-та / Б. В. Хрычиков. – Львов, 1966. – 70 с. 

2. Современный русский язык: сборник програм. заданий / Б. В. Хрычиков. – 

Львов, 1975. – 146 с. 

3. Категория модальности, ее объем и средства выражения в современном 

русском языке : монография / Б. В. Хрычиков. – К. : КГПИ, 1992. – 201 с. 

4. Категория модальности, ее объем и средства выражения в современном 

русском языке: автореф. дис. на соиск. науч. степени д-ра филол. наук / Б. В. 

Хрычиков. – К., 1994. – 32 с. 

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць 

5. Значение форм сослагательного наклонения в простом предложении в 

современном русском языке / Б. В. Хрычиков // Ученые записки. Историко-

филологический факультет. – Новгород, 1956. – Т. 1. – С. 138-174. 

6. О некоторых наблюдениях над лексикой Новгородских берестяных грамот / 

Б. В. Хрычиков // Ученые записки. Кафедра русского языка. – Новгород, 

1962. – Вып. 2, т. 6. – С. 82-87. 

7. М. Смотрицкий о наклонениях / Б. В. Хрычиков // Східно-слов’янські 

граматики ХVІ-ХVІІ ст.: матер. симпозіуму. – К. , 1982. – С. 141-142. 

8. В. П. Затонский об изучении украинского и русского языков / Б. В. 

Хрычиков, Т. И. Суровая // Видатний партійний і державний діяч В.П. 

Затонський : тези доп. наук. конф. – Кам’янець-Подільський, 1988. – 108 с. 



 

9. Междуметия – лексико-семантическое средство выражения модальности / Б. 

В. Хрычиков // Русский язик: вопросы функционирования и методики 

преподавания: сб. науч. статей и метод. матер. – Львов, 1992. – С. 134-144. 

10. Частицы – одно из средств выражения модальности / Б. В. Хрычиков // 

Збірник наук. праць Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-ту : Сер. філологічна. – 

Кам’янець-Подільський, 1993. – Вип. 1-4. – С. 91-95.  

11. Существительные с эмоционально-оценочными суффиксами и их 

отношение к категории модальности / Б. В. Хрычиков // Русский язык: 

вопросы функционирования и методики преподавания. – Львов, 1993. – 

С.134-144. 

12. О статусе модальных слов и их происхождении / Б. В. Хрычиков // Тезисы 

докладов 43 отчетной науч. конф. кафедр ин-та за 1991-1992 гг. (секция 

филологич.). – Каменец-Подольский, 1993. – С. 82-84. 

13. Взаимоотношение между категориями предикативности и модальности // 

Научные чтения, посвященные 50-летию кафедры русского языка ЛГУ. – 

Львов, 1994. 

ІІІ. Про Б.В. Хричикова 

1. Лівінська Ю. А пам’ять кличе в дорогу : [про Б.В. Хричикова] / Ю. 

Лівінська // Радянський студент. – 1983. – 10 лют. (№ 2). – С. 4. 

2. Костевич І. Щодня, як на парад : [про Б. В. Хричикова] / І. Костевич // Рад. 

Поділля. – 1991. – 31 серп. 

3. Суровий А. Ф. Спомин про вченого та колегу [Б. Хричикова] / А. Ф. 

Суровий, А. П. Гаврищук // Подолянин. – 2000. – 3 листоп. – С. 3. 

4. Розповідь про творців Перемоги : учасник двох знаменитих парадів [Б. 

Хричиков] // Студентський меридіан. – 2003. – 31 трав. – С. 2. 

5. Завальнюк О. М. Кам’янець-Подільський державний учительський інститут 

у роки Великої Вітчизняної війни : дослідження, документи і матеріали, 

спогади / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук, А. П. Гаврищук ; Кам’янець-

Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, наук. бібліотека. – Кам’янець-Подільський: 

Оіюм, 2010. – С. 293-298.  



 

 
 

Шинкарюк Анатолій Іванович, доктор 
психологічних наук, професор, завідувач 
кафедри загальної та практичної психології 

 
Народився 6 жовтня 1952 року у м. Хотині 

Чернівецької області. Батько Іван Васильович 

працював у пожежній охороні, мати Надія 

Михайлівна – у магазині бджолярства. 

У 1969 році закінчив Хотинську середню школу 

№ 5. А далі – навчався у Чернівецькому 

професійно-технічному училищі №1, у якому 

здобув спеціальність монтажника радіоапаратури. 

Працював розпорядником робіт на Чернівецькому заводі обчислювальних 

машин. 

У 1970-1972 рр. проходив дійсну військову службу. Після демобілізації 

навчався у Вінницькому педагогічному інституті на факультеті фізичного 

виховання. Науковою роботою почав займатись з 1973 року в лабораторії 

біомеханіки під керівництвом кандидата педагогічних наук, професора 

Орещука Станіслава Олексійовича. У 1976 році на Всесоюзному конкурсі 

студентських наукових робіт посів I місце. У 1977 році з відзнакою закінчив 

інститут і був направлений на роботу вчителем фізкультури Данківської 

восьмирічної школи Хотинського району Чернівецької області. Цього ж року 

вступив на заочну форму навчання до аспірантури Київського інституту 

фізичної культури. Науковий керівник – доктор психологічних наук, професор 

В.В. Клименко. 

З грудня 1977 року А.І.Шинкарюк – викладач кафедри теорії та методики 

фізичного виховання. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата психологічних наук відбувся у вересні 1982 року в науково-

дослідному Інституті психології АПН УРСР. Тема кандидатської дисертації 

«Психологічні умови формування ритму дій балістичного типу». У роботі 



 

розкрито особливості психологічного відображення ритму рухів, що 

регулюються в мікроінтервалах часу. Досліджено вплив вибіркових смислових 

завдань щодо керування окремими характеристиками дії на перебудову 

психологічних механізмів керування ритмом моторики загалом. 

Експериментально доведена можливість застосування смислових завдань з 

метою керування асимілюючою пропріоцептивні відчуття і регуляторною 

функціями образів майбутніх рухів. 

Згодом А.І.Шинкарюк обіймав посади старшого викладача, завідувача 

кафедри легкої атлетики з методикою викладання (1982-1992 рр.), старшого 

викладача, доцента, провідного наукового співробітника кафедри психології 

(1992-2002 рр.). У вересні 2002 року був обраний завідувачем, а з липня 2003 

року професором кафедри практичної психології Інституту соціальної 

реабілітації та розвитку дитини. 

 Сфера наукових інтересів – експериментальна та теоретична психологія; 

філогенез психомоторики; онтогенез психомоторики; патогенез 

психомоторики; функціонування психомоторики; психологія фізичного 

виховання і спорту; діагностика психіки за показниками моторики. 

У квітні 2005 року А.І.Шинкарюк захистив дисертацію на здобуття 

наукового ступеня доктора психологічних наук в Одеському національному 

університеті імені І.І.Мечникова. Науковий консультант – доктор 

психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України І.Д. Бех. 

У дисертації вчений обґрунтував теоретичні засади взаємовпливу зростання 

моторних можливостей і активності психіки у філо-та онтогенезі шляхом 

утворення нових ступенів психомоторної свободи суб’єктів активності на 

основі рівнів побудови рухів; здійснив подальший розвиток положення про 

участь ієрархії орієнтувально-дослідницької діяльності, зростання 

спроможності до якої у філо-та онтогенезі є показником збільшення активності 

психіки; встановив участь рівнів побудови рухів і орієнтувально-дослідницької 

діяльності у функціональних органах, що забезпечують реалізацію рухової 



 

функції людини, її психомоторної активності та свободи і в яких відбувається 

об’єктивація психіки. 

А.І.Шинкарюк експериментально довів, що довільне обмеження ступенів 

свободи рухів у суглобах може збільшувати кількість помилок при писемному 

мовленні та збільшувати ситуативну тривожність у юнаків. Розробив систему 

методів і прийомів діагностики координаційних характеристик психомоторики 

людини, запропонував підхід до застосування штучних умов у процесі 

навчання моторних дій, описав особливості досягнення м’язової релаксації та 

подолання негативних психічних станів на основі функціонування ієрархії 

рівнів побудови рухів. 

Результати наукових досліджень доповідались на міжнародних, 

всеукраїнських і регіональних конференціях. А.І.Шинкарюк є автором понад 

150 наукових та науково-методичних праць, серед яких 3 монографії і 7 

навчальних посібників. Працює в спеціалізованих вчених радах Одеського 

національного університету імені І.І.Мечникова та Національної академії 

Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького із 

захисту докторських і кандидатських дисертацій з психології. 

Є фахівцем з теоретико-методологічних проблем психології, психології 

масової поведінки, психології особистості, історії психології, 

експериментальної психології, соціальної психології і забезпечує викладання 

відповідних навчальних дисциплін. За період роботи у ВНЗ викладав біля 40 

дисциплін, що забезпечують професійну підготовку майбутніх психологів. 

Не стоїть осторонь громадської роботи і сумлінно виконує громадські 

доручення. Працював заступником відповідального секретаря і двічі 

відповідальним секретарем приймальної комісії університету. Виступав перед 

вчителями міста і області здійснюючи профорієнтаційну роботу. 

У 2010-2012 рр. працював проректором із заочного навчання та зв’язків з 

навчальними закладами Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка. 



 

Сьогодні доктор психологічних наук, професор Анатолій Іванович 

Шинкарюк завідує кафедрою загальної та практичної психології факультету 

корекційної та соціальної педагогіки і психології, керує аспірантами, виступає 

опонентом на захистах докторських та кандидатських дисертацій з психології, 

керує науковою школою – сучасні проблеми експериментальної психології, 

здійснює роботу, спрямовану на забезпечення наукових зв’язків кафедри з 

багатьма академічними установами та університетами України. 

А.І.Шинкарюка знають як принципову, порядну, скромну і доброзичливу 

людину. Його відзначають спокійна вдача, врівноваженість, виваженість у 

прийнятті рішень, працьовитість. Він – весь у праці, у щоденних клопотах 

навчальної та наукової роботи. Анатолій Іванович перебуває у розквіті творчих 

сил. Набуто великого досвіду роботи у вищому навчальному закладі. Кожен 

день приносить задоволення від праці, спілкування з колегами, контактів з 

студентами. Попереду у вченого нові книги, нові здобутки. 

 

Наукові праці А.І. Шинкарюка 

І. Окремі видання 

Монографії 

1. Розвиток моторики і психіки: Проблема активності та свободи / 

А.І.Шинкарюк. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. держ. пед. 

ун-т, 2002. – 200 с. 

2. Психомоторно-рівнева структура активності та свободи суб’єкта / 
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Щербина Петро Федорович,  

кандидат історичних наук, 
доктор юридичних наук, професор  

(1910-2001) 
 

Народився 22 лютого 1910 року в селі 

Полтавка Покровського району Уссурійського 

краю в сім'ї українців-переселенців з 

Полтавської губернії. Дитячі роки пройшли в 

багатодітній селянській родині, в якій 

панували праця, порядність, чесність, 

взаємодопомога. Ці людські якості, виховані в сім'ї, стали його життєвим кредо. 

Початкову освіту Петро Федорович отримав в Полтавській земській 

школі, середню – на робітфаці, в якому викладали вчителі гімназії. 1929 року 

Петро Федорович розпочав трудове життя робітником на жерстяно-баночній 

фабриці в м. Владивостоці, потім – вантажником у порту. 1932 року, після 

закінчення робітфаку, крайком комсомолу направив його на навчання до 



 

інституту радянського будівництва при ВЦВК РРСФР. Працював у 

Приморському крайвиконкомі в м. Владивосток. 1936 року був призваний до 

армії, служив у Читі. Після демобілізації працював вчителем історії середньої 

школи м. Іркутська, з 1941 року – викладачем історії та географії в технікумі 

при авіаційному заводі. У передвоєнні роки екстерном за 4 роки здав іспити на 

історико-філологічному факультеті Московського державного університету, де 

вчився у видатних істориків Б. Д. Грекова, М. В. Нечкіної, М. Н. Тихомирова. У 

квітні 1944 р. Петро Федорович був направлений на педагогічну роботу у 

звільнені райони України і в травні 1944 р. призначений завідувачем відділу 

народної освіти Дунаєвецького району Кам'янець-Подільської області. На цій 

посаді працював до вересня 1948 року. Цього ж року П. Ф. Щербина закінчив 

ще й історичний факультет Львівського університету і у вересні 1949 року 

перейшов на роботу до Кам'янець-Подільського педагогічного інституту. 1952 

року, після закінчення юридичного факультету Львівського університету, 

перейшов на роботу до юридичної консультації на посаду адвоката та викладав 

правові дисципліни в Кам'янець-Подільському сільськогосподарському 

інституті. 

Науковою роботою Петро Федорович зайнявся в зрілому віці. 1964 року 

захистив кандидатську дисертацію і був прийнятий на кафедру історії СРСР і 

УРСР Кам'янець-Подільського педінституту на посаду старшого викладача. 

Згодом став доцентом кафедри, викладав цикл правових та історичних 

дисциплін. У житті та науковій діяльності П. Ф. Щербини започаткувався 

другий найбільш плідний період творчості. Він вирішив дослідити процеси 

формування і розвитку судочинства на Правобережній Україні з часів 

проникнення сюди магдебурзького і литовсько-польського права до судових 

реформ у Російській імперії 60-х років ХІХ ст. 1978 року став доктором 

юридичних наук, читав лекції з історичних і правових дисциплін на 

історичному факультеті – історію народів Росії ХІХст., теорію держави і права, 

історію правових ідей.  



 

Петро Федорович був активним організатором науково-дослідної роботи 

студентів наукового гуртка, керував підготовкою курсових, дипломних робіт. 

Серед його вихованців – професори Л. В. Баженов, В. С. Степанков, І. В. Рибак 

та інші. 

З 1992 р. Петро Федорович – професор Хмельницького інституту 

регіонального управління та права, перший завідувач кафедрою теорії та історії 

держави і права. Він надавав великого значення методиці викладання, видав 

методичні посібники “Міжпредметні зв'язки у викладанні історії та права”, 

“Методика правового виховання”. 

Багатогранну педагогічну діяльність поєднував з активною науковою 

роботою. Монографічні дослідження з історії держави і права України, 

проведені ним, відзначаються фундаментальністю та науковою новизною. У 

дисертації “Селянська реформа 1861 року в Подільській губернії” він вперше 

дослідив наділи селян за інвентарною реформою 1847-1848 рр. та за 

селянською реформою 1861 р., вивчивши 900 інвентарів і 900 уставних грамот, 

які зберігаються в державних архівах. На основі аналізу Місцевого положення 

19 лютого 1861 р. для Київської, Подільської та Волинської губерній грунтовно 

з'ясував питання дострокового припинення тимчасовозобов'язаного стану селян 

Правобережної України, викупу землі, селянського руху у зв'язку з реформою 

1861 року, особливості проведення реформи на Правобережній Україні в 

порівнянні з Лівобережною Україною та Росією. 

Згодом об'єктом наукових досліджень П. Ф. Щербина обрав історію 

судового права на Правобережній Україні. На протязі 10 років, під час літніх 

відпусток, вивчав тисячі справ з десятків фондів центральних історичних 

архівів Ленінграда, Москви, Києва, державних обласних архівів Кам'янця-

Подільського, Житомира. У його працях широко використано такі пам'ятки 

права, як Повне зібрання законів Російської імперії, “Права, по которым 

судится малороссийский народ”, Судові статути 1864 року, матеріали 

тогочасної періодики, мемуаристики – “Журнал министерства юстиций”, 

“Судебная газета”, щоденники Валуєва, Мілютіна, Нікітенка, Люблінського 



 

сейму 1596 р. тощо. Він вперше ввів до наукового обігу нові архівні матеріали з 

історії судового права, зокрема відшукане ним у ЦДІА 74-томне видання “Дела 

о преобразовании судебной части в России”, що стало подією для істориків 

права України і Росії. 

Важливе місце в науковій творчості Петра Федоровича, безперечно, 

займає монографія “Судебная реформа 1864 года на Правобережной Украине”, 

яка побачила світ у видавництві Львівського державного університету ім. І. 

Франка 1974 року. Це – перша і донині єдина праця з історії судового права 

Правобережної України ХІХ ст. У ній автор глибоко і всебічно дослідив 

матеріали про суд присяжних на Правобережній Україні, запроваджений за 

судовою реформою 1864 року. 

За роки праці в Кам'янець-Подільському педагогічному університеті 

Петро Федорович Щербина опублікував десятки робіт, у тому числі 

“Селянський рух в Подільській губернії в період реформи 1861 року”, “Століття 

від дня відміни кріпосного права в Росії”, “Охорона пам'яток історії та 

культури”, “Судові репресії над революційними народниками на 

Правобережній Україні”, “Судові тяжби в підкоморських судах про землі 

Кам'янця ХV–ХVІ ст.”, “Адміністративний поділ Правобережної України”, 

“Кодифікація українського права ХVІІІ ст.”, “Норми судового права у пам'ятці 

українського права”, “З історії судової реформи 1864 р. на Волині”, “Сучасні 

концепції держави і права”. До 90-річного ювілею Петро Федорович підготував 

до друку курс лекцій “Історія політичних і правових учень: Давній світ: Єгипет, 

Вавилон, Індія, Китай, Греція, Рим”. 

Петро Федорович Щербина брав участь у багатьох наукових 

конференціях, у тому числі у роботі Всесоюзної наукової конференції з 

вивчення історії народництва в Росії у м. Воронежі (1968), у Всесоюзній 

науково-практичній конференції ”Викладання права у вищій школі” в Ташкенті 

(1973), науково-практичній “Концепція розвитку законодавства України до 

2005 року”, що відбулася 1996 року в Інституті законодавства Верховної Ради 

України. 



 

Нагороджений медалями “За доблесный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.”, ”Ветеран праці”, двома медалями “За долголетний 

добросовестный труд», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», нагрудними знаками “За отличные успехи в работе”, “Высшая школа 

СССР”, а також багатьма почесними грамотами. 

Посланець Росії Петро Федорович Щербина пропрацював в Україні 54 

роки, з них 36 років – у Кам'янець-Подільському державному педагогічному 

університеті. Упродовж багатьох років педагогічної праці мав славу 

талановитого викладача, який не тільки оперував численними фактами й 

датами, але знав в обличчя усіх, кого навчав. 

У листопаді 2001 року відійшов він у вічність. 
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