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На мою долю як рек
тора одного з найстаріших 
вищих навчальних закладів 
Подільського регіону випала 
висока історична місія — впи
сати у величний літопис Він
ницького державного пе да
го гіч ного університету іме ні 
Михайла Коцюбинсь ко го юві
лейне слово на вшану вання 
його славних тра дицій і його 
академіч ного духу від імені 
те пе ріш нього покоління всіх, 
хто вва жає університет своєю 
alma mater. 

Ювілей, кругла дата, річ
ниця — можна поріз ному 
іменувати цю подію, але 
ніхто не стане сперечатися 
з тим, що для кожного вона 
має особливе значення. Ювілей вважають 
своєрідним кордоном у житті, часом підве
дення тих чи інших підсумків і тому чека
ють його з хвилюванням і трепетом.

Історія університету — це ж як біогра
фія окремої людини: є і день народження, 
і батьки, і початок трудового шляху... Зба
гачені досвідом людства, упродовж століт
тя ми зробили велетенський стрибок — за 
роки свого існування наш навчальний за
клад став відомим у країні та за її межами 
як ВНЗ, який готує висококваліфікованих 
фахівців. Ми завжди були у авангарді пе
дагогічної галузі, не боялись сміливих по
шуків та експериментів. 

100 років інтелектуальних інвестицій 
у педагогічний університет, які зробили 
кілька поколінь викладачів і студентів, 
окреслили його неповторний освітній і на
уковий профіль, заклали в його історичну 
ходу такі закони динамічного розвитку, як 

університетська автономія 
та не підвладні часу і про
стору академічні цінності. 
Ці 100 років інтелектуаль
ного неспокою, наукових 
пошуків і відкриттів, праг
нень за допомогою освіти 
та науки зробити світ до
сконалим, гармонійним і 
справедливим стали сер
йозною заявою на яскраве 
майбутнє. 

Кожне покоління студен
тів і науковців робило свій 
вагомий внесок у розбудову 
педагогічного університету 
через віддане служіння іде
алам науки й освіти, гідне 
та відповідальне виконання 
своєї суспільної місії, тому 

кожне покоління має право зізнатися своїй 
alma mater устами видатного сина україн
ського народу Івана Франка: 

Я ж весь вік свій, весь труд Тобі дав
У незламнім завзяттю, — 
Підеш Ти у мандрівку століть
З мого духа печаттю.

І саме сьогодні — день данини вдячної 
пам’яті всім, хто причетний до заснування 
педагогічного університету, хто впродовж 
століття навчався тут і працював, щоб за 
допомогою славних традицій творити цю 
неповторну ідентичність нашої alma mater, 
яку сьогодні легко вирізнити на освітньо
науковому ландшафті не лише України, а й 
Європи.

Тисячі висококваліфікованих педагогів 
є випускниками нашого університету; се
ред них чимало видатних учених та гро
мадських діячів, які працюють в Україні і 

Шестопалюк
олександр Васильович

Ректор університету
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за кордоном. Фізики та хіміки, історики та 
філологи, географи та біологи, математики 
та психологи своїми науковими здобутка
ми примножували давні академічні тра
диції та увиразнювали новий профіль уні
верситету в ХХ столітті. Прізвища десятків 
відомих учених яскравою сторінкою впи
сані в історію української та світової науки. 

Сьогодні вся наша велика університет
ська родина з гідністю продовжує естафету 
своїх великих попередників. Завдяки їхній 
праці наш університет став простором ака
демічної демократії, де традиції стимулю
ють інновації та є джерелом нових пошуків 
і особливого відчуття відповідальності пе
ред історією своєї alma mater. Наш колектив 
продовжує і примножує свої славні тради
ції. У рамках Болонського процесу успішно 
запроваджуються європейські підходи до 
підготовки нової генерації духовної та ін
телектуальної еліти нації. Ми пишаємося 
рідним університетом, що є кузнею тала
новитої молоді, творців майбутніх досяг
нень на педагогічній ниві.

Вінницький педуніверситет завжди був, 
є і буде відкритим до світу, тут завжди від
чинені двері для тих, хто прагне знань, тут 
ніколи не згасає дух свободи. Універси тет 
має людські ресурси для інтелектуаль них 
проривів — це наше студентство, наша та
ла но вита молодь, що чекає від суспільст ва 
та держави гідних цивілізованих умов для 
реалізації своїх здібностей. Для неї ство
рено всі умови, що забезпечують високу 
якість навчального процесу: оснащені но
вітні лабораторії, обладнані найновішою 
технікою комп’ютерні класи, вільний до
ступ до Інтернетресурсів, лінгафонні ка
бінети, відкриті електронні архіви тощо. 
Студенти мають змогу брати участь у чис
ленних міжнародних програмах обміну, 
продовжувати навчання за кордоном. 

Відкривається нова сторінка історії —  
відлік нового століття Вінницького дер
жавного педагогічного університету імені 
Михайла Коцюбинського, у яке універси
тет вступає сильним, відомим, таким, що 
ставить перед собою сміливі, амбітні цілі, 
адже саме вони дають добрі результати. 
Позаду — 100 років копіткої праці, науко
вих досліджень… А що попереду? Все ще 
попереду!

Книга, яку Ви тримаєте в руках — це 
екскурс у минуле, яскрава картинка сучас
ного життя педуніверситету. Згадаймо, хто 
творив нашу з вами історію і які події за
карбувались на сторінках ювілейної книги 
університету.

Я щиро вітаю академічну спільноту Він
ницького державного педагогічного уні
верситету імені Михайла Коцюбинського 
зі славною сторінкою в нашому літописі. 
Висловлюю глибоку вдячність Вам, сту
денти, аспіранти, викладачі, науковці, пра
цівники, випускники і всі прихильники 
нашого університету, за Вашу працю задля 
його розвитку, задля гідного продовжен
ня славних академічних традицій. Бажаю 
всім нам надалі з таким самим творчим на
тхненням і наснагою примножувати славу 
нашої alma mater на благо України! І наше 
завдання — виконувати цю високу місію з 
честю і гідністю, з повагою до минулого та 
з вірою у майбутнє! 

Олександр Шестопалюк,
доктор педагогічних наук,

Заслужений працівник освіти України,
академік Академії наук вищої школи 

України, професор, ректор Вінницького 
державного педагогічного університету 

імені Михайла Коцюбинського
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Початок шкільної освіти на Поділлі 
простежується наприкінці XVI ст. Най
більш освіченим тоді було духовенство, під 
опікою якого й відкривались перші школи. 
Наука в них починалась від семирічного 
віку, учні отримували елементарні знання 
з письма та арифметики, вивчали Часос
лов, Псалтир та церковний спів. Якіснішу 
освіту давали так звані братські школи. В 
Україні XVI ст. при великих церквах у міс
тах стали засновувати православні братства 
для взаємної допомоги, підтримання свого 
храму в належному вигляді, поширення 
освіти. Перше братство в нашому краї ви
никло при церкві Святої Трійці в Кам’янці
Подільському в 1589 р., й тоді ж була засно
вана при ньому братська школа. Згодом 
подібні братства та школи з’явилися в інших 
містах — у Сатанові, Мед жибожі, Летичеві, 
Полонному, Вінниці. При численних кляш
торах різноманітних католицьких орденів 
(єзуїтів, кармелітів тощо), що масово при
йшли на Поділля на початку XVIІ ст., також 
почали виникати школи і навіть колегії. У 
відповідь православне священство орга
нізувало за зразком західноєвропейських 
католицьких колегій навчання в Київській 
колегії. Протягом се ми років студенти ви
вчали математику, риторику, діалектику, 
музику, астрономію, історію, богословіє. 
Митрополит київський Петро Могила, ви
борюючи офіційне визнання високого ста
тусу колегії, відчував, очевидно, кризу тра
диційної братської освіти та її недостатній 
рівень (бо не було вищих шкіл) і однобічну 
зорієнтованість на візантійську культуру. 
Для поширення православної освіти но
вого зразка за сприяння Петра Могили та 
брацлавського підсудка Михайла Кропив
ницького у 1632 р. була відкрита Вінницька 
православна колегія при Вознесенському 
монастирі. Це був перший навчальний за

клад на Поділлі, максимально наближений 
до академії як вищого навчального закладу. 
Йому не вистачало тільки останнього сьо
мого класу «богословія». Відтоді вінниць
кі земляни неодноразово підтверджували 
своє прагнення до високих зразків освіти. 

Друга половина XVII–XVIII ст. харак
теризуються занепадом шкільної справи. 
Основу шкільної мережі становили так зва
ні школи мандрівних дяків. Учителями в 
таких школах були учні братських шкіл (до 
початку XVIII ст.) та КиєвоМогилянської 
Академії, які з тих чи інших причин не 
могли продовжувати своє навчання, або 
представники дрібної української шлях
ти, ремісники. Поширення також отри
мали школи, організовані католицькими 
та уніатським орденами. Водночас треба 
звернути увагу на те, що перший в Україні 
рекомендаційний список для потенційних 
читачів був складений на наших теренах 
шаргородським священиком Димитрієви
чем у 1660 р., що демонструє високу освіт
ню підготовку тодішнього духівництва та 
його широке коло книжкових інтересів. 

Із входженням Поділля до складу Росій
ської імперії почалася реформа освітянської 
сфери, яка продовжувала секуляризаційні 
тенденції, закладені ще в Речі Посполи
тій останньої чверті XVIII ст. На початку 
здійснення реформи в губернії було 4 се
редніх навчальних заклади: в Кам’янці
Подільському, Вінниці, Барі та Немирові. 
Вінницька школа незабаром здобула статус 
гімназії і вважалася головним навчальним 
закладом губернії. Кількість парафіяльних 
шкіл поступово зростала з 21 (1804 р.) до 51 
(1821 р.), кількість пансіонів ніколи не пере
вищувала десяти. Це не могло задовольни
ти освітніх потреб регіону.

Поразка польського повстання 1831 р. 
призвела до перебудови освітньої системи 

З ІстоРІЇ осВІтИ На поДІллІ
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в краї за російським зразком. Результатом 
реформи стало те, що в середині ХІХ ст. 
Міністерству освіти підпорядковувалися 2 
гімназії, 2 повітових дворянських училища, 
5 парафіяльних училищ, 10 казенних єврей
ських училищ. У підпорядкуванні Найсвя
тішого Синоду були, крім духовної семінарії 
та духовних училищ, школи при церквах 
і монастирях (у 1842 р. — 398, у 1848 р. — 
418 церковнопарафіяльних шкіл). Діяли та
кож католицькі, протестантські та юдейські 
школи. Мізерність кількості навчальних 
закладів призвела до того, що в губернії 
один учень припадав на 400 жителів. Таким 
чином, майже 98% дітей шкільного віку не 
мали змоги здобути елементарної освіти. 

Капіталістична трансформація україн
ського суспільства, що почалася після ре
форм 60–70х років ХІХ ст., вимагала від 
населення вміння самостійно вести власне 
господарство, знати закони, торговельну 
й господарську інформацію, а це вимагало 
певних навичок письма та читання. Якщо 
за даними по рекрутських наборах на По
діллі наприкінці 60х років ХІХ ст. пись
менних було 3%, то впродовж 1872–1887 рр. 
їхня кількість зросла до 11,52%, хоча це був 
найнижчий показник серед українських 
правобережних губерній. 

У другій половині ХІХ ст. на території 
Подільської губернії в основному функціо
нували навчальні заклади, підпорядковані 
духовному відомству. Їхня кількість була 
незначною і не могла забезпечити повною 
мірою освітніх потреб населення губернії. 
За даними 1884 р., функціонувало 756 цер
ковнопарафіяльних шкіл, у яких навча
лося 16 374 дитини обох статей. Ці школи 
утримувалися на кошти, які надходили з 
різних джерел: допомога від церков, монас
тирів, від церковнопарафіяльних опікунів 
і братств, приватні пожертвування, плата 
за право навчання (за бажанням родичів 
і учнів), випадкові надходження від місь
ких і сільських громад і, нарешті, збори з 
селян. Останнє джерело становило основу 
матеріальних ресурсів існування названих 

шкіл. Згодом у губернії церковнопарафі
яльні школи функціонували майже при 
кожній церкві, за винятком тих парафій, у 
яких вже були відкриті народні училища. 

У другій половині ХІХ ст. паралельно з 
церковнопарафіяльними школами функціо
нували і світські початкові навчальні закла
ди, які стали називати школами грамоти. 
Унаслідок освітньої реформи 1884 р. школи 
грамоти переходили під контроль Найсвя
тішого Синоду. Школи грамоти були особ
ливим типом закладів початкової освіти, 
яка за своїм значенням ставилася значно 
нижче церковнопарафіяльної. Утримували
ся вони коштом волосних бюджетів або ж 
самих селян за розподільчим характером. 

Наприкінці ХІХ ст. школи грамоти в 
чисельному співвідношенні значно ви
переджали церковнопарафіяльні. Зокре
ма, на території губернії в 1892 р. успішно 
функціонувало 526 церковнопарафіяльних 
шкіл і 726 шкіл грамоти, у яких навчалося 
50 156 учнів. Відсутність централізованого 
фінансування та часта відмова селянських 
громад виділяти кошти на утримання шкіл 
грамоти ставили останніх у дуже скрутне 
матеріальне становище. Погано забезпече
ні в матеріальному плані школи грамоти 
мали і менш підготовлених учителів. Цер
ковне відомство допускало до викладання 
в цих школах кого завгодно. Здебільшого 
обов’язки вчителів у школах грамоти ви
конували люди, які не мали спеціальної 
педагогічної підготовки, а саме: відставні 
солдати, служителі церкви та ін. Тільки 
третина з них мала педагогічну освіту та 
свідоцтва, які надавали їм право на ви
кладацьку діяльність (на початку ХХ ст. 
цей відсоток був значно вищий і стано
вив 59,1%).

Міністерські народні училища були 
третім за чисельністю типом навчально
го закладу початкової освіти на Правобе
режній Україні. Вони відкривались тільки 
в тих населених пунктах, у яких сільські 
сходи виділяли приміщення для училищ і 
приймали на свій рахунок їх ремонт, опа



11

лення, освітлення тощо. Вони були значно 
краще забезпечені, ніж церковнопарафі
яльні школи, а тим більше школи грамо
ти. Царський уряд поспішав з відкриттям 
державних народних училищ на терито
рії Поділля для послаблення польсько
го впливу на народну освіту в краї. Так, у 
1871 р. в губернії було відкрито 15 училищ, 
у 1872 р. — 11, у 1873 р. — 6. Наприкінці 80х 
років ХІХ ст. тільки на Поділлі функціону
вало 13 міських двокласних училищ, 3 сіль
ські двокласні училища, 248 однокласних 
училищ і 4 єврейські початкові училища. 
І якщо в кількісному співвідношенні мі
ністерські училища ще поступались цер
ковнопарафіяльним школам, то в якісному 
вони значно випереджали останніх (хоча 
також не відповідали вимогам часу).

Розвиток капіталістичної економіки ви
магав більшої кількості висококваліфіко
ваних спеціалістів, здатних застосовувати 
отримані знання на практиці. Нагального 
вирішення вимагало питання середньої 
освіти. Реагуючи на об’єктивну вимогу 
часу, мережа освітніх закладів розши
рюється за рахунок класичних гімназій 
та реальних училищ, унаслідок чого в 
1892 р. освітню мережу Подільської гу
бернії складали: а) 3 гімназії, з них дві 
чоловічі (Кам’янецьПодільський та Не
мирів Брацлавського повіту) і одна жіноча 
(Кам’янецьПодільський); б) реальне учи
лище (Вінниця); в) жіноча прогімназія (Не
мирів); г) духовна семінарія (Кам’янець
Подільський); д) 6 духовних училищ, з них 
4 чоловічі і 2 жіночі; е) 13 місь ких двоклас
них училищ; є) 4 сільські двокласні учи
лища; ж) 7 міських однокласних парафі
яльних училищ; з) 241 сільське однокласне 
училище; і) 526 церковнопарафіяльних 
шкіл; ї) 726 шкіл грамоти; й) 4 лютеранські 
школи; к) 4 державні початкові єврейські 
училища; л) 14 приватних училищ (з них 
10 — єврейських); м) школа повивальних 
бабок (Кам’янецьПодільський); н) дво
класне залізничне училище (Жмеринка 
Вінницького повіту). Всього 1533 навчаль

них заклади, не беручи до уваги єврей
ських хедерів. Тут навчалося 75 472 особи, 
у тому числі 64 326 чоловічої і 11 146 жіно
чої статі.

На початку ХХ ст. освітня мережа По
дільської губернії зазнає значних змін. 
Напередодні світової війни у 1914 р. серед 
середніх навчальних закладів діяло 9 чо
ловічих та 14 жіночих гімназій, 3 реальних 
та 1 технічне училище. Швидко зростає чи
сельність початкових навчальних закладів. 
Якщо в 1904 р. в губернії функціонувало 
2 125 закладів, то в 1914 р. — 2 572. Кількість 
міністерських початкових училищ за цей 
час зросла майже втричі — з 315 (1904 р.) до 
843 (1914 р.), тоді як церковнопарафіяльні 
школи мали тенденцію до швидкого ско
рочення з 1810 (1904 р.) до 374 (1914 р.). 

Поступово зростає усвідомлення необ
хідності професійної освіти. На Поділлі 
відкривають нижчі ремісничі та художні 
ремісничі школи (школи ткацтва, худож
ньої обробки дерева та металу, гончарства), 
сільськогосподарські школи. У 1911 р. було 
засновано Жмеринське училище інструк
торів сільського господарства, до функцій 
якого входило надання методичної допо
моги населенню у веденні сільського гос
подарства. У фельдшерськоакушерську 
школу була перетворена школа повиваль
них бабок у Кам’янціПодiльському. 

Втілення в життя реформи загальної 
освіти зумовило потребу в педагогічних 
кадрах, особливо для початкової школи. 
Наявна система підготовки вчителів не 
відповідала вимогам часу, тим настійним 
потребам, які висувало життя, тим змінам, 
котрі відбувалися в країні. Для їхньої під
готовки створювали вчительські інститути 
й учительські семінарії, а також педагогіч
ні курси при міських училищах. У системі 
педагогічних навчальних закладів Росій
ської імперії найбільш поширеними були 
вчительські семінарії. Їх утримували на 
кошти казначейства і субсидії від земств. 
Першу вчительську семінарію на території 
Поділля було відкрито в 1907 р. в с. Пото
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ки Вінницького повіту. Згодом її перевели 
до Вінниці, а також відкрили нові семіна
рії в Кам’янціПодільському та Ольгополі. 
Учителів початкових шкіл готували на 
дворiчних курсах, які були засновані при 
міських училищах Кам’янцяПодiльського, 
Балти, Проскурова та Вiнницi. Для дівчат 
існував ще один спосіб отримати вчитель
ську підготовку. Після завершення сьомо
го класу гімназії випускниці отримували 
спе ціальність учителя початкової школи. 
Ті ж учениці, які закінчували восьмий 
(педагогічний) клас, отримували атес
тат із спеціальності домашня вчителька. 
Ви  пус к  ницямвідмінницям цього класу 

прис во ювали найвище звання «Домашня 
вчи тель канаставниця». 

З кожним роком освітня мережа губер
нії зростала і потребувала більшої кількос
ті вчителів. А вищих навчальних закладів, 
які б могли готувати кадри вчителів для 
різних навчальних закладів, не було. Пер
ший та єдиний на Подiллi вчительський 
інститут почав діяти у м. Вiнницi лише в 
червні 1912 р. 

І тепер Вінницький державний педаго
гічний університет імені Михайла Коцю
бинського, його спадкоємець, відзначає 
100-річний ювілей підготовки педагогіч
них кадрів для нашого краю. 
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Наприкінці ХІХ–на початку ХХ ст. 
Вінниця перетворилася в значний еконо
мічний, діловий та культурний центр По
ділля. Розвинуте транспортне сполучення 
дозволяло підтримувати стосунки зі всіма 
найближчими регіонами країни. Бурхли
вий капіталістичний розвиток Російської 
імперії цього періоду супроводжувався 
зростанням освіченості населення, збіль
шенням кількості навчальних закладів 
різного типу. Відповідно формувалася по
треба в педагогічних кадрах, які 
для різних типів шкіл готували в 
учительських інститутах і семі
наріях, церковноучительських 
школах, на педагогічних курсах, 
у педагогічних класах жіночих 
гімназій тощо. Учителів для місь
ких і повітових училищ готували 
учительські інститути з триріч
ним терміном навчання. 

Досягнутий повітовою Вінни
цею статус відповідав стратегії 
уряду «відкривати навчальні за
клади в містах, що являють со
бою центри релігійної, духовної і 
громадської діяльності». В 1907 р. 
вперше в Міській думі обговорю
вали можливість відкриття вчи
тельського інституту. Місцева 
влада в особі міського голови Ми
коли Васильовича Оводова (1864–
1941 рр.) та предводителя дворян
ства графа Дмитра Федоровича 
Гейдена (1862–1926 рр.) пішла на
зустріч міській громадській іні
ціативі: для створення інституту 
пропонували безкоштовно пере
дати двоповерхове приміщення 
(за проектом архітектора Григо
рія Григорійовича Артинова), яке 

було розташоване на Олександрівському 
проспекті (тепер це один з корпусів Він
ницького будівельного технікуму на про
спекті Коцюбинського).

Нарешті міністр народної освіти Росій
ської імперії дозволив відкрити з 1 липня 
1912 р. вчительський інститут у Вінниці. 
В основу його діяльності було покладено 
«Положення про учительські інститути 
1872 року» і Правила Московського учи
тельського інституту 1911 р. Він став чет

ВІННИЦЬкИЙ УЧИтелЬсЬкИЙ ІНстИтУт  
(1912–1920 рр.)

Циркуляр Попечителя Київського навчального округу  
про створення Вінницького учительського інституту, 1912 р.
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вертим у Київському навчальному окрузі й 
восьмим в Україні. 

Хоча приміщення, як і садиба загалом, 
було досить невеликим, але на початково
му етапі могло забезпечити потреби вихо
ванців. На першому поверсі розташовува
лись приміщення для двох класів. Це були 
дві світлі, зручні кімнати на 30–35 осіб. Тут 
же були розташовані кабінет директора, 
вчительська та бібліотека. Для фізичного 
і природничоісторичного кабінетів було 
відведено окремі кімнати, також на першо
му поверсі розмістили кабінет для прак
тичних занять з хімії та роздягальню для 
слухачів. На другому поверсі було примі
щення для актової зали і ще одного класу. 
На цьому ж поверсі знаходилися квартири 
для директора та економа. У підвальному 
поверсі були приміщення для нижчих слу
жителів. 

Місцевість, де розташовувалася будів
ля, була шумною, а вулиця, що вела з міста 
на вокзал, — запиленою. Поруч розташо
вувалася пересильна в’язниця та стайні 
міського пожежного обозу. Опалення було 
місцевим (забезпечувалося голландськи
ми печами). Денне освітлення відповідало 
тодішнім нормам, а вечірнє було досить 
слабким, адже на перших порах забезпе

чувалося гасовими лампами (електрич
не освітлення буде проведено в жовтні 
1913 р.). 

Організаційний етап супроводжував
ся вступними іспитами. Усього було по
дано 70 прохань до вступу, але медичний 
огляд пройшли лише 62 учасники випро
бувань. Більшість вступників (32 особи) 
мали вік від 17 до 21 року, решта — від 22 
до 29 років. За соціальним походженням 
переважали селяни (42 особи). Поперед ня 
підготовка вступників була різною. Дех
то з них закінчив міські училища (8 осіб), 
учительські семінарії (6), двокласні цер
ковнопарафіяльні школи (4), церковно
учительські школи (3), один отримав до
машню освіту. Багато вступників після 
отримання початкової освіти закінчува
ли педагогічні курси (15) або отримува
ли звання вчителя за екзаменами (24). 
Тому багато абітурієнтів вже мали педа
гогічний досвід, а саме: 23 вже працюва
ли вчителями в міністерських і земських, 
а 18 — у церковнопарафіяльних школах. 
Найбільше вступників було з Поділь
ської, Київської, Волинської, Полтавської, 
Бессарабської губерній — 48 осіб. Були 
також представники з інших губерній Ро
сійської імперії: Варшавської, Курської, 

Будівля Вінницького 
учительського  
інституту, інституту 
народної освіти,  
1912–1924 рр. (1912 р.)
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Мінської, Могильовської, Новгородської, 
Харківської, Херсонської.

Вступні іспити складалися з двох ета
пів: письмового та усного. Письмовий етап 
включав 3 предмети: арифметику, геомет
рію, російську мову. Усний етап передбачав 
співбесіду з 8 предметів (крім уже згада
них, ще з історії, географії, фізики, приро
дознавства та Закону Божого). В результа
ті іспитів до інституту було зараховано 25 
осіб. У наступні роки контингент інститу
ту зростав, але лише за часів Української 
революції досяг ста осіб. 

У структурі інституту не передбача
лося поділу на відділення чи факультети. 
Студент, який закінчував цей навчальний 
заклад, міг викладати будьякий пред
мет, адже на перших двох курсах студенти 
вивчали церковнослов’янську і російську 
мови, теорію та історію російської сло
весності, алгебру, арифметику, геометрію, 
тригонометрію, історію, географію, фізи
ку, природознавство, Закон Божий, гігі
єну, каліграфію, креслення, малювання, 
гімнастику. 

На 3му курсі більшу увагу зверта
ли на фахову підготовку майбутніх учи
телів. Вивчали дидактику, психологію, 
загальну методику викладання, тобто 
саме ті предмети, без яких справжній 
учительпрофесіонал ніколи не відбу
деться. Здобуттю практичних навичок 
роботи приділялась надзвичайно велика 
увага і практично весь третій рік навчан
ня присвячувався саме цьому. Студенти 
проходили практику в базовому училищі 
протягом кількох місяців. Спочатку вони 
відвідували заняття, спостерігали за ви
кладанням предметів, відзначаючи для 
себе певні особливості чи своєрідні мо
менти, знайомилися з учнями та звикали 
до них. Після певного періоду вони про
водили власні уроки, демонструючи свою 
спроможність працювати з учнівською 
аудиторією, вміння доступно і зрозуміло 
пояснити матеріал. Контрольні уроки оці
нював призначений викладач, який спо

стерігав за роботою студента, аналізував 
слабкі та сильні сторони його викладан
ня, вказував на помилки.

Навчання здійснювалося лише росій
ською мовою, як в усіх навчальних закла
дах тодішньої України. 

Загальне фінансування інституту ста
новило 30 тис. руб. щороку. Слухачі отри
мували стипендію. Зі своєкоштних студен
тів можна було брати плату у 10 руб. на рік, 
що було досить низькою платнею порівня
но з навчанням учнів у реальному училищі 
(70 руб.) чи чоловічій гімназії (100 руб.). 

Урочисте відкриття Вінницького вчи
тельського інституту відбулося 14 вересня 
1912 р. о першій годині дня. 

З жовтня в інституті розгорнувся актив
ний навчальний процес: викладачі форму
вали свої навчальні плани, узгоджували 
методику викладання, а слухачі, у свою 
чергу, відвідували перші заняття, викону

Заняття слухачів інституту гімнастикою, 1913 р.
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вали домашні роботи, читали відпо
відну літературу, вдосконалюючи та 
поглиблюючи свої знання.

Заняття в інституті тривали з 900 
до 1425 впродовж шести днів на тиж
день. Тривалість уроку становила 
50 хвилин. Перерва між уроками 
тривала 10 хвилин. Щодня відбувало
ся п’ять занять. Лекції поєднували з 
практичними заняттями та екскурсі
ями навчальновиховного характеру. 

Учитися було нелегко. Як засвід
чують так звані «опитові листи», 
студенти відчували потребу в най
необхіднішому: семеро з них снідали 
лише шматком хліба, дванадцять не 
вечеряли, вісімнадцять не мали зміни 
взуття. Гуртожитку не було, й студен
ти мешкали на приватних квартирах. 
Доводилося займатися підробітками, 
адже лише один студент отримував 
стипендію в 20 руб., інші 24 — по 13 
руб. 18 коп. кожного місяця. Загально
місячні витрати — оплата квартири, 
освітлення, харчування, засоби гігі
єни, забезпечення навчальним при
ладям, лікування — були значними: 
6 студентів витрачали за місяць біль
ше, ніж 21 руб., до 21 руб. — 13 осіб, до 
18 руб. — 4, до 15 руб. — 2. 

Лабораторні  
заняття, 1913 р.

Поточне  діловодство у Вінницькому учительському 
інституті, 19121912 рр.
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Для того щоб матеріально підтримати 
слухачів, було створено «Товариство до
помоги студентам Вінницького учитель
ського інституту». Основною метою його 
існування було забезпечення плати за на
вчання тим, хто цього потребував, видача 
необхідних позик, доставка і забезпечення 
одягом, харчуванням. Товариство також 
допомагало в пошуках та оплаті житла, ор
ганізовувало медичну допомогу в разі по
треби. Ця допомога була своєрідним дов
гостроковим кредитом. Після закінчення 
інституту випускник повинен був повер
нути колись використану суму в такому 
порядку: якщо він, посівши певну посаду, 
отримував оплату, що перевищувала 1000 
рублів, то вносив по 10% від отриманої 
плати аж до повного погашення заборго
ваності; якщо оплата становила 500–1000 
рублів — 5%, 300–500 рублів — 3%.

Поступово інститут формував свою 
матеріальнотехнічну базу. Якщо з під
ручниками та посібниками особливих 
проблем не виникало, то з наочними ма
теріалами — таблицями, схемами, прила
дами — справа була набагато гіршою. Тому 
слухачі та викладачі інституту у вільний 
від роботи та навчання час виготовляли 
наочні прилади. Сім з них, виготовлених 
під керівництвом викладача В. О. Єрмольє
ва, навіть стали експонатами Всеросійської 
виставки в Києві в 1913 р. Інституту не ви
стачало рекреаційної зали, приміщення 
для гімнастичного та малювального залів, 
тому в 1915–1916 рр. було розширено одно
поверхову частину його будівлі. 

Першим тимчасово виконуючим обо
в’яз ки директора інституту був призна
чений дійсний статський радник Павло 
Олександрович Адріанов (1855–193? рр.), 
випускник СанктПетербурзького істо
рикофілологічного інституту. Починав 
він освітянську кар’єру, викладаючи в 
Ніжинському історикофілологічному ін
ституті князя Безбородька, згодом про
довжив її як чиновник. З 1902 р. Адріанов 
служив у Вінниці помічником попечите

ля Київського навчального округу. Вже на 
пенсії він виконував обов’язки директора 
чоловічої гімназії, очолював педагогічну 
раду 2ї міської жіночої гімназії, опіку
вався створенням Вінницького учитель
ського інституту, допоки у вересні 1912 р. 
директором інституту було призначено 
статського радника, кандидата богослов’я 
Матвія Дмитровича Запольського (1871–
1945 рр.), випускника Московської духов
ної академії. З 1902 р. майбутній дирек
тор упродовж десяти років працював у 
Казанському вчительському інституті, а в 
керованому ним (до 1922 р.) Вінницькому 
інституті викладав педагогіку та психо
логію.

Запольський Матвій Дмитрович,  
директор інституту у 1912–1922 рр. (1913 р.)

Серед перших викладачів інституту 
були Іван Ананійович Кривошея (російська 
мова та словесність), випусник Київського 
університету; Анатолій Степанович Карата
єв (російська мова та словесність), випуск
ник Ніжинського історикофілологічного 
інституту імені князя Безборо дька; Полі
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евкт Василіскович Гришков (географія та 
історія), випускник Харківського універ
ситету; Володимир Олександрович Єр
мольєв (математика), випускник фізико
математичного факультету Київського 
університету; Петро Феодосійович Лавре
нюк (природознавство та фізика), випуск
ник Київського політехнічного інституту, 
якого згодом змінив Юхим Онуфрійович 
Щириця (природознавство та фізика), ви
пускник фізикоматематичного факуль
тету Київського університету; Ілля Мак
симович Шульга (малювання, 
креслення, каліграфія), випускник 
Петербурзької академії художеств. 

Головною турботою педаго
гічного колективу інституту була 
організація навчальновиховного 
процесу. Крім власне адміністра
тивних функцій, директор ви
кладав педагогіку та психологію, 
заміщав хворих викладачів, брав 
участь у заняттях слухачів 3го 
класу. Викладач російської мови 
виконував обов’язки класного ке
рівника 3го класу. Викладач істо
рії та географії був класним керів
ником 1го класу і бібліотекарем. 
Викладач природознавства і фізи
ки опікувався 2м класом і керував 
практичними заняттями з фізики 
і природознавства в позаурочний 
час. Вчитель співів (Микола Олек
сійович Соколов) навчав слухачів 
хорового співу, був секретарем 
педагогічної ради та виконував 
обов’язки економа. 

Освіченість та глибокі знання 
викладачів у поєднанні з досвідом 
роботи у сфері освіти давали гар
ний результат — студентам цікаво 
було відвідувати заняття, і їхній 
освітній рівень також зростав. У 
своїй роботі викладачі, крім усних 
опитувань студентів, хоча б двічі 
на півріччя практикували пись
мове опитування для перевірки 

розуміння матеріалу, вдосконалення рівня 
володіння мовою та умінь логічно і чітко 
формулювати думку в письмовому вигля
ді. Окремі випускники інституту згодом 
досягли визнання в різних галузях науки 
і мистецтва. Прославив Поділля у всьому 
світі видатний етнограф і фольклорист 
Степан Килимник (1890–1963 рр.), автор 
шеститомної праці «Український рік у на
родних звичаях в історичному освітленні». 
Відомим вітчизняним педагогомученим 
став Григорій Боришполець (1898–1954 рр.). 

Атестат про закінчення учительського інституту  
І. К. АтмажоваКонстантинова, 1916 р.
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природничогеографічне. Зосередженість 
на спеціалізованих дисциплінах допома
гала краще їх вивчати, знати не всі науки 
поверхово, а глибоко вивчати необхідні 
для майбутньої педагогічної діяльності. 
Оголосили набір одночасно на два курси. 
На 1й курс було прийнято 103 студенти, 
на 2й — 89. Відчувалася гостра потреба у 
вчителях початкових класів, тому при ін
ституті було відкрито курси з підготовки 
вчителів такого профілю. Для налагоджен
ня педагогічної практики інституту по
трібна була база — вища початкова школа. 
Кількарічне листування нарешті закінчи
лося передачею інституту приміщення та 
садиби 4класного училища, розташовано
го поряд з інститутом.

У серпні 1919 р. інститут змушений був 
перервати навчання у зв’язку з важкою по
літичною ситуацією в країні — тривала 
кро во пролитна війна, остійно існувала 
загроза опинитися в епіцентрі боротьби 
ворогуючих сторін. Освітяни гинули від 
куль, голоду та пошестей. А незабаром 
розпочалися репресії. Так, за радянської 
влади було заарештовано викладача фі
зики Ю. О. Щирицю, який співпрацював 
з українськими урядами як освітянський 
чиновник, а також слухачів інституту 
М. Грицая, Т. Кондратенка та інших місь
ких інтелігентів, переважно педагогів і 
нау ковців. Усіх їх незабаром стратили «в 
по рядку червоного терору». 

Інститут відновив свою роботу лише в 
липні 1920 р. Народний комісаріат освіти 
УСРР провів нову реформу, і всі універси
тети і вчительські інститути були реорга
нізовані в інститути народної освіти (ІНО). 
Після впровадження цієї реформи розпо
чалася нова сторінка історії інституту — 
радянська епоха, яка значно відрізнялася 
від епохи Російської імперії.

Андрій Братунь (1891 — після 1932 рр.) не 
тільки вчителював, а й став політичним та 
громадським діячем Західної України.

Якщо події Першої світової війни не мали 
значного впливу на інститутське життя (за 
винятком відкриття з 1914 р. трирічних жі
ночих педагогічних курсів, використання 
деяких приміщень для шпиталю, мобілі
зації на фронт слухачів), то після Лютневої 
революції 1917 р., з утворенням у березні 
Української Центральної Ради, розпочала
ся нова сторінка в його історії. Генеральний 
секретаріат ухвалив програму розвитку се
редньої школи, а також програму підготов
ки педагогічних кадрів. Центральне місце в 
ній посідало питання українізації навчаль
них закладів. Серйозною проблемою поста
ла відсутність підручників та посібників з 
багатьох предметів українською мовою, а 
також відсутність курсів української мови, 
на яких викладачі та студенти могли б здо
бути необхідні знання та навички. В інсти
туті збільшували кількість предметів; крім 
традиційних, запроваджували українську 
мову, українську літературу, філософію, іс
торію культури та історію України, геогра
фію України, правознавство. Саме в цей пе
ріод (в 1917/18 навчальному році) в інституті 
викладав українську літературу відомий 
поет Петро Сильвестрович Карманський 
(1878–1956 рр.), співи — видатний компози
тор Кирило Григорович Стеценко (1882–
1922 рр.), який керував також студентським 
хором. Українознавчі дисципліни були но
вими і вимагали узгодження особливостей 
викладання і методики, що було складно 
здійснити через мінливу політичну та вій
ськову ситуацію. 

У 1918/19 навчальному році інститут 
отримав статус вищого навчального за
кладу. Було організовано 3 відділення: 
словесноісторичне, фізикоматематичне, 
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освіти живе педагогічне, науко вофілософське 
і громадськополітичне сприй  няття; дисцип
лінами та навчанням у відділах — теоретич
ну й практичну підготовку до педагогічної 
діяльності; дисциплінами та навчанням на 
циклах — відповідну природним нахилам 
наукову підготовку. Загальний курс скла
дався з таких дисциплін: історія наукового 
світогляду, загальна біологія у зв’язку з тео
рією еволюції, історія та теорія соціалізму, 
наука про право і державу у зв’язку з Ра
дянською Конституцією, політична еконо
мія, історія культури, психологія, загальна 
і соціальна педагогіка, історія педагогіки з 
оглядом сучасних педагогічних проблем та 
історією народної освіти в Україні і в Росії, 
основи фізичного виховання у зв’язку з ана
томією і фізіологією людини, гігієна, одна з 
європейських мов, історія та теорія трудо
вої школи, основи естетичного виховання, 
українознавство (мова, література, історія, 
культура, географія), педагогічне малюван
ня з ліпленням, методика і практика ручної 
праці та трудових процесів.

На першому відділі дошкільного ви
ховання мали вивчати такі дисципліни: 
психологія та психопатологія дошкіль
ного віку, історія педагогічних ідей у до
шкільному вихованні, гігієна фізичного 
й духовного життя людини, організація 
й ведення дошкільних дитячих установ, 
ігри та іграшки, малювання та ліплення в 
дошкільному вихованні, музика й співи в 
дошкільному вихованні, трудові процеси в 
дошкільному вихованні, дитяче господар
ство, ознайомлення дітей зі світом приро
ди, розвиток дитячої мови, усна розповідь 
й книжки, навчання грамоти й лічби.

На другому відділі для класного ви
кладання вивчалися додаткові відомості з 

20 серпня 1920 р. народний комісаріат 
освіти УСРР затвердив Статут Вінницького 
інституту народної освіти, в якому йшлося 
про те, що він «є вищим навчальним закла
дом, який ставить перед собою мету готу
вати працівників для всіх галузей народної 
освіти в області — дошкільної, шкільної, 
позашкільної». ІНО мав утримуватись на 
кошти УСРР і підпорядковувався наркомату 
освіти. Вищим органом інституту була рада, 
до якої входили обрані викладачі, представ
ники кращих шкіл міста, губернського від
ділу народної освіти, студенти. Заклад ко
ристувався всіма правами юридичної особи, 
мав право видавати і друкувати свої праці; 
влаштовувати публічні лекції та екскурсії, 
короткотермінові педагогічні курси, з’їзди 
вчителів; створювати наукові товариства і 
надавати наукові відрядження членам Ради 
інституту. Вінницький ІНО готував учи
телів для шкіл другого ступеня. Крім того, 
при ньому діяли трирічні педагогічні курси 
з підготовки вчителів першого ступеня. Це 
давало змогу за порівняно нетривалий пе
ріод значно поповнити навчальні заклади 
вчительськими кадрами. 

Передбачалося проводити навчання в 
чотирьох відділах: 1) підготовка працівників 
з дошкільного виховання; 2) підготовка пра
цівників для класного викладання в єдиній 
трудовій школі; 3) підготовка працівників 
для викладання окремих предметів в єди
ній трудовій школі; 4) підготовка працівни
ків з позашкільної освіти. Але повноцінного 
функціонування зуміли досягти лише дру
гий та третій відділи. Студенти мали пра
во обирати навчання на наукових циклах: 
математичнофізичному, природничогео
гра фічному і гуманітарному. 

За допомогою загальних дисциплін інсти
тут намагався дати майбутнім працівникам 

РаДЯНІЗаЦІЯ ЗаклаДУ  
(1920–1941 рр.)



21

що тривалість робочого дня для студентів 
не може перевищувати 8 годин. Заняття в 
інституті поділялись на загальні та спеці
альні, пов’язані з обраним відділом та нау
ковими циклами.

Згідно з правилами вступу, до ІНО 
прий мали абітурієнтів, які закінчили пов
ний курс єдиної трудової школи і здобули 
обов’язкову професійнотехнічну освіту. 
Зараховували також абітурієнтів, які за
кінчили повний курс учительської семіна
рії чи інших рівних їй за курсом педагогіч
них навчальних закладів. Дітям робітників 
і селян, вчителям при прийомі надавалася 
перевага. Остаточне зарахування відбува
лося після успішного складання екзаменів 
за перший семестр. 

У 1921 р. було взято курс на пролетари
зацію вищої школи, тому правила прийому 
було дещо змінено та доповнено. Охочі на
вчатися в інституті мали отримати письмові 
рекомендації від партійних органів, проф
спілок або комітетів незаможних селян. 

У поновленому інституті у 1920/21 на
вчальному році нараховувалося 212 осіб. 
На 1й курс прийняли 136 осіб: з них на 
гуманітарному циклі — 64 особи; фізико
математичному — 33 особи, природничо
географічному — 39 осіб. На 2й (36 осіб) та 
3й (40 осіб) курси зарахували студентів, 
які навчалися в учительському інституті. 

предметів курсу молодших класів єдиної 
трудової школи, що не є науковою спеці
альністю, психологія та психопатологія 
шкільного віку, дитяча література, методи 
роботи в молодших класах єдиної трудової 
школи з навчальних дисциплін, а також фі
зичного й естетичного виховання, з трудо
вих процесів, з шкільного самоврядування 
і шкільного господарства.

На третьому відділі з підготовки пра
цівників до викладання окремих предме
тів у єдиній трудовій школі вивчали такі 
дисципліни: психологія та психопатологія 
шкільного віку; додаткові курси з наукових 
циклів, методи праці в старших класах єди
ної трудової школи з обраних спеціальнос
тей, а також із суспільствознавства, фізич
ного й естетичного виховання, шкільного 
самоврядування і шкільного господарства.

На четвертому відділі з позашкільної 
роботи вивчали такі курси: історія народ
ної освіти, енциклопедія позашкільної осві
ти, методи позашкільної освіти, техніка 
культурнопросвітницької роботи, спеціа
лізація в одній із таких галузей: шкільно
курсовій, книжковобібліотечній, музейно
екскурсійній та галузі естетичної освіти. 

На першому, другому, четвертому відді
лах навчальний курс мав тривати 3 роки, а 
на третьому — 4 роки. Навчальний рік по
ділявся на три семестри. Було визначено, 

Навчальні 
приміщення 

інституту,  
1930ті рр.
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Основу студентського контингенту стано
вили подільські селяни, здебільшого без
партійні. За статевою ознакою домінували 
чоловіки. Для залучення до навчання в ін
ституті робітничої та селянської молоді в 
1923 р. був відкритий робітфак. 

Перші два набори студентів навчали
ся за програмою факультетів професій
ної освіти. У 1922 р. відповідно до рішення 
Харківської педологічної конференції по
чали готувати фахівців соціального вихо
вання. Напередодні 1922/23 навчального 
року було розроблено новий навчальний 
план, за яким першокурсникам належало 
вивчати фізіологічну психологію, історію 
культури, історію господарських форм, 
математику, фізику, загальну хімію, біо
логію з ботанікою та зоологією, фізичну й 
економічну гео графію з астрономією та 
геологією, українську мову з вступом до 
мовознавства, історію української культу
ри, мистецтво з історією мистецтв, працю і 
фізичний розвиток.

На 2му курсі студентів розподіляли 
на окремі групи залежно від спеціаліза
ції: фізикоматематичної, природничогео
гра фічної, історикофілологічної. Спектр 
предметів, які вони вивчали, залежав від 
спеціалізації, але загальними для всіх були 
педагогічна психологія, історія педагогіки, 
санітарія і дитяча гігієна, абетка праці та 
фізичного розвитку, політекономія, право
знавство, вступ до філософії та класифіка
ція наук, французька та німецька мови, пе
дагогічне малювання. 

На 3му курсі студенти мали засвоїти 
психопатологію, абетку праці та фізичного 
розвитку, систему соціального виховання, 
охорону материнства і дитинства, історію 
революційних рухів і Російської комуніс
тичної партії більшовиків, історичний 
матеріалізм, методику соціального вихо
вання, педагогічне малювання, нові течії 
педагогіки. Через рік навчальний план до
опрацювали і розширили за рахунок істо
рії України, краєзнавства, марксознавства, 
фізичної культури, англійської мови, сис

теми освіти в СРСР та інших країнах світу, 
дидактики, педології, історії матеріальної 
культури, історії класової боротьби й іде
ології, історії наукового світознавства, іс
торії художньої творчості, петрографії та 
механіки. 

При інституті організовували трудове 
навчання в майстернях, саду, городі або 
полі так, щоб за його допомогою можна 
було наочно встановити живий зв’язок на
уки з природою та виробництвом. Студен
ти мали засвоїти всі ті види роботи, які 
потім доведеться організовувати і вести в 
школах з дітьми. 

Значна увага приділялась організації 
педагогічної практики, яку студенти про
ходили у Вінниці. Вже першокурсники від
відували підшефні школи, де спостерігали 
за учнями, знайомилися з особливостями 
викладання, а третьокурсники проходи
ли практику в закладах соціального вихо
вання як штатні вчителі або як самостійні 
практиканти. 

Навчальні плани були перевантажені 
значною кількістю предметів. Звичайно, 
знання цих предметів було важливим для 
фахівцяпедагога, але зайнятість студен
тів, їхній важкий матеріальний стан, від
сутність багатьох підручників часто не 
давали можливості логічно та послідовно 
викласти навчальний матеріал і досягти 
найвищого ефекту навчання. 

Викладання в інституті здійснювали 
кваліфіковані викладачі, визначні науковці 
того періоду. Так, 1920/21 навчального року 
українську літературу викладав Володи
мир Мусійович Чехівський (1876–1937 рр.), 
колишній прем’єрміністр уряду Дирек
торії УНР. Упродовж 1921–1923 рр. працю
вав в інституті відомий етнограф, член 
Української Академії наук В’ячеслав Арсе
нович Камінський (1869–1939 рр.). Курс за
хідноєвропейської літератури кілька років 
(1921–1924 рр.) викладав професор Степан 
Володимирович Савченко (1889–1942 рр.). 
Певний період курс українського мово
знавства читав професор Євген Костянти
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нович Тимченко (1866–1948 рр.) — відомий 
мовознавець, автор багатьох підручників, 
перекладач з європейських мов. Плідно 
працювали також викладачі точних і при
родничих наук, які активно займалися на
укою, досліджували природні багатства 
регіону. Серед таких викладачів треба зга
дати професора Миколу Івановича Безбо
родька (1883–1942 рр.), дослідження якого 
мали велике значення для розвитку про
мисловості Поділля. Тривалий період у 
місті та області працював відомий учений
методист Олександр Калістратович Бабен
ко (1881–1959 рр.), який викладав в інсти
туті фізику. Відомим у 20ті роки ХХ ст. 
на Вінниччині було ім’я інженера, керів
ника шляхового будівництва Олександра 
Костянтиновича Бирулі (1892–1967 рр.), 
який одночасно читав лекції в інституті. 
Досі залишається популярною його книга 
«Архітектурна історія Вінниці» (1930 р.). 
Згодом, викладаючи в Харкові, він став 

професором, доктором технічних наук, За
служеним діячем науки України. Здібними 
викладачами зарекомендували себе істо
рик Борис Васильович Скитський (1884–
1959 рр.), майбутній професор, доктор іс
торичних наук, мовознавець Володимир 
Іванович Рахинський (1883–? рр.), який та
кож очолював Кабінет виучування Поділля 
Вінницької філії ВБУ при ВУАН, художник 
Степан Іванович СлободянюкПодолян 
(1876–1932 рр.) та інші. Директором інсти
туту впродовж 1922–1924 рр. був Франц 
Андрійович Кондрацький (1884–194? рр.), 
галичанин за походженням, випускник 
Львівського університету. У 1920 р. він очо
лив червону Українську Галицьку армію, 
став комуністом, а згодом повернувся до 
викладацької діяльності, керуючи Він
ницьким та Кам’янецьПодільським ІНО. 

Викладачі за статутом мали право отри
мувати кожні 5 років служби відрядження 
в провідні ВНЗ України на термін від пів
року до одного року для поповнення своїх 
наукових та педагогічних знань із збере
женням за ними утримання.

1922 роком датуються перші згадки про 
створення профспілки інституту, що мала 
об’єднувати його працівників. Студенти 
обирали студентський комітет (студком), 
який опікувався організацією самостійної 
роботи студентів, облаштуванням їхнього 
побуту, поліпшенням організації навчаль
ного процесу, мобілізовував студентство 
на різні загальноінститутські та загально
міські заходи. Для проведення культурно
освітньої роботи було організовано сту
дентський клуб, у якому працювали різні 
гуртки. Урочисто святкували чергові річ
ниці Жовтневої революції та комуністич
ної спілки молоді України (до речі, в 1922 р. 
інституту було присвоєно ім’я В. І. Леніна). 
Студентів також залучали до україніза
ції радянського і профспілкового апарату 
Він ниці, особливо до роботи гуртків з ви
вчення української мови. У звіті інституту 
за останній триместр 1923/24 навчального 
року зазначалося, що українізацію радян

Кондрацький Франц Андрійович,  
директор інституту в 1922–1924 рр.
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ського апарату проведено силами студен
тів на 80%. 

Малозабезпеченим студентам держава 
надавала соціальне забезпечення. Студен
ти, які користувалися соціальною допомо
гою, після закінчення навчального закла
ду мали відпрацювати на посаді вчителя 
один рік за кожний рік користування соці
альною допомогою або повернути державі 
суму коштів, яка була використана на них 
за період навчання в інституті.

Досить важким було матеріальне ста
новище молоді. Директор Ф. А. Кондраць
кий з цього приводу писав: «…студентство 
Вінницького інституту народної освіти в 
переважній більшості бідняцьке, із неза
можного селянства і різних категорій так 
званої трудової інтелігенції, насамперед 
учительства. Засобів до існування не має 
воно зовсім, або їх не вистачає настільки, 
що без матеріальної допомоги важко було б 
говорити про його матеріальне існування, 
а тим більше про навчальну працю». Засо
бів до існування катастрофічно не вистача
ло, тому керівництво закладу намагалося 
допомогти всіма можливими способами. 
Починаючи з грудня 1922 р., студентам 
було надано 20 державних стипендій (по 
70 руб. кожна). У наступному році наркомат 
освіти виділив додатково 30, а губернська 
стипендіальна комісія — ще 14 півстипен
дій. Практикували також продовольчі сти
пендії. Більшість пролетарських студентів 
були звільнені від плати за навчання. На 
прохання молоді заняття проводилися 
після обіду, що давало їм змогу працюва
ти в різних установах, насамперед освітніх 
закладах (у 1923 р. такими роботами була 
зай нята майже половина студентів). 

За допомогою місцевих органів влади 
для студентів облаштували інтернат на 50 
осіб. Хоча поява такого приміщення част
ково розв’язала надзвичайно гостру про
блему з житлом для вихованців закладу, 
але не зняла її зовсім, адже умови прожи
вання були важкими — в інтернаті не було 
елементарних зручностей, у кімнаті меш

кало по 10 осіб. При інтернаті функціонува
ла їдальня, яка обслуговувала 60 студентів 
(переважно найбідніших).

Студенти ІНО брали активну участь 
у літературнонауковому і мистецькому 
житті міста. Діяв літературнохудожній 
гурток ім. Лесі Українки, що складався з 
кількох секцій. Гуртківці видавали журнал 
«Струмки», підтримували постійні зв’язки 
з підшефною червоноармійською части
ною і мешканцями навколишніх сіл (для 
них читали лекції та проводили політгоди
ни), купували книги й газети для читальні, 
проводили вечірки, влаштовували літера
турні суди, здійснювали вистави за попу
лярними тоді драматичними творами. У 
роботі гуртка брали участь літератори й 
актори Вінниці. Вінницьке літоб’єднання 
(у 20ті роки філія «Плугу», яку очолю
вав студент педкурсів Т. Блажчук (1900–
1940 рр.) — поет, відомий під псевдонімом 
Трохим Огневик), випускало альманах і 
журнали, запрошувало на літературні зу
стрічі письменників з інших міст, брало 
участь у вшануванні пам’яті Т. Шевченка, 
М. Коцюбинського. 

Саме в ці роки в інституті навчалися Єв
ген Прохорович Кирилюк (1902–1989 рр.), 
згодом відомий український літературо
знавець, Костянтин Федорович Присяжнюк 
(1905–198? рр.), майбутній редактор газети 
«Радянська освіта», письменники Олексій 
Леонардович Кундзіч (1904–1964 рр.) і Давид 
Демидович Копиця (1906–1965 рр.).

Чергова реорганізація системи вищої 
освіти в радянській Україні призвела до 
закриття закладу. На початку 1924 р. інсти
тут перевели до Кам’янцяПодільського і 
об’єднали з місцевим ІНО. У Вінниці про
довжували готувати вчителів Український 
педагогічний технікум ім. Івана Франка та 
Єврейський педагогічний технікум. 

* * *

З кожним роком потреба в учитель
ських кадрах зростала. Це було зумовлено, 
зокрема, постановою про здійснення за
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гального обов’язкового початкового навчан
ня та розширення мережі загальноосвітніх 
шкіл, дошкільних і позашкільних закладів.

Уряд республіки прийняв ухвалу про 
створення в Україні інститутів соціаль
ного виховання, в які перейменували всі 
колишні ІНО. Згідно з Постановою РНК 
УРСР від 11 серпня 1930 р. такий вищий на
вчальний заклад почав діяти у Вінниці на 
базі Українського педтехнікуму, який очо

лював Яків Абрамович Гібер (1902–1937 рр.). 
Розташовувався заклад за адресою Черво
нопрапорна, 20. 

Цього ж року на навчання було при
йнято 150 осіб, зокрема на денну фор
му — 120, на вечірню — 30. До інститу
ту було переведено 240 студентів ІІ і ІІІ 
курсів педтехнікуму. Функціонувало чо
тири відділення: історикоекономічне, 
агробіологічне, мовнолітературне, тех

Студентські картки  
В. Є. Ардикуци  

(1912–1979 рр.) як студента 
робітфаку та студента 

історичного відділу 
Вінницького інституту 

соцвиху
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доцент Павло Євграфович Сосін (1895–
1969 рр.), майбутній доктор біологічних 
наук, для викладання математики — доцент 
Олександр Наполеонович Кожухівський 
(1878–1937 рр.), педагогіки — доцент Ілля 
Нісонович Нехт ман (1889–після 1956 рр.). 
Українську мову і літературу викладали 
доцент Олена Аве нірівна Троцюк (1894–
1938? рр.), поет Микола Ферапонтович Нару
шевич (1902–1937 рр.), згодом критик Фелікс 
Болеславович Якубовський (1902–1937 рр.), 
Лев Ілліч Моргуліс (1897–197? рр.), а також 
Катерина Яків на Коцюбинська, братова 
Михайла Коцюбинського, дружина Хоми 
Коцюбинського (1870–1956 рр.), директора 
музею письменника у Вінниці. Тоді в інсти
туті історію читав професор Даміан Арсе
нович Зінчук (1881–? рр.), теорію та історію 
педагогіки — професор Петро Леонардо
вич Адамович (1885–після 1944 рр.), біоло
гічні дисципліни — професор Олександр 
Олександрович Савостьянов (1871–після 
1944 рр.). Кафедру діамату очолював доцент 
Микола Григорович Лисняківський (1896–
після 1956 рр.).

Для розширення й укріплення навчально
матеріальної бази інституту було створено 
агробіологічну станцію, обладнано кабінети 
і лабораторії з окремих дисциплін.

Свідоцтво Г. В. Підгурської про закінчення  
Вінницького інституту соцвиху, 1931 р.

Будівля інституту  
в 1932–1943 рр., (1935 р.)

нікоекономічне. Навчання спочатку 
про водилося в будинку за адресою 
вул. Котовського, 11 (колишній бу
динок Вінницького окружного суду, 
тепер у цьому приміщенні розташо
вані районні суди м. Вінниця, вул. 
Грушевського, 17), а в 1932 р. інститут 
отримав триповерховий корпус ко
лишньої гімназії в «Мурах» (тепер 
приміщення технічного ліцею). 

В інституті працювали колишні ви
кладачі педтехнікуму; були запрошені 
для викладання на агробіологічному 
відділенні професори Лев Костянтино
вич Морейніс (1886–1936 рр.) і Августа 
Василівна Павлинова (1890–1982 рр.), 
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Інститут соціального ви
ховання готував учителів для 
шкіл усіх типів і виховних за
кладів. У навчальному плані 
загальнонауковим дисциплі
нам відводилося мало місця, 
здебільшого зверталась увага 
на педагогічні (дефектологія, 
робота з дітьми дошкільних 
установ, педологія тощо). Про
те зростання мережі шкіл, 
дитячих шкільних і поза
шкільних закладів вимагало 
дальшого розширення й удо
сконалення підготовки вчи
тельських кадрів. Тому пози
тивною стала реформа 1933 p., 

Заняття у фізичному кабінеті. 1939 р.

Пам’ятна випускна віньєтка інституту соціального виховання, 1933 р.
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коли інститути соцвиху було перетворено 
в педагогічні інститути з 4річним термі
ном навчання. Вперше запроваджувалась 
факультетна структура цих закладів. Він
ницький педінститут складався з фізико
ма тематичного, мовнолітературного та 
історичного факультетів, що мали шість 
відділів: математичний, фізичний, хіміч
ний, біологічний, мовнолітературний, іс
торичний. Абітурієнти до заяв мали дода
ти документи про народження, соціальний 
стан, освіту, стан здоров’я, відношення до 
військової служби, рекомендацію (харак
теристику) організації, дві фотокартки та 
анкету. На період навчання студентів за
безпечували стипендіями (на загальних 
засадах) та гуртожитком. Така соціальна 
допомога значною мірою виглядала декла
ративною. У гуртожитку на кожного сту
дента припадало 3 м², хоча, за радянськи
ми нормами, визначалося 4,5 м². Більшість 
повних стипендій подрібнювалася. Звід
си частині студентів виплачували по 30– 
50 руб., іншим — 81 руб. Загалом, середній 
розмір стипендії на 1му курсі становив  
81 руб., 2му — 91 руб., 3му — 101 руб.. Час
тина студентів, які не отримували стипен
дії, відчуваючи значні матеріальні трудно
щі, змушені були залишати заклад.

І все ж педінститут не встигав за по
требою області у вчителях. Тому з вересня 
1935 р. він став учительським з дворічним 
терміном навчання, маючи два факульте
ти: фізикоматематичний і гуманітарний 
(спеціальності «мова і література», «істо
рія»). Одним з аргументів на користь цього 
рішення була відсутність належної площі 
для нормального функціонування закладу. 
Справді, інститут мав лише 8 кабінетів, 3 ау
диторії для лекцій та 5 — для практичних 
і семінарських занять. А набір студентів 
у 1936–1937 pp. становив 300 осіб — на 1му 
курсі, на 2му та 3му разом — 219 осіб (всьо
го 519 осіб). Унаслідок такого перевантажен
ня було введено другу зміну з 1500. Для за
лучення до навчання насамперед вихідців 
із робітників та селянбідняків організува
ли робітфак спочатку у Вінниці, а згодом 
у Хмільнику, Тульчині, Дунаївцях (тепер 
Хмельницької області). У зв’язку з лікві
дацією Кам’янецьПодільського інституту 
фонди бібліотеки, наочні посібники були 
передані вінниччанам, що також сприяло 
підвищенню якості навчання. Напередодні 
війни студенти вже мали змогу навчатися в 
11 аудиторіях та 8 кабінетах. 

Ще в 1930 р. було започатковано заочну 
форму навчання. Якщо в перший рік на

Кімната у гуртожитку 
інституту, 1937 р.
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вчалося 570 студентівзаочників, то на
передодні Великої Вітчизняної війни —  
1,7 тис. студентів. Спочатку заочним відді
лом керував Марк Мойсейович Гамрецький 
(1903–197? рр.), а напередодні війни — Іван 
Іванович Ванін (1903–194? рр.). Причому 
якщо на мовнолітературний факультет 
приймали заяви від вступників з усіх ра
йонів області, то на історичний і фізико
математичний — лише з тих 36 районів, 
які обслуговував інститут. 

Через два роки інституту було поверне
но його статус 4річного вищого навчально
го закладу, але дворічний відділ при ньому 
зберігся: він готував учителів для 57 кла
сів. Підготовка вчителів проводилась з та
ких спеціальностей: українська мова і літе
ратура, російська мова і література, історія, 

фізика і математика. У 1938/39 навчальному 
році в педінституті навчалося 123 студенти, 
а на учительському відділі — 662.

Постановою ЦВК і Раднаркому УPCP від 
4 квітня 1937 р. Вінницькому педінституту 
присвоєно ім’я Миколи Островського.

За довоєнні роки значно виріс і кіль
кісно, і якісно педагогічний колектив ін
ституту. Якщо в 1930/31 навчальному році 
він складався з 14 викладачів і 16 осіб 
адміністративнотехнічного персоналу, то 
в 1939/40 було 4 доценти, 54 викладачі, 12 
лаборантів, 77 адмінтехпрацівників. 

Однією з найголовніших проблем, яка 
вимагала постійної уваги, було забезпечен
ня навчальновиховного процесу кваліфі
кованими викладачами, створення нових 
кафедр. В інституті тоді працював відомий 

Пам’ятна випускна віньєтка педагогічного інституту, 1935 р.
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професор, математикметодист, позаштат
ний співробітник Всеукраїнської Академії 
наук Олександр Матвійович Астряб (1879–
1962 рр.). Його численні вихованці зареко
мендували себе здібними працівниками 
в школах, наукових установах і вищих на
вчальних закладах, зокрема й у Вінниць
кому педінституті. Кафедрою історії заві
дувала Любов Яківна Комірєва (1900–після 
1947 рр.), кафедрою філософії — Марія Іск
рова (1896–1982 рр.), кафедрою фізики — 
професор Віктор Костянтинович Бернаць
кий (1882–1937 рр.), кафедрою політичної 
економії — доцент Геронтій Йосипович 
Вержиківський (1902–1937 рр.), кафедрою 
педагогіки — професор Олена Миколаївна 
Кобелєва (1887–після 1964 рр.), кафедрою 
української літератури — Іван Григоро
вич Рябенький (1909–194? рр.), кафедрою 
зарубіжної літератури — Григорій Порфи
рович Кочур (1908–1994 рр.), кафедрою ма
тематики — Рувін Маркович Трахтенберг 
(1888–після 1956 рр.), кафедрою фізичного 
виховання — В. Карманов.

Та все ж кадрів не вистачало, особливо 
з науковими ступенями. Розв’язуючи цю 

проблему, інститут здійснив низку заходів. 
Так, у 1938 р. 15 викладачів почали працюва
ти над кандидатськими дисертаціями. 1939 
року кілька кандидатів наук направив до 
Вінницького педінституту Наркомос УРСР, 
зокрема завідувача кафедри фізики Івана 
Дмитровича Конозенка (1907–1997 рр.), зго
дом доктора фізикоматематичних наук, 
старшого наукового співробітника Інсти
туту фізики АН УPCP; завідувача кафедри 
педагогіки Марію Миколаївну Волокиті
ну (1898–1955 рр.), яка пізніше працювала 
в Академії педагогічних наук СРСР; заві
дувача кафедри російської мови і літерату
ри Георгія Олександровича Пустиннікова 
(?–після 1963 рр.); викладача кафедри істо
рії П. Д. Чирікіна. Для роботи на кафедрах 
було залишено й кілька здібних випускни
ків інституту: Павла Яковича Ременяка 
(1912–194? рр.), Якова Петровича Зінчука 
(1913–після 1969 рр.), Юхима Мойсейовича 
Зискінда (1905–після 1956 рр.), Дору Нау
мівну Кейсер (1909–після 1956 рр.). Напере
додні війни почали працювати в інституті 
сумлінні й кваліфіковані викладачі — мо
вознавець Макар Лавринович Охріменко, 

Пам’ятна випускна 
віньєтка робфаку 
педагогічного 
інституту, 1939 р.
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історик Михайло Борисович Рубін, фізик 
Василь Родіонович Ляховий (1900–після 
1956 рр.). Усе це сприяло активізації науко
вої роботи кафедр. Уперше в історії інсти
туту вони почали організовувати наукові 
конференції, пожвавилася діяльність сту
дентських наукових гуртків, зростав тео
ретичний рівень викладання. Було лікві
довано так званий лабораторнобригадний 
метод навчання, який знижував роль са
мостійної роботи студентів. Багато уваги 
традиційно приділялося організації педа
гогічної практики. Так, уже на 1му курсі 
студенти знайомилися з навчальним про
цесом у школі, на 2му курсі вони ставали 
помічниками вчителів, на 3му — само
стійно вели педагогічну роботу. Після за
кінчення останнього курсу та успішного 
виконання навчального плану студентів 
направляли на річну практику і лише піс
ля цього їм видавали дипломи. 

Працівники інституту брали активну 
участь у діяльності профспілки РОБОСу 

(робітників освіти). У 1933/34 навчально
му році нараховувалося 322 члени проф
спілкової організації інституту, яка струк
турно охоплювала всі його підрозділи. 
Профком представляв колектив всього ін
ституту, профбюро — факультетів, підроз
ділів, профгрупорги — академічні групи. 
У центрі уваги профспілок був розвиток 
допоміжного господарства, налагоджен
ня соціокультурного побуту та відпочинку 
викладачів і студентів інституту. Водночас 
усе більше їх втягували в політичну діяль
ність, змушуючи на засіданнях обговорю
вати рішення партійних з’їздів, форму
вання п’ятирічних планів розвитку країни 
тощо. 

В інституті дбали про розвиток худож
ньої самодіяльності і спортивномасової 
роботи, залучали студентів і викладачів 
до громадськокорисної праці в місті та 
області: виступів з доповідями і концер
тами, проведення бесід. А в селі Хижин
ці студенти організували агрошколу, де 

Учасники  
музичного гуртка 

струнних інструментів, 
1938 р.

Залікова книжка 
А. А. Кушнір, 

факультет мови  
і літератури,  
1937–1941 рр.
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Студенти 
інституту  
на військових 
заняттях, 1940 р.

щороку навчалося 100–150 колгоспників. 
Багато уваги приділялося залученню 
студентів до оборонної роботи, працю
вали гуртки «ворошиловських стрілків», 
військовоспортивної підготовки, авто
справи та інші. 

За це десятиріччя інститут закінчило 
чимало талановитих випускників: май
бутні письменники Михайло Панасович 
Стельмах (1912–1983 рр.), Кузьма Кіндра
тович Гриб (1910–1997 рр.), Юрій Івано
вич Назаренко (1904–1991 рр.), Олександр 
Степанович Левада (1909–1995 рр.), Ти
міш Романович Одудько (1912–1982 рр.), 
педагог, доктор психологічних наук Іван 
Омелянович Синиця (1910–1976 рр.), ака
демік АПН СРСР та АПН України Олек
сандр Романович Мазуркевич (1913–
1995 рр.) та інші.

У 1937 р. директором інституту було 
призначено Якова Калениковича Литвино
ва (1902–194? рр.), випускника Херсонського 
інституту народної освіти та Інституту чер
воної професури в Харкові, заступником з 
навчальної роботи — спочатку Д. В. Міщу
ка, а згодом М. Д. Буглова.

У 1940/41 навчальному році за денною 
формою в педінституті навчалося 440 сту
дентів, а в учительському — 438; на вечір
ньому відділенні — 48, на заочному — 700.

У житті інституту в передвоєнне деся
тиріччя було чимало складного, тривож
ного і трагічного.

Голодомор 1932–1933 рр., який переживав 
народ України, не обійшов і студентів та ви

Литвинов Яків Каленикович,  
директор інституту в 19371941 рр., (1938 р.)
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кладачів. Нерідко студенти змушені були 
залишати навчання. Письменник Кузь
ма Гриб згодом свідчив у своїх спогадах: 
«То були страшні, невимовно голодні дні 
юності. Я нічого не їв по три дні. Понурив
ши голову до землі, ходив у парку навкруги 
клумби, де в’янули сальвії, опускали голови 
жовті купчаки. У голові шуміло, живіт під
тягнувся так, що вже сісти було важко». Не
випадково керівництво педінституту пізні
ше багато уваги приділяло саме їдальні.

Не обминули викладачів та студентів 
репресії. Одним з перших був заарешто
ваний викладач літератури М. Ф. Нару
шевич. Багатьох викладачів і студентів 
безперервно викликали в слідчі органи, 
вимагали брехливих свідчень. Звільнили з 
роботи директора Я. А. Гібера і заступника 
О. М. Коцюбу (згодом їх репресували). 

Недовго протримався на посаді новий 
директор Іван Романович Малий (1891–
193? рр.), призначений у 1933 р. Швидко за
арештували й призначеного в 1935 р. ди
ректора інституту Терентія Омеляновича 
Купріянова (1904–1938 рр.). Його без будь
яких підстав звинуватили у «зв’язках з 
контрреволюціонераминаціоналістами» і 

Їдальня 
інституту,  

1936 р.

Малий Іван Романович, директор інституту  
в 1933–1935 рр., (1935 р.)
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Михайлівну Бушинську (1893–? рр.) та ін
ших. Через звільнення з роботи інститут 
залишило чимало талановитих викладачів, 
серед яких були знаний у місті фахівець з 
експериментальної педагогіки Василь Ми
хайлович Добринченко (1878–? рр.), знавець 
іноземних мов Ксенія Адольфівна Клейст 
(1886–194? рр.), літературознавець Борис 
Соло монович Фарбер (1898–196? рр.). Чима
ло студентів (М. І. Ковальов, А. М. Бородай, 
В. М. Дольчук, П. С. Козак, Н. В. Супруненко
Терехова та ін.) постраждало в цей період. 

Та все ж таки колектив Вінницького пед
інституту і в тих складних умовах прагнув 
готувати кваліфікованих спеціалістів. За 
період з 1930 р. до 1941 р. інститут випустив 
2405 учителів для середніх, неповних се
редніх і початкових шкіл.

Гібер Яків Абрамович,  
директор інституту у 1930–1933 рр., (1937 р.)

Купріянов Терентій Омелянович,  
директор інституту у 1935–1937 рр., (1935 р.)

розстріляли. Загинув і завідувач навчаль
ної частини Петро Никифорович Заворот
ний (1902–1937 рр.), викладачі Іван Дмит
рович ДорожнийМіненко (1897–1937 рр.), 
Михайло Михайлович Павлюченко (1896–
1937 рр.), Гаврило Денисович Зелінський 
(1897–1937 рр.), Антон Лаврентійович Сте
фанович (1893–1937 рр.), Шльома Ельович 
Яблочник (1902–1938 рр.). Репресували дека
на історичного факультету Тетяну Марків
ну Штульберг (1895–після 1955 рр.), доцен
тів Іллю Лазаровича Білограя (1904–? рр.), 
Миколу Григоровича Лісняковського, Іллю 
Нісоновича Нехтмана, викладача Євгена 
Никифоровича Паламарчука (1905–після 
1956 рр.), працівницю канцелярії Стефанію 
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Війна увірвалася в інститутські ауди
торії зненацька. Завершувалися екзамени: 
курсові та державні.

22 червня 1941 р. в другій половині дня 
студентів та викладачів покликали на мі
тинг, на якому йшлося про особисту участь 
кожного в захисті країни. Багато з них, не 
чекаючи виклику, самі пішли до військко
мату, записувалися у винищувальні ба
тальйони, замінювали на підприємствах 
тих, хто пішов на фронт. 28 червня 15 сту
дентських бригад виїхало допомагати кол
госпам і радгоспам збирати врожай.

З перших днів війни на фронт пішло 
близько 20 викладачів і сотні студентів. 
18 липня 1941 р. інститут припинив діяль
ність. Згодом частина вінницьких освітян, 
що опинилася на окупованій території, 
спробувала відновити його роботу. З 1 жовт
ня 1941 р. інститут розпочав роботу на за
очному відділенні у складі трьох факуль
тетів: мовнолітературного, історичного та 
фізикоматематичного. Для студентів було 
складено нові навчальні плани та програ
ми за зразками німецької та чеської систем 
вищої школи. На старших курсах навчання 
вдалося продовжити 200 особам, на 1й курс 
прийняли 325 осіб. При інституті функціо
нували курси підготовки викладачів ні
мецької мови для середньої школи. Навчан
ня було платним і часто переривалося, тому 
що окупаційна влада розташовувала тут час 
від часу молодь, яку забирали на примусові 
роботи до Німеччини. У лютому 1943 р. пед
інститут припинив свою діяльність.

У РокИ ВелИкоЇ ВІтЧИЗНЯНоЇ ВІЙНИ 
та пІслЯВоЄННоЇ ВІДБУДоВИ  

(1941–1959 рр.)

Оголошення про початок  
1941/42 навчального року  
в окупованій Вінниці,  
газета «Вінницькі вісті», 1941 р.
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20 березня 1944 р. бійці Першого Укра
їнського фронту звільнили Вінницю. Місто 
під час окупації фашистами зазнало руй
нувань. Навчальний корпус інституту був 
спалений.

Загинули на фронтах Великої Вітчиз
няної війни директор інституту Я. К. Лит
винов, його заступник І. І. Ванін, викладачі 
А. Й. Дубовіс, В. А. Котляревський, Р. П. Малий, 
С. С. Мар ченко, Л. Я. Мейдзоф, А. В. Мри щук, 
П. Я. Реме няк, І. Г. Рябенький, С. Н. Смирнов. 
Прой шли фронтовими дорогами викладачі 
П. З. Бон даренко, Я. П. Зінчук, Л. І. Моргуліс, 
М. Л. Ох ріменко, М. Б. Рубін. 

Напевно, не було таких шляхів війни, 
які не бачили випускники й студенти ін
ституту, серед них — Н. Д. Гафюк, Д. І. Ма
зур, М. П. Стельмах, Т. Р. Одудько, Б. А. Бу
яльський, С. Коренюк, О. Р. Мазуркевич, 
С. Струтинський та багато інших. Звання 
Героя Радянського Союзу були удостоєні 

посмертно викладач М. Ф. Шварцман, сту
денти П. А. Матиєнко та П. К. Волинець.

Випускники й студенти інституту брали 
також участь в організації підпільного і пар
тизанського руху, вели антифашистську агі
тацію, саботували економічні та політичні 
заходи окупаційної влади. Організаторами 
партизанських загонів були М. С. Парасунь
ко, І. І. Рудий, П. Ф. Кучерявенко, П. Т. Ку
гай, П. К. Волинець. У вінницькому підпіллі 
брав участь випускник інституту, директор 
школи П. О. Москалевський. Учитель істо
рії П. П. Мельник був залишений на окупо
ваній території для організації боротьби з 
ворогом. У Барському районі підпільна гру
па, якою керували П. М. Кривда і М. І. Гри
ник, складалася переважно із учителів сіл 
Примощаниця, Мартинівка, Матійків, Мит
ки, Верхівка, серед яких були й вихован
ці інституту, зокрема М. М. Загребельна і 
Н. О. Вруб левська. 

Працівники педагогічного інституту — учасники Великої Вітчизняної війни, 1975 р.
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Із закінченням німецькофашистської 
окупації міста почалося відновлення мирно
го життя. Однією з нагальних проблем було 
налагодження навчання дітей, відповідно 
постала проблема підготовки вчителів. Пед
інститут відновив роботу в приміщенні су
часної школи № 7 по вул. Червоних Партиза
нів (тимчасово), а незабаром переїхав у будівлі 
по вул. Гоголя, 18 (нині школа № 4) та 19. Від
крито три факультети: мовнолітературний, 
історичний, фізикоматематичний. Для орга
нізації навчального процесу було обладнано 
кабінети педагогіки і психології, марсизму
ленінізму, історії СРСР і УРСР, всесвітньої іс
торії, російської та всесвітньої літератури, 
української літератури, мов, математики, 

креслення та малювання, музики та співів, а 
також фізичну лабораторію. 

При педінституті продовжував функ
ціонувати вчительський інститут з дво
річним терміном навчання, який готував 
учителів для семирічної школи. Останній 
його випуск студентів за денною формою 
навчання відбувся в 1950 р., а за заочною — 
в 1953 р. Відтоді інститут готує вчителів 
лише з вищою освітою. 

Навчатися доводилося у важких умовах. 
Не було меблів, обладнання, бібліотеки. 
Бригада викладачів на чолі з професором 
А. Ф. Самаріним збивала столи і лави. Сту
денти сиділи на дошках, покладених між 
стільцями, а в деяких аудиторіях слухали 

Будівлі педагогічного 
інституту, 1944–1953 рр., 

(1947 р.)
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лекції й стоячи. Приміщення потребувало 
капітального ремонту. З часом було при
дбано трохи книжок, обладнано кілька ка
бінетів, організовано лекторійуніверситет 
вихідного дня. Непоодинокими були пере
бої з постачанням продуктів. В архівних 
документах зафіксовано, що «студенти 
і професорськовикладацький склад не 
одержують хліба по 12 дні, незважаючи 
на те, що інститут своїм транспортом во
зить борошно на хлібний завод безкоштов
но. Професорськовикладацький склад 
за січеньлютий 1945 р. зовсім не одержав 
борошна, крупи і жирів, що дуже позначи
лось на їх матеріальному становищі». 

Наприкінці 1944/45 навчального року 
інститут нараховував 604 студенти на ден
ному і 1143 — на заочному відділенні. 

Наркомат освіти УРСР призначив ди
ректором інституту Петра Трохимови
ча Пацея, його заступником з навчальної 
роботи — М. Д. Буглова. Але вже з 1946 р. 
директором став Олександр Михайлович 
Ткаченко (1902–1979 рр.), який до 1961 р. 
обій мав цю посаду, а потім до 1969 р.  — 
посаду ректора. Його заступниками 
були доценти І. М. Клімов (1945–1947 рр.), 
М. М. Баб ляк (1948–1952 рр.), І. Є. Грицю
тенко (1952 р.), І. П. Пшук (1952–1957 рр.), 
Б. М. Білий (1957–1964 рр.). 

Студентська  
аудиторія,  
кін. 1940х рр.

Держава, її місцеві органи виділяли 
певні кошти для відродження інституту 
та водночас цьому сприяли викладачі і 
студенти своєю працею і навіть коштами. 
Так, наприклад, у жовтні 1944 р. загальні 
збори колективу вирішили відрахувати 
для відбудови навчального корпусу і гур
тожитку місячну зарплату і стипендію. 
Студентські бригади перед зимою заго
товляли дрова. А ще вони допомагали на
селенню міста розчищати вулиці, будува
ти стадіон, театр.

Особливо гостро постало питання про 
створення кафедр та укомплектування їх 
викладацькими кадрами. У складі першого 
повоєнного педагогічного колективу було 35 
викладачів, у т. ч. всього три кандидати наук. 
Завідувачем кафедри історії СРСР і УРСР 
був кандидат історичних наук М. М. Бабляк, 
всесвітньої історії — А. І. Каневський, основ 
марксизмуленінізму — П. Т. Волков, укра
їнської літе   ра  тури — В. М. Борщевський, 
україн ської мови, російської і зарубіжної 
літератури — кандидат філологічних наук 
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Ткаченко Олександр Михайлович,  
директор інституту в 1946–1969 рр., (1953 р.)

Пацей Петро Трохимович,  
директор інституту в 1944–1946 рр., (1945 р.)

Підвищення наукової та професійної ква
ліфікації професорськовикладацького скла
ду постійно перебувало на порядку денному 
діяльності інституту. За повоєнне десяти
річчя 18 викладачів захистили кандидат
ські дисертації: О. М. Ткаченко, П. Т. Волков, 
Ю. О. Степаненко, А. М. Яворський, І. М. Руд
ченко, В. М. Страшкевич, Ф. І. Лисенко та інші.

Ще під час військових дій на фронтах, 
незважаючи на складні організаційні та 
матеріальні умови, викладачі продовжува
ли наукові дослідження, результати яких 
оприлюднювалися у фаховій періодиці. Для 
стимулювання наукового життя з 1948 р. в 
інституті почали друкувати «Наукові запис
ки», що з 1957 р. виходили у серіях: фізико
математична, природнича, гуманітарна та 
педагогічна. З 1954 р. їх доповнювали «Допо
віді та повідомлення», що містили матеріали 
щорічних наукових сесій. Саме у цей період 
було закладено традицію систематичного 
проведення наукових конференцій.

М. Д. Буглов, російської мови — Ф. І. Лисен
ко, фізики — А. М. Яворський, математики —  
Р. М. Трахтенберг, фізичної куль ту ри — 
П. А. Родін. Деканами факульте тів бу ли: істо
ричного — Т. Ю. Купряшкін, фізи комате
ма тичного — Г. Ф. Півень, мов  нолі те ра
турного — Л. І. Моргуліс. У пер ші по во єнні 
роки почали працювати в інсти ту ті викла
дачі З. М. Грузман, В. Г. Дим ніч, Й. Д. Ільєвсь
кий, Є. Р. Папроцька, І. П. Пшук, В. Й. Рісті
ківі, П. Г. Свергунен ко, Т. Я. Свер гуненко, 
Ю. О. Степаненко, В. М. Те лень, Р. І. Шута. 
Для роботи в інститу ті були залишені 
його кращі випускники: В. М. Андріанов, 
Б. А. Буяльський, П. Г. Горна, І. І. Дацюк, 
О. І. Котенко, Г. А. Лютворт, О. Г. Мазуркевич, 
І. Ю. По бережник, З. Н. Урман. Прибули до 
інституту й випускники університетів та 
аспірантури. Вже в 1947/48 навчальному 
році в інституті діяло 12 кафедр, де працю
вало 63 викладачі.
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Диплом  
з відзнакою  
Б. А. Буяльського,  
1945 р.

Збірник наукового студентського  
товариства, вип. 1, 1957 р.Наукові записки інституту, вип. 1, 1948 р.
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Викладачі фізико
математичного  

та історикофілологічного 
факультетів, 1952 р.
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Активно розвивалася заочна форма на
вчання, що дозволяла інтенсивно й еконо
мічно раціонально підвищити кваліфіка
цію вчителів. У післявоєнний період заочне 
відділення очолювали І. С. Ребельський, 
доцент О. Р. Мазуркевич, П. М. Безкоровай
ний, І. Г. Павленко, доценти І. Ю. Побереж
ник, А. О. Хижук, A. A. Мазур, П. Д. Білоус. 
Т. С. Гусіс.

Негативно позначилися на роботі інсти
тутського колективу сталінськождановські 
переслідування діячів науки, 
літератури і мистецтва в піс
лявоєнні роки. Після виходу 
горезвісної постанови про жур
нали «Звезда» і «Ленинград» 
було звільнено з роботи завід
увача кафедри російської лі
тератури Л. М. Венгерова «за 
схиляння перед буржуазною 
культурою Заходу». Це був зді
бний нау ковець, автор кількох 
посібників із зарубіжної літе
ратури. За «ідеологічні збо
чення» був звільнений з інсти
туту історик М. З. Жук. Кілька 
викладачів пережили важку 
душевну травму через безпід
ставні звинувачення в «україн
ському буржуазному націона
лізмі». Декількох працівників та студентів 
інституту було репресовано: секретарів 
З. О. Нольде, А. В. Родкевича, студентку 
Н. М. Ольшевську.

Але і в той непростий період колек
тив інституту загалом виявився мораль
но здоровим. Свідома трудова дисципліна 
викладачів та студентів, потяг до знань, 
уміння переживати труднощі створювали 
належні умови для організації навчально
виховного процесу. 

А тим часом інститут зростав. Збіль
шувався контингент студентів, відкрива
лися нові відділення, факультети. Так, у 
1949 р. відкрито факультет іноземних мов, 
з вересня 1956 р. започаткували свою ді
яльність ще два факультети — фізичного 

виховання і підготовки вчителів почат
кових класів... Того ж року філологічний і 
фізикоматематичний факультети розпо
чали підготовку вчителів широкого про
філю з п’ятирічним терміном навчання (до 
1963 р.): українська мова і література та іно
земна мова (англійська або німецька), ро
сійська мова і література та іноземна мова, 
математика, фізика і креслення, математи
ка і англійська мова, фізика та основи ви
робництва і креслення.

Студенти інституту на першотравневій демонстрації, 1950 р.

У 1953 р. інститут перейшов у нове про
сторе приміщення по вул. Червонопрапор
ній (тепер вул. К. Острозького — будинок 
колишнього управління ПівденноЗахідної 
залізниці). Це сприяло розширенню на
вчальноматеріальної бази, передусім фі
зикоматематичного факультету. Створили 
нові лабораторії: механіки, молекулярної 
фізики, електрики, оптики, спеціального 
фізичного практикуму, електро і радіо
техніки, обладнали просторий читальний 
зал, кабінети кафедр, навчальну майстерню. 

Наприкінці 50х років ХХ ст. в інсти
туті було 220 викладачів, у т. ч. 32 канди
дати наук, з них 21 захистив дисертацію, 
працюючи у Вінницькому педінститу
ті. Вони навчали понад 1 тис. студентів.  
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Увійшло в практику про
ведення щорічних звіт
них на у кових конферен цій 
ви кладачів і студентів, на 
всіх кафедрах працюва
ли сту дент ські нау кові 
гуртки. Активізувалися 
кра єз навчі дослідження 
Він нич чини. Студентам 
іс то рич ного від ділу під 
ке рівництвом старшого 
ви кладача М. Б. Ру бі на що
року організовували екс
педиції з ви вчення архео
логічних та історичних 
пам’яток Він ниччини. Сту
денти українського від ділу 
під керівницт вом старшого 
ви кладача М. Л. Охрі мен ка Будівля педагогічного інституту з 1953 р., (1960 р.)

Художня самодіяльність фізикоматематичного факультету, 1957 р.
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щоліта виїжджали в райони області для 
збирання матеріалів діалектологічного 
атласу, який готував Інститут мовознав
ства ім. О. Потебні АН УРСР. Під керів
ництвом викладачів фольклору прово
дилися фольклорні експедиції. Крім 
основної спеціальності, студенти на
бували і другу спеціальність викладача 
креслення, малювання, музики і співів 
та фізичного виховання. З кінця 1950х 
років діяла школа громадських профе
сій, у якій готували лекторів, керівників 
художньої самодіяльності, інструкторів 
спорту тощо. З 1947 р. розпочало діяль
ність Наукове студентське товариство, 

результати наукових досліджень його 
членів друкували в «Збірнику студент
ського товариства» (з 1957 р.). У цей пе
ріод активізувалося студентське проф
спілкове життя. 

Студенти розвивали свої творчі здіб
ності в драматичній студії (керівник — 
І. М. Сікало, згодом народний артист УРСР), 
хоровій капелі (засновник — К. П. Семе
нов), літературній студії, що видавала ру
кописний журнал та випускала газети. 
Відбувалися огляди художньої самодіяль
ності, вечори відпочинку. Діяли спортивні 
секції. В інституті виросли перші майстри 
спорту: Альбіна Рутковська — учасни

Хорова капела  
інституту, 1959 р.

Театралізована 
композиція студентів 
педінституту  
на міському стадіоні,  
8 травня 1949 р.
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ця Олімпійських ігор у Мельбурні, Семен 
Кріц штейн — чемпіон України з легкої ат
летики. 

Бібліотека поновила книжковий фонд, 
знищений під час війни. Студенти мали 
змогу користуватися понад 100 тис. книг 
та періодичною літературою. 1956 р. від

крилися політехнічний музей та літера
турний музей ім. М. О. Островського.

Ректорат, професорськовикла даць кий 
колектив, громадські організації інститу
ту скеровували багатоманітне життя на
вчального закладу на підвищення фахово
го рівня підготовки вчителів.

На виставці, присвяченій М. О. Островському, 1954 р.
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У зв’язку з переходом на обов’язкову 
загальну середню освіту виникла про
блема забезпечення шкіл учительськими 
кадрами. Це зумовило значне зростання 
інституту в 60–80х роках ХХ ст. Якщо на
прикінці 1950х років тут навчалося понад 
2,5 тис. студентів, у середині 60х років — 
близько 6 тис., то вже в 1989/90 навчально
му році понад 8,2 тис. осіб здобували освіту 
вчителя. 

У 1960х роках їх навчали високо
кваліфіковані педагогічні кадри 20 ка
федр. В інституті працювали 2 професори 
(В. М. Борщевський, А. С. Паламарчук) та 
52 кандидати наук. Керівництво закла
ду приділяло посилену увагу підготовці 
науковопедагогічних фахівців: сприяли 
успішному захисту кандидатських дисер
тацій молодими викладачами (В. С. Абрам

чук, А. П. Войцехівський, Н. М. Глушак, 
І. І. Дацюк, В. Л. Карпенко, А. Р. Локаєнко, 
М. А. Тростогон, А. А. Хижук), запрошували 
молодих кандидатів наук (М. М. Мількама
нович, В. О. Машталєр, О. В. Сисоєва). А вже 
наприкінці 80х років у педагогічному ко
лективі було 14 професорів та 208 доцентів. 

Поступово інститут набував автори
тету серед профільних ВНЗ. Вже 1960 р. 
на його базі було проведено нараду рек

торів педагогічних інститутів УРСР. 
З 1963 р. інститут здійснював під
готовку вчителів російської мови і 
літератури для шкіл Узбекистану й 
Казахстану, а згодом Молдови й Тад
жикистану. 

Зростала педагогічна майстер
ність, науковий рівень викладачів ін
ституту. Вони більше уваги приділяли 

РокИ постУпУ 
(1960–1991 рр.)

Оголошення про набір до інституту, 1967 р.

Автореферати дисертацій викладачів 
інституту, 1960ті роки
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Студенти, 1960 р.

питанням педагогіки, методики, вивченню 
досвіду роботи кращих шкіл і вчителів, на
писанню підручників та методичних по
сібників для шкіл. Не одному поколінню 
українських дітей знайомі підручники 
«Читанка» для 2го класу Ф. С. Кисельо
ва, «Українська література», «Хрестоматія 
з української літератури» для 9го та 10го 
класів, серед авторів яких були В. М. Бор
щевський, Б. А. Буяльський. Студенти різ
них навчальних закладів України тривалий 
період навчалися за підручниками «Сучас
на українська мова» (автори — М. Т. Долен
ко, А. Г. Кащук, І. І. Дацюк, В. Д. Поповський), 
«Современный русский язик» (автори — 
І. Ф. Нелюбова, Н. Г. Чилікіна, П. Г. Горна), 
«Фізичний практикум» (автори — Г. Ф. Бу

шок, В. М. Андріанов, В. М. Носо
люк), «Курс фізики» (автори — 
Г. Ф. Півень, Г. Ф. Бушок) та ін. 

Продовжувала розвиватися 
заочна форма навчання. Упро
довж 1962–1968 рр. в інституті 
функціонував загальнонауко
вий факультет, який очолював 
доцент З. М. Грузман. Він мав 
чотири відділення: гуманітар
не, економічне, агробіологічне, 
фізикоматематичне, які об’єд
нували близько 30 спорідне
них спеціальностей. Студенти 
навчалися тут на 1–3х курсах 
за вечірньою і заочною форма
ми навчання. Після закінчен
ня факультету понад 3 тис. 
студентів були переведені до 
різних навчальних закладів. 
До 1970х років на допомогу 
студентамзаочникам працюва
ли навчальноконсультативні 
пунк ти у Вінниці, Гайсині, 
МогилевіПодільському, Погре
бищі, Бершаді та Тульчині.

З 1970 до 1991 р. при інститу
ті діяло підготовче відділення. 
Завідували ним Л. І. Московчук 
(1970–1980 рр.), доценти І. О. Ро

кіцький (1980–1982 рр.), В. Т. Кулик (1982–
1991 рр.). На відділенні навчалася молодь з 
числа робітників і колгоспників, старші піо
нервожаті та демобілізовані з лав армії юна
ки. Закінчили його близько 2,5 тис. слухачів. 
Вони були зараховані до Вінницького, Жи
томирського, Київського, Кіровоградського, 
Луцького і Черкаського педінститутів. Під 
керівництвом доцента Л. П. Зінченка нового 
рівня здобув університет громадських про
фесій, де студенти у вільний від навчання 
час за бажанням могли здобути потрібну для 
них додаткову професію. Наприклад, студен
ти музичнопедагогічного факультету з інте
ресом освоювали професії керівника естрад
ного оркестру, вокальноінструментального 
ансамблю, джазового колективу, організато
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ра шоуконцертів, ведучого концертів, кон
ферансьє та інші. При кожному факультеті 
функціонували лекторії від обласної органі
зації товариства «Знання». 

Інститут продовжував зростати струк
турно. Відкривалися нові факультети, ка

федри, спеціальності. Музичнопе да го
гічний факультет було засновано в 1968 р. 
на базі факультету підготовки вчителів 
початкових класів. Заняття спочатку від
бувалися в будинку по вул. Козицько
го, 1416, а впродовж 1980–1986 рр. — по 

Нарада ректорів 
педвузів у Вінниці, 
1960 р.

Заняття зі слухачами 
університету  
громадських  
професій,  
1982 р.
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вул. Гоголя, 19. Навчальновиховну та 
науководослідну роботу здійснювала 
спочатку ка федра музики та співів, яку 
згодом поділили на кафедру методики 
музвиховання, співу, хорового диригу
вання та кафедру історії, теорії музики та 
гри на музичних інструментах. У 1971 р. 
було відновлено підготовку вчителів іс
торії. Спочатку створили історичне від
ділення на філологічному факультеті, а 
через два роки його виокремили як фа
культет. Для підготовки вчителів геогра
фії та біології в 1976 р. було організовано 
природничогеографічний факультет. Че
рез три роки фізикоматематичний фа
культет вперше здійснив набір студентів 
на спеціальність «загальнотехнічні дис
ципліни і праця» (досвід підготовки по
дібних фахівців був накопичений у дру
гій половині 50–60х років XX ст.). На 

базі цього відділення у вересні 1981 р. був 
створений факультет загальнотехнічних 
дисциплін, який згодом отримав назву 
педагогічноіндустріального. 

За радянської влади ідеологічній ро
боті завжди приділялася особлива увага. 
Місце вчителя в цій ділянці управлін
ня державою складно було переоцінити, 
тому підготовка майбутнього фахівця та 
функціонування педагогічного інституту 
мали відповідати завданням комуністич
ної партії та уряду. У 70х роках минуло
го століття показовим було створення на 
базі кафедри основ марксизмуленінізму, 
що діяла з 1939 р., кафедр історії КПРС, по
літичної економії, філософії та наукового 
комунізму. Згодом до них додалася кафед
ра наукового атеїзму, етики та естетики. 
В 1982 р. у складі факультету фізичного 
виховання було засновано військову ка

федру, де студентів, які вже від
були дійсну службу в збройних 
силах, готували до викладання 
початкової військової підготовки 
в школах. 

Необхідність забезпечення вчи
тельськими кадрами сільських 
шкіл, зокрема малокомплектних, 
а також підвищення престижу 
вчителя, його соціального захисту 
зумовили підготовку спеціалістів 
широкого профілю: математика та 
інформатика, фізика та інформа
тика, математика і фізика, історія 
і суспільствознавство, російська 
мова і література та українська 
мова і література, російська мова 
і література та англійська мова, 
російська мова і література та ні
мецька мова, педагогіка і методики 
початкового навчання і психоло
гія, фізична культура та методика 
спортивномасової роботи, допри
зовна і фізична підготовка, музика 
і хореографія, музика і ансамблева 
гра, праця і технічна творчість, 
гео графія і біологія.Друкована продукція інституту 1950–1960х років
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З метою залучення здібної молоді до 
набуття професії вчителя здійснювалися 
профорієнтаційні заходи: факультет май
бутнього вчителя, школи за фахом («Юний 
філолог», «Юний математик» та інші), 
район ні та обласні учнівські олімпіади, дні 
відкритих дверей, спільні засідання з пра
цівниками обласних і районних управлінь 
народної освіти з питань набору тощо.

Розширювалася матеріальна база ін
ституту. У 1968 р. було введено нову чер
гу навчального корпусу № 1, що дало змо
гу створити нові кабінети, лабораторії 
(лабораторію електронних машин, об
числювальну лабораторію з електронно
обчислювальною машиною «Минск1»), 
розширити читальні зали. Кабінети та 
майстерні було обладнано новим прилад
дям, наочними посібниками, технічними 
засобами навчання. Книжкові фонди біблі
отеки зросли до 350 тис. томів. 

Упродовж 1970–1980х років було побудо
вано і введено в дію навчальнолабораторний 
корпус № 3 загальною площею 15,8 тис. м2. 
У ньому розмістилися чотири факульте
ти (фізикоматематичний, природничо

географічний, історичний, іно земних мов), 
наукова частина, бухгалтерія, відділ кадрів, 
студентський профком, архів тощо. Для на
вчальних цілей обладнано корпус № 2 за
гальною площею понад 3,2 тис. м2. У ньому 
розташувалися музичнопедагогічний та 
педагогічноіндустріальний факультети, 
адміністративногосподарська частина, 
редакція газети «Корчагінець» тощо. Між 
корпусами № 2 і № 3 у двоповерховому при
міщенні, що з’єднує їх, розмістили п’ять 
спеціалізованих аудиторій на 600 місць, 
клуб з актовою залою на 750 місць, відділи 
бібліотеки. 

Збудували також чотири гуртожитки на 
2165 місць. Для студентів і співробітників 
у 1987 р. в інституті відкрили санаторій
профілакторій «Педагог» на 100 місць за 
зміну. Для проведення дозвілля студентів 
у 1991 р. відкрили «Молодіжний центр». У 
навчальному корпусі № 1 обладнали музей 
історії інституту. Активно йшов процес 
обладнання лабораторій, спеціалізованих 
аудиторій, комп’ютерних класів та інших 
кабінетів технічними засобами, наочними 
приладами.

Новобуд  
корпусу № 3,  
1980 р.
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Колектив інституту здійснив поміт
ні кроки щодо вдосконалення навчаль
них програм, підвищення рівня читання 
лекцій, проведення практичних, семі
нарських і лабораторних занять, вико
ристання технічних засобів навчання, 
впровадження передового педагогічного 
досвіду, розширення зв’язків зі школа
ми і органами народної освіти. Саме ці 
напрямки діяльності набули свого по
дальшого розвитку і певною мірою пере
осмислення в наступний період — після 

проголошення Акта про не
залежність України.

До 1992 р. в інституті пра
цювали постійні курси погли
бленої перепідготовки вчи
телів області та викладачів 
педучилищ України (щоріч
ний контингент — 800–1000 
осіб). Тут особлива увага 
зверталась на ознайомлення 
слухачів з найновішими здо
бутками науки і методики 
викладання, впровадження 
нового змісту і нових форм 
шкільного навчання. 

В інституті запроваджено 
ефективні заходи виховання 
студентів у позанавчальний 

період. Серед них — щорічне Шевченків
ське свято «В сім’ї вольній, новій», відзна
чення ювілеїв письменників, посвята в 
студенти, тижні факультетів, дні кафедр 
у студентському гуртожитку, зустрічі «за 
круглим столом», огляди художньої само
діяльності, клуби та студії за інтересами, 
спортивні спартакіади тощо. Саме у 1960–
1970х роках створюється більшість твор
чих колективів, якими пишається сьогодні 
університет: естрадноджазовий оркестр 
(у 1963 р.), народний оркестр народних ін

струментів (у 1972 р.), ан
самбль пісні і танцю «Вес
нянка» (у 1975 р.). 

За студентської ініці
ативи та зусиль будува
ли перше молодіжне кафе, 
створювали дискотеку. В 
1978 року була організована 
агітбригада «Корчагінець». 
Ідея підви щення відпові
дальності ком со мольського 
активу та надання йому 
більших повноважень само
врядування, а також враху
вання керівництвом інсти
туту настроїв та прагнень 
молоді визріла в студент
ських громадських організаДуховий оркестр інституту, 1965 р.

У музеї історії інституту, 1982 р.
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ціях (дискусійнопо літичних клубах, інтелек
туаль нотвор чих групах, ко ман дах КВК 
тощо), які на рівні факультетських зборів та 
концертних прог рам підносили актуальні 
для їхнього життя питання викриття фор
малізму, бюрократизму, паперотворчості 
в молодіжному житті, а також проявів гру
бості, байдужості, міщанства серед молоді. 
Під керівництвом Є. М. Амосової було роз
роблено низку програмних виступів гостро 
критичного змісту. «Корчагінець» швидко 
здобув визнання не лише в педінституті, а 
й у місті та області. 

В інституті діяли танцювальний колек
тив, духовий і симфонічний оркестри, дра
матична студія. У 60х роках хорова капела 

(керівник — К. П. Семенов) отрима ла звання 
народного колективу, згодом у 1980х роках ще 
п’ять інститутських колективів стали народ
ними: фольклорноетнографічний ансамбль 
«Щедрик» (керівник — А. С. Дзюба), ан
самбль пісні і тан цю «Веснянка» (керівник — 
К. Л. Дабіжа), оркестр народних інструментів 
(керівник — В. Л. Гуменюк), жіноча хорова ка
пела (керівник — Г. М. Шкільнюк), агітбрига
да «Корчагінець». Народні колективи худож
ньої самодіяльності інституту брали активну 
участь у різноманітних республіканських і 
всесоюзних конкурсах, де неодноразово ста
вали лауреатами. 

Щороку студенти залучалися до осін
ніх сільськогосподарських робіт для збору 

Фольклорноетнографічний 
ансамбль «Щедрик»  
у концертній програмі 
«Ширше коло» Центрального 
телебачення, Москва, 1984 р.

Агітбригада 
«Корчагінець»,  
1985 р.
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врожаю в колгоспах і радгоспах області. 
З 1967 р. у студентів з’явився так званий 
третій виробничий семестр. Були органі
зовані будівельні загони, і студенти бра
ли участь, наприклад, у будівництві міста 
Нефтеюганськ, селища Акриш Тюменської 
обл. (Росія), Ладижинської електростанції, 
Крижопільської та Хмільницької райліка
рень у Вінницькій області тощо. 

Ідеологічні зміни кінця 1980х років до
зволили колективу інституту поновому 
проявити свою активну громадську по
зицію. Саме з кола його викладачів було 
висунуто кандидатів у народні депутати 
УРСР від демократичних сил міста. Доцен
ти В. С. Мулява та А. Л. Зінченко були серед 
перших народних депутатів України, обра
них демократично. 

У травні 1989 р. в інституті 
засновано Товарист во укра
їнської мови ім. Т. Г. Шев
ченка і клуб «Берегиня», 
які сприяли впроваджен
ню в життя Закону Укра
їни «Про мову». У серпні 
1988 р. почала виходити ін
ститутська багатотиражка 
«Корчагінець», яка в 1990 р. 
перейменована на «Педа
гог». Спочатку редактором 
був В. І. Лазаренко, з берез
ня 1991 р. — Л. Б. Кимак, те
пер — І. П. Федорук. 

Помітних успіхів доміг
ся професорськовикла да
ць кий склад інституту в 
науководослідній роботі. 
Вона була спрямована на 
підвищення рівня підготов
ки вчительських кадрів, а 
також на розробку деяких 
важливих теоретичних про
блем. Основні її напрями: 
психологопедагогічні осно
ви підго товки вчительських 
кад рів, теоретичні основи 
ме то дичного забезпечення 
викладання соціально
гу  ма  нітарних дисциплін, 
ак  ту альні проблеми істо
рії, фі зи кома те матичних 
і технічних наук, розвиток 
української національної 
ку ль  тури, закономірності та 
функ ціо нування мов, сучас
ний літературний процес.

Студентський будівельний загін, м. Тюмень,  
Російська федерація, 1975 р.

Студенти на збиранні картоплі, 1970ті роки
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Починаючи з 1976 р. в ін
ституті розроблялася госпдо
говірна тематика.

Упродовж 1981–1990 рр. опу
бліковано 3808 одиниць науко
вої продукції загальним обсягом 
3281 друкованих аркушів, зокре
ма: монографій — 22, підручни
ків — 35, навчальнометодичних 
посібників — 99. Наукові праці, 
підручники низки викладачів з 
фізики (Г. Ф. Бушка), математи
ки (О. І. Власенка), літературоз
навства (В. М. Борщевського, 
А. П. Коржупової), мовознав
ства (П. С. Дудика, Н. Л. Іва
ницької), історії (І. Г. Шульги, 
М. М. Кравця) отримали висо
ку оцінку колег в Україні та за 
її межами.

Встановлювалися зв’язки ін
ституту і його кафедр з науко
вими центрами і навчальними 
закладами України, інших рес
публік колишнього Радянського 
Союзу, зарубіжжя. На базі інсти
туту проводилися республікан
ські й міжвузівські конференції.

Творча праця колективу ін
ституту дістала гідну оцінку. 
У 1979 р. він став четвертим в 
Україні вищим педагогічним 
навчальним закладом пер
шої категорії. За виконання 
і перевиконання завдань XI 
п’ятирічки у 1985 р. інститу
ту присуджено перехідний 
Червоний прапор Міністер
ства освіти СРСР і Президії 
ЦК профспілки працівників 
освіти, вищої школи і науко
вих установ; за підсумками 
Всесоюзного соцзмагання у 
1986 р. — перехідний Черво
ний Прапор ЦК КПРС, Ради 
Міністрів СРСР, ВЦРПС, ЦК 
ВЛКСМ. 

Агітаційний самвидав студентів інституту 
наприкінці 1980х років

Університетська багатотиражка «Педагог» 
(до 1990 р. — «Корчагінець)
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Грущенко Іван Павлович,  
ректор інституту у 1969–1976 роках, (1973 р.)

Шунда Никифор Миколайович,  
ректор інституту в 19762003 роках, (1998 р.)
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З 1969 до 1976 р. ректором інституту 
був кандидат економічних наук, професор 
Іван Павлович Грущенко (1928 р. н.), ви
пускник Львівського державного універ
ситету ім. І. Франка. З 1976 до 2003 р. рек
тором працював доктор педагогічних наук, 
професор Никифор Миколайович Шунда 
(1932 р. н.), випускник Вінницького педаго
гічного інституту. 

Проректорами з навчальної роботи 
були І. П. Грущенко, І. П. Пшук, Н. М. Шун
да, І. М. Кучерук, П. М. Зузяк, A.A. Томусяк. 
Проректори з наукової роботи — доценти 
Б. М. Білий, В. М. Носолюк, В. М. Малин

ковський, А. П. Войцеховський, професор 
П.M. Лісовий, професор H. Л. Іваницька. 

Орденами і медалями за сумлінну працю 
з підготовки вчительських кадрів нагородже
ні викладачі І. П. Побережник, О. М. Ткачен
ко, І. С. Звонарьов, З. В. Прива лова, В. М. Бор
щевський, Г. С. Дучал, В. П. Малинковськнй, 
І. П. Пшук, І. П. Грущенко, Н. М. Шунда. Про
фесорам І. Г. Шульзі, В. М. Борщевському, 
П. С. Дудику, доценту Ю. О. Степаненку при
своєно почесне звання Заслуженого пра
цівника вищої школи України, професорам 
Н. М. Шунді, Н. Л. Іваницькій — Заслужено
го працівника народної освіти України.
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Проголошення Акта про незалеж-
ність України відкрило нову сторінку в іс-
торії навчального закладу.

Дороговказом для колективу інституту 
стали закони України «Про освіту», «Про 
вищу освіту», Конституція України, Указ 
Президента України «Про основні напря-
ми реформування вищої освіти в Україні», 
Концепція виховання дітей та молоді в на-
ціональній системі освіти, відповідні по-
станови та нормативні документи уряду і 
МОНмолодьспорту України.

Керування перебудовою навчального та 
виховного процесу лягло на плечі ректорату 
на чолі з Н. М. Шундою. Поряд з ним працю-
вали проректори — професори B.C. Абрам-
чук, Г. І. Денисик, H. Л. Іваницька, І. О. Ро-
кіцький, A. A. Томусяк, доценти П. К. Гороль, 
С. В. Подолянчук, А. Д. Ткаченко.

Розбудова ринкової економіки в країні 
супроводжувалася системною кризою, яка 
не могла оминути інститут. Навчальна та 
виховна, наукова та просвітницька, госпо-
дарська та фінансова діяльність закладу 
потребували реформування. 

У 1993 р. інститут одним із перших в 
Україні пройшов державну атестацію всіх 
своїх спеціальностей. Ліцензований обсяг 
прийому на 1-й курс становив 1110 осіб. У 
1997 р. проведено повторну атестацію, за 
матеріалами якої було змінено статус ін-
ституту. Ліцензований обсяг збільшено 
до 1310 осіб. У 1994 р. педінститут розпочав 
підготовку вчителів на комерційних заса-
дах. Тоді було прийнято на 1-й курс 186 сту-
дентів стаціонарної форми навчання і 74 — 
заочної форми навчання. Надання освітніх 
послуг дозволило вижити навчальному за-
кладу в період фінансової скрути. 

Була здійснена копітка і трудомістка 
робота щодо зміни програмного забез-

печення навчального процесу. Особливо 
складною була робота кафедр суспільно-
гуманітарних і психолого-педагогічних 
наук, де викладачі або радикально перероб-
ляли попередні програми, або готували 
авторські. 

Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни № 122 від 4 лютого 1998 р. інститут було 
реорганізовано в педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського. А 9 червня 
1998 р. Державна акредитаційна комісія Мі-
ністерства освіти України визнала Вінниць-
кий державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського акредито-
ваним за статусом вищого закладу освіти 
IV рівня. На 34 кафедрах працювало 453 
викладачі, в т. ч. 42 доктори наук, профе-
сори і 222 кандидати наук, доценти. Серед 
викладачів — народний артист України,  
7 заслужених працівників освіти і культури, 
2 заслужені артисти України, заслужений 
тренер України, 15 відмінників освіти Укра-
їни. Наприкінці 1990-х років в університеті 
функціонувало дев’ять факультетів: філоло-
гічний, фізико-математич ний, природничо-
географіч ний, історич ний, іно земних мов, 
підготовки вчителів початкових класів, 
педагогічно-індустріальний, музично-пе-
да гогічний, фізичного виховання, де навча-
лося майже 9 тис. студентів. Підготовка ма-
гістрів велася з 11 спеціальностей. З 1992 р. 
функціонувала аспірантура. Структурним 
підрозділом було училище педагогічного 
університету, створене в 1997 р. на базі Ві-
нницького педагогічного училища, де на-
вчалося ще близько 1 тис. студентів. 

Підготовка вчителів велася переважно 
за поєднаними спеціальностями, напри-
клад, «математика і фізика», «математика 
і основи економіки», «математика і основи 
інформатики», «фізика та основи інформа-

УНІВЕРСИТЕТСЬКА СХОДИНКА  
(1991–2002 рр.)
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Будівлі педагогічного інституту, 1990ті роки

тики і комп’ютерні технології», «україн
ська мова і література та українознавство», 
«українська мова і література та англійська 
мова», «російська мова і література та ан
глійська мова», «російська мова і літера
тура та соціальна педагогіка», «географія 
і біологія», «хімія і біологія», «біологія і хі
мія», «географія та основи економіки», «гео
графія і основи екології», «історія і право
знавство», «англійська мова та література і 

німецька мова», «трудове навчання і осно
ви підприємництва», «трудове навчання і 
основи інформаційних технологій», «тру
дове навчання та основи швейного і харчо
вого виробництва», «початкове навчання і 
практична психологія», «початкове навчан
ня і англійська мова», «музика і ансамблева 
гра», «музика і українознавство», «фізичне 
виховання та методика спортивномасової 
роботи». Такий підхід до підготовки вчи
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Постанова Кабінету  Міністрів України про створення  
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 1998 р.
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телів дозволяв до певної міри соціально за
хистити їх у майбутній трудовій діяльності. 

В університеті діяла система профорієн
таційної роботи для залучення до навчання 
здібної молоді. На факультетах працювали 
школи «Юного лінгвіста», «Юного геогра
фа», «Молодого математика і фізика». Універ
ситет мав договори на співпрацю з багатьма 
вищими навчальними закладами першого 
рівня акредитації та різними середніми за
кладами освіти Вінницької, Житомирської, 
Хмельницької та ІваноФранківської облас

тей. У договорах передбачалося зарахування 
їх випускників на навчання в університет 
за наслідками співбесіди. При університеті 
функціонувала філія Малої Академії наук 
гуманітарного напрямку. Завдяки цьому 
університет щорічно мав належний конкурс 
для вступу на навчання, зокрема й на комер
ційних засадах. 

Наукові досягнення, життєві реалії та 
зміни в шкільних програмах спонукали 
викладачів університету запроваджувати 
нові та корегувати існуючі навчальні пла

ни і програми. Починаючи з 
2001 р., університет перейшов 
на оновлені навчальні плани з 
усіх спеціальностей. У 2002 р. 
вперше було здійснено випуск 
бакалаврів з усіх акредито
ваних у педуніверситеті спе
ціальностей. Студенти мали 
змогу продовжити подаль
шу підготовку за освітньо
кваліфікаційними рівнями 
«спеціаліст» або «магістр». 
На філологічному, підготовки 
вчителів початкових класів і 
музичнопедагогічному фа
культетах велася підготовка 
спеціалістів за скороченим 
терміном навчання на базі 

Перші 
комп’ютерні 
класи, 1995 р.

Лекційна аудиторія, 1997 р.
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освітньокваліфікаційного рівня «молод
ший спеціаліст».

Заочна форма навчання в умовах пере
хідної економіки, складної фінансової си
туації дозволила певній частині населення 
здобути спеціальність або перекваліфі
куватися, тому університет продовжував 
розвивати таку форму навчання. На всіх 
дев’яти факультетах за заочною формою 
навчалося близько 4 тис. студентів з Він
ницької, Хмельницької, Житомирської, 
Київської, Одеської, Черкаської, Чернігів
ської, Чернівецької, Кіровоградської та Рів
ненської областей. Фахова підготовка про
водилася з 16 спеціальностей: українська 
мова і література (на базі ЗОСШ); україн
ська мова і література (на базі педучили
ща); українська мова і література та англій
ська мова; російська мова і література та 
соціальна педагогіка; початкове навчання 
(на базі ЗОСШ); початкове навчання (на 
базі педучилища); фізичне виховання; тру
дове навчання; музичне виховання (на базі 
музучилища і педучилища); англійська 
мова; історія і правознавство; математика; 
географія; біологія; хімія. В залежності від 
спеціальності термін навчання складав від 
2,5 до 6 років.

Незважаючи на скрутну 
фінансову ситуацію вдава
лося розвивати навчально
матеріальну базу універси
тету. У 2000 р. було введено 
в дію студентський гурто
житок на 267 місць, почала 
працювати нова універси
тетська їдальня на 300 місць.

Основою вищого на
вчального закладу є його 
кадровий потенціал. Збіль
шення студентського кон
тингенту вимагало зростан
ня викладацького складу. На 
початку ХХІ ст. в універси
теті на 35 кафедрах працю
вало 516 викладачів, з них 47 
докторів наук, професорів і 

222 кандидати наук, доценти. За перші де
сять років незалежної України викладачі 
Вінницького державного педуніверсите
ту захистили 12 докторських (Б. А. Брилін, 
P. C. Гуревич, Г. І. Денисик, О. П. Іваницька, 
О. С. Куц, В. Г. Ку р’ята, Ю. І. Поп, М. І. Сме
танський, Г. С. Тарасенко, М. І. Томчук, 
Н. М. Шунда, П. А. Яковишин) та 98 канди
датських дисер тацій.

Науководослідна робота в педунівер
ситеті проводилася з пріоритетних на
прямків розвитку науки і техніки, таких як 
проблеми демографічної політики, розвит
ку людського потенціалу та формування 
громадянського суспільства, проблеми но
вого змісту освіти та методики навчання і 
виховання, збереження навколишнього се
редовища та сталий розвиток, нові речови
ни і матеріали, діагностика і методи ліку
вання найпоширеніших захворювань, нові 
технології та ресурсозберігаючі технології 
в енергетиці, промисловості та агропро
мисловому комплексі, фундаментальні до
слідження в галузі природничих, техніч
них, математичних та гуманітарних наук. 

У 90х роках ХХ ст. основними науко
вими напрямками досліджень були про
блеми нового змісту освіти та методики 

Заняття з методики викладання фізики, 1996 р.
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навчання і виховання (керівники — про
фесор Н. М. Шунда, професор М. І. Сметан
ський); розв’язання нелінійних рівнянь ма
тематичної фізики (керівник — професор 
С. А. Панков); розробка нових технологій 
цілеспрямованого керування еволюці
єю структури конструкційних матеріалів 
(керівник — професор П. М. Зузяк), пи
тання естетичного виховання як засіб 
всебічного розвитку особистості (керів
ник — професор А. Б. Щербо). Наукова ді
яльність викладачів університету спрямо
вувалася також на розв’язання широкого 
кола інших актуальних проблем сучасної 
нау ки. Так, на кафедрі хімії (науковий ке
рівник — професор Д. І. Крикливий) плід
но працювали над вивченням наукових 
основ та розробкою технологічних проце
сів одержання фосфору, фосфоровмісних 
продуктів, добрив і матеріалів. У полі зору 
науковців були антропогенні ландшафти 
Правобережної України (професор Г. І. Де
нисик), фізіологобіохімічні механізми дії 
синтетичних регуляторів росту рослин 
з розробкою теоретичних основ регуля
ції морфогенезу і продукційного процесу 
рослин за допомогою ретардантів та ети
ленпродуцентів (професор В. Г. Кур’ята), 

лікувальнодіагностичні комп’ютерні екс
пертні системи (професор Г. С. Бєлканія). 
Низку важливих результатів з фундамен
тальних досліджень у галузі математики 
одержано під керівництвом професорів 
B. C. Абрамчука, O. A. Панкова.

Викладачі педуніверситету брали 
участь у розробці понад п’ятдесяти колек
тивних наукових тем та виконанні держ
бюд жетних науководослідних робіт. Фі
нансування окремих науководослідних 
робіт частково здійснювалося за рахунок 
позабюджетних коштів навчального за
кладу.

Для прилучення майбутнього вчите
ля до пізнання, збереження та розбудови 
культурноісторичної спадщини свого на
роду і роду в 1993 р. з ініціативи доцента 
Л. М. Мельничук був створений Народо
знавчий центр, при якому згодом сформу
вався етнографічний музей, архів матері
алів польових етнографічних експедицій, 
фольклорний колектив «Душі криниця». 
Вже традиційними стали майстеркласи 
народних майстрів. Усі охочі й дотепер 
можуть у вільний від занять час навчи
тися працювати з глиною, плести з бісеру 
та соломки, робити писанки, витинанки 

та справжні подільські 
лялькимотанки, малюва
ти на склі тушшю, розумі
ти подільську народну ви
шивку. 

Викладачі проводили 
знач ну роботу щодо забез
печення навчального проце
су сучасними підручниками, 
на  вчальномето дич ними по
сібниками, реко мендація ми, 
різ номаніт ними дидактич   
ни ми матеріалами, пуб лі
куючи результати власних 
наукових досліджень у нау
кових журналах та збір никах 
наукових праць. Упродовж 
1998–2001 рр. опуб ліковано 
загалом 4475 одиниць наЕтнографічний музей, 2003 р.
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укової та навчальнометодичної продукції 
загальним обсягом 4493 друкованих арку
шів, зокрема 32 монографії, 238 підручників і 
навчальнометодичних посібників, 1868 ста
тей. Помітна частина підручників та посібни
ків рекомендована МОНМолодьспорту Укра
їни для впровадження в навчальновиховний 
процес.

Вагомими були успіхи студентів універ
ситету в навчальній та науковій діяльнос
ті. Так, упродовж 1998–2001 рр. студенти на 
II етапі Всеукраїнських студентських олім
піад здобули загалом 31 призове місце, на 
всеукраїнських фахових конкурсах та кон
курсах студентських науководослідних 
робіт — 19. Вони ставали переможцями 
на таких конкурсах, як «Педагогіка, пси
хологія і методика викладання окремих 
дисциплін», «Українська мова, література 
та українознавство», «Забуті імена», «Ідеї 
В. О. Сухомлинського в XXI столітті», кон

курсах робіт, присвячених 10річчю неза
лежності України (розділи — історія, куль
тура) та ін. 

З ідеологічними змінами в суспільстві 
особливої значущості набувала вихов
на робота. Радянські форми навчально
виховних заходів вже не задовольняли пе
дагогічний колектив, який наполегливо 
шукав нових методик, нового змісту вихов
ної діяльності. Зберігаючи найкращі зраз
ки минулого досвіду, викладачі та студен
ти намагалися закласти нові традиції. 

Про успіхи колективу університету в на
вчальній, науководослідній і виховній ро
боті свідчили відзнаки, отримані в конкурсі 
«Софія Київська». В 1999 р. університет був 
відзначений Почесним дипломом і увійшов 
до п’ятірки кращих педагогічних вищих за
кладів освіти України, а у 2000 і 2001 рр. — 
десяти кращих гуманітарних та педагогіч
них вищих закладів освіти України.

Шевченківське свято, поч. 1990х років
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З 2003 року університет очолює док-
тор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент НАПН України Олександр 
Васильович Шестопалюк, колишній ви-
пускник Вінницького педагогічного інсти-
туту. Пліч-о-пліч з ним працювали і пра-
цюють проректори П. К. Гороль, С. О. Гусєв, 
О. І. Криворучко, С. В. Подолянчук, І. Є. Рус-
нак, А. Д. Ткаченко.

1 вересня 2003 р. було відкрито пам’ят-
ник славному сину українського народу 

Михайлу Коцюбинському, чиє ім’я з гор-
дістю носить університет. На благодійні 
внески студентів, викладачів, співробіт-
ників ВНЗ, завдяки творчому ентузіазму 
автора архітектурної розробки В. І. Щура, 
майстерності рук скульптора В. І. Смаро-
воза, підтримці директора Гніванського 
МП «Реал» Ніни Швець, завідувача кафед-
ри української літератури Є. М. Антонюк, 
професора університету А. М. Подолинно-
го було споруджено цей чудовий мистець-

кий шедевр. 
Перебудова навчального процесу та 

його подальший розвиток відповідно 
до Болонського процесу, вимог «ринко-
вої» економіки зумовлювали потребу в 
швидкому розв’язанні низки проблем.

Кризові демографічні явища в кра-
їні, значне зростання кількості вищих 
навчальних закладів, конкуренція 
зі столичними закладами вимагали 
від колективу додаткових зусиль для 
збереження студентського контин-
генту. Пропонувалися нові спеціаль-
ності та спеціалізації. Сьогодні уні-
верситет пропонує 25 спеціальностей 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
бакалавра, 19 — спеціаліста, 16 — магі-
стра.

Для більш раціональної організації 
навчального процесу ректоратом вне-
сено зміни в структуру університету. 
Зокрема, частину факультетів було 
реорганізовано в інститути (інститут 
іноземних мов, інститут історії, етно-
логії і права, інститут філології й жур-
налістики, інститут перспективних 
технологій, економіки і фундамен-
тальних наук (нині — інститут мате-
матики, фізики і технологічної освіти), 
інститут фізичного виховання і спор-
ту, інститут педагогіки, психології і 

У ХХІ СТОЛІТТЯ

Пам’ятник Михайлу Коцюбинському, 2003 р.
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мистецтв), створювалися нові кафедри та 
інші структурні підрозділи закладу. 

У 2006–2010 рр. проводилася плано
мірна робота з переходу на кредитно
модульну систему навчання відразу за 
всіма напрямами підготовки та спеціаль
ностями. Було розроблено рейтингову сис
тему інтегрального оцінювання роботи 
студентів для підвищення їхньої мотивації 
до навчання, конкурсного відбору на обра
ну спеціальність і до магістратури.

Одним з основних чинників підви
щення якості освіти стало впровадження 
в навчальний процес інноваційних тех
нологій. Зокрема, з 1 вересня 2008 р. для 
студентів очної та заочної форм навчання 
було введено низку дисциплін, пов’язаних 
саме з опануванням методики застосуван
ня комп’ютерних технологій у навчально
виховній діяльності.

Згодом перед університетом постала 
нагальна потреба в оновленні матеріально
технічної бази. Упродовж кількох навчаль
них років було розв’язано багато першочер
гових проблем із оновлення приміщень та 
впорядкування території педуніверситету. 
В 2009 р. вдалося здійснити повну рекон
струкцію бібліотеки в навчальному корпу
сі № 3, облаштувати два читальних зали 
з паперовими та електронними носіями, 
а наступного року відкрити спортивний 
майданчик зі штучним покриттям. 

Університет нині має 3 навчальні корпу
си загальною площею 34,8 тис. м2, 52 спеціа
лізовані аудиторії, 62 навчальних кабінети, 
41 навчальну лабораторію, 12 комп’ютерних 
класів, комп’ютерний центр, Інтернетклас, 
редакційновидавничий центр, 5 спортив
них залів, 6 гуртожитків на 3000 місць, 
біб ліотеку з книгофондом понад 500 тис. 
примірників, актову залу на 600 місць, здо
ровпункт, 2 їдальні, 3 буфети, 2 спортивні 
майданчики, молодіжний центр. Функціо
нує система управління з охорони праці.

Адміністративногосподарська діяль
ність спрямована на створення належних 
умов для нормального функціонування 

навчальновиховного процесу. Відремон
товано більшість спеціалізованих аудито
рій, лабораторій, кабінетів, які набули су
часного вигляду і оснащені найновішими 
технічними засобами, наочними посібни
ками. 

Значно поліпшилось інформаційне за
без печення наукової, навчальномето
дич ної, організаційної діяльності. Модер
нізація науковолабораторної бази для 
поєднання навчання й наукових дослід
жень забезпечується за рахунок сучасних 
інформаційнотелекомунікаційних техно
логій. Проведено дві нові оптиковолоконні 
лінії, збільшено швидкість доступу до ре
сурсів міжнародної комп’ютерної мережі 
Інтернет. Завершено роботи щодо ство
рення внутрішньої комп’ютерної мережі 
університету, що дає необхідні технічні 
передумови для повномасштабного впро
вадження сучасних інформаційних техно
логій в управлінську, навчальну, наукову та 
виховну діяльність навчального закладу. 
Навчальноматеріальна база університету 
забезпечена достатньою кількістю ауди
торій для проведення лекційних, семінар
ських, практичних і лабораторних занять; 
використовується понад 800 одиниць об
числювальної техніки, інших технічних 
засобів. Розроблено вебсторінку педуні
верситету. Упроваджено досвід консульту
вання студентів у режимі онлайн.

Навчальновиховний процес у 2011/12 на
вчальному році забезпечують 505 науково
педагогічних працівників, з них 477 штат
них і 28 сумісників, а це 35 докторів та 291 
кандидат наук. Вони трудяться на 27 ка
федрах університету. Останніми роками 
високий рівень викладацького складу уні
верситету був підтверджений тим, що про
фесорів О. В. Шестопалюка, Р. С. Гуревича, 
Г. І. Денисика обрано академіками Академії 
вищої освіти України, а професора Р. С. Гу
ревича — членомкореспондентом НАПН 
України. Серед викладачів університету 
3 Заслужених працівника освіти України 
(О. В. Шестопалюк, Р. С. Гуревич, Н. Л. Іва
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ницька), Заслужений працівник вищої 
школи України (П. С. Дудик), 5 Заслужених 
працівників культури України (А. М. Подо
линний, А. В. Береза, М. В. Вацьо, Т. В. Яко
венко, С. Д. Гальчак), 2 Заслужені діячі 
мистецтв України (Г. В. Курков, О. С. Ши
нін), Народний артист України (В. А. Га
зінський), Заслужений тренер України 
(В. М. Костюкевич), 2 Заслужені вчителі 
України (Н. С. Вітковська, В. А. Ясінський). 

В університеті приділяють велику ува
гу стимулюванню сумлінної праці його 
співробітників. Зокрема, з 2003 р. започат
ковано славну традицію — нагороджува
ти викладачів ВНЗ, які домоглися вагомих 
успіхів у науковопедагогічній діяльнос
ті, беруть активну участь в громадському 
житті закладу, відзнакою «Почесний пра
цівник Вінницького педагогічного універ
ситету імені Михайла Коцюбинського». 

Викладачів університету постійно за
лучають до міжнародних і регіональних 
науководослідних програм. Для плано
мірного розвитку наукового потенціалу 
університету, підвищення кваліфікації на
укових кадрів діють магістратура, аспіран
тура та докторантура. 

На базі Вінницького державного пед
університету щороку проводяться міжна
родні, всеукраїнські, міжвузівські, 
обласні науковопрактичні кон
ференції та семінари. Результати 
науководослідницької, науково
методичної роботи друкуються в 
низці університетських видань. 
Загалом п’ять збірників наукових 
праць, а саме «Наукові записки 
Він ницького державного педуні
верситету» в серіях «Педагогіка і 
психологія», «Філологія», «Історія» 
та збірники «Сучасні інформацій
ні технології та інноваційні мето
дики навчання в підготовці фа
хівців: методологія, теорія, досвід, 
проблеми», «Фізична культура, 
спорт і здоров’я нації», включені 
ВАК України до переліку видань, 

в яких можуть публікуватись основні ре
зультати дисертаційних робіт. Крім того, 
багато статей викладачів і студентів опуб
ліковано в університетських збірниках на
укових праць «Наукові записки Вінниць
кого державного педуніверситету» (серія 
«Фізика і математика», «Географія»), «Сту
дії з лексикології, граматики та лінгводи
дактики української мови», «Літературна 
Вінниччина», «Актуальні проблеми трудо
вої і професійної підготовки молоді», «Віс
ник студентського наукового товариства 
історичного факультету», «Початкове на
вчання», «Альманах студентських науко
вих робіт факультету підготовки вчителів 
початкових класів «Пошук», «Актуальні 
проблеми лінгвістики та методики викла
дання іноземних мов у вищому навчально
му закладі та школі», «Актуальні проблеми 
фізичного виховання та методики спор
тивного тренування», «Актуальні питан
ня географічних, біологічних та хімічних 
наук», «Актуальні проблеми виробничих 
та інформаційних технологій, економіки і 
фундаментальних наук» та інших. 

Педуніверситет підтримує нау кові зв’яз
ки більш ніж з 50 вищими навчальними 
закладами України. Найбільш продук
тивною та багатогранною є співпраця з 

Продовжувані видання Вінницького державного 
педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського
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Національним педагогічним університе
том ім. М. П. Драгоманова. Міцні зв’язки 
встановлені з Київським національним 
університетом ім. Тараса Шевченка, На
ціональним університетом «Львівська по
літехніка», Київським національним лінг
вістичним університетом, Тернопільським 
національним педагогічним університетом 
ім. Володимира Гнатюка, Житомирським 
державним університетом ім. Івана Фран
ка, Кам’янецьПодільським національним 
університетом ім. Івана Огієнка.

 Активно і плідно розвивається співро
бітництво з Національною Академією пе
дагогічних наук України. Ефективно функ
ціонує спільна з Інститутом педагогіки і 
психології професійної освіти НАПН Укра
їни науководослідна лабораторія з проб
лем впровадження нових інформаційних 
технологій у навчальновиховний процес. 
Розширюється співробітництво з науково

дослідними інститутами Національної 
Академії наук України. Загалом кафедри 
педуніверситету підтримують зв’язки з 18 
провідними науководослідними інсти
тутами HAH та НАПН України, зокрема 
інститутами педагогіки, психології, педа
гогіки і психології професійної освіти, мо
вознавства, археології, історії України тощо.

Кафедри університету встановили в 
різних формах відповідно до їхньої специ
фіки творчі зв’язки з вищими навчальними 
закладами і провідними науковими цен
трами більш ніж 20 країн, зокрема Авст
ралії, Білорусі, Болгарії, Великої Британії, 
Італії, Канади, Молдови, Німеччини, Поль
щі, Росії, США, Узбекистану, Франції, Чехії, 
Швейцарії та ін. Вінницький педуніверси
тет бере участь у різноманітних міжнарод
них освітніх організаціях, програмах і про
ектах. Ефективно функціонує міжнародна 
організація «TESOL Ukraine», методичний 

Студенти університету під час візиту до Південносхідного університету штату Міссурі, 2011 р.
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центр та редакційна колегія якої розташо
вані у педуніверситеті. Щороку виклада
чі і співробітники виборюють престижні 
гранти — проходять стажування чи част
ковий курс навчання в провідних вищих 
навчальних закладах інших країн. Розви
вається академічний обмін викладачів і 
студентів. 

У педуніверситеті діє чітка система ро
боти з обдарованою студентською молоддю 
як під час навчального процесу, так і поза 
його межами. У навчальні плани включено 
курси, які знайомлять студентів із загаль
ними питаннями методології наукових до
сліджень, здійснення наукового пошуку, 
проведення експерименту, статистичної 
обробки отриманих результатів тощо. Що
року затверджується перелік спецкурсів і 
спецсемінарів, які розглядають найбільш 
актуальні питання сучасної науки. Курсові 
та дипломні роботи мають самостійний до
слідницький характер, відзначаються ак
туальністю та науковою новизною. На всіх 
кафедрах працює понад 150 студентських 
наукових гуртків і проблемних груп, робо
тою в яких охоплено майже 50% студентів. 

З вересня 2007 р. розпочало діяльність сту
дентське інтелектуальне товариство. Щоро
ку кафедри проводять близько 20 студент
ських науковопрактичних конференцій і 
семінарів. Активна науководослідна робо
та студентів знаходить своє відображення 
в наукових публікаціях. Студенти беруть 
участь у міжнародних та всеукраїнських 
студентських конференціях та семінарах. 
Традиційно успішними є виступи вихован
ців університету на ІІ етапі Всеукраїнських 
студентських олімпіад: у 2008/09 навчаль
ному році завойовано загалом 8 призових 
місць, 2009/10 — 9, 2010/11 — 7, 2011/12 — 8 
Регулярними є перемоги у Всеукраїнських 
конкурсах студентських наукових робіт 
(2009/10 навч. рік — 12 призових місць, 
2010/11 — 24). Останніми роками універси
тет був організатором ІІ етапу Всеукраїн
ської студентської олімпіади з педагогіки, 
математики та культурології. У 2005 р. за 
показником кількості учасників Всеукраїн
ських студентських олімпіад та їхніх пере
можців наш університет посів друге місце 
в Україні серед 20 педагогічних вишів. У 
2010/11 навчальному році 404 студенти уні

верситету брали участь 
у міжнародних та все
українських науково
практичних конферен
ціях та семінарах. Крім 
того, 42 студенти стали 
призерами на національ
них спортивних змаган
нях, ще 2 студенти — ла
уреатами міжнародних 
мистецьких та творчих 
конкурсів. 

Для вдосконалення 
організації і проведен
ня виховної роботи зі 
студентською молоддю 
та поліпшення методич
ного забезпечення ви
ховного процесу в пед
університеті у вересні 
2003 р. створено відділ Переможці ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади  

з культурології, 2011 р.
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виховної роботи. Розроблена та сформована 
власна система виховної роботи, яка покла
дена в основу реалізації виховних завдань. 
Центром та координатором виховного про
цесу в педуніверситеті є рада з виховної 
роботи. З лютого 2006 р. в педуніверситеті 
діє соціальнопсихологічна служба відділу 
виховної роботи, мета якої — психологічне 
забезпечення та підвищення ефективності 
навчальновиховного процесу. 

Щорічно в університеті проводиться 
більше ста загальноуніверситетських ви
ховних заходів, більшість з яких вже стали 
традиційними. Це фестивалі художньої са
модіяльності, змагання КВК, конкурс «Міс 
університету», свято квітів, виставка «Дари 
подільської природи», театралізоване свя
то «Українські вечорниці», свято «Живи, 
красуйся, наша мово», літературномузичні 
вечори «Козацькому роду нема переводу», 
«Козацька слава України», Шевченківське 
свято «В сім’ї вольній, новій», спортив
не свято «Козацькі забави». Традиційни
ми стали концерти української народної 
пісні і танцю, присвячені міжнародному 
Дню вчителя, Дню студентів, Дню Пере
моги, «Співай, гітаро», сучасної естрадної 
музики. Чималий резонанс в університеті 

отримали нові конкурси «Співучий голос 
університету» та «Педагогіка танцю» 

Центральною ланкою виховної роботи 
є академічна група. На кожен навчальний 
рік формується інститут наставників з 
числа викладачів. Робота наставників по
будована на основі творчого партнерства 
зі студентськими колективами, спрямо
вана на розвиток ініціативи студентів, на 
впровадження різних напрямків вихован
ня — патріотичного, загальнокультурного, 
трудового, фізичного, професійного, еко
логічного, правового. 

У позанавчальний час працює близько 
140 студентських об’єднань, гуртків, секцій, 
музичних колективів та клубів. Колектив 
педуніверситету пишається своїми народ
ними художніми колективами: хоровою ка
пелою (керівник — заслужений працівник 
культури України, доцент К. Л. Дабіжа), 
жіночою хоровою капелою (керівник — 
доцент Н. Є. Кравцова), оркестром народ
них інструментів (керівник — І. В. Єфімен
ко), ансамблем пісні і танцю «Веснянка», 
фольклорним ансамблем «Щед рик» (ке
рівник — заслужений працівник культури 
України, доцент М. В. Вацьо). На кожному 
факультеті створено хорові колективи, які 

складаються з викладачів і 
студентів. 

Студенти регулярно від
відують етнографічний музей 
університету не тільки з на
вчальними цілями, а й під час 
етнографічних свят, майстер
класів та зустрічей з народни
ми майстрами. До сторічного 
ювілею університету створено 
нові експозиції музею історії 
навчального закладу та музею 
Михайла Коцюбинського. 

Університет має вагомі до
сягнення в спортивномасовій 
роботі. Ректорат приділяє знач 
ну увагу спортивномасовій  
роботі в університеті. Щороку 
декілька студентів виконують Університетські художні колективи, 2012 р.
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нормативи майстрів спорту міжнародного 
класу. Університетська команда з хокею на 
траві «ОлімпікПедуніверситет» регуляр
но перемагає на престижних міжнародних 
змаганнях. Вже звичним стало те, що сту
денти університету систематично стають 
призерами чемпіонатів світу та Європи з 
різних видів спорту. 

З 2003 року діє єдина університетська 
профспілкова організація працівників 
і студентів на чолі з М. В. Баюрком, що 
об’єднує понад 7 тис. осіб. Вона опікуєть
ся розв’язанням соціальних проблем ко
лективу університету, упорядкуванням 
використання профспілкових коштів, 
прийняттям Колективного договору, по
ліпшенням співпраці з іншими профспіл
ковими, громадськими організаціями. 
Щорічно укладається колективний до
говір між адміністрацією і працівника
ми університету, який регулює трудові та 
соціальноекономічні відносини між ними 
на основі узгодження інтересів сторін і є 
обов’язковим для виконання. Профспілка 
турбується про створення належних по
бутових умов для студентів, залучення їх 
до громадськокорисної праці, спрямовує 
свою діяльність на сприяння навчальній, 
науковій та творчій роботі студентів. 

Ритмічно і на належному рівні працює 
санаторійпрофілакторій «Педагог», у яко
му оздоровлюються насамперед студенти, 
які перебувають на диспансерному обліку, 
тривалий період хворіють, інваліди, доно
ри, ті, хто постраждав унаслідок аварії на 
ЧАЕС тощо.

Випускники педуніверситету працю
ють у різних регіонах України та зарубіж
жі. Серед них сотні заслужених учителів, 
відмінників народної освіти. Багато ви
пускників захистили кандидатські та док
торські дисертації і працюють у вищих 
навчальних закладах і науководослідних 
установах України. Педагогічний колек
тив університету пишається тим, що в 
його стінах вищу освіту отримували ака
демік Академії наук вищої школи Украї

ни, ректор університету О. В. Шестопалюк; 
членкореспондент НАН України, лауреат 
Державної премії України у галузі науки 
і техніки Є. Ф. Венгер; членкореспондент 
НАПН України, академік Академії наук 
вищої школи України Р. С. Гуревич; ака
демік Академії наук вищої школи Украї
ни Г. І. Денисик; академік НАПН України 
В. О. Огнев’юк. Нині серед викладачів Він
ницького педуніверситету понад 150 його 
вихованців. Серед випускників універ
ситету — високі урядові працівники, ке
рівники державних адміністрацій різних 
рівнів, відомі політики, письменники, ді
ячі науки і культури: ексзаступник Голо
ви Митної служби України П. В. Онопенко, 
Голова Державної служби з контролю за 
наркотиками В. А. Тимошенко, олімпійська 
чемпіонка Н. В. Добринська, призери Олім
пійських ігор Г. С. Балабанова, П. В. Хни
кін, О. А. Череватова, С. В. Чернявський; 
лауреат Державної премії УРСР у галузі 
науки і техніки, Герой Соціалістичної пра
ці, автор шкільних підручників Є. М. Куче
ренко; директор програм «КВК», генераль
ний директор ТТО «АМіК» Н. Й. Баруля. У 
стінах університету починали трудову ді
яльність українські державні та політичні 
діячі: членкореспондент НАПН України, 
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начальник Головного управління держав
ної служби України (2003–2011 рр.) Т. В. Мо
кренко; народний депутат України 2го 
скликання В. С. Мулява; народний депутат 
України 3го, 4го, 6го скликання О. О. За
рубінський; народний депутат України 1го 
скликання А. Л. Зінченко.

Вінницький державний педагогічний 
університет імені Михайла Коцюбинсько
го — один із навчальних закладів України, 
що має за плечима солідну історію. Упро
довж століття він давав базову педагогічну 
освіту землякамподолянам і відіграв ви
значальну роль в історії духовного станов
лення подільського краю, подарував націо
нальній та світовій науці й культурі багато 
найкращих педагогічних кадрів, філософів, 
письменників, учених, громадських діячів.

Головна особливість університету поля
гає в тому, що тут готують нове покоління 
просвітян, учителів різних професій. За 100 

років свого існування заклад підготував 
близько 60 тисяч педагогів. За кількістю і 
за іншими якісними параметрами універ
ситет є провідним ВНЗ держави. 

Вінницький державний педагогічний 
університет імені Михайла Коцюбинського 
отримав потужний поштовх до розвитку й 
удосконалення навчальновиховного про
цесу, запровадження нових перспективних 
напрямів підготовки фахівців, створення 
належної матеріальної бази, підвищення 
ефективності наукового потенціалу та по
силення соціального захисту педагогічних 
працівників. Після тривалих пошуків свого 
місця навчальний заклад знайшов нарешті 
ту благотворну і почесну нішу, що додала 
свіжого дихання, задала нового життєвого 
ритму. Свій 100річний ювілей він зустрі
чає вагомими успіхами в навчальній, ви
ховній, науковій роботі, сповнений віри і 
бажання майбутнього. 
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У ХХІ столітті відбувається бага-
то змін в усіх сферах життєдіяльності су
спільства, спостерігається процес переходу 
від одного якісного його стану до іншого, у 
якому знання — основний ресурс, що забез-
печує поступальний розвиток. Завдання 
педуніверситету — забезпечити високий 
рівень підготовки фахівців, який повинен 
базуватися на ґрунтовній методологічній 
основі, наданні можливості студентам на-
бути базових, фундаментальних знань з 
різних галузей науки за оптимального 
поєднання природничих і гуманітарних 
навчальних дисциплін; здатності до фор-
мування і поширення вікових морально
культурних цінностей. А тому наш заклад 

НавчальНий процес: відповідь 
На виклик сучасНої освіти

докладає максимум зусиль, щоб бути пере-
довим, прогресивним навчальноосвітньо
просвітницьким центром, фундаменталь-
ною науководослідницькою інституцією, 
регіональним національним осередком, 
генератором новацій і креативу, каталіза-
тором і провідником високої культури і ду-
ховності.

Одним із організаторів реалізації функ-
цій вищої школи в педуніверситеті завжди 
був навчальнометодичний відділ, який у 
зв’язку із різноманітними змінами у змісті 
та технології освіти наказом ректора № 214 
від 2 липня 2012 року був реорганізований 
у навчальнометодичний відділ моніто-
рингу й аналізу якості освіти.

Віншування випускників педуніверситету, 2011 р.
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До структури відділу вхо-
дять шість секторів: сектор 
організації навчального про-
цесу; сектор моніторингу та 
аналізу навчального проце-
су; сектор інформаційного та 
науковометодичного супрово-
ду навчального процесу; сектор 
атестації, ліцензування та акре-
дитації; сектор організації на-
вчальних та виробничих прак-
тик; сектор заочного навчання.

Головне завдання навчаль
нометодич ного відділу мо-
ніторингу й аналізу якості 
освіти — удо сконалення орга-
нізаційних та дидактичних за-
ходів, спрямованих на реаліза-
цію змісту освіти відповідно до 
державних стандартів. Відділ 
забезпечує реалізацію концепції освітньої 
діяльності університету, контроль за вико-
нанням законодавчих актів та нормативно
правових документів про вищу освіту, рі-
шень Вченої ради та ректорату, наказів та 
розпоряджень ректора.

Підготовка всебічно і гармонійно роз-
винутої особистості здійснюється че-
рез передачу знань та вмінь, організацію 
навчальновиховного процесу.

З метою наближення системи вищої 
освіти в педуніверситеті до вимог Болон-
ської декларації практикується запрова-
дження двоциклічної системи навчання 
«бакалаврмагістр», хоч має поки що місце 
й інша система — «бакалаврспеціаліст
магістр». Це пояснюється незначними 
ліцензованими обсягами за освітньо
кваліфікаційним рівнем магістра з ряду 
спеціальностей.

Згідно з «Методичними рекомендація
ми щодо впровадження європейської си-
теми трансферу кредитів ECTS та додатку 
до диплома» загальне навчальне наванта-
ження студента денної форми навчання на 
рік становить 60 кредитів, тож навчальні 
плани розроблені виходячи з 60 кредитів 

еквіваленту ECTS на рік. Навчання на бака-
лавраті триває чотири роки, протягом яких 
студент отримує 240 кредитів ECTS. Типо-
ва магістерська програма має тривати 1,5–2 
ро ки (90–120 кредитів ECTS). Згідно з нор-
мативними документами дозволяється од-
норічна магістратура на 60 кредитів ECTS, 
тому в педуніверситеті підготовка магіст
рів однорічна, але ведеться робота щодо 
змін термінів магістерської підготовки.

Наближення освіти в педуніверситеті 
до європейського рівня потребувало пе-
регляду співвідношення між норматив-
ними та вибірковими дисциплінами в бік 
збільшення частки останніх. З цією метою 
на бакалавраті на вивчення нормативних 
дисциплін відведено 70%, а на вибіркові — 
30%, на спеціалітеті це співвідношення 
становить 60% до 40%, у магістратурі — 
50% до 50%.

Для забезпечення логічності навчання 
студентам запропоновано обрати вибір-
кові дисципліни свідомо, зі збереженням 
структурнологічних схем їх викладання. 
З цією метою в межах кожної спеціальнос-
ті введено дві, три, чотири спеціалізації, за 
якими закріплено блоки фахових дисцип

Студентська аудиторія природничо 
географічного факультету, 2011 р.
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лін, що вивчаються за вибором студента. 
Обираючи спеціалізацію, студент вибирає 
перелік дисциплін, які він буде вивчати. 
Спеціалізації дають змогу студентам на-
бути знань та навичок у кількох суміжних 
галузях базової науки, що значно підви-
щує їхню конкурентоспроможність на 
ринку праці. Таким чином, в університеті 
пропонується 30 спеціалізацій з 16 спеці-
альностей.

Наступний крок удосконалення педа-
гогічної освіти в університеті — це укруп-
нення навчальних дисциплін, яке здій-
снюється шляхом об’єднання суміжних 
дисциплін в інтегровані та вилучення з 
навчального плану тих, що дублюють одна 
одну. Найбільший відсоток укрупнень при-
падає на бакалаврат, однак варто звернути 
увагу на те, що жодна дисципліна не була 
втрачена й увійшла до освітньої програми 
або повністю, або як змістовий модуль.

Окрім зменшення кількості дисциплін, 
наближення освіти в педуніверситеті до єв-
ропейського рівня здійснюється і шляхом 
введення нових навчальних дисциплін, що 
відповідають напрямам підготовки, спеці-
альностям та сучасним світовим стандартам 
у галузі вищої освіти. Вибір дисциплін зу-

мовлюється ключовими компе-
тенціями випускника будьякої 
спеціальності, а саме: вміння 
спілкуватися державною та іно-
земною мовами, навички ви-
користання математичних та 
інформаційних методів і техно-
логій, самоосвіти та самовира-
ження, вміння дотримуватися 
правильної поведінки у між
особистісних, міжкультурних та 
суспільних взаємовідносинах. 
Ці компетенції мають забезпе-
чувати молодим людям навчан-
ня протягом усього життя.

Зменшення кількості дис-
циплін, введення найсучасні-
ших навчальних дисциплін — 
не єдині кроки наближення 

освіти у педуніверситеті до європейсько-
го рівня: ми також ініціює мо скорочення  
аудиторного навантаження студентів, особ
ливо на старших курсах та за освітньо
кваліфікаційними рівнями спеціаліста, 
магістра. Відбувається урізноманітнення 
форм та методів організації навчального 
процесу, зокрема таких, що активізують 
пізнавальну діяльність студента: проблем-
ні лекції, семінаридискусії, презентації, 
рольові та ділові ігри, тренінгові занят-
тя тощо. З метою відпрацювання навичок 
корпоративної роботи студентів під час  
аудиторних та позааудиторних занять про-
понується виконання колективних проек-
тів, розв’язання проблемних нау кових чи 
професійних ситуацій тощо.

Сьогодення вимагає відкритості проце-
су навчання, а тому з цією метою відкрива-
ються сайти кафедр, персональні сайти ви-
кладачів, на яких розміщується необхідна 
методична та довідкова інформація; впро-
ваджується інтерактивне консультування.

Підготовка висококваліфікованих фа-
хівців передбачає доповнення набутих 
ними теоретичних знань практикою, що 
допомагає студентам ознайомитися з пи-
таннями, які вони досліджували теоретич-

Лекційна аудиторія, 2011 р.
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но, у конкретних виробничих умовах та за 
допомогою виконання основних професій-
них завдань закріпити теоретичні знання і 
сформувати конкретні практичні навички. 
З цією метою в педуніверситеті розробле-
на та впроваджена цілісна концепція прак-
тичної підготовки — від навчальної прак-
тики до педагогчної чи виробничої, що дає 
можливість закріпити на базах практик те-
оретичні знання, набути фахівцям кваліфі-
каційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», 
«магістр» необхідних для професійного 
зростання навичок прийняття самостій-
них рішень під час роботи в конкретних 
умовах освітньої професійної діяльності.

Якість підготовки фахівців засвідчує 
державна атестація, яка в педуніверси-
теті здійснюється за допомогою засобів 
об’єктивного контролю ступеня досягнен-
ня кінцевих цілей освітньопрофесійної 
підготовки з використанням загальнодер-
жавних методів комплексної діагностики. 
Нормативною формою державної атестації 
є складання комплексного кваліфікацій-
ного екзамену чи державного екзамену з 
окремих навчальних дисциплін і захист 
дипломної роботи. З року в рік державна 
атестація засвідчує високий рівень підго-
товки фахівців, їхню готовність до профе-
сійної діяльності. 

Робота усього колективу педуніверсите-
ту спрямована на підвищення якості підго-
товки фахівців шляхом всебічного удоско-
налення організації навчального процесу і 
змісту освіти і має на меті:

1. Забезпечення багатоступеневої під-
готовки фахівців, яка включає розробку та 
впровадження інтегрованих навчальних 
планів (молодший спеціалістбакалавр); 
двоступеневу систему навчальних планів: 
базовавища освітаповна вища освіта (спе-
ціаліст, магістр).

2. Поєднання гуманітарної освіти з 
якісною професійною підготовкою.

3. Реалізація дуальної підготовки фа-
хівців: поєднання теоретичної підготовки 
з практичною. Ця багатогранна проблема 

в педуніверситеті вирішується шляхом ор-
ганізації практичної підготовки фахівця 
від навчальної практики до виробничої, 
переддипломної; проведення практичних 
занять, максимально наближених до ре-
альних ситуацій, тощо.

4. Забезпечення логічної структури 
підготовки фахівців, що знаходить відо-
браження в структурнологічних схемах 
побудови навчальних планів.

5. Комплексний підхід до створення 
систем, що забезпечують навчальний про-
цес: кадрове, науковометодичне, мате
ріальнотехнічне, інформаційне забезпе-
чення.

6. Максимально ефективне викорис-
тання навчального часу через впроваджен-
ня активних форм навчання та інновацій-
них технологій.

7. Створення чіткої системи контролю 
за рівнем засвоєння знань та якістю знань. 
У педуніверситеті створено наскрізну 
систему поточного, рубіжного, семестро-
вого контролю знань, залишкових знань, 
комплексного заміру знань з навчальних 
дисцип лін та комплексної системи квалі-
фікаційних замірів фахової підготовки.

8. Поступове наближення до наскріз-
ної комп’ютеризації навчального процесу.

Реалізація вищезазначених зав дань пе-
редбачає створення навчальномето дич
ного забезпечення навчального процесу.

Однією з центральних проблем вищої 
школи є зміст навчання, який, перш за 
все, має відповідати запитам та вимогам 
сучасного виробництва в умовах ринко-
вої економіки, відігравати необхідну роль 
у формуванні фахівця і особистості, що 
буде працювати на користь національних 
інтере сів України.

Особливістю сучасного етапу існу-
вання вищої школи є формування нових 
навчальних планів — нормативних до-
кументів вищого навчального закладу. У 
педуніверситеті цьому документу відво-
диться основна роль, оскільки навчаль-
ні плани визначають зміст навчання. На-
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вчальні плани усіх напрямків підготовки 
та спеціальностей складаються на під-
ставі освітньопрофесійної програми та 
структурнологічної схеми підготовки. 
Визначають перелік та обсяг нормативних 
і вибіркових навчальних дисциплін, по-
слідовність їх вивчення, конкретні форми 
проведення навчальних занять та їх обсяг, 
графік навчального процесу, форми та за-
соби проведення поточного і підсумкового 
контролю. При складанні навчальних пла-
нів значна увага приділяється формуван-
ню вибіркової компоненти: самостійного 
вибору ВНЗ та вільного вибору студента. 
Вибіркові навчальні дисципліни зумовлю-
ються, насамперед, загальнодидактичною 
метою — вибрати із загального обсягу ін-
формації ті знання, які необхідні студен-
ту в його практичній діяльності, — задо-
воленням кваліфікаційних потреб особи 
ефективним використанням можливостей 
і традицій нашого навчального закладу, 
регіональними потребами.

Для кожної навчальної дисципліни, 
яка входить до освітньопрофесійної про-
грами підготовки, на підставі навчальної 
програми дисциплін та навчального плану 
вищим навчальним закладом складається 
робоча навчальна програма дисципліни, 
яка є його нормативним документом. У 
центрі уваги укладачів робочих навчаль-
них програм є інтенсифікація навчально-
го процесу, ефективний перехід до нових 
технологій, індивідуалізація навчання, 
суттєве збільшення часу самостійної робо-
ти студента, відхід від простої репродукції 

знань і перехід до глибокого їх засвоєння 
та осмислення, підвищення інформаційної 
місткості академічної години, робота з ба-
зами знань та з банками даних, викорис-
тання технічних засобів навчання, автома-
тизованих навчальних систем.

Як відомо, успіх будьякої діяльності 
визначається її умовами, а із сукупності 
показників умов навчання найбільше зна-
чення має методичне забезпечення на-
вчального процесу, у якому концентрують-
ся засоби передачі від педагога до студента 
знань, умінь та практичних навичок.

Починаючи з 2010 р. відділ здійснює ор-
ганізаційну роботу та методичне консуль-
тування щодо впровадження у навчальний 
процес Європейської кредитнотрансферної 
системи та її ключових документів. Це 
знай шло своє відображення у визначенні 
бюджету часу студента (річного та тижне-
вого), встановленні кредитів ЄКТС, форму-
ванні індивідуального навчального плану 
студента, плануванні навчального наван-
таження студента, графіку навчального 
процесу та розкладу навчальних занять; 
поступово вводиться розширена шкала під-
сумкового контролю, організована робота 
щодо замовлення та видачі Додатка до дип
лома Європейського зразка.

Навчальнометодичний відділ моніто-
рингу й аналізу якості вищої освіти спря-
мовує роботу інститутів, факультетів, ка-
федр на підготовку всебічно і гармонійно 
розвинутої особистості, високоосвіченого 
фахівця, який відповідає запитам та вимо-
гам сучасності.
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Вінницький державний педагогіч-
ний університет імені Михайла Коцю-
бинського — провідний науковоосвітній 
комплекс. У сучасних умовах університет 
покликаний не тільки освічувати студен-
тів, а й спонукати їх до інтелектуальної 
творчості, наукового пошуку, розвивати в 
молоді творче мислення, особисту ініціа-
тивність, здатність і прагнення до само-
освіти. Університет покликаний допомог-
ти молодій людині виробити в собі такі 
навич ки і вміння, які допоможуть їй гідно 
виконувати свою соціальну роль і знаходи-
ти способи реалізації в сучасному мінли-
вому світі. Відтак вимоги до якості вищої 
освіти сьогодні як ніколи високі. Завдяки 
інтенсифікації науковотехнічного про-
гресу світова економіка почала розвива-
тися швидкісними темпами. Це відкриває 
чимало нових можливостей, але й пород
жує нові виклики і вимоги. Передусім — 
щодо здатності суспільства динамічно 
примножувати обсяг знань, інформації, 
конвертувати їх у нові продукти, послу-
ги та види діяльності. Відтак наукова і 
науковотехнічна діяльність розглядаєть-
ся як важлива умова забезпечення висо-
кого рівня підготовки майбутніх фахівців, 
а найбільш дієвим способом розв’язання 
новітніх викликів соціуму залишається 
розвиток науководослідницької діяль-
ності університету.

В умовах нових викликів, коли викла-
дач втратив монополію на знання, а сту-
дент отримав необмежений доступ до най-
різноманітніших ресурсів, Вінницький 
державний педагогічний університет імені 
Михайла Коцюбинського ставить перед со-
бою такі головні завдання в науковій сфері:

— посилення інтеграції з наукови-
ми установами НАПН і НАН України, за-

Наукові ЗдоБутки та перспективи 
МіЖНародНоГо співроБітНицтва 

кордонними університетами, науковими 
цент рами тощо;

— розвиток і впровадження найнові-
ших ІТпроектів і винаходів;

— створення конкурентоспроможної ви
соко технологічної науковотехнічної про 
дукції;

— налагодження ефективних зв’язків 
між дослідженнями, інноваціями і вироб-
ництвом;

— введення інноваційного продукту на 
ринок;

— формування нової моделі фінан-
сування університету, яка, окрім оплати 
освітніх послуг, передбачатиме отримання 
коштів за виконання наукових досліджень, 
отримання грантів тощо.

Упродовж останніх років науково
дослідна робота в університеті прово-
диться з пріоритетних напрямків розвит
ку науки і техніки, серед яких основними 
є наступні: дослідження з проблем змісту 
освіти та методики навчання і вихован-
ня; фундаментальні дослідження в галузі 
природничих, технічних, математичних, 
суспільних і гуманітарних наук; розроб-
ка новітніх технологій та ресурсозбері-
гаючих технологій в агропромисловому 
комплексі; діагностика і методи лікування 
найпоширеніших захворювань; вивчення 
проблем демографічної політики, розвит
ку людського потенціалу і формування 
громадянського суспільства. 

Так, протягом 2004–2011 рр. науковцями 
університету виконано більше 20 науково
дослідних робіт фундаментального і при-
кладного характеру, що фінансувалися за 
кошти державного і місцевого бюджетів, 
міжнародних і державних програм, гран-
тів тощо. Це дало змогу освоїти понад 
2 млн грн.
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Одним з найважливіших напрямів 
наукової діяльності є виконання ди
сертаційних досліджень викладачами, 
докторантами, аспірантами, співробіт
никами університету. З цією метою на 
базі університету було відкрито 3 спе
ціалізовані вчені ради із захисту док
торських і кандидатських дисертацій, 
зокрема зі спеціальностей 13.00.01 — за
гальна педагогіка та історія педагогіки, 
13.00.04. — теорія та методика профе
сійної освіти (голова ради — професор 
О. В. Шестопалюк) і 13.00.07 — теорія 
і методика виховання (голова ради — 
професор Г. С. Тарасенко). За час діяль
ності спеціалізованих вчених рад тут 
успішно захистили свої наукові дослід
ження 171 особа, з них 4 — на здобуття 
наукового ступеня доктора і 167 — кан
дидата наук.

Процес підготовки викладачами, док
торантами, аспірантами і співробітниками 
університету дисертацій від 2004 до 2011 р. 
значно активізувався. Протягом восьми 
років було захищено 177 дисертацій, з яких  
18 докторських і 159 кандидатських.

Процес присвоєння викладачам універ
ситету вчених звань постійно перебуває в 
центрі уваги. Так, з 2004 р. вчене звання 
професора було присвоєно 7 викладачам, 
доцента — 67. Професорів О. В. Шестопа
люка, Р. С. Гуревича,  Г. І. Денисика обрано 
академіками Академії вищої школи Украї
ни; професора Р. С. Гуревича — членом
кореспондентом НАПН України; доцента 
О. В. Хуртенко  — членомкореспондентом 
Міжнародної Академії Наук екології і 
безпеки життєдіяльності, асоційованої з 
Департаментом громадської інформації 
ООН. Загалом ситуація з кадровим забез
печенням є досить динамічною. Так, за сім 
останніх років частка викладачів з науко
вими ступенями зросла з 44,5% у 2004 р. до 
66% — у 2011 р. Якщо спрогнозувати ситу
ацію на найближчий період, то в наступ
ному році цілком реальним є досягнення 
показника 70%.

Ефективно працює аспірантура з 13 спе
ціальностей, де впродовж 2004–2011 рр. про
йшли навчання майже 200 осіб, половина з 
яких залишилася працювати в університеті. 
Також успішно було підготовлено 6 докто
рантів. Останні роки ефективність аспіран
тури становить 50%, що цілком відповідає 
показникам МОНмолодьспорту України.

Протягом 2004–2011 рр. на базі універси
тету проведено 78 міжнародних і всеукра
їнських конференцій, семінарів та інших 
наукових форумів, а також майже 1 000 на
укових заходів регіонального й універси
тетського рівнів.

Університет у 2004–2011 рр. був орга
нізатором науковометодичних заходів, 
включених до плану МОНмолодьспорту 
України, а саме: ІІ етапу Всеукраїнських 
студентських олімпіад з культурології та 
математики, ІІ туру Всеукраїнських кон
курсів студентських наукових робіт з істо
ричних і математичних наук. 

Протягом звітного періоду співробітни
ки та студенти Вінницького державного пе
дагогічного університету імені Михайла Ко
цюбинського брали участь у різноманітних 
Міжнародних і Всеукраїнських виставках і 
ярмарках, за результатами яких університет 

Бібліографічні покажчики наукових праць 
викладачів університету
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Учасники 2го туру Всеукраїнського конкурсу студентських  
наукових робіт з математичних наук, 2009 р.

Учасники 2го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади  
з культурології, 2011 р. 
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неодноразово отримував дипломи МОНмо
лодьспорту України та НАПН України. Так, 
у Міжнародній виставці «Сучасна освіта в 
Україні — 2005» (м. Київ) експерименталь
ний майданчик університету на базі Він
ницького вищого професійного училища 
№ 4 (керівник — професор Р. С. Гуревич) 
був нагороджений Почесним Дипломом 
МОН України та НАПН України за високі 
творчі досягнення в удосконаленні проце
су навчання і виховання молоді.

У Міжнародних спеціалізованих ви
ставках «Освіта та кар’єра — 2007», «Осві
та та кар’єра — 2008», «Освіта та кар’єра — 
2009», «Освіта та кар’єра — 2010», «Освіта та 
кар’єра — 2011» (м. Київ) у рамках конкурсу 
навчальнометодичної літератури Вінниць
кий державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського нагородже
но Грамотами МОНмолодьспорту України 
та НАПН України за видання підручників 
та посібників нового покоління.

У Міжнародній виставці «Сучасні на
вчальні заклади — 2010» (м. Київ) універси
тет нагороджено Дипломом МОН України 

та НАПН України за вагомий внесок у мо
дернізацію національної системи освіти.

У Міжнародній спеціалізованій ви
ставці «Освіта та кар’єра — 2011» (м. Київ) 
у рамках конкурсу «Інноваційний розви
ток освіти та сучасні педагогічні техноло
гії» навчальний заклад отримав Диплом 
МОНмолодьспорту України та НАПН 
України за розробку та впровадження ін
новаційних методик навчання та техноло
гій моніторингу наукової діяльності.

Традиційно результативною є видав
нича діяльність викладачів навчального 
закладу. Загалом протягом 2004–2011 рр. 
опубліковано 15 636 одиниць наукової та 
навчальнометодичної продукції загаль
ним обсягом 21 228 умовних друкованих 
аркушів, з них 133 монографії, 1 522 підруч
ники і посібники, 165 з яких рекомендовано 
МОНмолодьспорту України, 9 137 статей. 
При цьому на одного викладача універ
ситету в середньому припадає наукової та 
навчальнометодичної продукції обсягом 
майже 6,5 умовних друкованих аркушів. 

Біобібліографічні 
покажчики 
про відомих вчених 
університету
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У Вінницькому державному педагогіч-
ному університеті імені Михайла Коцю-
бинського функціонує кілька структурних 
підрозділів, які ефективно здійснюють 
нау кову діяльність.

Починаючи з 1996 р. за спільним рішен-
ням університету й Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України 
на базі Вінницького міжрегіонального ви-
щого професійного училища № 4 створе-
но спільну науководослідну лабораторію, 
метою якої є впровадження інформаційно
комунікаційних технологій (ІКТ) у на
вчальновиховний процес навчальних за-
кладів різних типів і рівнів акредитації. 
Досліджуються засоби застосування сучас-
них ІКТ у навчальному процесі (педагогіч-
ні програмні засоби, електронні навчальні 
посібники, тестові завдання, засоби ди
станційної освіти тощо). У роботі лабора-
торії беруть участь наукові працівники  
ІПООД (керівник — академік НАПН Укра-
їни Н. Г. Ничкало) й університету (керів-
ник — членкореспондент НАПН Украї
ни Р. С. Гуревич). Розроблені навчальні 
матеріали неодноразово презентувалися 
на міжнародних і всеукраїнських вистав-
ках «Сучасна освіта в Україні», «Освіта і 
кар’єра», «Освіта України», де отримували 
золоті, срібні та бронзові медалі, Почес-
ні грамоти тощо. У рамках роботи лабо-
раторії працівники училища М. Ю. Каде-
мія, Л. С. Шевченко, В. М. Кобися захистили 
кан дидатські дисертації, продовжують 
на вчання в аспірантурі А. П. Кобися, 
В. О. Уманець. З 1992 р. за участю науково
дослідної лабораторії проведено 10 міжна-
родних науковопрактичних конференцій. 
Видано понад 30 навчальних посібників, 
більшість з яких мають гриф МОНмолодь-
спорту України, опубліковано понад 180 
наукових статей.

У 2001 р. спільно з Інститутом укра-
їнської мови НАН України було засно-
вано Науковий граматичний центр (на-
уковий керівник — доктор філологічних 
наук, про фесор Н. Л. Іваницька). До на-

укової роботи в центрі залучено 1 док-
тора і 7 кандидатів наук. Метою центру є 
глибоке і всебічне вивчення граматичного 
ладу української мови, її загальнонаціо-
нальних і регіональних проблем. Основ
ні напрямки діяльності: фундаментальні 
розробки в галузі вивчення категорійної 
системи української мови; дослідження 
повнозначних слів української мови в їхній 
проекції на денотат; автосемантизм/синсе-
мантизм повнозначного слова; формально
синтаксична структура простого речення. 
Серед напрямків наукової діяльності цент
ру можна також виділити розробку акту-
альних проблем української граматики; 
виявлення і введення в науковий обіг міс-
цевих матеріалів і джерел, перспективних 
досліджень; надання наукової допомоги з 
питань граматики органам освіти області, 
міста, державним адміністраціям; популя-
ризацію ідей і наукових здобутків учених у 
засобах масової інформації, мережі Інтер-
нет. За час роботи граматичного центру 
було захищено кілька кандидатських ди
сертацій, опубліковано 2 монографії, 9 на-
вчальних посібників, понад 100 наукових 
статей, 4 словники й інші праці науково
методичного характеру.

У 1993 р. було створено спеціалізований 
кабінет українського народознавства, який 
незабаром набув статусу Народознавчого 
центру. У 2005 р. він був реорганізований 
у Навчальнонаукову лабораторію з етно-
логії Поділля інституту історії, етнології і 
права. Із січня 2006 р. її очолює старший 
викладач Т. П. Пірус.  Завданням лабора-
торії є залучення майбутнього вчителя 
до збереження та розбудови культурно
історичної спадщини українського народу. 
Основними напрямками діяльності лабо-
раторії є навчальнометодична, науково
дослідна та виховна робота. Співробітники 
працюють над науководослідною темою 
«Традиційна культура Поділля в контек-
сті національного виховання», постійно 
беруть участь у міжнародних і всеукраїн-
ських наукових конференціях, симпозіу-
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мах, фестивалях. Опубліковано понад 30 
статей з теми дослідження та кілька посіб-
ників, які впроваджено в навчальний про-
цес. Лабораторія співпрацює з Інститутом 
мистецтвознавства, фольклористики та ет-
нології ім. М. Т. Рильського НАН України, 
Національною спілкою майстрів народно-
го мистецтва України, Обласним центром 
народної творчості, музейними установа-
ми Вінницької області, Інститутом історії 
та культурної антропології Варшавського 
університету (Польща). Упродовж 2011 р. 
понад 1 000 студентів і співробітників уні-
верситету взяли участь у майстеркласах з 
традиційних подільських ремесел. Етно-
графічний музей, що діє при лабораторії, 
відвідали понад 200 колективних екскур-
сій з Вінниці й області, України, близького 
та далекого зарубіжжя. 

Упродовж багатьох років у Вінницько-
му державному педагогічному університе-
ті імені Михайла Коцюбинського успішно 
функціонують наукові школи, які розгля-
даються як важливий компонент науко-
вої діяльності й одне з основних джерел 
попов нення професорськовикладацького 
складу новими докторами та кандидата-
ми наук.

У науковій школі «Застосування сучас-
них технологій навчання в закладах про-
фесійної освіти» (керівник — доктор пе-
дагогічних наук, професор Р. С. Гуревич) 
працюють 2 доктори і 12 кандидатів наук. 
Тут здійснюються фундаментальні роз-
робки з організації навчального процесу в 
професійнотехнічних і вищих навчальних 
закладах, зокрема з використанням сучас-
них інформаційних технологій та іннова-
ційних методик навчання в підготовці фа-
хівців у ПТНЗ і ВНЗ І–IV рівнів акредитації.

Організовано діяльність експери-
ментального педагогічного майданчика 
МОНмолодьспорту України і НАПН Украї
ни на базі МВПУ №  4 м. Вінниці з проблем 
застосування комп’ютерних інформацій-
них технологій (1994–2004 рр.), роботу 
якого схвалено Президією НАПН Украї-

ни. Отримано кілька нагород на вистав-
ках «Сучасна освіта в Україні». Протягом 
останнього часу видано низку моногра-
фій, підручників і посібників, серед яких 
«Інформаційнокомунікаційні технології в 
навчальновиховному процесі»; «Мульти-
медійні засоби навчання»; «Теорія і прак-
тика навчання в професійнотехнічних 
закладах»; «Інформаційні технології на-
вчання» та інші. Проведено 10 міжнарод-
них науковопрактичних конференцій з 
проблеми сучасних інформаційних техно-
логій та інноваційних методик навчання в 
підготовці фахівців у ПТНЗ і ВНЗ I–IV рів-
нів акредитації. За час роботи школи під-
готовлено 3 доктори та 55 кандидатів наук 
з педагогічних спеціальностей. У школі 
опубліковано понад 600 наукових праць, з 
них близько 100 — в зарубіжних виданнях. 
Досягнення школи добре відомі в Україні 
та за кордоном, а основні наукові результа-
ти ідентичні зразкам світового рівня.

У 80х роках минулого століття на ка-
федрі фізики засновано наукову школу, яка 
успішно працює в галузі теорії і методики 
навчання фізики у вищих і середніх на-
вчальних закладах (науковий керівник — 
доктор педагогічних наук, професор 
В. Ф. Заболотний). Творчий колектив шко-
ли у складі 2 докторів наук, 6 кандидатів 
наук, аспірантів і магістрантів спрямовує 
свою діяльність на розвиток теорії і мето-
дики навчання фізики у вищій і загально-
освітній школі, компетентнісну підготов-
ку майбутніх учителів фізики засобами 
інформаційнокомунікаційних технологій 
навчання. Протягом останніх років вида-
но монографію «Формування методичної 
компетентності майбутнього учителя фі-
зики засобами мультимедіа», 5 навчальних 
посібників. Колектив школи двічі виборю-
вав грант облдержадміністрації. Протягом 
останніх п’яти років підготовлено 1 док-
тора і 5 кандидатів наук зі спеціальнос-
ті 13.00.02 — теорія і методика навчання 
(фізика, інформатика, астрономія). Колек-
тивом школи опубліковано понад 400 на-
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укових праць у фахових виданнях. Наукові 
здобутки представників школи добре відо-
мі на теренах України, близького зарубіж-
жя, Німеччини, Ізраїлю, Чехії. 

Вагомими є здобутки наукової школи 
з дослідження категорійної граматики 
української мови (керівник — доктор філо-
логічних наук, професор Н. Л. Іваницька). 
Наукові інтереси, світоглядна позиція про-
фесора Н. Л.  Іваницької постійно зорієнто-
вані на розв’язання низки актуальних про-
блем сучасної лінгвістики, комплексний 
підхід до аналізу мовних реальностей, 
отримання обґрунтованих, переконливих 
і нестандартних висновків. У граматичній 
школі з вивчення словосполучення і ре-
чення української мови працюють 3 докто-
ри і 8 кандидатів філологічних наук. Про-
фесор Н. Л. Іваницька опублікувала понад 
200 наукових праць. Основні результати 
наукової продукції ідентичні зразкам сві-
тового рівня.

Наукова школа «Вивчення впливу фі-
зичних навантажень різного спрямування 
на функціональну та фізичну підготовле-
ність учнівської та студентської молоді» 
(керівник — доктор педагогічних наук, 
про фесор Ю. М. Фурман) заснована в 1993 р. 
У школі працюють 1 доктор і 7 кандидатів 
наук, якими опубліковано понад 300 ро-
біт у вітчизняних і зарубіжних виданнях. 
Молодих спеціалістів готує аспірантура. 
Серед основних наукових досягнень вар-
то згадати розробку методики визначення 
оптимального діапазону величини фізич-
них навантажень з урахуванням функціо
нальної підготовленості організму; роз-
робку програми занять з веслування на 
байдарках з урахуванням функціональної 
підготовленості спортсменів для цілеспря-
мованого стимулювання аеробних та ана-
еробних процесів енергозабезпечення; ви-
значення параметрів внутрішньої сторони 
навантажень, які можуть слугувати крите-

З досвіду викладання фізики, 2011 р.
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рієм напруження фізіологічних систем ор-
ганізму під час спортивних тренувань. До 
цього переліку варто додати успіхи у між-
народних і всеукраїнських наукових кон-
курсах.

Проблематика наукової школи «Вивчен-
ня питань дошкільної та початкової освіти» 
(науковий керівник — доктор педагогічних 
наук, професор Г. С. Тарасенко) передбачає 
оновлення методологічних підходів до тео-
рії і методики навчання та виховання дітей 
5–10 років (аспект естетизації навчально
виховного процесу в ДНЗ та школі І сту-
пеня); розробку фахових координат реа-
лізації педагогом гуманітарнотворчого 
підходу до навчальновиховної роботи з 
діть ми; прикладні розробки з технологіза-
ції навчальновиховного процесу в контекс
ті наступності дошкільної та початкової 
освіти. За авторськими виховними техноло-
гіями («Дивосвіт», «Паросток», «Росинка») 
працюють ДНЗ № 9, 10, 27, 34 м. Він ниці, 
ДНЗ «Пролісок» (м. Іллінці); Борівський 
ДНЗ «Сонечко» (Чернівецький рн); СЗОШ 
№ 1, 5, 7, 10, 18, 27, 35 м. Вінниці; Глибочанська 
ЗОШ (Тростянецький рн), Джуринська 
ЗОШ (Шаргородський рн); Комсомольська 
ЗОШ (Козятинський рн), Великорусавська 
ЗОШ (Томашпільський рн); Немирівська 
школаінтернат (м. Немирів). 

Крім того, особлива увага приділена 
вивченню шляхів фахової підготовки вчи-
теля на основі взаємозв’язку естетичної й 
екологопедагогічної діяльності. Розробле-
но і впроваджується в педагогічний процес 
ВНЗ авторський міждисциплінарний курс 
«Екологоосвітня естетика».

Основні ідеї гуманітаризації освітнього 
середовища засобами екологічної естетики 
відображено в 4 монографіях, 20 посібни-
ках. Загалом у школі опубліковано більше 
300 наукових праць. Започатковано прове-
дення Всеукраїнської науковопрактичної 
конференції «Актуальні проблеми фор-
мування творчої особистості педагога в 
контексті наступності дошкільної та по-

чаткової освіти». У період розбудови на-
укової школи підготовлено 9 кандидатів 
педагогічних наук, які плідно працюють в 
контексті реалізації гуманітарнотворчого 
підходу до освітнього процесу. Продовжу-
ється робота над кандидатськими і док-
торськими дослідженнями. Функціонує 
аспірантура і докторантура. 

Проблема, над якою працюють 
представ ники школи з антропогенного 
ланд шафтознавства (керівник — док-
тор ге о гра фічних наук, професор Г. І. Дени
сик) — ре гіональні ландшафти: суть, струк
тура та раціональне використання. Склад 
виконавців: 1 доктор і 12 кандидатів наук. 
За час роботи школи підготовлено 18 кан
дидатів наук з географічних спеціаль-
ностей. За основною проблемою школи 
працюють також фахівцігеографи Уман-
ського, Криворізького, Мелітопольсько-
го державних педагогічних і Кам’янець
Подільського, Луганського національних 
університетів. Функціонує аспірантура. 
Представниками школи опубліковано по-
над 350 наукових праць, у тому числі — в 
зарубіжних наукових виданнях. Широке 
визнання серед науковців отримали серії 
монографій «Ант ропогенні ландшафти 
Поділля» (з 10 запланованих опубліковано 
6 книг), «Природа і ландшафти України» 
(опубліковано 3 книги з 6 запланованих), 
готується до видання нова серія моногра-
фій «Антропогенні ландшафти України». 

З 1981 р. на кафедрі біології працює нау-
кова школа з фізіології росту і розвитку рос-
лин (керівник — доктор біологічних наук, 
професор В. Г. Кур’ята), яка займається ви-
вченням впливу синтетичних регуляторів 
росту рослин на морфогенез, донорно
акцепторні відносини і продукційні про-
цеси сільськогосподарських культур. За-
галом представниками школи захищено 
1 докторську і 7 кандидатських дисертацій, 
опубліковано більше 200 наукових праць у 
вітчизняних і зарубіжних виданнях. Серед 
них — 2 колективні монографії і 10 держав-
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них патентів на винаходи і корисні моделі. 
Молоді вчені систематично презентують 
матеріали власних досліджень на вітчиз-
няних і міжнародних конференціях, науко-
вих семінарах провідних наукових центрів 
країни. У 2011 р. науковий проект «Техно-
логії застосування ретардантів для підви-
щення продуктивності олійних культур 
та покращення якості харчових та техніч-
них олій» (автори — Т. І. Рогач, І. В. Кур’ята, 
О. О. Ходаніцька і С. В. Поливаний) був 
представлений на Форумі молодих новато-
рів (м. Київ). 

Особливої ваги в університеті останнім 
часом набула наукова робота молоді. Про-
довжила роботу Рада молодих учених і спе-
ціалістів, пропонуючи нові нестандартні 
форми науководослідної роботи. Створен-
ня Ради покликано сприяти ефективній та 
результативній науководослідній роботі 
молодих учених і спеціалістів університе-
ту, підтримувати на ступність наукових до-
сліджень, активізувати процес підвищення 
наукової кваліфікації молодих учених і спе-
ціалістів, сприяти професійному зростанню 
наукової молоді, висувати кандидатури мо-
лодих науковців на здобуття премій, грантів, 
стипендій і закріпленню кращих молодих 
наукових кадрів у штаті університету, роз-
вивати молодіжні наукові ініціативи, орга-
нізовувати і проводити наукові конферен-

ції, семінари, конкурси наукових 
робіт, диспути, круглі столи й інші 
науковометодичні заходи, сприяти 
представленню, захисту і реаліза-
ції професійних, інтелектуальних, 
юри дичних, соціальнопобутових 
ін тересів і прав молодих учених і 
спеціалістів.

Вагомі здобутки молодих нау
ковців університету належно оці-
нює держава. Протягом останнього 
часу Стипендію Кабінету Міністрів 
України для молодих учених отри-
мували доценти В. М. Воловик, 
Т. П. Зузяк, О. О. Деркач, Л. М. Ко-
валь.

Ректорат сприяє наданню молодим 
ученим інформаційної, методичної й ор-
ганізаційної допомоги при підготовці 
дисертаційних робіт, покращенню ін-
формаційного забезпечення наукової 
діяльності, зокрема вільного доступу 
до інформаційних ресурсів всесвітньої 
комп’ютерної мережі Іntеrnеt. Молоді вче-
ні залучаються до виконання держбюд
жетних тем, результати їхньої діяльності 
висвітлюються в засобах масової інформа-
ції, в тому числі й на сторінках універси-
тетської газети «Педагог», фінансується 
участь молодих учених у наукових конфе-
ренціях і семінарах.

В університеті проводиться низка за-
ходів для виявлення перспектив вико-
ристання здібностей молодих вчених, 
стимулювання підвищення їхнього про-
фесійного рівня. Ректорат сприяє прохо-
дженню стажування молодих науковців 
у провідних вищих навчальних закладах 
і наукових установах України, надає ін-
формаційну підтримку для участі в між-
народних програмах і проектах, сприяє 
опублікуванню молодими вченими ре-
зультатів наукових досліджень у фахових 
виданнях, у тому числі в «Наукових за-
писках Вінницького державного педаго-
гічного університету» й інших збірниках 
наукових праць відповідного профілю.

Досліди з фізіології рослин, 2011 р.
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Важливим компонентом наукової ді-
яльності навчального закладу є науково
дослідна робота студентів. Щороку в 
університеті працює близько 200 студент-
ських наукових гуртків, проблемних груп, 
інших молодіжних наукових об’єднань. Ви-
сокою активністю характеризується участь 
студентів у ІІ етапі Всеукраїнських сту-
дентських олімпіад і ІІ турі Всеукраїнських 
конкурсів студентських наукових робіт, де 
вони протягом 2004–2011 рр. вибороли від-
повідно 67 і 70 призових місць.

Варто зазначити, що у 2004–2011 рр. сту-
денти університету опублікували понад 
7600 наукових статей.

Вінницький державний університет ак-
тивно співпрацює з органами регіональної 
та міської державної влади, а також наукови-
ми установами України. Функціонує спіль-
на з Інститутом педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України науководослідна 
лабораторія з проблем упровадження в на-
вчальний процес нових інформаційних 
технологій (науковий керівник — профе-

сор Р. С. Гуревич) та спільний з Інститутом 
української мови НАН України Граматич-
ний центр (науковий керівник — професор 
Н. Л. Іваницька). Упроваджуємо передовий 
досвід Національного педагогічного уні-
верситету імені М. П. Драгоманова, Хар-
ківського національного педагогічного 
університету імені Г. Сковороди, Терно-
пільського національного педагогічного 
університету імені В. Гнатюка, Волинсько-
го національного університету імені Лесі 
Українки та інших вищих навчальних за-
кладів щодо організації наукової діяльнос-
ті викладачів і студентів, інтеграції освіти 
і науки. Викладачі університету проходять 
стажування в провідних вищих навчаль-
них закладах і науководослідних інститу-
тах України: Національному університеті 
імені Тараса Шевченка, Національному 
інституті фізичного виховання і спорту, 
Інституті української мови НАН України, 
Інституті соціальної та політичної психо-
логії АПН України, Інституті історії НАН 
України та інших. 

Президія Міжнародної конференції «Сучасні інноваційні технології та інноваційні методики 
навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми»
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Розвивається міжнародне співробіт-
ництво. У 2004–2011 рр. укладено 20 угод 
з російськими (Тульський державний уні-
верситет, Костромський державний уні-
верситет, Російський новий університет 
(м. Воронеж), Науководослідний інститут 
фізичної культури (м. СанктПетербург), 
Воронезький державний університет, Во-
ронезький інститут високих технологій), 
польськими (Гуманітарноприродничий 
університет імені Яна Кохановського 
(м. Кельце), Інститут медичної техніки та 
апаратури (м. Забже), Поморська Академія 
(м. Слупськ), КуявськоПоморська вища пе-
дагогічна школа (м. Бидгощ), Варшавський 
державний університет, Жешувський дер-
жавний університет, Жешувська політехні-
ка), білоруськими (Білоруський державний 
університет фізичної культури (м. Мінськ), 
Гомельський державний університет іме-
ні Франциска Скорини, Вітебський дер-
жавний університет імені Петра Машеро-
ва), американськими (Південносхідний 
Міссурійський державний університет 
(м. КейпЖірардо), молдавськими (Киши-
нівський державний педагогічний універ-
ситет імені І. Крягне, Придністровський 
державний університет імені Тараса Шев-

ченка) та німецькими (Дармштадський 
технічний університет) вищими навчаль-
ними закладами. За останні чотири роки 
їх кількість збільшилась у чотири рази. 

Вінницький державний педагогічний 
університет бере участь у різноманітних 
міжнародних освітніх організаціях, про-
грамах і проектах. Ефективно функціонує 
міжнародна програма обміну науково
методичною інформацією та сприяння 
розвитку новітніх технологій навчання 
«TESOLUkraine». У рамках програми «Під-
вищення квалі фікації викладачів німецької 
мови, що працюють у державних навчаль-
них закладах і закладах позашкільної осві-
ти та співпрацюють з ГетеІнститутом» на 
базі ВДПУ був організований та успішно 
працює протягом 8 років Центр з вивчення 
німецької мови. Програмою академічних 
обмінів DAAD (Німеччина) організовуєть-
ся та фінансується наукове стажування ви-
кладачів німецької мови університету в Ні-
меччині. Крім того, викладачі навчального 
закладу є членами Міжнародної організа-
ції вчителів англійської мови як іноземної 
(IATEFL), Українського товариства з ви-
вчення англійської мови (USSE), Європей-
ського товариства з вивчення англійської 
мови (ESSE).

Підписання угоди  
про співробітництво 

між педуніверситетом  
та Південносхідним 
університетом штату 

Міссурі, 2010 р.
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З перших кроків — урочистої посвяти 
першокурсників у студенти педуніверситету 
1 вересня — починається складний і трива-
лий процес виховання майбутнього вчителя. 

У Вінницькому державному педагогіч-
ному університеті імені Михайла Коцю-
бинського розроблена та сформована влас-
на система виховної роботи, яка покладена 
в основу реалізації виховних завдань та зо-
рієнтована на підготовку фахівців, здатних 
забезпечити розвиток, збагачення і збере-
ження національної культури й природ-
ного середовища, підготовку національної 
інтелігенції. 

Для вдосконалення організації і про-
ведення виховної роботи зі студентською 
молоддю та поліпшення методичного за-
безпечення виховного процесу в педуні-
верситеті у вересні 2003 р. створено відділ 
виховної роботи. 

Організацію, керівництво, координа
цію та контроль за проведенням виховної 
роботи серед студентської молоді, про-
світницької та профорієнтаційної роботи, 
вирішенням соціальних питань, забезпе-
ченням взаємодії ректорату та профкому 
педуніверситету, проведенням громадсько
політичних та культурнопро світницьких 
заходів, взаємодією з питань виховного 
процесу з державними установами, гро-
мадськими та молодіжними організація-
ми, адміністративними органами та ЗМІ, 
збереженням та розвитком традицій уні-
верситету здійснює проректор з науково
педагогічної роботи. З 2003 р. цю посаду 
обіймає кандидат історичних наук, до-
цент О. І. Криворучко.

Виховна робота в педуніверситеті має 
чітку структуру: 

— проректор науковопедагогічної ро-
боти;

— відділ виховної роботи;
— заступники деканівдиректорів ін-

ститутів, декана факультету з виховної ро-
боти;

— координатори виховної роботи ка-
федр;

— рада з виховної роботи;
— соціальнопсихологічна служба;
— рада профілактики порушень дисци-

пліни;
— художня рада;
— інститут наставників академічних 

груп.
Виховний процес здійснюється на базі 

або із залученням університетських під-
розділів, до яких належать: 

— профспілковий комітет;
— санаторійпрофілакторій «Педагог»;
— рада студентського самоврядування;
— студентські ради гуртожитків;
— студентський клуб;
— народні та самодіяльні художні ко-

лективи;
— спортивний клуб;
— лабораторія з етнології Поділля;
— музей історії університету;
— музей Михайла Коцюбинського;
— музей етнології Поділля;
— навчальноінформаційний центр: га 

зета «Педагог», газета «Студентська те-
риторія», студентське радіо «Юнітон», 
на вчальнотворче об’єднання «Світ у фо
то об’єктиві», Клуб українського кіно;

— бібліотека;
— добровільні студентські об’єднання: 

хорові колективи, танцювальні колективи, 
драматичні студії, гуртки, секції, ансамблі, 
клуби, об’єднання, студії, загальноунівер-
ситетські об’єднання;

— групи волонтерів.
Виховна робота в університеті реалі-

зується через учену раду, ректорат, раду з 

виХовНа та культурНо-просвітНицька  
роБота у ГлоБаліЗоваНоМу світі 
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Цент ром та координатором 
виховного процесу є рада з ви-
ховної роботи. До складу ради 
входять методисти відділу з 
виховної роботи, заступники 
деканівдиректорів ін  сти тутів, 
декана факультету з ви ховної 
роботи, практичні психологи 
соціальнопсихологічної служ-
би відділу, культорганізатор, 
голова профспілкового комі-
тету, завідувач студентським 
клубом, редактор газети «Пе-
дагог», завідувач навчально
на у кової лабораторії з ет-
нології Поділля, заступник 
директора бібліотеки, голова 
студентського самоврядування 
університету.

Відділ виховної роботи співпрацює з 
державними установами, громадськими та 
молодіжними організаціями, культурно

Посвята у студенти педуніверситету, 2006 р.

Виїзний концерт студентів університету, 2003 р.

виховної роботи, інститути, факультет, ка-
федри, академічні групи, студентське са-
моврядування та профспілковий комітет. 
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освітніми закладами, зарубіжними пред-
ставництвами, адміністративними орга-
нами та ЗМІ. Щорічно відділ поповнює 
методичну базу матеріалів з пріоритетних 
напрямків: національного виховання, пат
ріотичного виховання, правового вихован-
ня, моральноестетичного, екологічного, 
фізичного виховання. За останні п’ять ро-
ків видано 5 методичних посібників на до-
помогу наставникам академічних груп.

З лютого 2006 р. в педуніверситеті діє 
соціальнопсихологічна служба для пси-
хологічного забезпечення та підвищення 
ефективності навчальновиховного про-
цесу. Її співробітники працюють за таки-
ми напрямками: психодіагностична ро-
бота, психопрофілактика, психологічна 
просвіта, корекційновідновлювальна та 
реабілітаційна робота, консультативна 
робота. 

Для підвищення ефективності правово-
го виховання у 2003 р. створено раду про-
філактики правопорушень і злочинності 
серед студентів. За спеціально розробле-
ним планом працює «Правовий всеобуч» 
для студентів та їхніх батьків.

Художня рада університету створювалася 
для реалізації творчого потенціалу студен-
тів та викладачів, моніторингу мистецьких 
та культурнопросвітницьких заходів, пого-
дження концепцій свят, оглядів, фестивалів.

Значна роль в особистісному розвит
ку майбутнього професіонала належить 
інституту наставників академічних груп, 
які використовують різні форми організа-
ції виховної роботи, а саме: виховні бесіди, 
диспути, «круглі столи», тематичні вечори, 
студентські конференції, екскурсії, кон-
курси, гуртки різного спрямування, зустрі-
чі з відомими людьми, науковопошукову 
діяльність, презентації тощо.

Святоярмарка «Подільська осінь», 2007 р.
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Органом студентського самоврядування 
у Вінницькому державному педагогічному 
університеті імені Михайла Коцюбинсько-
го є рада студентського самоврядування, до 
якої входять представники інститутів, фа-
культету на чолі з головою ради. 

Важливим напрямком організаційно
виховної і культурноосвітньої діяль-
ності є робота в гуртожитках педунівер-
ситету. За сприяння студентської ради 

гуртожитків для їх мешканців прово-
дяться вечори відпочинку, тематичні 
конкурси, чемпіо нати з футболу, шахів, 
шашок та дарцу тощо. 

У 2003 р. започатковано гарну традицію: з 
нагоди святкування Міжнародного Дня сту-
дентів та за підсумками навчального року 
вручається ректорська відзнака «Кращий 
студент Вінницького державного педаго-
гічного університету імені Михайла Коцю-
бинського». Нагородженим ректорською 
відзнакою студентам коштом 10% фонду 
соціальної допомоги встановлюється впро-
довж навчального року доплата до стипендії 
в розмірі 25% мінімального розміру одно-
разової академічної стипендії для студен-
тів вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівня 
акредитації. Від започаткування традиції 
вручено понад сто ректорських відзнак.

У педуніверситеті діє студентський 
клуб, який відповідає різноманітним за-
питам студентів. Протягом багатьох років 
носіями народних традицій, культурної 
спадщини в педуніверситеті є п’ять колек-
тивів, які мають звання «народних»: на-
родна хорова капела, народна жіноча хо-
рова капела, народний оркестр народних 
інструментів, народний фольклорний гурт 

Колективи ПГФ — учасники конкурсу «Педагогіка танцю», 2012 р.
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«Щедрик», народний ансамбль пісні і тан-
цю «Веснянка». 

Протягом останніх п’яти років фон-
дова колекція (майже 4 тис. предметів) 
навчальнонаукової лабораторії з етнології 
Поділля педуніверситету стала знаною в 
області та за її межами, неодноразово запро-
шувалась до участі в обласних виставках. З 
2006 р. проводяться майстеркласи з народ-
них ремесел та декоративноприкладного 
мистецтва Поділля: ви шив ки, соломопле-
тіння, гончарства, витинанкарства, бісеро-
плетіння, народної іграшки, малювання на 
склі тушшю. Носієм традиційної культу-
ри українського народу в педуніверситеті 
став фольклорноетнографічний колектив 
«Душі криниця».

Для підвищення ефективності профі-
лактичної роботи серед студентської моло-
ді щодо здорового способу життя та зміц-
нення здоров’я щороку традиційно двічі 
на навчальний рік проводяться науково
практичні конференції, якими охоплю-
ються студенти молодших курсів.

Щороку в інститутах, на факультетах 
поновлюються соціальні паспорти контин-
генту студентів таких категорій: сироти, 
чорнобильці, інваліди, напівсироти, сту-
денти з багатодітних сімей, студентські 
родини, студентські сім’ї. 

Значну роль у виховній роботі відіграє 
діяльність добровільних студентських 
об’єднань. Тільки в останній навчальний 
рік у педуніверситеті діяли 3 хори, 14 тан-
цювальних колективів, 7 драматичних сту-
дій, 13 гуртків, 38 секцій, 16 ансамблів, 23 
клуби, 4 творчих об’єднання, 9 студій та 10 
загальноуніверситетських об’єднань, що 
охоплювали понад 3 тис. студентів. 

З 2006 р. за активного сприяння відділу 
виховної роботи та клубу інтелектуальних 
ігор Вінницького державного педагогічного 
університету проводиться відкритий чемпі-
онат з гри «Що? Де? Коли?» за участю команд 
педуніверситету та командпредставників 
інших навчальних закладів міста Вінниці. 

Нестримний запал жартів, ексклюзивні 
номери розважальних програм — так мож-

на охарактеризувати атмосферу роботи 
клубу КВК педуніверситету.

Уже традиційним стало проведення 
виставок творчих робіт студентів і викла-
дачів «Дари осені», «Зимова фантазія»; 
зборів першокурсників за участю їхніх 
батьків; днів відкритих дверей інсти-
тутів, факультетів; свят проводів зими і 
зустрічі весни; акції «Подаруй бібліоте-
ці книгу»; днів культури в університеті; 
тижнів слов’янської писемності й куль-
тури; зустрічей студентів та викладачів 
з ветеранами Великої Вітчизняної війни, 
зустрічів з представниками правоохо-
ронних органів, державних установ, гро-
мадських організацій тощо. Студенти ак-
тивно реалізують волонтерську програму 
«Рівний — рівному». 

Упродовж багатьох років улюблени-
ми серед студентської молоді є конкурс 
«Красуня університету» та спортивно
розважальне змагання «Козацькі розваги». 
Яскравим та пізнавальним видовищем для 
студентів є святоярмарок «Народна куль-
тура Поділля в контексті Європейської 
спадщини».

Щороку відбувається фестиваль худож-
ньої самодіяльності педуніверситету. 

Стабільно зростає кількість загально-
університетських заходів (від 82 у 2006/07 
навчальному році до 130 — у 2010/11).

З 2009 р. з ініціативи відділу виховної 
роботи на базі педуніверситету прово-
диться щорічна регіональна наукова кон-
ференція «Виховання молоді на принци-
пах християнської моралі».

Готуючись до сторічного ювілею уні-
верситету, у 2011 р. було започатковано гар-
ну традицію — урочисту ходу до міського 
пам’ятника Михайла Коцюбинського з на-
годи випуску студентів педуніверситету, а 
також конкурси «Співучий голос універси-
тету» та «Педагогіка танцю».

У педуніверситеті діє цілеспрямована 
й ефективна система виховної роботи, яка 
сприяє підвищенню рівня свідомості сту-
дентів, розвитку їхньої духовності і куль-
тури, визначенню громадянської позиції. 
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Витоки сучасної структури адміні 
стративногосподарських служб універ-
ситету можна простежити із заснування 
вчительського інституту 1912 р. Головним 
адміністратором інституту був його ди-
ректор; обов’язки діловода виконував один 
з викладачів за додаткову плату; сторож, 
крім основ них обов’язків, доглядав за бу-
дівлею, опаленням, прибиранням при-
міщення та двору. На початку 1930х років 
адміністративнотехнічний персонал інсти-
туту був представлений 16 особами. Сьогод-
ні адміністративногосподарську діяльність 
в університеті здійснюють п’ять структур-
них підрозділів, у складі яких працює понад 
150 осіб.

Рушійною силою університету, без-
умовно, є його працівники. Адже недарма 
вважають, що кадри вирішують усе. Ними 
в університеті займається відділ кадрів, 
який налічує п’ять осіб.

Робота відділу кадрів полягає в оформ-
ленні документації з особового складу: 

наказів про зарахування та переведення, 
звільнення працівників, надання відпусток, 
оформлення пенсійних документів, кон-
курсів, звітів, роботи зі студентами, призов
никами, військовозобов’язаними тощо.

Очолює відділ кадрів Алла Анатоліївна 
Алєксєєва, яка працює в університеті з бе-
резня 1999 р., а на посаді начальника відді-
лу кадрів — з вересня 2004 р. Під її керів-
ництвом працюють чуйні й відповідальні 
за свою роботу працівники. 

Канцелярія університету є структур-
ним підрозділом, на який покладено орга-
нізацію діловодства в університеті. Уже на 
початку 1930х років було створено канце-
лярію інституту. Тривалий період (6070ті 
роки ХХ ст.) її очолювала Є. І. Богова. Сьо-
годні тут працюють завідувач підрозділу 
Р. Л. Костюкевич (з 1981 р.) та працівники 
В. М. Василенко, Н. М. Дегтярь. 

У своїй діяльності канцелярія керуєть-
ся нормативними документами, Статутом 
університету, Правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, вка-
зівками ректора університе-
ту. У тісній співпраці з усіма 
підрозділами університету 
кан целярія організовує діло-
водство на підставі інструкції 
з діловодства в університеті, 
яка встановлює вимоги до до-
кументування управлінської 
інформації та організації ро-
боти з документами в універ-
ситеті, здійснює реєстрацію 
та облік документів, органі-
зовує документообіг, форму-
вання справ, їх зберігання та 
підготовку до передачі в ар-
хів університету.

адМіНістративНо-Господарське 
Життя уНіверситету 

Оновлений хол навчального корпусу № 3
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Важливою ланкою структури універ-
ситету, двигуном фінансової діяльності є 
відділ бухгалтерського обліку, звітності та 
планування, який підпорядковується без-
посередньо ректору університету. 

Бухгалтерія як окремий підрозділ у 
структурі навчального закладу з’явилася 
в 1932/33 навчальному році. Відтоді основ
не завдання відділу — ведення бухгал-
терського обліку, звітності та планово
фінансової роботи університету.

За цими сухими канцелярськими сло-
вами стоїть напружена і відповідальна 

праця симпатичних, толерантних і ква-
ліфікованих спеціалістів: керівника відді-
лу — головного бухгалтера Л. П. Буркової, 
одинадцяти бухгалтерів, трьох економіс-
тів і одного інженерапрограміста. У їх-
ній компетенції — складання кошторису 
і штатного розпису — найважливіших 
документів, без затвердження яких не-
можливе функціонування університету. 
Фахівці бухгалтерії вчасно і оперативно 
роблять необхідні розрахунки і нараху-
вання для виплати стипендії студентам, 
заробітної плати співробітникам універ-

ситету, проводять фінан-
совий супровід господар-
ських операцій: закупівлі 
комп’ютерної та офісної тех-
ніки, навчальних матеріалів 
і приладів, капітальних та 
поточних ремонтів.

Фінансовий облік орга-
нізований на базі автомати-
зованої системи управління 
базами даних. 

Юридичний відділ уні-
верситету створений 2004 
року. Основним завданням 
відділу є організація право-
вої роботи, спрямованої на 

Університетська 
бібліотека після 
ремонтних робіт

Мистецький центр університету, 2012 р.
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правильне застосування, неухильне додер-
жання вимог актів законодавства, інших 
нормативних документів керівниками та 
працівниками університету під час вико-
нання покладених на них завдань і посадо-
вих обов’язків, а також організація претен-
зійної і позовної роботи, представництво в 
установленому законом порядку інтересів 
університету в судах та інших органах дер-
жавної влади і місцевого самоврядування, 
підприємствах, установах і організаціях 
під час розгляду правових питань і спорів, 

сприяння додержанню законності в реалі-
зації прав трудового колективу під час ви-
рішення ним питань виробничого характе-
ру і соціального розвитку.

Очолює юридичний відділ Юлія Вале-
ріївна Таран, яка працює в університеті з 
вересня 2004 р., а на посаді начальника 
юридичного відділу — з вересня 2007 р. 

Господарська служба. Рівень навчаль
новиховного процесу будьякого навча
льного закладу, крім кадрового та на у ково
методичного забезпечення, визначає ться 

станом його матеріальнотех ніч
ної бази.

Упродовж 100річної історії 
Вінницького державного педаго-
гічного університету імені Ми-
хайла Коцюбинського відбувався 
поступальний процес будівниц
тва та реконструкції навчальних 
кор пусів, гуртожитків, об’єктів 
соціальнокультурного та спор-
тивного призначення тощо. І в 
цьому велика заслуга керівни-
ків, які за участі та підтримки 
професорськовикладацького 
персоналу, працівників госпо
дарської служби, студентів ство
рили надійний фундамент ус
пішної роботи та впевненого 
розвитку університету. 

Особливо привабливого зов
нішнього вигляду університет 
набув за останні роки, коли його 
ректором став О. В. Шестопа-
люк. Впорядковано територію 
уні верситетського містечка, по 
всьому його периметру облашто
вано місця відпочинку, відре-
монтовано навчальні корпуси, 
бібліотеку, мистецький центр, 
аудиторії, кабінети, які набули 
справді європейського вигляду. 
Окрасою університетського міс-
течка стала Фонтанна площа, де 
відбуваються основні загально 
університетські свята (посвята 

Біг Бен — символ Лондона  
на територій університетського містечка
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першокурсників у студенти педуніверсите-
ту, святаярмарки, студентські дискотеки, 
різноманітні конкурси тощо). Облаштова-
но алею, де розташовано погруддя класи-
ків вітчизняної педагогіки. Своєрідною 
візиткою закладу став пам’ятник Михайлу 
Коцюбинському, який було споруджено за 
кошти університету та благодійні внес
ки працівників і студентів. Не менш важ-

ливим доповненням цьому є 
спортивнотренажерний комп
лекс зі штучним покрит тям. 
Створено музейний комплекс, 
який включає музеї: історії 
університету, Михайла Коцю-
бинського, етнології Поділ ля, 
сучасний навчальнопро світ
ницький центр.

Сьогодні в університеті є  
3 навчальних корпуси, 5 гур-
тожитків на 2800 місць, їдаль-
ня, санаторійпрофілакторій, 
3 спортивних зали, майстерні 
тощо. Всі ці споруди та будів-
лі розташовані на території, 
площа якої становить 6,1 га. 

Їхню життєдіяльність забезпечує відділ з 
експлуатації будинків та споруд, до скла-
ду якого входить понад 100 працівників. 
Це великий структурний підрозділ, на 
який покладено відповідальність щодо 
утримання, а також значною мірою і вдо-
сконалення матеріальнотехнічної бази. 
Сьогодні цю роботу координує проректор 
з господарської роботи М. В. Підболячний.

Улюблене місце студентів

Фонтанна площа, 2012 р.
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В умовах трансформації економі-
ки України — переходу від командно
адміністративної до ринкової економіки, 
розвитку конкуренції й підприємництва — 
гостро постає проблема соціального захис-
ту населення. 

Основою соціальної підтримки освітян 
університету уже майже 100 років поспіль 
є його первинна профспілкова організація. 
Перші відомості про її діяльність з’являються 
у 1922 р. Саме тоді було укладено колектив-
ний договір працівників Він ницького інсти-
туту народної освіти, в якому зазначалось, 
що працівники закладу обов’язково повинні 
бути членами профспілки. Розглядалися 
плани роботи серед неписьменних, пробле-
ми матеріального ста  новища викладачів і 
працівників, створення фонду взаємодо-
помоги. Профспілка «РОБОС» (робітники 
освіти) об’єднувала не тільки колектив ін-
ституту народної освіти, а й усіх навчальних 
закладів краю. 17 вересня 1923 р. губернське 
правління профспілки прийняло рішення 
про створення секції наукових працівників. 
В організаційний період її очолював профе-
сор Вінницького інституту народної освіти 
М. Безбородько. У роботі секції особлива 
увага приділялась налагодженню зв’язків 
між науковцями, світоглядним проблемам і 
краєзнавчим питанням. На засіданнях бюро 
та загальних зборах проводились дискусії 
щодо удосконалення методики викладання 
навчальних предметів, відзначалися юві-
лейні дати видатних вчених та письменни-
ків, затверджувалися розподіли академіч-
ного навантаження та квартальні плани 
роботи, розподілялися путівки на курортне 
лікування.

Профспілкова організація сприяла на-
вчальній, науковій і творчій роботі інсти-
туту, була ще одним каналом радянізації 
навчального закладу. У 1920–1930х роках 

здійснювались «чистки» та перереєстрації 
рядів профспілки, що допомогло виявити 
велику кількість «ворогів» та «шкідни-
ків». Профспілкова організація студентів 
активно залучалася до підготовки свят-
кування 1 Травня, відзначення революцій-
них дат та подій, розвитку фізкультурного 
руху та спорту. У 1932 р. інститутська проф-
спілка налічувала 209 членів. Тривалий 
час основ ними її завданнями було нала-
годження соціокультурного побуту, відпо-
чинку студентів та викладачів інституту, 
створення каси взаємодопомоги, розвиток 
допоміжного господарства, де вирощува-
ли тварин і птахів для потреб студентської 
їдальні, допомога підшефним колгоспам 
та організаціям. Профспілка організову-
вала лекторії, культпоходи до кінотеатрів і 
драмтеатру міста з наступним обговорен-
ням кінофільмів і вистав.

У 1950–1970х роках профспілки продов
жували розвиватися як складова держав-
ного механізму. Основна функція соціаль-
ного захисту перепліталася з державними 
функціями, керівна роль комуністичної 
партії домінувала над профспілковим жит-
тям. Попри те, що основними методами 
профспілкової роботи залишалися органі-
зація соціалістичного змагання, боротьба 
за комуністичне ставлення до праці, со-
ціальний захист працівників і студентів 
інституту втілювався у реальній роботі. 
Розбудовувалося студентське містечко та 
гуртожитки. При профкомі працювали 
спортклуб, студклуб, до складу якого вхо-
дили 6 народних колективів, різноманітні 
студії та гуртки. У 1987 р. розпочав робо-
ту санаторійпрофілакторій «Педагог», де 
щороку оздоровлювались понад 1200 пра-
цівників та студентів.

Після проголошення Акта незалежнос-
ті України зросла роль профспілкового 

соціальНий ЗаХист працівНиків і студеНтів
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активу. Профком продовжив піклуватися 
про добробут, соціальний захист, відпо-
чинок, оздоровлення працівників і студен-
тів універси тету та розвиток культурно
спортивномасової роботи.

За період існування профспілкових ор-
ганізацій, як студентів, так і працівників, в 
університеті було чимало досягнень, однак 
час диктував нові зміни, нові шляхи розвит
ку, форми роботи, сфери діяльності. З ме-
тою зміцнення єдності профспілок у вирі-
шенні соціальних проблем, упорядкування 
використання коштів, прийняття спільного 
колективного договору, покращення орга-
нізаторської роботи у 2003 р. на профспіл-
ковій конференції працівників і студентів 
університету було прийнято рішення про 
об’єднання двох профорганізацій в одну, 
яку очолив В. О. Білоус. Зросла роль спіль-
ної участі членів профспілки в громадських 
справах, мистецьких заходах, активізувала-
ся колективна думка, інтерес до справи.

З 2005 р. профспілкову організацію уні-
верситету очолює М. В. Баюрко.

Сьогодні первинна профспілкова орга-
нізація університету нараховує понад 5 тис. 
осіб (серед 1100 працівників, 4070 студентів), 
діють 15 профбюро, 246 профгруп. Профспіл-

ка долучається до процесів реформування 
університетського життя, його демокра-
тизації, входження до Болонського проце-
су. Завдяки співпраці й взаєморозумінню з 
адміністрацією університету, дирекціями 
інститутів та факультетів, з усіма структур-
ними підрозділами збережено стабільність 
організації, вдалося консолідувати сили для 
розв’язання спільних проблем. 

Керуючись принципами галузевої уго-
ди між центральним комітетом профспі-
лок України та Міністерством освіти і на-
уки, молоді та спорту України для захисту 
соціальноекономічних прав працівників та 
студентів з 2005 р. укладається Колектив-
ний договір адміністрації з працівниками і 
студентами університету, який базується на 
нормативних та законодавчих актах, охоплює 
питання оплати праці та виплати стипендії; 
режиму праці, навчання і відпочинку; охоро-
ни праці та навчання; забезпечення зайня-
тості. Систематично здійснюється виплата 
заробітної плати, стипендії, їх перерахунок. 
Виконується доплата за шкідливі умови пра-
ці, медичний огляд працівників, не допуска-
ються порушення з отриманням відпускних 
та оздоровчих коштів. Проте чимало питань, 
що потребують розв’язання, пов’язані якраз із 

державним фінансуванням, яке 
за окремими статтями відсутнє з 
1990 р. 

Участь профспілки визна-
чається і в ухваленні рішень, 
нормативних документів, поло-
жень, які приймаються у ВНЗ.

Члени профспілки універси-
тету — активні учасники різно
манітних акцій із захисту соці-
альних прав та гарантій спілчан. 

Профком неодноразово на-
правляв телеграми, листи на під-
тримку вимог освітянської проф-
спілки з питань фінансування 
освіти, формування бюджету, 
рівня заробітної плати, достат-
нього рівня стипендіального 
забезпечення. За останні роки 

Представники університетської профспілки  
під час маніфестацій освітян у Києві, 2009 р.
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жодне житлове питання не вирішувалося без 
участі профспілкової організації. Зокрема 
реконструйовано один із студентських гур-
тожитків і передано на баланс міста. Житло в 
ньому отримали 48 сімей працівників універ-
ситету. Профком спільно з відділом виховної 
роботи проводить розподіл місць у студент-
ських гуртожитках. На обліку та контролі ко-
місії з житловопобутової роботи профкому 
постійно перебувають студенти пільгових 
категорій. За клопотанням профкому третій 
рік плата за гуртожиток не підвищується, си-
роти проживають безкоштовно.

Незважаючи на реформування системи 
соціального страхування, зменшення мож-
ливості оздоровлення працівників, студен-
тів та членів їхніх родин, профкому вдаєть-
ся утримувати позиції в цьому напрямку, 
здійснювати пошук альтернативних варі-
антів організації оздоровлення спілчан. 
Відтак, не маючи власної бази відпочинку, 

члени профорганізації мають змогу оздо-
ровлюватись на базах відпочинку «Чайка» 
Одеського політехнічного університету, 
«Вінниця» в с. Коблеве. Організовується 
відпочинок для спілчан за маршрутами 
вихідного дня: Умань, Почаїв, Кам’янець
Подільський, Немирів, Львів, Київ. 

Крім того, у вільний час студенти та ви-
кладачі мають змогу займатися в спортивних 
секціях, гуртках, студіях. З 2007 р. запрова-
джено спартакіади з різних видів спорту. В 
університеті постійно проводяться масові ви-
ховні та розважальні заходи, в яких профспіл-
кова організація спільно з відділом з виховної 
роботи, органами студентського самовряду-
вання теж бере активну участь. Налагоджено 
співпрацю з обласною філармонією, обласним 
академічним музичнодраматичним теат ром 
ім. М. Садовського та театром ляльок.

Якість вирішення всіх питань, якими 
опікується профспілка, значною мірою за-

Новорічне свято для дітей, 2011 р.
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лежить від стилю і методів, а також рівня 
організаційної роботи, добору активіс-
тів, навчання профактиву. Томуто про-
довжується процес підвищення мотивації 
профспілкового членства, розширення де-
мократії та плюралізму у профспілковому 
русі, дотримання принципів взаємної від-
повідальності, посилення внутріспілкової 
дисципліни. Рівень членства у профспіл-
ковій організації університету нині стано-
вить 99% від загальної кількості працівни-
ків та студентів.

Окрім здійснення громадського контро
лю за дотриманням норм законодавства 
про працю, приділяється увага уникненню 
порушень законів шляхом надання право-
вої допомоги членам профспілки, пред-
ставництва членів профспілок у різних ор-
ганах влади, підвищення правової освіти 
профактиву. 

Сьогодні профком, первинна профспіл-
кова організація навчального закладу, має 
дієву підтримку з боку ректорату, особис-
то ректора, професора О. В. Шестопалюка, 
а тому працює з повною віддачею, нама-
гаючись зробити так, щоб кожному члену 
профспілки в університеті було комфортно. 

Попереду ще багато справ, які обов’язково 
вдасться реалізувати. Адже профспілка — 
це живий, енергійний та міцний організм, 
це сила, що здатна долати труднощі, відсто-
ювати свої законні соціальні права, досяга-
ти поставленої мети. Профспілка була й за-
лишиться єдиною реальною силою, здат-
ною суттєво впливати на розв’язання про-
блем освітянської галузі. 

Студентська молодь університету має 
ще один спосіб забезпечити захист своїх 
прав і інтересів — взяти участь в управлін-
ні вищим навчальним закладом. Органи 
студентського самоврядування у Вінниць-
кому державному педагогічному універси-
теті імені Михайла Коцюбинського діють з 
2003 р. З березня 2005 р. вони функціонують 
згідно з новою редакцією Положення про 
студентське самоврядування у Вінниць-
кому педуніверситеті, яка була схвалена 

конференцією студентів і затверджена кон-
ференцією трудового колективу. В ньому 
визначено мету і завдання органів студент-
ського самоврядування, їхню структуру і 
організацію роботи, права і обов’язки. Тоді 
ж представників студентського самовряду-
вання введено до складу конференції тру-
дового колективу, Вченої ради педуніверси-
тету та вчених рад інститутів, факультету. 
Вони є членами ради з виховної роботи та 
ради з профілактики правопорушень. Рада 
студентського самоврядування універси-
тету спільно з адміністрацією і профкомом 
бере участь у розподілі місць для поселення 
в гуртожитки ВНЗ, представники органів 
студентського самоврядування є членами 
стипендіальних комісій та комісій з посе-
лення в гуртожитки. Діяльність органів сту-
дентського самоврядування спрямовуєть-
ся на удосконалення навчальновиховного 
процесу в університеті, сприяння науковій 
і творчій діяльності студентів. 

Структура ради студентського самовря-
дування університету протягом останніх 
років є незмінною: самоврядування на рів-
ні групи, факультету, інституту, універси-
тету, куди входять голови факультетських 
та інститутських рад, які очолюють відпо-
відні сектори.

У структуру студентського самовря-
дування входять сектори за різними на-
прямками роботи: навчальнонауковий 
(представництво в колегіальних, робочих 
органах університету та його структурних 
підрозділах), культурнопросвітницький 
(інформування та сприяння участі сту-
дентів у заходах, які проходять на те-
риторії університету та за її межами), 
спортивнооздоровчий (участь в органі-
зації та проведенні спортивних змагань 
та ігор, пропаганда здорового способу 
життя, запобіганню вживанню студента-
ми алкоголю, наркотиків, паління тощо), 
соціальнопобутовий (організація та ко-
ординація роботи органів студентського 
самоврядування в гуртожитках), міжна-
родних зв’язків (співробітництво з органа-
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ми студентського самоврядування інших 
навчальних закладів), пресцентр (редагу-
вання та оновлення інформації про життя 
студентського самоврядування на сайті 
університету, в університетських газетах, 
міських та обласних ЗМІ).

На всіх рівнях органи студентського 
самоврядування університету є виборни-
ми. Їх формування (таємним чи відкритим 
голосуванням) та термін повноважень ви-
значаються Положенням про студентське 
самоврядування педуніверситету. 

Вищим органом студентського самовря-
дування університету є загальні збори сту-
дентів, на яких ухвалюють Положення про 
студентське самоврядування, визначаєть-
ся структура, формується і затверджується 
склад виконавчого органу студентського 
самоврядування та обирається його голо-
ва (заступники), визначаються терміни їх 
повноважень; заслуховуються звіти орга-
нів студентського самоврядування і вино-
сяться ухвали щодо їхньої діяльності; роз-
глядаються найважливіші питання життє-
діяльності студентів, окреслені основни-
ми завданнями органів студентського са-
моврядування.

З 2005 р. студентське самоврядування 
педуніверситету очолювали активісти: 
Олександр Грустілін, Анна Лепко, Оль-
га Сапунова, Ліна Новіцька, Марія Кузь. 
На сьогоднішній день раду очолює Йосип 
Маш таляр.

Робота в студентському самоврядуван-
ні формує лідерські якості, почуття відпо-
відальності, дає можливість реалізувати 
свої здібності. Школа студентського само-
врядування дозволяє накопичити досвід 
організаційної роботи, що, безумовно, зна-
добиться в майбутній професійній сфері. 

Оздоровчий заклад санаторноку рортного 
типу «Педагог» Вінницького державного 
педагогічного університету імені М. Коцю-
бинського почав свою діяльність у 1987 р. 
За 25 років плідної роботи тут мали змо-
гу покращити свій фізичний стан майже 
тридцять тисяч студентів. 

Санаторійпрофілакторій проводить 
лікувальнооздоровчу роботу серед мо-
лоді без відриву від навчання, що є важ-
ливою ланкою в оздоровленні студентів у 
загальній системі охорони здоров’я. Розра-
хований на 100 місць, із яких 75 — стаціо-
нарних і 25 — амбулаторних, він щорічно 

залежно від фінансування 
виконує 9–12 заїздів трива-
лістю 21 день; за рік тут оздо-
ровлюється 900–1100 осіб. На 
сьогоднішній день охочих 
пройти профілактичне ліку-
вання в лікувальному закла-
ді більше, ніж є місць у кож-
ному заїзді. 

Розташований санаторій
профілакторій на 1–3 повер-
хах гуртожитку № 1 (вул. Ле-
нінградська, 31), має сучасні 
соціальнопобутові умови для 
проживання. Основна його 
діяльність спрямована на 
зниження захворюваності. 
Напрями роботи оздоров-
чого закладу: лікування та 
профілактика захворювань На оздоровленні, 2006 р.
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серцевосудинної системи, центральної та 
периферичної нервової системи, органів 
дихання, травлення, опорнорухового апа-
рату, сечостатевої системи.

До лікувальної бази входять кабінет лі-
карського прийому, стоматологічний кабі-
нет, процедурний кабінет, гінекологічний 
кабінет, кабінет лазеротерапії, фізіотера-
певтичний кабінет, кабінет електросну, 
кабінет лікувальної фізкультури, кабінет 
масажу, кабінет функціональної діагности-
ки, кабінет підводного душумасажу та лі-
кувальних ванн, кабінет світлолікування, 
кабінет фітотерапії, інгаляторій. 

Лікувальна робота проводиться з ура-
хуванням специфіки навчального процесу 
студентів. Медичні кабінети працюють у 
зручний для відпочиваючих час — у дру-
гій половині дня. Всю діяльність колективу 
санаторіюпрофілакторію побудовано так, 
щоб виконувався оптимальний для паці-
єнтів розпорядок дня, враховувався гра-
фік навчання, максимально підтримувався 
лікувальноохоронний режим закладу, що 
забезпечувало б умови реабілітації, віднов-
ного лікування і гігієнічного виховання.

Упродовж оздоровлення проводять-
ся заходи щодо вироблення у студентства 
важливих життєвих навичок здорового 
способу життя, зокрема індивідуальні бесі-
ди з основ знань захворювань та профілак-
тики їх загострень, бесіди з основ здоров’я, 
аналіз різноманітних життєвих ситуацій, 

засвоєння правил здорового харчування 
та особистої гігієни, виховання розуміння 
значення вправ лікувальної фізкультури 
для здоров’я хребта та постави; формування 
усвідомлення шкідливості тютюну, алкого-
лю та наркотиків; формування позитивної 
мотивації щодо здорового способу життя; 
контроль за виконанням призначень ліка-
ря індивідуальних оздоровчих заходів. 

З часу призначення на посаду головного 
лікаря С. В. Мазура санаторій значно поліп-
шив свою роботу: оновилась і поповнилася 
лікувальна база, з’явилось сучасне облад-
нання, зросла кількість лікарів, розшири-
лася мережа медичних послуг, з’явилося 
нове приміщення їдальні. У планах на май-
бутнє оздоровчого закладу — створення 
психотерапевтичної служби, реабілітація 
спортсменів після участі в змаганнях, ор-
ганізація школи майбутніх батьків. 

Соціальний захист працівників і сту-
дентів університету передбачає також 
можливість отримання комплексного 
харчування у їдальні та буфетах у на-
вчальних корпусах, відвідування числен-
них гуртків і клубів за інтересами. Вся 
університетська система соціального за-
хисту спрямована на забезпечення прав, 
збереження й підвищення мате ріального 
добробуту, створення відповідних без-
печних умов праці й навчання, організа-
цію відпочинку й оздоровлення праців-
ників і студентів.

Галерея знаних педагогів,  
2012 р.
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старший викладач кафедри 
О. О. Змієвська, за наукову 
роботу інституту відпові
дає старший викладач ка
федри С. В. Стойко. За трид
цять п’ять років колектив 
кафедри створив солідну 
методичну бібліотеку, що 
налічує понад 500 наймену
вань навчальних матеріа
лів. Викладачі кафедри що
річно організовують низку 
науково-практичних захо
дів — конференцій, семіна
рів, олімпіад. Саме викла
дачі кафедри започаткували 
проведення в сучасному ін
ституті іноземних мов між
народної студентської Ін-
тер нет-конференції.

У середині 1970-х ро
ків на факультеті відбулася 

структурна реорганізація, унаслідок якої 
було створено кафедру англійської філоло
гії, яку очолив Р.  Й. Брискін. Невід’ємною 
складовою кафедри англійської філології 
до 2004 р. була секція викладачів німецької 
мови, де працювали досвідчені доценти 
Є. Н. Власов, В. Є. Куленко, старші виклада
чі С. Г. Ремовська, І. С. Харченко. Вже багато 
років студенти Інституту іноземних мов 
вивчають німецьку мову за підручником 
доцентів Є. Н. Власова та В. Є. Куленка. 

1980-ті роки були періодом поступового 
зростання контингенту студентів, а також 
збільшення й оновлення кадрового складу 
факультету. Педагогічний штат поповнили 
молоді талановиті викладачі, здебільшого 
випускники факультету, яких знали в ко
лективі і в яких вірили. У період з 1998 до 
2003 р. факультет очолювала С. Д. Чугу, яка 
дбала про наукове зростання викладачів і 

Інститут (тоді — факуль
тет) іноземних мов було за
сновано 1949 р. у відповідь 
на нові вимоги та запити 
суспільства щодо підготовки 
вчителів, здатних сприяти ін
тернаціоналізації радянсько
го суспільства. На час засну
вання факультету підготовка 
фахівців велася двома відді
леннями у напрямках анг-
лійської та французької мов. 
Першими деканами факуль
тету були Ю. О. Степаненко 
(1949–1950 рр.), Е. Р. Пенль (1950–
1953 рр.), Л. В. Мурзіна (1953–  
1956 рр.). Факультет проісну
вав лише сім років — у 1956 р. 
його було розформовано, 
студентів було переведено 
до Ніжинського та Одесь
кого педагогічних інститу
тів. Свою діяльність факультет поновив 
у 1963 р., його очолив С. В. Звєрінін, який 
перебував на посаді з 1963 до 1967 р. Його 
наступниками були Л. В. Мурзіна (1967–
1969 рр.), Г. І. Виноградова (1969–1972 рр.), 
М. М. Мількама нович (1972–1976 рр.), І. С. Хри-
чикова (1976–1980 рр.), П. А. Ящук (1980–
1986 рр.), В.  М. Чорний (1986–1998 рр.), С. Д. Чу-
гу (1998–2003 рр.). 

У 1974 р. було створено профільну ка
федру факультету — кафедру англійської 
мови, яку очолила кандидат філологічних 
наук, доцент Г. І. Виноградова. Кафедра 
англійської мови є однією з найстарших 
кафедр сучасного інституту. Про творчу 
і організаційну потужність її колективу 
свідчить той факт, що з 2003 р. керівниц-
тво інститутом іноземних мов здійснює 
вихованка кафедри Т. І. Ямчинська. На
вчальною роботою інституту опікується 

ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

ЯМчИНСька
Тамара Іванівна

Декан-директор Інституту  
іноземних мов, кандидат  

філологічних наук, доцент
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посилення методичної складової роботи 
факультету. 

Новітня історія Інституту іноземних 
мов пов’язана із Тамарою Іванівною Ям
чинською, яка вже більше 9 років очолює 
інститут. 

За головування Тамари Іванівни фа
культет у 2005 р. було перетворено на Ін
ститут іноземних мов, відбулися й інші 
численні зміни, які зробили інститут од
ним із найпрестижніших місць навчан
ня у місті. Навчатися в ньому щорічно 
мріють сотні абітурієнтів. Продовжува
ла зростати структура інституту. Так, у 
2004 р. було створено кафедру німецької 
філології (нині — кафедра германської 
і слов’янської філології та зарубіжної лі
тератури), основою якої стала предмет
на секція «Німецька мова і література» 
кафедри англійської філології. Першим 
завідувачем кафедри було призначено 
старшого викладача Н. О. Кочетову. За не
тривалу історію кафед ри відбулось знач-
не збільшення та оновлення її кадрового 
складу. На кафедрі працювали і працюють 
досвідчені викладачі, відмінники освіти, 
кваліфіковані мовознавці та германісти, 
автори підручників та посібників, затвер
джених МОНмолодьспорту України. Серед 
них — доктор філологічних наук, профе
сор Н. Л. Іваницька, кандидат філологіч
них наук, професор Є. Н. Власов, кандидат 
філологічних наук, професор В. Є. Кулен
ко, кандидати філологічних наук, доценти 
Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, Н. В. Виши
вана, О. Л. Козачишина. Для викладання 
провідних теоретичних курсів магістер
ської підготовки запрошують викладачів з 
інших вищих навчальних закладів — док
тора філологічних наук, професора кафед-
ри романо-германських мов Херсонського 
державного університету Л. І. Бєлєхову та 
доктора педагогічних наук, професора ка
федри методики викладання іноземних мов 
Київського національного лінгвістичного 
уні верситету О. Б. Бігич. Склад кафед ри 
постійно поповнюють молоді спеціалісти.

Сьогодні кафедру германської і сло в’ян-
ської філології та зарубіжної літератури 
очолює професор Н. Л. Іваницька. У рамках 
граматичної школи професора Н. Л. Іва
ницької створено науково-дослідну лабо
раторію із зіставного мовознавства. Лабо
раторія розробляє науково-дослідні теми 
«Порівняльне дослідження функціонально-
семантичних характеристик різнорівне вих 
одиниць англійської, німецької, російської 
та української мов» та «Інтертекстуаль
ність: гіпотези, теорії, пошуки». Діяльність 
лабораторії також передбачає роботу 
науково-практичного семінару для моло
дих науковців, аспірантів, магістрів, що
річне видання збірника «Наукові записки 
Вінницького державного педагогічного 
університету ім. Михайла Коцюбинського. 
Серія: Філологія», затвердженого як фахове 
видання, підготовку фахівців-мовознавців 
найвищої кваліфікації.

За особистого сприяння професора 
Н. Л. Іваницької кафедра германської та 
слов’янської філології виступає фундато
ром проведення міжнародних студент
ських Інтернет-конференцій та Інтер нет- 
семінарів, які з 2001 р. є щорічним іннова
ційним науковим заходом, що про водиться 
під егідою МОНмолодь спор ту України.

Традиційними стали спільні з Львів
ським національним університетом іме
ні Івана Франка наукові конференції: 
«Текст — текстолінгвістика, дискурс — дис-
курсознавство у світлі когнітології: збір
ник наукових праць» (2005 р.), «Вербальні 
та невербальні особливості дискурсу різ
ножанрові типології» (2006 р.), «Актуальні 
проблеми лінгвістики та лінгводидакти
ки» (2008 р.).

У 2004 р. до інституту приєднано кафед-
ру російської мови, яка була створена ще в 
1933 р. на базі літературно-мовного факуль
тету. Одним з перших завідувачів кафедри 
був кандидат філологічних наук, доцент 
Г. Д. Пустинніков. 

Колектив кафедри веде активну робо
ту в галузі підготовки підручників і на
вчальних посібників для вищих навчаль
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них закладів. Ще в 1960-ті роки був 
сформований авторський колектив 
(І. Ф. Нелюбова, П. Г. Горна, Н. Г. Чі
лікіна, І. П. Тимофіївська), який роз
робив програму з російської мови 
та видав підручник «Современный 
русский язык» (1964 р.) та навчаль
ний посібник «Сборник упраж
нений по современному русскому 
языку» (1969 р.). Ці підручники 
були рекомендовані Міністерством 
освіти УРСР для всіх вищих на
вчальних закладів республіки, які 
здійснювали підготовку вчителів 
російської мови та літератури. 

На кафедрі російської мови про-
тягом багатолітньої її діяльності 
пра цювали досвідчені вик ладачі, ква-
ліфіковані русисти — доценти В. В. Бо-
га чук, А. Г. Шов копляс, І. Л. Загрузна, 
Т. І. Кутова, М. І. Зубов, а також О. А. Но
солюк. Кафедра російської мови активно 
співпрацювала з провідними навчальними 
та науковими закладами України та Росії. 
Запрошували для читання лекцій відомих 
вчених: професора Сагмару Ільєнко (Ле
нінград), професора Нінель Черемісіну 
(Москва), професора Михайла Брицина, 
професора Віталія Кононенко (Київ) та 
інших. 

У цей період було встановлено тісні кон
такти із зарубіжними країнами, у яких знач-
ну увагу приділяли вивченню російської 
мови. Так, протягом одного року працювала 
у В’єтнамі доцент А. Г. Шовкопляс; на курсах 
учителів російської мови у Німецькій Демо
кратичній Республіці викладали російську 
мову доценти Н. Г. Кващук та І. Л. Загрузна; 
у Чехословаччині — доцент В. В. Богачук. За 
період своєї діяльності кафедра підготувала 
тисячі вчителів російської мови та літерату
ри не тільки для України, а й для Казахста
ну, Узбекистану, Молдови. 

Кафедра неодноразово виступала іні
ціатором наукових конференцій, науково-
методичних семінарів.

У 2004 р. до Інституту іноземних мов 
було приєднано також кафедру зарубіжної 
літератури, що існувала з 1933 р. у складі 
філологічного факультету. На цій кафедрі 
плідно працювали професор І. В. Рибінцев, 
доценти В. П. Малінковський, З. В. Прівало
ва, В. Д. Безруков, Л. М. Розанова, Р. А. Ри
бінцева, Т. В. Тищук та інші.

За час своєї багатолітньої діяльності ка
федри російської мови та зарубіжної літе
ратури підготували велику кількість ква
ліфікованих учителів російської мови та 
літератури, які плідно працюють на осві
тянській ниві у середній та вищій школі. Це 
такі талановиті, творчі учителі російської 
мови, як С. Негалюк, В. Кіпіані, В. Балєє
ва, І. Дроздовська, Л. Токарчук, Р. Жовнір, 
Д. Носов та багато інших. Наші випускни
ки займають керівні посади й очолюють 
різні структурні підрозділи навчальних 
закладів: Г. Л. Василенко — завідувач ка
федри українознавства, декан підготовчо
го відділення Вінницького національного 
медичного університету імені Миколи 
Пирогова; О. М. Куцевол — доктор педа
гогічних наук, професор, завідувач кафед-
ри методики філологічних дисциплін 
Вінницького державного педагогічного 

Декан В. В. Богачук вручає диплом учителя 
російської мови і літератури студентці  

з Казахстану
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університету імені Михайла Коцюбин
ського. Керують середніми навчальними 
закладами В. М. Дяк, В. О. Кутник, С. Ді
денко, О. І. Воложаніна та інші. 

Університет пишається випускника
ми спеціальності «Російська мова і літе
ратура», які досягли значних успіхів у 
викладацькій та науковій роботі. Серед 
них кандидати філологічних наук, вете
рани кафедр російської мови та зарубіжної 
літератури В. В. Богачук, А. Г. Шовкопляс, 
І. Л. Заг рузна, Р. А. Рибінцева, Т. І. Кутова, 
Л. М. Розанова, Л. І. Лєсова, Н. В. Сурайкі
на. У вищих навчальних закладах Украї
ни успішно працюють кандидати філоло
гічних наук В. Лесь, А. Боюн, Л. Ріднєва, 
С. Кот, Т. Потапова, Н. П’яст, Л. Супрун, 
Т. Пустовіт, Т. Мельник, С. Таратута, В. Ву
колова; кандидати педагогічних наук 
І. Холковська, М. Лісовий, Н. Зорька, І. Лап
шина, О. Абрамчук, О. Дубчак, Ю. Барда
шевська та інші. Випускники інс титуту 
також успішно працюють за кордоном: 
це відомий журналіст Ю. Таратута (Ро
сія, Моск ва), кандидат філологічних наук 
В. Бохонко (Росія, Москва), кандидат філо
логічних наук О. Фусул-Гольмаєр (Авст рія, 
Фельдкірх). 

Протягом багатьох років викладачі ка
федр російської мови та зарубіжної літера
тури готували спеціалістів для Казахста
ну та Узбекистану. Творчо продовжують 
традиції російської філології на своїй 
батьківщині кандидат філологічних наук 
Г. Сиздикова (Казахстан, Астана), викладач 
російської мови Астанського університету 
Г. Айзахметова (Казахстан, Астана). Стала 
відомою російськомовною письменницею 
А. Ісмайлова. 

Серед випускників, які навчалися на 
кафедрах російської мови та зарубіжної 
літератури, — відомий вінницький худож
ник В. Рибачук, знана українська поетеса, 
член Спілки письменників України Т. Яко
венко, громадські діячі: В. Абрамчук — ди
ректор польсько-українського товариства, 
Ф. Панчук — директор музею-садиби Ми
хайла Коцюбинського. Очолює діяльність 

російсько-українського товариства «Сооте
чественники» кандидат філологічних наук 
О. Кадочніков. Стали відомими журналіс
тами І. Шуров (Київ, канал «Інтер»), В. Са
васько, М. Тепленко, В. Потатуєв, О. Киях, 
А. Фляжников, Г. Шахова, А. Жупинський, 
А. Орленко, Т. Матьякубова, С. Бусєлкова, 
Л. Дишлюк та багато інших. 

Окрім кафедр, що опікуються власне сту
дентами Інституту іноземних мов, до його 
складу також входить кафедра іноземних 
мов, що проводить навчальну і методичну 
діяльність за спеціальностями, де інозем
на мова (англійська, німецька, французька) 
вивчається як загальнонаукова дисциплі
на і забезпечує додаткову спеціалізацію в 
окремих академгрупах Інституту філології 
й журналістики та Інституту педагогіки, 
психології і мистецтв. Історія кафедри ся
гає в глибину минулого століття, адже вона 
була сформована в січні 1945 р. на осно
ві секції викладачів іноземних мов. Серед 
перших, хто очолював кафедру, були такі 
видатні педагоги, як Р. Е. Деснер, О. Л. Бул
да, Є. Р. Папроцька, професор М. А. Тросто
гон, професор Ц. Й. Рожковський. 

Викладачі кафедри не лише забезпе
чують якісну підготовку висококваліфі
кованих фахівців, прищеплюючи високу 
культуру мови та розвиваючи у своїх ви
хованців уміння критично мислити, а й 
досліджують актуальні проблеми англій
ської, німецької та французької мов.

Кафедра іноземних мов підтримує 
дружні творчі зв’язки з вищими навчальни
ми закладами не тільки Вінниці, а й Укра
їни. Викладачі регулярно виступають з до
повідями та повідомленнями на наукових 
обласних, всеукраїнських та міжнародних 
конференціях. Деякі викладачі кафедри є 
членами TESOL — Україна, регулярно бе
руть участь у наукових конференціях та се
мінарах цієї організації. 

У світлі оптимізації та вдосконалення 
структури університету в березні 2012 р. в 
Інституті іноземних мов відбулася реструк
туризація — шляхом об’єднання деяких 
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кафедр інституту було створено кафедру 
англійської філології, кафедру германської 
і слов’янської філології та зарубіжної літе
ратури та кафедру іноземних мов. 

За свою багатолітню історію інститут 
став справжнім центром підготовки вчи
тельських та науково-педагогічних кадрів 
з іноземних мов на теренах Вінницької об
ласті. В наші дні, коли держава наполег-
ливо розвиває контакти зі світовим спів
товариством, роль Інституту іноземних 
мов незмірно зростає, оскільки проблема 
підготовки фахівців з іноземних мов за
лишається гостро актуальною. За минулі 
десятиліття в інституті здобули вищу осві
ту тисячі висококваліфікованих фахівців 
з іноземних мов, які працюють у школах 
і ВНЗ, органах державного управління і 
сфері приватного підприємництва, пере
бувають на дипломатичній службі. Серед 
випускників — відмінники народної осві
ти, керівники інститутів і кафедр, викла
дачі вищої школи і наукові працівники, 
директори і заслужені вчителі шкіл, керів
ники обласних і районних органів освіти, 
письменники, працівники засобів масової 
інформації, державні службовці, журналіс
ти, підприємці.

Здобутки викладачів кафедр інституту 
гідно оцінені нагородами МОНмолодь-

спорту України, грамотами Він
ницької облдержадміністра ції, 
управління освіти, ректорату 
університету. Високе зван
ня «Відмінник освіти Украї
ни» мають доценти кафедри 
Л. В. Блажко, І. С. Хричикова, 
Т. І. Ямчинська, С. Д. Чугу. За 
плідну роботу зі студента
ми із Узбекистану і Казахста
ну доцентам російської мови 
І. Ф. Нелюбовій, П. Г. Горній, 
Д. Д. Аврух, Н. Г. Кващук та 
В. В. Богачуку було присвоєно 
почесне звання «Відмінник на
родної освіти» цих республік. 

Сьогодні Інститут інозем
них мов пропонує освіту бака

лавра, спеціаліста, магістра за такими спе
ціальностями: англійська мова і література, 
спеціалізація — німецька мова; німецька 
мова і література, спеціалізація — англій
ська мова; російська мова і література, спе
ціалізація — анг лійська мова.

Одним із пріоритетних напрямів діяль
ності інституту є зміцнення та розширен
ня міжнародних зв’язків, а також співпраця 
з іншими закладами вищої освіти України. 
Так, з-поміж зарубіжних освітніх установ 
Інститут іноземних мов підтримує плідні 
творчі зв’язки із Центром міжнародних об
мінів у галузі освіти та науки Американ
ської Ради з міжнародної освіти; Тихооке
анським університетом, Коледжем Пасіфік 
Комьюніті, Південно-східним Міссурій
ським університетом (США); Міжнарод
ною школою бізнесу (Нідерланди); Німець
кою службою академічних обмінів ДААД, 
Ґете-інститутом (Німеччина); Бєлгород
ським державним університетом (Росія); 
Гомельським державним університетом 
імені Франциска Скорини (Білорусь). 

Завдяки встановленій співпраці профе-
сорсько-викладацький штат Інституту іно-
земних мов має змогу відвідувати зару
біжні навчальні заклади задля обміну 
досвідом. Відповідно, викладачі іноземних 

З американським викладачем, 2011 р. 
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закладів освіти також приїздять до інсти
туту для проведення лекцій, керування 
нау ковими гуртками та науковими робота
ми студентів.

Неодноразово викладачі інституту здо
бували право на участь у престижних між
народних програмах і проектах, які про
водились під егідою Британської Ради, 
Американського Дому, Фонду «Відроджен
ня», Посольства США в Україні. Фахів
ці інституту — активні учасники міжна
родних товариств TESOL, USSE, American 
Studies. Так, асистент кафедри англійської 
мови В. Поляруш у 2008 р. отримала грант 
Європейської Комісії (Erasmus Mundus) 
для навчання в магістратурі у Middle East 
Technical University (Анкара, Туреччина). 
Старший викладач кафедри англійської 
філології С. Кузьміна отримала грант по 
обміну науковців за програмою ім. Фул-
брайта і у 2009/2010 навчальному році про
ходила стажування в Південно-східному 
університеті у м. Кейп-Джірардо, штат 
Міссурі (США). Вона стала однією із пер
ших викладачів України, яким було нада

но право викладати в університеті США. 
За її сприяння було підписано низку угод 
з вищезазначеним університетом з метою 
виконання спільної програми підготовки 
викладачів англійської мови для отриман
ня ступеня магістра гуманітарних наук 
TESOL (викладання англійської мови для 
носіїв інших мов) на факультеті англій
ської мови Південносхідного університету 
штату Міссурі. Ця угода дозволяє україн
ським студентам вивчати всі дисципліни, 
передбачені навчальним планом амери
канського університету в оперативному 
режимі (он-лайн) або завершення одного, 
двох чи більше семестрів в самому універ
ситеті. Окрім того, ця угода передбачає ви
конання спільної програми підготовки ви
кладачів англійської мови для отримання 
диплома викладача англійської мови для 
носіїв інших мов (TESOL CERTIFICATE) 
на факультеті англійської мови Південно-
східного університету штату Міссурі для 
бакалаврів педагогічної освіти або бака
лаврів філології спеціальності «англійська 
мова та література» Вінницького державно

Делегація 
університету  
у Південно-східному 
університеті штату 
Міссурі, 2010 р.
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го педагогічного універси
тету. Згідно з цією угодою, 
обидва університети спри
ятимуть обміну інфор
мацією про дослідницькі 
про екти, які виконують
ся в обох університетах, 
пу блікація ми в галузях 
спіль них дослідницьких 
ін тересів, про понуючи ін
дивідуальні до слідницькі 
про грами для викладачів 
та студентів випускних 
кур сів нашого універси
тету в Південно-східному 
уні верситеті шта ту Міссурі. 
Південно-східний універ
ситет розроблятиме ін ди відуальні плани 
наукової роботи, які включатимуть орієн
товні розклади занять та наукового стажу
вання для українських колег. 

Окрім того, в межах співпраці між уні
верситетами було укладено угоду про 
співпрацю за програмою TESOL на літній 
період, а також угоду на розробку web-
blended classes.

Не менш важливим напрямом співпраці 
є створення живих довгострокових зв’язків 
із Німеччиною, які стимулюють виклада
чів та студентів до відкритого обміну дум
ками, до вирішення культурно-політичних 
питань, поставлених глобалізацією. Од
ним з найбільш яскравих прикладів між
народного співробітництва є довготри
вала та плідна співпраця між Інститутом 
іноземних мов та Ґете-інститутом. Ґете-
інститут — це всесвітня мережа культурних 
центрів Федеративної Республіки Німеч
чини. Він популяризує вивчення німецької 
мови за кордоном і підтримує міжнародну 
співпрацю в культурній сфері, подає де
тальну інформацію про культурне, суспіль
не й політичне життя Німеччини. 

Співробітництво Ґете-інституту та Ін
ституту іноземних мов ведеться у кількох 
напрямках, серед яких, насамперед, ство

рення Центру вивчення німецької мови, 
отримання стипендій та грантів для ста
жування та навчання в Німеччині. Центр 
вивчення німецької мови був створений у 
2002 р. Першим його керівником була доцент 
С. Г. Носик, а з 2004 р. — доцент Н. В. Виши
вана; методист Центру — С. С. Балашова. 

Центр вивчення німецької мови у Вінни
ці є автономним партнером Ґете-інституту 
в Україні і у своїй діяльності орієнтується 
на стандарти якості Ґете-інституту. Центр 
пропонує курси німецької мови, які відпо
відають загальноєвропейським рекомен
даціям з мовної освіти і відкритий для всіх, 
кому це цікаво. Заняття проходять за кому
нікативною методикою із застосуванням 
сучасних підручників та мультимедійних 
технологій. З першого ж дня викладання 
ведеться німецькою мовою. Крім прак
тичних знань, слухачі курсів мають змогу 
познайомитися з культурою і дозвіллям, 
країною і людьми; підготуватися до мов
них іспитів Ґете-інституту; насолодитися 
дружньою навчальною атмосферою, а та
кож покращити свої кар’єрні шанси. По
тенціал Центру зростає постійно: щороку 
курси відвідують близько 150 слухачів, а 
загалом, починаючи з 2002 р., у 62 групах 
навчалося близько 1300 слухачів. 

Вивчаючи німецьку, 2011 р.
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У лютому 2011 р. Центр успішно прой-
шов міжнародну акредитацію і отримав 
«знак якості Ґете-інституту», який засвід-
чує високий рівень викладання німецької 
мови. Важливою подією стало вручення 
свідоцтва про міжнародну акредитацію та 
планшета з відповідним логотипом. 

Останнім часом викладачі кафедри 
Н. В. Вишивана, С. С. Балашова, Т.  В. Юх-
тимовська, О. М. Ігнатова, Т. М. Сольська 
мали змогу підвищити свою мовну, краї-
нознавчу та методико-дидактичну квалі-
фікацію в Ґете-інститутах та університетах 
Берліна, Мюнхена, Фрайбурґа, Мангайма. 
Загалом, починаючи з 2004 р., було отрима-
но 12 грантів на перебування та навчання в 
Німеччині. Підвищувати свою кваліфіка-
цію викладачі можуть також на численних 
семінарах, тренінгах, госпітаціях та ворк-
шопах, що пропонуються Ґете-інститутом 
у Києві. Результатом мовного стажування 
було отримання чотирма викладачами ка-
федри, що також викладають у Центрі ви-
вчення німецької мови, міжнародних сер-
тифікатів на володіння німецькою мовою 
найвищого рівня (С2). 

Ґете-інститут допомагає в оснащенні 
технікою, сучасними підручниками, мето-
дичною літературою, іншими матеріалами 
для вивчення та викладання та матеріала-
ми, які розширюють мовні знання та під-
вищують міжкультурну компетенцію. Так, 
зібрана завдяки Ґете-інституту бібліотека 
та медіатека нараховує близько п’ятисот 
найменувань, серед яких особливо ціка-
вими є такі німецькі періодичні видання, 
як Vitaminde, Deutsch perfekt, Deutschland, 
Presse und Sprache, Fremdsprache Deutsch. 
Ці газети і журнали, які регулярно над-
ходять до інституту, мають змогу читати 
як викладачі, так і студенти. Окрім того, 
на базі Центру регулярно проводять мето-
дичні семінари та воркшопи із запрошени-
ми референтами з Ґете-Інституту Києва та 
Німеччини. 

Інститут іноземних мов також підтри-
мує тісні зв’язки з Німецькою службою 

академічних обмінів ДААД. Головний на-
прямок співробітництва — співпраця в га-
лузі академічних обмінів, надання інфор-
мації студентам та молодим науковцям про 
можливості безкоштовного навчання та 
стажування у Німеччині. За час співробіт-
ництва зі службою ДААД ряд студентів ін-
ституту отримали стипендії на безкоштов-
не відвідування мовних курсів. У ракурсі 
міжнародного співробітництва в умовах 
сьогодення перед викладачами нашого ін-
ституту відкриваються широкі можливос-
ті щодо залучення до процесу викладання 
кваліфікованих фахівців-носіїв мови. Так, 
досить корисною була співпраця з мовни-
ми асистентами Ґете-інституту Антьє Гло-
бі, магістром Берлінського університету 
(2001/02 навч. рік), Міхаелем Ерліхом, магі-
стром Лейпцизького університету (2002/03 
навч. рік), Крістіаном Ґанцером, магістром 
Гамбурзького університету, керівником 
гуртка з німецького країнознавства «Ні-
мецький клуб» (2007/08 навч. рік), а також з 

Сертифікати викладачів і студентів 
інституту, 1990-ті роки
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представником служби академічних обмі
нів Анді Хойзінгером, що провів науково-
практичний семінар для викладачів ні
мецької мови «Сучасна 
німецька література в 
лінгвокраїнознавчому 
ракурсі».

Таку співпрацю ко
лектив інституту має 
намір продовжувати і в 
майбутньому.

Викладачі Інституту 
іноземних мов є члена
ми Всеукраїнської Асо -
ціації викладачів анг-
лійської мови в Україні 
TESOL — Україна, ме
тою якої є сприяння 
якісному зростанню 
рів ня викладання іно
земних мов в країні, 
сти мулювання розвитку викладачів іно
земних мов і поширення матеріалів щодо 
новітніх тенденцій навчання іноземних 
мов. Варто відзначити, що доцент С. Д. Чугу 
стала першим президентом цієї асоціації, а 
в подальшому доцент С. В. Гладьо перейня
ла в неї естафету головування. 

Традиційно на базі Інституту інозем
них мов проводяться міжнародні, всеукра
їнські та регіональні конференції, науково-
методичні семінари та круглі столи, у 
роботі яких беруть участь науковці як з 
різних регіонів України, так і з інших кра
їн — США, Великої Британії, Німеччини, 
Нідерландів, Росії, Білорусі тощо. Щорічно 
викладачі та студенти інституту виборю
ють гранти на престижні міжнародні про
грами і навчання в освітніх закладах країн 
Європи та Америки.

Окрім того, при кафедрах інституту 
пра цюють студентські наукові гуртки та 
проблемні групи з різних дисциплін, які 
дають змогу студентам реалізувати їхній 
творчий та науковий потенціал.

Протягом останньої декади значно по
ліпшилася матеріально-технічна база інс-

Окрім того, на базі інституту працює 
фонетична лабораторія, яка невпинно роз
ширюється і наразі налічує сотні відео- та 
аудіоматеріалів, які, без сумніву, урізнома
нітнюють навчальний процес та сприяють 
підвищенню його ефективності. 

Іншим важливим напрямом діяльнос
ті інституту є виховна робота, яка прово
диться зі студентами протягом усіх п’яти 
років їхнього навчання. Вона спрямована 
на виховання в них почуття громадян
ського обов’язку, формування всебічно 
розвиненої, духовно багатої особистості 
вчителя. Для цього інститут організовує 
та бере участь у численних заходах вихов
ного характеру — святі-презентації пер
шокурсників «А нумо, першокурснику!», 
різноманітних конкурсах художньої са
модіяльності та турнірах КВК, конкурсах 
анг лійської та німецької поезії, театралізо
ваних виставах з англійської та німецької 
мов, цікавих святкуваннях Міжнародного 
дня студента, Хелоуїну, Дня Святого Ва
лентина, Різдва, Великодня, Нового року, 
Дня учителя, свята «Дари осені» тощо. 

У новому лінгафонному кабінеті, 2011 р.

титуту. Так, у 2011 р. було відкрито новий 
комп’ютерний лінгафонний кабінет, осна
щений на рівні найсучасніших вимог. 
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Протягом навчального року для сту
дентів організовуються численні екскурсії 
та культурні заходи, що дають змогу озна
йомитися з історією та культурним жит
тям Вінниці та інших міст України. Наші 
студенти полюбляють відвідувати Умань, 
Київ, Львів, Кам’янець-Подільський, Кар
пати та інші цікаві місця. 

Учитель — це насамперед гуманність, 
любов і турбота про інших. Тому щорічно 
Інститут іноземних мов організовує благо
дійні акції, які дарують радість тим, 
хто особливо потребує уваги та під
тримки — вихованцям обласних 
дитячих будинків та інтернатів, а 
також дитячого онкологічного дис
пансеру. Дарунки до дня Св. Мико
лая та Міжнародного дня захисту 
дітей нагадують дітям про те, що 
студенти — люди небайдужі та 
милосердні, а дитячі посмішки та 
вдячність ще довго зігрівають сер
ця тих, хто бере участь у цих акціях.

Студенти Інституту іноземних 
мов гідно представляють Вінниць
кий державний педагогічний уні
верситет імені Михайла Коцю

бинського, виборюючи 
призові місця на все-
українських олімпіадах і 
конкурсах з англійської, 
німецької, російської мов 
та інших предметів. Ін
ститут також пишається 
величезною кількістю 
своїх видатних випускни-
ків, серед яких найбільш 
відомими є Валерій Бу
шаков — доктор філоло
гічних наук, професор 
кафедри грецької філоло
гії Маріупольського дер
жавного гуманітарного 
університету, старший на
уковий співробітник Ін
ституту сходознавства 

ім. А. Ю. Кримського НАН України; Ірина 
Зарубинська — доктор педагогічних наук, 
доцент, проректор з міжнародних зв’язків 
Націо нального авіаційного університету; 
Віталій Сич — головний редактор журна
лу «Корреспондент»; Юлія Кіщенко — кан
дидат педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри перекладознавства Херсонського 
державного університету, а також вели
чезна кількість інших відомих та успішних 
людей.

Осінній студентський ярмарок, 2010 р.

Випуск магістрів інституту іноземних мов, 2009 р. 
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ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ І ПРаВа 

Витоки Інституту іс
торії, етнології і права ся
гають 1919 р. За наказом На
родного комісаріату освіти 
УСРР від 23 березня 1919 р. 
Вінницькому вчительсько
му інституту був наданий 
статус вищого навчального 
закладу й оголошено набір 
на історико-словесне відді
лення; згодом з 1930 р. функ
ціонувало історико-еконо-
мічне відділення Інституту 
соціального виховання, а 
з 1933 р. — історичний фа
культет педагогічного ін
ституту з чотирирічним тер-
міном навчання. Нестача 
вчителів-істориків змушу
вала шукати додаткові мож
ливості для їх підготовки. 
Так, у грудні 1935 р. було оголошено набір на 
однорічні педагогічні курси, які готували 
вчителів-істориків для неповних середніх 
шкіл. Вступники подавали документи про 
освіту, вік, соціальний і майновий стан (свій 
та батьків до 1917 р. і на час вступу), наявність 
виборчих прав, стан здоров’я, рекомендації 
партійних, радянських і громадських орга
нізацій. Студентів забезпечували стипенді
єю і житлом. На заочному відділенні також 
розпочали підготовку майбутніх істориків. 

У 1935 р. було створено кафедру історії. 
Через три роки її було поділено на дві ка
федри — історії СРСР і загальної історії. 
На той період припадає початок педаго
гічної діяльності Я. П. Зінчука, М. Б. Рубіна 
та інших молодих викладачів історії, які 
намагалися дати студентам якісні знан-
ня. Успішність студентів була сталою. На 

якість навчального процесу 
впливала незабезпеченість 
викладачами. У 1935 р. через 
це на історичному факуль
теті не були розподіленими 
1130 годин навчального на
вантаження. Це передусім 
стосувалося таких предме
тів, як стародавня історія, 
історія середніх віків, нова 
історія, історія колоніаль
них народів. 

Після опублікуван ня 
«Ко рот кого курсу істо рії 
ВКП(б)» з 1939 р. було запро-
ва д же но навчальну дисцип-
ліну — основи марк сиз му-ле-
нінізму, на яку від водилося 
90 лекційних годин. Жорстко 
конт  ролю вала ся успішність 
студентів з цього предмета. 

Для студентів проводили кон сультації, у 
кабінеті марксизму-ленінізму орга нізували 
виставку з історії партії. Кращих студентів 
нагороджували поїздкою до музеїв В. І. Ле
ніна в Києві та Москві. 

Значну роботу студенти проводили в 
підшефному селі Хижинці Вінницького 
райо ну. У населений пункт відряджали 
бригади студентів для політвиховної робо
ти, надання допомоги у справі колективіза
ції, проведення роботи із комсомольцями 
і піонерами села, стахановцями колгоспу. 
Студенти знайомили селян з постановами 
партії і уряду, читали лекції антирелігій
ної тематики, випускали стінгазети, орга
нізовували вечори, ставили вистави. 

У 30-х роках ХХ ст. не обминули викла
дачів та студентів інституту безпідставні 
репресії. На початку 1935 р. звинувачувався 

ЗІНькО
Юрій анатолійович 
Декан-директор Інституту 
історії, етнології і права,  

кандидат історичних наук,  
доцент
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як «справжній класовий ворожий агент» 
студент І курсу історичного факультету 
Гройзнер, який заохочував до вивчення 
вилученої з бібліотеки «троцькістсько-
націоналістичної» літератури. Він прово
див антирадянську «контрреволюційну» 
пропаганду, вихваляючи Л. Троцького, 
Г. Зінов’єва, К. Каутського як видатних те
оретиків та ораторів. Доводив, що йому 
«байдуже жити в пролетарській чи бур
жуазній країні, аби була змога гарно їсти 
й готуватись до наукової кар’єри». Грой
знер намагався принизити роль Сталіна 
як «вождя партії й теоретика». Серед сту
дентів йому співчували Дреєр, Столяр, Ко
вальов, Семеняк, Москалюк. Винним було 

визнано і студента IV курсу історич
ного факультету Вайнера, який ви
вчав твори Л. Троцького і рекомен
дував їх своїм однокурсникам.

У спеціальних донесеннях зазна
чалось про виявлення в зошитах сту
дентів «шкідливих формулювань», 
такого, наприклад, змісту: «Вітовт 
став князем. Він користувався вели
ким авторитетом у населення», «Пу
гачов був монархістом селянським».

На основі вигаданих звинува
чень було заарештовано і ув’язнено 
викладача історії В. Симаковича. 
Лектор Бойко звинувачувався у ви-
словлюванні «націоналістично контр-

революційних» погля дів на козацтво. 
Була звинувачена в націоналізмі і контр
революційній діяльності досвідчений 
педагог, декан історичного факультету 
Т. М. Штульберг. «Ворогом народу» оголо
сили і директора інституту Т. О. Купрія
нова, який викладав саме історичні дис
ципліни.

У 1944 р., після вигнання з Вінниці нацист
ських загарбників, іс торичний факультет від
новив свою діяльність. З 1945 до 1953 р. деканом 
працював доцент Т. Ю. Куп ряшкін. Було ство
рено кафедри історії СРСР, історії УРСР, загаль
ної історії, якими 
відповідно завіду-
вали М. М. Баб ляк, 
І. П. Пшук, А. І. Ка-
невсь кий. Навча-
ль    но-ви хов ну ро-
боту здій сню вали 
доценти І. М. Кли-
мов, Н. І. Ка люжко. 
То ді ж розпоча ли 
свій педагогічний 
шлях Г. А. Лют
ворт, В. П. Воловик, 
П. А. Мельничук. 

За перше пово
єнне десятиріч чя Кабінет історії та суспільствознавства, 1951 р. 

Титульний аркуш курсової 
роботи з історії студента 

3-го курсу Б. А. Яцка, 1953 р.

Студенти-історики складають залік  
з історіографії, 1937 р. 
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факультет підготував сотні вчителів істо
рії. Чимало з них стали науковцями, викла
дачами вищих навчальних закладів. Серед 
них — доктори історичних наук брати 
К. О. Джеджула і А. О. Джеджула, В. П. Шев
чук, доценти О. О. Хижук, А. А. Мазур, 
А. Р. Локаєнко, С. Я. Вініковецький, В. О. Ко
лісниченко.

Протягом 1953–1956 рр. факультет був 
об’єднаний з філологічним і називався 
історико-філологічний. У 1956 р. студентів-
істориків очної та заочної форм навчання 
перевели до Одеського державного універ
ситету ім. І. Мечникова.

У 1971 р. у зв’язку з нестачею на Віннич
чині вчителів історії було відновлено на
бір на історичний факультет. Спочатку 
він існував як відділення філологічного, 
а з 1 вересня 1973 р. факультет став само
стійним підрозділом Вінницького дер
жавного педагогічного інституту імені 
Миколи Островського. Його очолив ви
пускник Київського університету іме
ні Тараса Шевченка кандидат історич
них наук П. С. Григорчук. Кафедри історії 
СРСР та загальної історії очолили знані в 
Україні науковці — професори І. Г. Шульга 
та М. М. Кравець. Під їх керівництвом сту
дентів навчали фаху доценти В. П. Воло
вик, О. Г. Лойко, Ю. І. Поп, А. Д. Ткаченко, 
П. І. Хавлюк, старші викладачі Л. Е. Раков
ський, М. Д. Римша, І. І. Заєць, Р. І. Стов
бун. Суспільно-філософські дисципліни 
забезпечували професори І. С. Чернен
ко, В. Д. Голіченко, доценти І. О. Пшук, 
Н. С. Квєтний, А. Д. Давидюк, В. С. Му
лява. Для студентів працювали наукові 
гуртки з історії рідного краю, археології, 
всесвітньої історії та історії народів СРСР. 

На факультеті вирувало студентське 
життя. Упродовж 70-х років ХХ ст. комсо
мольську організацію факультету очолю
вали Віра Сорочинська, Лідія Розпашнюк, 
Ольга Довгалюк, профспілковими лідера
ми були Володимир Самарський та Віктор 
Мисан. Майбутні педагоги здійснювали 
шефство над сільськими школами сіл Со

болівка Теплицького району, Кожухів та 
Дяківці Літинського району. Діяв клуб 
інтернаціональної дружби «Планета» за 
головування Миколи Ільчука. Активно 
розвивалася художня самодіяльність, на
були загальноінститутського визнання 
вокально-інструментальний ансамбль «Скі-
фи» і пісенний колектив «Ярославна», 
агітбригада «Корчагінець». Історики за-
початкували проведення в інституті юві-
лейно-меморіальних тематичних тижнів 
(на честь 100-річчя В. І. Леніна, 30-річчя 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні та 
інші). Вечори «Від усієї душі», що їх про
водила Світлана Незнанова, та студентські 
турніри КВК збирали до актової зали все 
студентство інституту. 

Різноманітними подіями була насичена 
історія факультету 1980-х років. Посаду де
кана факультету обіймав доцент О. Г. Лойко 
(1978–1988 рр.). У цей період факультет по
сідав провідні позиції в інституті за якіс
ними показниками у навчанні, виховній 
роботі, художній самодіяльності, участі в 
студентських будівельних загонах. У 1981 р. 
факультет у черговий раз став переможцем 
соціалістичного змагання в педагогічному 
інституті. 

Серед найважливіших наукових до
сягнень факультету варто назвати праці 
професора Іллі Гавриловича Шульги (1921–
1993 рр.), який, перебуваючи у Вінницько
му державному педагогічному інституті 
імені М. Островського з 1972 до 1993 р., за
лишив після себе вагому наукову спадщи
ну. Він був одним із співавторів першого 
і другого томів «Історії Української РСР» 
(8 т., 1979 р.), першого тому «Історії селян
ства Української РСР» (2 т., 1967 р.). Знані 
його праці з історії Закарпаття. В останні 
роки свого життя І. Г. Шульга активно до
сліджував драматичну історію українсько
го селянства 20-х — початку 30-х рр. ХХ ст., 
штучних голодоморів в Україні 1932–1933 
та 1946–1947 рр. Його перу належать ґрун
товні дослідження «Голод на Поділлі» 
(1993 р.), «Людомор на Поділлі» (1993 р.) та 
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«Гірка правда. Нариси з історії подільсь-
кого селянства 1920–1932 рр.» (1997 р.). За
галом І. Г. Шульга опублікував понад 200 
наукових праць, підготував 7 кандидатів і 
2 докторів наук. Широковідома його гро
мадська діяльність у краєзнавчому това
ристві «Поділля», «Товаристві української 
мови ім. Т. Г. Шевченка», Вінницькій облас
ній організації Товариства книголюбів. За 
значні успіхи в педагогічній та науковій ді
яльності професор І. Г. Шульга був удостоє
ний звання «Заслужений працівник вищої 
школи УРСР».

Зробивши внесок у розробку багатьох 
тем, учений своїми працями створив ґрун
товну основу для подальшого вивчення 
соціально-економічної історії пізнього 
фео далізму, голодоморів радянської доби в 
Україні, дав імпульс для поглиблених роз
робок означених проблем таким ученим, 
як О. С. Мазурок, В. Задорожний, А. Л. Зінчен
ко, Л. Д. Раковський, С. І. Дровозюк, М. Ф. Ли -
хо гляд, О. К. Струкевич.

До відомих науковців у галузі історич
ної науки середини ХХ — початку ХХІ ст. 
належить доктор історичних наук, профе
сор Микола Миколайович Кравець (1928–
2011 рр.). Перу видатного історика належать 
праці «Нариси з історії робітничого руху 
в Західній Україні в 1921–1939 рр.» (1959 р.), 
«Селянство Східної Галичини і Північ
ної Буковини в другій половині ХІХ ст.» 
(1964 р.), «Іван Франко — історик України» 
(1971 р.), «Селянство Північної Буковини на 
початку ХХ ст.» (1998 р.), «Роль запорізь
кого козацтва у визвольній боротьбі укра
їнського народу» (1999 р.), кожна обсягом 
до 10 др. арк. Крім названих монографій 
йому належить авторство десятків статей 
в «Українській радянській енциклопедії», 
«Радянській енциклопедії історії Украї
ни», у часописах «Український історичний 
журнал», «Архіви України», «Жовтень», на
укових збірниках, які видавалися у Львові, 
Луцьку, Кишиневі (Молдова), в Ризі (Лат
вія) та інших містах. М. М. Кравець був 
членом авторського колективу та редак

ційної колегії таких видань, як восьмитом
на «Історія Української РСР» та «З історії 
західноукраїнських земель», «Торжество 
історичної справедливості», «Історія се
лянства УРСР», «Історія міст і сіл. Львів
ська область».

Очолюючи впродовж 1975–2001 рр. ка
федру загальної (всесвітньої) історії Він-
ницького державного педагогічного інсти
туту, М. М. Кравець проводив енергійну 
діяльність з організації краєзнавчих до
сліджень на науковій основі, став одним 
з ініціаторів та організаторів проведення 
Вінницьких історико-краєзнавчих конфе
ренцій. М. М. Кравець був відповідальним 
редактором тез доповідей та повідом лень 
конференції. Всього з 1983 до 1999 р. від
булося дев’ятнадцять конференцій. У збір
никах тез конференцій було опубліковано 
близько двох тисяч матеріалів на крає-
знавчу тематику. Він приділяв багато ува
ги історії Поділля. Значну кількість пуб-
лікацій він присвятив висвітленню подій 
національно-визвольної війни українсько
го народу під проводом Богдана Хмель
ницького, дослідженню джерел з історії 
українського козацтва, діяльності органів 
УНР, ОУН на теренах краю, вивченню біо
графій подолян — діячів визвольного руху.

У 2006 р. на рівні сучасних наукових 
вимог вчений підготував розділ першого 
тому праці «Історія українського селян
ства». Всього М. М. Кравець підготував 
більше 500 наукових публікацій, написав 
12 романів і повістей, понад 300 оповідань 
і новел, які увійшли до зібрання творів у 
тринадцяти томах, опублікованого в 2003–
2009 рр. Життєвий шлях М. М. Кравця ві
добразив долю тієї частини української 
творчої інтелігенції, яка прагнула жити та 
працювати за загальноприйнятими люд
ськими цінностями, шанувати людську та 
професійну гідність, поважати інших, слу
жити науці.

Історія України та історія Поділля були 
об’єктом багаторічної наукової роботи кан
дидата історичних наук, професора універ
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ситету В. П. Воловика (1927–2002 рр.). Він 
був співавтором, упорядником і членом 
редколегій таких видань, як збірник доку
ментів і матеріалів «Поділля в період від
будови народного господарства. 1921–1925» 
(1957 р.), путівник «Вінницький обласний 
державний архів» (1960 р.), хроніка подій 
«Вінниччина в період Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 рр.» (1965 р.). З ініціативи 
та за участю В. П. Воловика видано книгу 
«Вінниця: історичний нарис» (1964 р.). Він 
брав участь у написанні тому «Історія міст 
і сіл УРСР: Вінницька область» (1972 р.).

Старожитності Поділля досліджував 
знаний у краї археолог, кандидат історич
них наук, доцент П. І. Хавлюк (1925–2001 рр.). 
Науковець відзначився проведенням розві
док з дослідження різночасових пам’яток. 
Археолог дослідив низку поселень буго-
дністровської культури, зробив вагомий 
внесок у дослідження трипільської куль
тури Середнього Побужжя, відкрив та за
документував багато поселень регіону. На 
трьох з них (Вербівка Перша, Сорока, Ула
нівка) проведено археологічні досліджен
ня. Саме розвідками П.І. Хавлюка відкрито 
унікальне поселення Кліщів, добре відоме 
трипіллєзнавцям завдяки пізнішим дослі
дженням та публікаціям ще одного визна
чного вінницького археолога І. І. Зайця.

Основним об’єктом археологічних до
сліджень П. І. Хавлюка були слов’янські 
старожитності Побужжя та Подністров’я. 
Дослідник присвятив близько 100 науко
вих праць вивченню слов’янських старо
житностей І тис.  н.  е. й різноманітним 
питанням, пов’язаним з етнічною історі
єю населення Середнього Побужжя. Уна
слідок його наукової діяльності відкрито 
та досліджено ряд поселень (Мар’янівка, 
Носівці) та могильник (Рахни) заруби
нецької культури, матеріали яких дали 
змогу дослідникам говорити про окрему 
групу пам’яток типу Рахни пізнього ета
пу існування культури. Займався дослід
ник вивченням черняхівських поселень та 
могильників регіону (Заячівка), дослідив 
значну кількість пам’яток Антського союзу 
племен, археологічної пеньківської культу
ри (Самчинці, Семенки, Коржівка) та горо
дищ уличів (Сажки, Борисівка, Григорівці, 
Червоне). Більшість виявлених під час роз
копок знахідок нині становлять слов’янську 
колекцію Вінницького обласного крає-
знавчого музею. П. І. Хавлюк працював над 
докторською дисертацією на тему: «Історія 
слов’янських племен першого тисячоліття 
нашої ери в басейні Південного Бугу та Лі
вобережжя Дністра». 

Засідання вченої 
ради історичного 

факультету, 1999 р. 
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Будучи протягом кількох десятиліть 
незмінним головою секції археології Він-
ницької організації Українського товари
ства охорони пам’яток історії та культури, 
науковець постійно працював над вияв
ленням та занесенням у державний реєстр 
пам’яток археології задля їх збереження 
для прийдешніх поколінь.

Відчутний внесок в історичну науку 
зробив кандидат історичних наук, профе
сор університету І. І. Заєць (1921–2007 рр.), 
об’єктом наукових досліджень якого була 
трипільська культура. Вийшли друком 
його монографії «Трипільське поселення 
Кліщів на Південному Бузі» (1993 р.), «Три
пільська культура на Поділлі» (2001 р.) та 
«Витоки духовної культури українського 
народу» (2007 р.), у яких автор розглядає 
численні пам’ятки археології і стародав
ньої історії України (від палеоліту до Київ
ської Русі) як першоджерела духовної куль
тури нашого народу.

Професори І. Г. Шульга, П. С. Григорчук, 
В. П. Воловик стали співавторами колек
тивної праці — книги-меморіалу про спа
лені фашистами в роки Великої Вітчизня
ної війни села України «Вінок безсмертя» 
(1988 р.).

Кафедри факультету організовували 
роботу студентських наукових гуртків, 
результативність якої була досить висо
кою. Студенти факультету були призерами 
конкурсів всесоюзного і республікансько
го рівнів. Призові місця виборювали Олег 
Хлевнюк, Катерина Синиця, Тамара Саш
ко, Олександр Пелих, Валерій Корнієнко, 
Олена Шумаріна, Валерій Васильєв, Іван 
Романюк та інші. У 1982 р. переможцями 
Всеукраїнських конкурсів студентських 
наукових робіт були 7 студентів факульте
ту з 9-ти по інституту. 

Частими були зустрічі викладачів 
та студентів факультету з учителями-
істориками шкіл Вінниччини. Відбувалось 
це під час читання лекцій серед населен
ня, під час перебування вчителів-істориків 
на курсах підвищення кваліфікації. Ак

тивною і плідною була шефська робота 
кафедр. Упродовж 1980-х років виїзні засі
дання проводила кафедра загальної істо
рії у Чуківській загальноосвітній середній 
школі Немирівського району. Крім викла
дачів, перед вчителями та учнями висту
пали з доповідями на історичну тематику 
студенти. У 1982 р. це були студенти чет
вертого курсу Лариса Кваснєвська, Світ
лана Творун, Сергій Грабик. Базовою шко
лою факультету була Вінницька СШ № 5,  
у якій регулярно відбувались заходи за 
участю викладачів і студентів. 

Студенти-історики залучалися до робо
ти в загальноінститутських студентських 
організаціях. Декілька років обіймав по
саду голови студентського профспілкового 
комітету інституту Степан Дзевелюк, комі
тет комсомолу інституту очолювали Лідія 
Мельничук, Тетяна Пашиніна. Студенти 
брали активну участь у студентських буді
вельних загонах, які в літній період працю
вали не лише у Вінницькій області, а й на 
новобудовах Сибіру. Роботою студентських 
будівельних загонів в комітеті комсомолу 
інституту опікувалися Юрій Зінько, Павло 
Кравченко, Дмитро Коваль. 

Період від середини 80-х до початку 
90-х років ХХ ст. був досить динамічним 
в історії факультету. Він увібрав у себе 
і застійний фінал Радянського Союзу, і 
спроби реанімувати цю державу за допо
могою перебудови і гласності, і поступове 
усвідомлення українським суспільством 
можливості і необхідності незалежного 
існування України, і саме постання Укра
їнської Держави. Особливої ваги набуває 
той факт, що в ці напружені роки виклада
чі й студенти історичного факультету не 
тільки долучилися до головних соціально-
економічних процесів українського жит
тя, але й нерідко опинялися в їхньому епі
центрі. У 1988–1993 рр. на чолі історичного 
факультету був кандидат історичних наук, 
доцент С. І. Дровозюк.

Одна з перших суспільних новацій пере
будовного періоду — антиалкогольна кам
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панія. На факультеті було створено пер
винну організацію товариства боротьби за 
тверезість. Це питання обговорювалося в 
академгрупах, на комсомольських зборах 
факультету. У ці роки пройшло кілька сту
дентських безалкогольних весіль. 

Зберігалися і гарні традиції минулих 
часів, які відображали ставлення майбут
ніх істориків до свого фаху. У 1986/87 на
вчальному році студенти провели теат-
ралізовані вечори на історичну тематику, 
присвячені 800-річчю «Слова о полку Іго
ревім», 200-річчю від дня народження 
У. Кармелюка. 

У 1986 р. відбулася значуща для сту
дентського загалу подія — студенти істо
ричного факультету поселилися у найнові
шому інститутському гуртожитку № 1. Це, 
безумовно, була демонстрація неабиякого 
авторитету факультету. Студенти-історики 
переобладнали хол гуртожитку на «Світ
лицю», яка на багато років стала осеред
ком культурного життя його мешканців.

Одним з напрямів наукових досліджень, 
що отримав у середині 80-х років ХХ ст. но
вий поштовх для розвитку, був краєзнав
чий. Зокрема, викладачі факультету взяли 
участь у роботі Першої Всесоюзної науко
вої краєзнавчої конференції, яка відбулася 
в Полтаві 21–23 жовтня 1987 р. На ній з ціка
вим повідомленням про історію свого села 
виступав професор І. Г. Шульга. Згодом 
кафедра історії СРСР і УРСР, яку він очо
лював, висловила ідею про необхідність 
створення на факультеті товариства крає-
знавців. Пропозиція викладачів факульте
ту сприяла створенню в 1988 р. обласного 
краєзнавчого товариства «Поділля», яке 
очолив викладач кафедри загальної історії 
А. Л. Зінченко.

Прагнення перебудовувати всі сфери 
життя позначилися і на організації на
вчального процесу. Зокрема, в розкладі 
1987/88 навчального року вперше з’явилися 
години на самостійну роботу студентів. Но
виною була спроба переводити найкращих 
студентів на вивчення певних предметів за 
індивідуальним графіком.

Педагогічний профіль ВНЗ вимагав тіс
ної співпраці з середніми навчальними 
закладами області. У середині 80-х років 
ХХ ст. базовими школами кафедри історії 
СРСР були Ворошилівська Тиврівського і 
Микулинецька Літинського районів. 

Важливою державною подією в 1990 р. 
були вибори до Верховної Ради УРСР та міс
цевих рад народних депутатів. Вони відзна
чалися підвищеною активністю у виборчо
му процесі студентської молоді. Викладач 
факультету А. Л. Зінченко був висунутий 
кандидатом у народні депутати. Студенти-
історики створили групу підтримки свого 
кандидата, виготовили агітаційні щити, 
друкували листівки, щоденно після занять 
проводили агітаційну роботу на виборчо
му окрузі. 4 березня 1990 р. відбулися ви
бори і А. Л. Зінченко став Народним депу
татом України, працював у Комісії з питань 
народної освіти і науки, був головою під
комісії загальної освіти.

Влітку 1990 р. відбулася подія, яка також 
залишилася яскравою сторінкою в літописі 
факультету. Чотири студенти 3–4 курсів — 
Руслан Білецький, Ігор Лановий, Юрій Ле
гун, Олександр Панасюк — і випускник 
факультету, тоді співробітник краєзнавчого 
музею Юрій Савчук вирушили в кінний ко
зацький похід на святкування 500-ліття За
порізького козацтва на Чортомлицькій січі 
біля села Капулівка Нікопольського району 
Дніпропетровської області. Місяць тривала 
подорож новітніх козаків українськими сте
пами, демонструючи прагнення молоді мати 
свою незалежну Українську державу. 

Найкращі традиції історичного факуль
тету були продовжені в 90-х роках ХХ ст. З 
1993 до 2004 р. посаду декана вдруге обіймав 
професор П. С. Григорчук. Організовуючи 
роботу факультету, Петро Семенович завж-
ди дбав про належний мікроклімат у ко
лективі, посилення відповідальності кож
ного викладача та співробітника за стан 
справ на кафедрі, в університеті. Багато 
було зроблено для зміцнення навчально-
матеріальної бази факультету: обладнано 
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спеціалізовані кабінети та аудиторії, виго
товлено наочні посібники для студентів. 

З 2003 р. у Вінницькому державному пе
дагогічному університеті імені Михайла 
Коцюбинського ректором стає професор 
О. В. Шестопалюк. Новообраний ректор 
у своїй діяльності опирався на програму, 
яка передбачала глибокі структурні пере
творення як в університеті загалом, так і в 
окремих структурних підрозділах зокрема. 
Розпочалися перетворення і на історично
му факультеті. У 2004 р. деканом факульте
ту було обрано його колишнього випускни
ка — кандидата історичних наук, доцента 
Ю. А. Зінька. Серед пріоритетних завдань 
було поставлено збереження кращих над
бань історичного факультету та підвищен
ня його конкурентноздатності в сучасних 
умовах. Першочерговими завданнями ста
ли підвищення наукового потенціалу на 
факультеті через захист кандидатських 
та докторських дисертацій, підвищення 
ефективності профорієнтаційної роботи, 
вдосконалення навчальної, виховної та на
укової роботи. З цією метою у листопаді 
2004 р. рішенням вченої ради історичний 
факультет було реорганізовано в Інститут 
історії, етнології і права. Основна мета та
кого рішення — гідно вписатися в освітній 
простір, ураховуючи сучасні перетворення 
в галузі освіти, врахувати європейський до
свід та стандарти освіти, врахувати струк
турні зміни в університеті та отримати в 
рамках університету ширші права, певну 
автономію в прийнятті рішень, організації 
навчального процесу, бути більш мобільни
ми у визначенні пропозицій на ринку освіт
ніх послуг.

Серед викладацького складу інститу
ту склалась гарна традиція співпраці та 
взаєморозуміння професійного досвіду та 
молодого завзяття. В інституті роботу про
довжували досвідчені фахівці: професори 
П. С. Григорчук, О. Г. Лойко, М. М. Кравець, 
Ю. І. Поп, О. П. Іваницька, доценти С. Л. Ка

литко, О. А. Коляструк, П. М. Кравченко, 
А. К. Лисий, І. В. Мазило, І. П. Мельничук, 
О. І. Криворучко, А. М. Тростогон, О. І. Яре
менко та старші викладачі М. Г. Вороліс, 
Т. П. Пірус, Т. І. Пилипенко та інші. 

Активно включились у навчальний 
процес молоді викладачі, які успіш
но за хистили кандидатські дисертації: 
О. А. Неприцький, В. В. Кононенко, Т. Р. Ка-
роєва, М. В. Коннова, О. П. Рабенчук, 
Н. В. Жмуд, Ю. С. Степанчук, І. М. Батирєва, 
Т. А. Мельничук, О. О. Стадник, І. І. Ніколіна, 
О. М. Крав чук, Н. П. Кузьмінець, А. В. Вой
наровський, С. А. Лапшин, І. Ю. Даніло
ва, В. О. Гребеньова та стали докто рами 
історичних наук вихованці факультету: 
О. К. Струкевич, І. М. Романюк, Ю. В. Ле
гун, О. А. Мельничук, О. А. Коляструк. Як-
що у 2004/05 навчальному році в колек
тиві інституту працювало 42 викладачі 
(4 доктори історичних наук, професори, 
3 кандидати історичних наук, профе сори, 
26 кандидатів історичних наук, доцентів), 
то у 2012 р. — 52 викладачі. Серед них док
торів наук, професорів — 10, кандидатів 
наук, доцентів — 37, без учених ступе
нів — 5. Таким чином, майже 90% викла
дацького складу мають наукові ступені та 
вчені звання. 

Навчальний процес та наукову робо
ту в Інституті історії, етнології і права 
останнім часом забезпечували викладачі 
трьох фахово-історичних кафедр: всесвіт
ньої історії (завідувач кафедри — доктор 
історичних наук, професор Ю. І. Поп, з 
2011 р. — доктор історичних наук, професор 
О. А. Мельничук), кафедра історії України 
(завідувач — кандидат історичних на ук, 
професор О. Г. Лойко, з 2006 р. — доктор 
історичних наук, професор І. М. Романюк), 
кафедра історії слов’янських народів (за
відувач — кандидат історичних наук, про
фесор П. С. Григорчук); трьох спеціальних: 
правознавства (завідувач — кандидат наук 
з державного управління, доцент О. І. Яре
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менко, з 2010 р. — доктор педагогічних наук, 
професор О. В. Шестопалюк), етнології (за
відувач — доктор історичних наук, доцент 
Ю. В. Легун, у 2009–2010 рр. — кандидат 
історичних наук, доцент П. М. Кравченко, 
у 2011–2012 рр. — кафедра етнології та спе
ціальних історичних дисциплін, завідувач 
кафедри — доктор історичних наук, про
фесор О. А. Коляструк) та політології (заві-
дувач — кандидат історич них наук, доцент 
А. Д. Ткаченко, у 2003–2010 рр. — доктор іс
торичних наук, професор О. К. Струкевич). 

З 2006 р. до складу інституту увійшла 
кафедра філософії — одна з найстаріших в 
університеті. Вона була заснована в 1935 р.,  
у 1970–1990-х роках її очолювали доцент 
І. С. Звонарьов, професор С. М. Черненко, 
доценти П. Л. Куліш, В. П. Дудар, В. М. Белін
ський. Тривалий період на кафедрі працю
вали доценти Г. С. Дучал, П. С. Слободянюк, 
О. В. Ушаков, А. П. Сім’ячко, В. С. Мулява, 
кандидат історичних наук Д. Д. Лісовий, 
старший викладач Л. Г. Нерушева, виклада
чі В. Ф. Горобець, О. Ф. Дарменко, В. Я. Полі
щук, Л. П. Скакун, І. І. Іванов та інші. 

У 2010 р. внаслідок об’єднання з кафедрою 
політології кафедра була реорганізована в 
кафедру філософії та суспільно-політичних 
дисциплін (завідувач — кандидат філософ
ських наук, доцент В. М. Белінський, з трав
ня 2012 р. — доктор історичних наук, про
фесор О. А. Коляструк). На початку 2011 р. до 
неї також було приєднано кафедру культу
рознавчих дисциплін, що діяла з 1980 р. як 
кафедра наукового атеїзму, етики та есте
тики. Сьогодні викладачі кафедри філосо
фії, суспільно-політичних дисциплін та ет
нології забезпечують викладання спектру 
предметів соціально-гуманітарного циклу 
в усіх навчальних підрозділах університету. 

Важливу роль у становленні україно-
знавства в Інституті історії, етнології і пра
ва та університету загалом відіграла кафед-
ра етнології. Її витоки й основні наукові 
напрями навчально-наукової діяльності ка
федри нерозривно пов’язані з університет

ським Народознавчим центром, створеним 
у 1993 р. Лідією Семенівною Мельничук 
(1978–2005 рр.), доктором історичних наук, 
професором. Вона розробила його загаль
ну концепцію, визначила науково-дослідні, 
навчально-освітні і культурно-виховні цілі, 
продумала форми самостійної діяльності та 
співпраці з науковими і громадськими уста
новами міста, області, України. Наслідком 
етнографічних експедицій Л. С. Мельни
чук спільно з колегами та студентами вий-
шли спеціальні етнографічні дослідження 
«Бубнівська кераміка» (1999 р.) та «Олексій 
Луцишин: спомин про Майстра» (2003 р.). 
Узагальнювальною працею з традиційного 
подільського гончарства стала її моногра
фія «Гончарство Поділля в другій половині 
ХІХ–ХХ століттях» (2004 р.). При Центрі ді
яли 2 спеціалізовані кабінети, 3 лабораторії 
(науково-дослідна, навчально-методична 
та з національного виховання), виставко
ва галерея. Ще у 2005 р. за пропозицією 
Л. С. Мельничук народознавчий центр інс-
титуту було реорганізовано в навчально-
наукову лабораторію з етнології Поділля. З 
2003 р. діє етнографічний музей. Упродовж 
майже двох десятиліть студенти, виклада
чі та співробітники університету збирали 
унікальну колекцію, яка сьогодні є гордіс
тю всього колективу. Основний фонд ет
нографічного музею нараховує понад 4100 
предметів. Чільне місце у фондовій колек
ції посідають пам’ятки, які розповідають 
про діяльність, побут і культуру населення 
Поділля кінця ХІХ–ХХ ст. Щороку етногра
фічний музей університету відвідує більше 
200 колективних екскурсій з Вінниці та об
ласті, різних куточків України. Для огляду 
в експозиції музею виставлено близько 450 
експонатів. Тут відбуваються практичні 
заняття з дисциплін народознавчого цик-
лу, які проводять викладачі кафедри ет
нології. Навчально-наукова лабораторія з 
етнології Поділля стала потужним осеред
ком дослідження української культури. З 
січня 2006 р. її очолює член Спілки народ
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Заняття 
етнографічного 
гуртка (керівник  
В. А. Косаківський), 
2008 р. 

них майстрів України Т. П. Пірус. Вже тра
диційними стали майстер-класи народних 
майстрів, Дні народознавства, які двічі на 
рік (навесні та восени) проводяться в уні
верситеті. В 2012 р. зусиллями викладачів 
кафедри видана серія путівників-каталогів 
«Подільська інтонація», що репрезентує 
етнографічну та археологічну колекції ка
федри та інституту. 

При лабораторії діє фольклорно-етно-
графічний колектив «Душі криниця» (ке
рівник — К. Л. Пірус), який сформований 
зі студентів-етнологів інституту і ґрун
тується на відтворенні власних польових 
автентичних зразків духовної культури, 
зібраних переважно крізь призму дисци
плін українознавчого циклу та навчальних 
етнографічних практик. Протягом майже 

Фольклорно-
етнографічний 
колектив 
«Душі криниця», 
2011 р. 
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15 років колектив «Душі криниця» відіграє 
важливу роль у навчально-виховному про
цесі, у формуванні позитивного ставлення 
студентської молоді до музичної культу
ри українського народу, до його традицій, 
звичаїв та обрядів. Він досліджує та попу

ляризує народні молодіжні традиції, ети
кет, символи та обереги, обрядовий та по
бутовий фольклор. 

Як результат п’яти етнографічних екс
педицій 2006–2008 рр. спільно з науковця
ми Києва та в тісній співпраці з місцевими 
краєзнавцями за наукового редагування 
В. А. Косаківського вийшли фундамен
тальні історико-етнографічні 
праці «Легенди з-над сивого 
Бужка» та «Буша».

Традиційно в інституті 
значна увага приділяється 
практичній підготовці сту
дентів через навчальні та пе
дагогічні практики. З 2004/05 
навчального року була віднов
лена археологічна практика 
студентів-першокурсників. 
Улітку 2005, 2006 та 2007 рр. 
ст уденти-першок у рсники 
взяли участь у археологіч
них дослідженнях у с. Буша 
Ямпільського району. Се
ред археологічних знахідок 

були предмети трипільської культури (IV– 
III тис. до н. е.) та козацької старовини пере
важно ХVІІ ст. У 2007 р. студенти-історики 
взяли участь у археологічних досліджен
нях у с. Легедзено Тальнівського району 
Черкаської області. Керівництво науковою 
експедицією здійснювали співробітни
ки Інституту археології НАН України на 
об’єктах Аполянка та Талянки, досліджу
ючи залишки трипільської культури та 
скіфський курган (місцева назва — «Ко
пана могила»). У 2008 р. студенти інсти
туту проводили археологічні розкопки на 
давньоруських городищах м. Вінниця, а у 
2009–2012 рр. — у складі археологічної екс
педиції Інституту археології НАН України 
біля с. Бернашівка Могилів-Подільського 
району, с. Ожеве Сокирянського району 
Чернівецької області. 

Інститут історії, етнології і права є важ
ливим центром історичної науки в регіоні. 
Щорічно на базі інституту відбуваються 
міжнародні і всеукраїнські наукові конфе
ренції, гостями яких є відомі науковці не 
тільки з України, а й з інших країн. У 2004, 
2006 та 2008 рр. було проведено І та ІІ Все-
українські, а у 2008 р. — Міжнародну науко
ві конференції «Національна інтелігенція 
в історії та культурі України в ХХ–ХХІ ст.», 
що стали відомим вітчизняним науковим 

Археологічні розкопки, с. Буша Ямпільського р-ну, 2007 р.

Літня етнографічна практика, с. Сальник 
Калинівського р-ну, 2009 р. 
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форумом з дослідження питань національ
ної інтелігенції. В 2003 р. проведено Між
народну науково-практичну конференцію 
«Народна культура Поділля в контексті на
ціонального виховання» за участю вчених 
України, Росії, Білорусі, Польщі. 

Традиційно проводяться краєзнавчі кон
ференції, основна мета яких — вивчення та 
популяризація історії Вінниччини. Після де
якої перерви в жовтні 2005 р. була проведена 
ХХ Вінницька наукова історико-краєзнавча 
конфе ренція, у роботі якої взяли участь 
близько 100 учасни
ків. За результата
ми конферен ції було 
опуб ліко ва но збірник 
наукових праць «Він-
ниччина: мину ле та 
сьогодення. Краєзнав чі 
дослід жен ня». У 2007 р. 
було прове де но ХХІ, а у 
2009 р. — ХХІІ Все  ук ра-
їнську історико-кра є -
знавчу конферен цію, 
присвячену 360- річ  чю 
ство рен ня Ук раїн сь-
кої дер жави. У лис то-
паді 2008 р. в інституті 
проведе на Всеукраїн

 

ська на у ково-практична кон-
ференція до 200-річчя М. Пи
рогова. 100-річчю заснування 
Вінницького державного пе
дагогічного університету іме
ні М. Коцюбинського була при
свячена ХХІІІ Все українська 
наукова історико-краєзнавча 
конференція «Осві та на По
діллі: минуле та сьогодення», 
яка відбулася в жовтні 2011 р. 
360-річчю битви під Батогом 
присвячена ХХІV Всеукраїнська 
наукова історико-краєзнавча 
кон ференція «Козацтво в історії 
України» (2012 р.). 

Інститут залишався важ
ливим центром досліджен
ня питань європейської ін

теграції України. У травні 2006 р. на базі 
інституту було проведено Всеукраїнську 
науково-практичну конференцію «Євро
атлантична інтеграція: реалії та перспек
тиви». У роботі конференції взяли участь 
150 учасників. Розгляд цієї тематики було 
продовжено в травні 2007 р. на науковій 
конференції «Євроінтеграційні процеси: 
міжнародна і регіональна співпраця» та за 
круглим столом «Україна–НАТО: політико-
правовий аспект», який відбувся в травні 
2008 р. 

Учасники Всеукраїнської науково-теоретичної конференції 
«Релігійне життя Поділля: минуле і сучасне», 2008 р.

Учасники Міжнародної наукової конференції «Національна 
інтелігенція в історії та культурі України ХІХ–ХХІ ст.», 2006 р.
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Науковці інституту брали участь у до
слідженні складних питань української 
історії радянського періоду. Так, у квітні 
2011 р. відбулась науково-практична кон
ференція «Рух Опору в Україні у роки Дру
гої Світової війни», а в травні 2011 р. — Все-
українська наукова конференція «Трагічні 
сторінки історії Поділля радянської доби».

Колектив інституту історії, етнології 
і права забезпечує формування фахових 
нау кових видань «Наукові записки ВДПУ. 
Серія: Історія», головним редактором яко
го є професор П. С. Григорчук, та «Вісник 
інституту історії, етнології і права» (голов-
ний редактор — доцент Ю. А. Зінько).

Скарбничку наукової літератури попов-
нили збірник документів «Політичні ре
пресії на Поділлі. 20–30-і роки ХХ століт
тя» (1999 р.), укладений за участю доцентів 
С. Л. Калитка, П. М. Кравченка; монографії 
професора О. П. Іваницької «Новітня істо
рія Іспанії в життєписах королів» (2006 р.), 
«Франко — каудильйо Іспанії» (2006 р.); 
доцентів І. М. Романюка «Українське село у 
50-ті — першій половині 60-х років ХХ ст.» 
(2005 р.); В. А. Тучинського «Молдавани 

Півдня України з найдавніших часів до 
початку ХХ століття» (2007 р.); О. А. Мель
ничука «Соціальне страхування в радян
ській Україні (20–30-ті рр. ХХ ст.» (2009 р.); 
О. А. Коляструк «Історія повсякденності 
як об’єкт історичного дослідження: іс
торіографічний і методологічний аспек
ти» (2008 р.), «Інтелігенція УСРР у 1920-ті 
роки: повсякденне життя» (2010 р.); колек
тивна монографія за авторства доцентів 
С. О. Гусєва, Ю. А. Зінька, О. А. Коляструк, 
П. М. Кравченка, І. М. Романюка, А. К. Ли
сого, В. А. Тучинського «Вінниця: історич
ний нарис» (2008 р.).

Викладачі інституту брали участь у під
готовці ряду фундаментальних наукових 
видань: «Національна книга пам’яті жертв 
Голодомору 1932–1933 років в Україні. Він-
ницька область» (2008 р.), «Реабілітовані 
історією: у 27 томах. Вінницька область» 
(2006, 2007, 2010 рр.), «Голод та Голодомор 
на Поділлі 1920–1940 рр.: збірник доку
ментів та матеріалів» (2007 р.), «Визначні 
пам’ятки Вінниччини: альбом» (2011 р.), 
«Пам’ятки історії та культури Вінниччини: 
словникова частина» (2011 р.).

Для студентів університету 
та учнів загальноосвітніх шкіл 
викладачі інституту підготува
ли низку науково-методичних 
праць та підручників. Підруч
ники з історії України для учнів  
8 і 11 класів загальноосвітніх 
шкіл, підготовлений за участі 
завідувача кафедри історії Укра
їни, доктора історичних наук, 
професора І. М. Романюка, про
фесора О. К. Струкевича, старшо
го викладача Т. П. Пірус  визнані 
кращими конкурсною комісією 
МОН України і рекомендовані 
для загальноосвітніх шкіл. Гриф 
міністерства отримали також 
навчальні посібники із юридич
них наук доцента О. А. Мельни
чука «Правознавство» (2006 р.) 
та «Трудове право України» 

Студентів-археологів відвідав ректор університету  
професор О. В. Шестопалюк, с. Буша, 2005 р. 
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(2009 р.), доцента Т. Р. Кароєвої «Історична 
бібліографія» (2011 р.), професора О. П. Іва-
ницької «Історія міжнародних відносин» 
(2011 р.) та «Зовнішня політика країн Захід-
ної Європи та Північної Америки у постбі-
полярний період» (2012 р.), 
підручник доктора істо-
ричних наук, професора 
Ю. І. По па «Нова історія 
країн Азії і Африки. ХVІ – 
поч. ХХ ст.» (2012 р.).

Інститут має тісні нау-
кові зв’язки з провідними 
науковими установами та 
ВНЗ України й зарубіжжя. 
Міцна наукова співпраця 
склалась із Інститутом іс-
торії України НАН Укра-
їни, Національним педа-
гогічним університетом 
ім. М. П. Драгоманова, 
Кам’янець-Подільським 
національним універси-
тетом ім. І. Огієнка. Ак-
тивізувалася міжнародна 

співпраця. Укладені договори про спів-
працю з Інститутом етнографії і культур-
ної антропології Варшавського універси-
тету та університетом Кардинала Стефана 
Вишинського у Варшаві (Польща), Гомель-
ським державним університетом (Біло-
русь), Псковським юридичним універси-
тетом та Нижньогородським державним 
педагогічним університетом (Росія). Серед 
форм співпраці — стажування виклада-
чів та студентів, участь у наукових конфе-
ренціях, проведення спільних науково-
методичних заходів, обмін науковою та 
методичною продукцією. 

У травні 2008 р. студенти інституту взя-
ли участь у міжнародній науковій конфе-
ренції у Варшавському університеті імені 
Кардинала Стефана Вишинського, де обго-
ворювали проблеми польсько-українських 
відносин. У березні 2009 р. директор Ін-
ституту історії, етнології і права доцент 
Ю. А. Зінько і завідувач кафедри етнології 
професор Ю. В. Легун перебували у Вар-
шавському університеті, де ознайомились 
із роботою Інституту етнографії і куль-
турної антропології та взяли участь у ро-
боті міжнародної конференції з питань 

Наукові та навчальні видання 
викладачів, 2012 р. 

З візитом до польських колег, 2008 р. 



127

етнографії польсько-українського прикор
доння. Започатковано спільний науковий 
проект з вивчення етнографії Східного 
Поділля. У рамках співпраці на Вінниччи
ні перебувала група варшавських учених 
на чолі з директором професором Лехом 
Мрозом, які досліджували питання етно
графії Поділ ля. У межах цього проекту ді
ють об’єднані дослідницькі викладацько-
студентські групи, які проводять польові 
дослідження в селах області. Влітку 2009, 
2010 і 2012 рр. група польських студен
тів і викладачів спільно з викладачами 
кафедри етнології нашого університету 
та студентами-істориками спеціалізації 
«Українознавство» проводили етнографіч
ні дослідження в с. Мурафа Шаргородсько
го району. 

Співпраця з польською стороною від
крила можливості закордонного стажуван
ня кращих студентів інституту. Польська 
сторона створює належні умови стажу
вання, здійснює висококваліфіковане на
укове керівництво з теми дослідження 
студента. У 2008 р. пройшла двомісячне 
стажування у Варшавському університеті 
Тамара Демиденко, в 2009 р. — Тетяна Лев
ченко і Мар’яна Зін
чук, у 2010 р. — Юлія 
Пачос. Наші студенти 
мають змогу працю
вати у Варшавській 
народовій бібліотеці 
та бібліотеці Варшав
ського університету, 
польських архівах, до
сліджуючи свої науко
ві проблеми. 

Викладачі інститу
ту запрошуються для 
лекційних викладів 
у навчальні заклади 
Польщі. Курс лекцій 
з етнографії Поділ ля 
для студентів-етноло-
гів Вар шав сь ко го уні
верситету прочитала 
старший викладач 

кафедри етно логії І. М. Батирєва, лекції з 
проблеми голоду 1932–1933 рр., новітньої іс
торії України прочитав в університеті Кар
динала Стефана Вишин ського директор ін
ституту доцент Ю. А. Зінько. 

У рамках співпраці із зарубіжними уні
верситетами проводяться спільні наукові 
конференції. У травні 2010 р. в нашому уні
верситеті відбувся ІІ міжнародний студент
ський круглий стіл з теми «Трудне братер
ство» та обговорення історичної проблеми 
«Поляки на Поділлі». У травні 2012 р. від
булася Міжнародна наукова конференція 
«Україна і Польща: історичне сусідство».

Інститут історії, етнології і права є 
цент ром студентської наукової роботи. 
Тут щорічно відбувається звітна наукова 
студентська конференція, за результата
ми якої видається збірник наукових праць 
кра щих студентів-науковців — «Вісник сту-
дентського наукового товариства». Інсти
тут став базою багатьох всеукраїнських 
студентських наукових форумів. Так, від
повідно до наказу МОН України у вересні 
2005 р. Вінницький державний педагогіч
ний університет став базовим для прове
дення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з історичних наук 
(у першому ряду жюрі конкурсу на чолі з доктором історичних наук, 

професором В. М. Даниленком), 2006 р. 
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студентських наукових робіт з історичних 
наук, який проходив на базі інституту іс
торії, етнології і права в 2007 та 2008 рр. У 
квітні 2011 р. відбувся ІІ етап Всеукраїнської 
студентської олімпіади з культурології. 

Рівень організації наукової роботи в 
інституті сприяв тому, що фактично що
року студенти інституту ставали перемож
цями різноманітних конкурсів, олімпіад, 
учасниками студентських конференцій та 
круглих столів. У травні 2006 р. у м. Дні
пропетровську на ІІ етапі Всеукраїнської 
олімпіади з історії перше місце виборов 
студент Василь Кононенко, а друге — сту
дентка Наталія Лаас. Ці студенти після 
завершення навчання в університеті були 
зараховані до аспірантури Інституту істо
рії України НАН України. У травні 2006 р. 
відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з історичних 
наук, де Наталія Лаас стала переможцем. У 
цьому ж році студентка 3-го курсу Тамара 
Демиденко виборола перше місце у Все-
українському конкурсі студентських науко
вих робіт з проблем європейської інтеграції 
у Львівському національному університеті 
ім. І. Франка, а студентка Альона Садовська 
посіла друге місце у Всеукраїнському кон
курсі з профспілкової тематики з роботою 
«Профспілки як захисник права та інте-
ресів молодої людини». На початку квітня 
2007 р. студентка 4-го курсу Тамара Деми
денко взяла участь у роботі Міжнародної 
наукової студентської конференції в Бол
гарії, а у 2008 р. на ІІ етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських робіт з історичних 
наук у Вінниці вона отримала диплом пере
можця за перше місце. За друге місце була 
нагороджена студентка Юлія Головкіна. У 
травні 2009 р. студентка магістратури ін
ституту Мар’яна Зінчук стала призером 
Всеукраїнського конкурсу на кращу науко
ву роботу студентів, аспірантів та молодих 
учених з профспілкової тематики. У цьому 
ж році на ІІ етапі Всеукраїнського конкур
су студентських наукових робіт з історич
них наук у м. Херсоні третє місце виборов 
студент магістратури Микола Смірнов, а 

вже у 2010 р. він за наукову роботу на тему 
«Браїлівський Свято-Троїцький монастир» 
став переможцем Всеукраїнського конкур
су студентських наукових робіт, який про
водили МОН і НАПН України на базі Хер
сонського державного університету. Цього 
ж року призером Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з історії стала 
Анастасія Рогозовська. У квітні 2011 р. сту
дент інституту Сергій Роїк виборов перше 
місце на Всеукраїнській олімпіаді з куль
турології. Справжній тріумф для наших 
студентів відбувся у березні 2011 р. на Все-
українському конкурсі студентських робіт 
з історичних наук у м. Херсоні, де студент
ка магістратури Анастасія Рогозовська ви
борола перше місце, а Сергій Роїк — друге.

Студенти-історики, які виявили нахил 
до наукової роботи, мають змогу продов-
жувати навчатися в аспірантурі та докто
рантурі, які діють на базі нашого інституту 
з спеціальностей «Всесвітня історія», «Іс
торія України», «Історія науки і техніки».

В інституті підтримуються славні спор
тивні традиції, в його колективі виросли 
яскраві спортивні постаті. В 2001 р. сту
дент інституту Сергій Гончаренко вико
нав норматив майстра спорту. Під час на
вчання в університеті цей здібний юнак 
входив до складу збірної України з легкої 
атлетики. Переможцями та призерами 
Всеукраїнських змагань ставали студенти 
інституту Ірина Кочубейник — призерка 
зимового чемпіонату України з легкої ат
летики в закритих приміщеннях 2005 р., 
Степан Шевчук — бронзовий призер куб
ку України серед студентів 2006 р., Ольга 
Мазур — майстер спорту, чемпіон України 
зі спортивного орієнтування, Олександр 
Остапо вець — призер Всеукраїнських зма-
гань з 12-годинного бігу. Розвивається 
масовий спорт. Сьогодні збірні команди 
інституту є призерами університетських 
змагань з міні-футболу, баскетболу та ку
льової стрільби.

Значна увага приділяється розвитку 
художньої самодіяльності. Популярним 
серед студентів залишається вокальний 
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ансамбль «Ярославна». Упродовж багатьох 
років команда КВК інституту «Просто так» 
ставала переможцем університетських, а 
також міських та обласних змагань клу
бу кмітливих. Душею команди були Ілля 
Максимчук, Максим Березюк, Микола Бе
сарабов, Дмитро Софина, Дмитро Лєбєдєв, 
Олександр Гнатюк. Керівник популярного 
нині гурту «ТІК» Віктор Бронюк, випуск-
ник історичного факультету 2003 р., свій 
шлях до великої сцени розпочинав у сту
дентській художній самодіяльності. Тоді 
активну участь у художній самодіяльнос
ті брали студенти Руслан Гега, Костянтин 
Штифурак, Олександр Козловець, Ольга 
Севастьянова та багато інших. Сьогодні 
в інституті активно працює драматична 
студія «Кліо», керівником якої є студент 
Олександр Федоришен. Популярними за
лишаються бальні танці. Студент інститу
ту Юрій Огньов є багаторазовим перемож
цем Всеукраїнських та обласних конкурсів 
бального танцю. 

Студенти інституту традиційно беруть 
активну участь у політичному та громад
ському житті регіону. Навчальна та виховна 
робота викладачів інституту спрямована на 
формування життєвої позиції молоді, тому 
закономірними є її спроби брати участь у 
розв’язанні нагальних проблем регіону та 
країни. Історики неодноразово організову
вали та очолювали студентське самовряду
вання, яке реалізовувалося і у шефській до
помозі школам, і в будівельних загонах, і в 
створенні молодіжного центру, у підтримці 
політичних та громадських рухів. 

Таким чином, до сьогодні інституту 
вдалося зберегти свій кадровий і творчий 
потенціал й вийти на якісно новий рівень 
розвитку, ставши одним з провідних в уні
верситеті. Нині всю свою роботу інститут 
спрямовує на розбудову вищої освіти, за
безпечення духовного, професійного та 
інтелектуального розвитку особистості, 
підготовку висококваліфікованих націо
нальних кадрів у системі освіти.

Посвята у студенти-першокурсники, 2011 р. 
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Інститут математики, 
фізики і технологічної освіти 
(до квітня 2008 р. — Інститут 
перспек тивних технологій, 
економіки і фундаментальних 
наук), створений на базі двох 
фа культетів — фізико-мате  -
матичного та пе даго гіч но-
індустріального, функ  ціонує 
як окремий структурний 
підрозділ Вінницького дер
жавного педагогічного уні
верситету іме ні Михайла Ко
цюбинського з лютого 2004 р.

Історія сучасного інсти
туту математики, фізики і 
технологічної освіти роз
почалася з часу заснуван
ня вчительського інститу
ту в липні 1912 р. Вже тоді 
студенти вивчали фізико-
математичні дисципліни: 
ари фметику, алгебру, гео
метрію, тригонометрію та 
фізику, а у 1920 р. на шкільному відділен
ні була запроваджена підготовка вчителів 
за фізико-математичним циклом. Одне з 
чотирьох відділень Інституту соціального 
виховання було техніко-математичним. 

Як окремий структурний підрозділ 
фізико-математичний факультет був ство
рений у далекому 1933 р. Термін навчання 
становив чотири роки. Навчально-виховну 
та наукову роботу на факультеті тоді здій
снювали дві кафедри — математики (за
відувач — Р. М. Трахтенберг) та фізики (за
відувач — кандидат фізико-математичних 
наук І. Д. Конозенко, який згодом захистив 
докторську дисертацію з фізики і плідно 
працював в Інституті фізики АН УРСР). 
Серед викладачів факультету були відомі 

вчені — професори В. К. Бер
нацький та О. М. Астряб. 

Усі плани щодо подаль
шого розвитку факультету 
обірвала Велика Вітчизняна 
війна. Більшість студентів та 
викладачів пішли на фронт. 

Лише у квітні 1944 р., піс
ля звільнення Вінниці від 
фашистсь ких загарбників, 
фа культет відновив свою 
роботу. Працювати доводи
лося в дуже важких умовах: 
не вистачало кваліфікова
них викладачів, була відсут
ня навчально-матеріальна 
база, що особливо негативно 
позначалось на проведенні 
практичних і лабораторних 
занять з фізики. Проте ко
лектив факультету поступо
во долав труднощі. 

Більшість студентів фізи-
ко-математичного факультету в повоєн
ний період становили юнаки, які поверну
лися з фронтів Другої світової війни. Всі 
вони після закінчення інституту успішно 
працювали в школах, багато з них стали 
викладачами вищих навчальних закладів, 
директорами шкіл, науковцями. Серед цих 
юнаків був Іван Юхимович Побережник, 
якого як одного із кращих випускників 
1947 р. залишили працювати на кафедрі 
математики. Працював він упродовж 60 
років, сумлінно готуючи майбутніх вчите
лів математики. 

Очолювали факультет у повоєнні ро-
ки декани Ф. М. Феліксов (1945–1946 рр.), 
І. Д. Іль євський (1946–1949 рр.), Г. Ф. Півень 
(1950–1962, 1967–1969 рр.).

ІНСТИТУТ МаТЕМаТИкИ, ФІЗИкИ  
І  ТЕХНОЛОГІчНОЇ ОСВІТИ

ПОдОЛЯНчУк
Станіслав Вікторович 
Декан-директор Інституту  

математики, фізики  
і технологічної освіти,  

кандидат фізико-математичних 
наук, доцент
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У середині 1950-х років розпочалася ре
форма освітянської галузі. Було взято курс 
на політехнізацію освіти. Поступово зміц
нювалась навчально-матеріальна база фа
культету, зростала кількість студентів, під
вищувався фаховий рівень викладачів.

Починаючи з 1956 р., на фізико-ма те-
матичному факультеті підготовку фахівців 
забезпечували вже три кафедри: матема
тики, фізики та основ виробництва (піз
ніше — загальнотехнічних дисциплін), а 
термін навчання на факультеті збільшено 
до 5 років. Відповідно зростала кількість 
студентів та викладачів.

У 1958 р. в 9-11 класах після прийнят
тя Закону «Про зміцнення зв’язку шко
ли з життям і дальший розвиток системи 
народної освіти в СРСР» вводиться курс 
основ виробництва (у сільських школах це, 
як правило, основи сільськогосподарсько
го виробництва: рільництво, садівництво, 
тваринництво, механізація сільського гос
подарства), який викладали один день на 
тиждень. У зв’язку з цим у педагогічному 
інституті розпочалася підготовка вчите
лів, які могли б викладати основи вироб
ництва.

Поступово створювалася необхідна для 
такої підготовки матеріальна база: лабо

раторії машинознавства і деталей машин, 
майстерні для виконання робіт по дереву 
і металу, класи авто- і кіносправи, кабінет 
креслення тощо. Було здійснено перехід на 
навчання за подвійними спеціальностями  — 
«математика і фізика», «фізика та основи 
виробництва», «математика та основи ви
робництва», «математика та креслення». 
Студенти факультету вивчали креслення, 
сільськогосподарські машини, слюсарну і 
токарну справи, автосправу зі складанням 
відповідних екзаменів та видачею посвід
чень слюсаря, токаря, кінодемонстратора, 
водія. Все це вимагало збільшення кількос
ті викладачів. 

З 1961 р. у складі факультету — вже 
чотири кафедри. З метою поліпшення 
навчально-виховного процесу та активі
зації методичної роботи на базі кафедри 
математики організовано дві кафедри — 
кафедру математики та кафедру елемен
тарної математики з методикою викладан
ня математики. 

Керували факультетом у ті та наступні 
роки декани М. О. Куріцин (1962–1964 рр.), 
Г. Ф. Бушок (1964–1967 рр.), Н. М. Шунда (1970–
1974 рр.), Л. П. Войцехівський (1975–1985 рр.).

У 1970–1980-х роках значно зміцне
на навчально-матеріальна база фізико-
математичного факультету, який вже 
розташовувався в новозбудованому на-
вчально-лабораторному корпусі № 3. По
мітно зросла кількість студентів. 

У 1981 р. було створено факультет під
готовки вчителів загальнотехнічних дис
циплін і праці, деканом якого став канди
дат технічних наук Г. І. Новіков, а з червня 
1982 р. — доцент Д. А. Мошинський. Час
тина викладачів перейшла із фізико-
математичного факультету. Було розпочато 
роботу над створенням власної навчально-
матеріальної бази. Становленню факуль
тету сприяв прихід нових викладачів з 
науковим ступенем. Збільшення кількості 
студентів зумовило поділ у 1985 р. кафедри 
загальнотехнічних дисциплін на дві: за

Кабінет математики, 1947 р.
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гальнотехнічних дисциплін (завідувач — 
І. С. Черкунов) і методики трудового на
вчання (завідувач — В. О. Подоляк).

У 1990-ті роки продовжував динамічно 
розвиватись фізико-математичний факуль
тет: контингент студентів з кожним роком 
зростав, запроваджувалися нові спеціаль
ності — «Фізика та основи інформатики», 

«Математика та основи інформатики», 
«Математика та основи економіки», актив
но йшов процес обладнання спеціалізова
них лабораторій та комп’ютерних класів 
сучасними технічними засобами та прила
дами. У 1996 р. поновлено набір 
на заочну форму навчання на 
спеціальність «Математика». 
Тоді фізико-математичний фа
культет очолювали І. О. Рокіць
кий (1985–1997 рр.) та О. В. Моз
говий (1997–2004 рр.). 

У 1994 р. факультет зага ль-
нотехніч них дисциплін, який 
з 2003 р. очолив Р. С. Гуре
вич, одержав нову назву — 
педагогічно-індустріальний. 
Він готував вчителів трудового 
навчання за такими спеціаліза
ціями: «Механізація сіль сько-
го господарства», «Тех нічна 

творчість учнів», а згодом — «Обслуго
вуюча праця». У 2000 р. на пе дагогічно-
індустріальному факультеті, вра ховуючи су
часні тенденції підготовки вчительських 
кадрів, введена нова номенклатура спеціа
лізацій («Технічна творчість учнів», «Осно
ви підприємництва», «Основи швейного та 
харчового виробництва», «Основи інфор

маційних технологій») та змі
нено назви обох кафедр: теорії 
і методики трудового та профе
сійного навчання (заві дувач — 
В. О. Подоляк) та машино-
знавства і основ виробництва 
(завідувач — І. С. Черкунов).

У лютому 2004 р. на базі 
двох факультетів — фізико-ма-
те матичного та педагогічно-
індустріального — було ство
рено Інститут перспективних 
техно ло гій, економіки та фун-
даменталь них наук, який очо-
лив професор Роман Семе
нович Гуревич. До складу 
інституту увійшли 8 кафедр: 
теорії і методики трудового та 

професійного навчання; машинознавства, 
основ виробництва та безпеки життєді
яльності; алгебри і методики викладання 
математики; математики; фізики; мето
дики викладання фізики та інформатики; 

Кабінет обчислювальної техніки, обладнаний  
комп’ютерами КУВТ «Корвет», 1990 р.

Заняття в лабораторії електрики та магнетизму, 1999 р.
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інформаційних технологій та інновацій
них методик навчання; економіки під
приємства та економічної теорії. Очолили 
кафедри провідні науковці — професори 
О. В. Шестопалюк, В. С. Абрамчук та до
центи В. В. Атаманюк, В. С. Гаркушевський, 
О. І. Матяш, А. М. Сільвейстр, А. В. Смолін
ська, В. І. Солоненко. 

У квітні 2008 р. Інститут перспективних 
технологій, економіки і фундаментальних 
наук було перейменовано в Інститут матема
тики, фізики і технологічної освіти (ІМФТО). 
З жовтня 2011 р. цей структурний підроз
діл очолює кандидат фізико-математичних 
наук, доцент Станіслав Вік торович Подолян
чук, який до цього понад 13 років обіймав по
саду проректора з наукової роботи Вінниць
кого державного педагогічного університету 
імені Михайла Коцюбинського. Заступни
ками декана-директора інституту з різних 
напрямків працюють доцент О. В. Мозговий, 
доцент С. Д. Цвілик, доцент Д. І. Коломієць, 
старший викладач О. Б. Панасенко. 

Сьогодні в Інституті математики, фізи
ки і технологічної освіти на денній та за
очній формах навчається близько 800 сту
дентів. Підготовка здійснюється за трьома 
освітньо-кваліфікаційними рівнями (бака
лавр, спеціаліст, магістр) з таких напрямів 
підготовки (спеціальностей): математика, 
фі зика, тех нологічна освіта. Крім того, сту

денти мають можливість отримати низку 
важливих і корисних спеціалізацій: інфор
матику, астрономію, креслення, швейну 
справу, основи дизайну, основи підприєм
ництва, основи домашнього господарюван
ня та здобути окремі робітничі професії.

Протягом навчання в інституті студенти 
вивчають низку важливих і цікавих фунда
ментальних дисциплін: математику, фізику, 
астрономію, математичний аналіз, креслен
ня, деталі машин, опір матеріалів, різання 
матеріалів та сучасні спецкурси з нанотех
нологій, оптоелектроніки, гіперкомплексно
го аналізу, фрактального аналізу тощо. 

Студенти працюють в оснащених су
часною технікою та приладами лабора
торіях (механіки, молекулярної фізики, 
електрики та магнетизму, оптики, атом
ної фізики, радіоелектроніки, астрономії, 
електротехніки, деталей машин та інших), 
навчальних кабінетах (геометрії, методики 
викладання фізики та математики, лекцій
них демонстрацій, креслення та інших), 
навчальних майстернях. 

Інститут математики, фізики і техно
логічної освіти має комп’ютерні класи, 
які обладнані сучасними комп’ютерами з 
високопродуктивними процесорами. Усі 
комп’ютери підключені до мережі універ
ситету та глобальної мережі Internet. Для 
комп’ютерної підтримки процесу викла
дання в кабінетах встановлені мультиме

Заняття  
з методики 

навчання 
математики 

(майбутні вчителі 
математики), 2011 р.
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дійні проектори та інтерактивні дошки. 
Таке обладнання дозволяє використовува
ти сучасні технології в навчальному проце
сі та дослідницькій роботі.

Основою Інституту математики, фізи
ки і технологічної освіти є його кадровий 
потенціал. Понад 90% викладачів струк
турного підрозділу мають науковий сту
пінь доктора та кандидата наук та вчене 
звання професора або доцента. Серед пра
цівників інституту — член-кореспондент 
Національної Академії педагогічних наук 
України, 2 Заслужених працівники освіти 
України, Заслужений вчитель України, 15 
Відмінників освіти України.

За успіхи в навчальній та науковій ро
боті багато викладачів інституту нагород-
жено Почесними грамотами МОНмолодь
спорту України, НАПН України тощо. 
Найбільш кваліфіковані викладачі входять 
до складу спеціалізованих вчених рад із 
захисту кандидатських та докторських ди-
сертацій, є членами редакційних колегій 
авторитетних наукових видань, входять до 
складу різноманітних експертних комісій, 
експертних рад, організаційних комітетів 
та журі Всеукраїнських студентських та 
учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів.

На високому навчальному, науковому та 
методичному рівні проводять навчальні за
няття, організовують роботу студентських 
наукових гуртків та проблемних груп до
свідчені викладачі професори Р. С. Гуревич, 
В. Ф. Заболотний, А. А. Томусяк, про фесори 
університету І. О. Рокіцький, В. С. Абрамчук, 
В. С. Трохименко, В. О. Подоляк, доценти 
С. В. Подолянчук, О. В. Мозговий, О. І. Ма
тяш, В. С. Гаркушевський, С. Д. Цвілик, 
Ю. Г. Ко вальов, О. З. Тимошенко, Д. І. Коло
мієць, В. Ф. Яремчук, М. В. Дідовик, В. С. Гар
вацький, В. А. Ясінський, М. М. Ковтонюк, 
В. В. Атаманюк, А. Я. Матвійчук, А. В. Смо
лінська, М. В. Миронюк, Д. А. Мошинський, 
С. М. Рибак, А. М. Сільвейстр, Н. С. Кравчук, 
М. П. Жовнір та інші. Поряд з ними працює 
молодь. Більшість викладачів ІМФТО — ви
пускники нашого університету. 

Підготовка наукових та науково-педа-
гогічних кадрів вищої кваліфікації на осно
ві новітніх досягнень науково-технічного 
прогресу є одним з основних напрямків на
укової діяльності в інституті. Належна увага 
приділяється поповненню професорсько-
викладацького складу новими докторами 
та кандидатами наук: за останні 10 років ви
кладачі структурного підрозділу захистили 
загалом 39 дисертацій. Понад 20 викладачів 
за цей час отримали вчене звання професора 
або доцента. 

Важливим джерелом поліпшення якіс
них показників професорсько-викла даць-
кого складу Інституту математики, фізики 
і технологічної освіти є докторантура та 
аспірантура. Підготовка докторантів здій
снюється за спеціальністю 13.00.04 «Теорія 
і методика професійної освіти», аспіран
тів — за спеціальностями 01.01.07 «Обчис
лювальна математика», 01.04.07 «Фізика 
твердого тіла», 13.00.04 «Теорія і методика 
професійної освіти». 

До наукового керівництва аспірантів 
та наукового консультування докторантів 
залучають кращих спеціалістів (доктори 
наук, професори, кандидати наук, доцен
ти) ІМФТО та інших вищих навчальних 
закладів України. Як наслідок — результа
тивність роботи аспірантури перебуває на 
високому рівні.

Варто відзначити вагомий внесок у під
готовку науково-педагогічних кадрів члена-
кореспондента НАПН України, доктора 
педагогічних наук, професора Р. С. Гуреви
ча, доктора педагогічних наук, професора 
В. Ф. Заболотного, кандидата педагогічних 
наук, доцента О. І. Матяш. Заслуговує високої 
оцінки діяльність з підготовки докторів та 
кандидатів наук для потреб інституту запро
шених на роботу на відповідні кафедри ака
деміка НАПН України, доктора фізико-
математичних наук, професора М. І. Шута, 
доктора фізико-математичних наук, профе
сора М. В. Працьовитого та інших. 

Науково-дослідна робота в інституті 
проводиться з пріоритетних напрямків 



135

розвитку науки і техніки. Постійно ви
конуються (або виконувались) науково-
дослідні роботи, які фінансуються з коштів 
Державного бюджету. У процесі виконання 
цих робіт отримано ряд вагомих наукових 
результатів. Так, при виконанні проекту 
«Теоретичні та методичні основи техно
логій електронного навчання в закладах 
професійної освіти» (науковий керівник — 
професор Р. С. Гуревич) були розроблені та 
обґрунтовані моделі дистанційної освіти 
та методичні засади створення і впрова
дження технологій електронного навчан
ня зі спеціальних предметів, розроблені та 
апробовані алгоритми технологій елект-
ронного навчання. Результати роботи ма
ють соціальний ефект, що визначається по
ліпшенням якості підготовки фахівців.

Результатом виконання науково-до-
слідної роботи «Фізико-механічні власти
вості наноструктурних матеріалів систем 
Fe-C» (науковий керівник — доцент В. І. Со
лоненко) стала розробка теоретичних і 
технологічних основ відновлення металів 
з відходів металургійного виробництва та 
встановлення закономірності впливу форм 
і розмірів наноутворень та температурно-
силових полів на фізико-механічні влас
тивості наноструктурних систем Fe-C. За
пропоновані шляхи розв’язання проблем 
міцності і пластичності шляхом викорис
тання технології спікання нанозернистих 
порошків.

У процесі виконання науково-дослідної 
роботи «Варіаційні методи дослідження 
нелінійних рівнянь математичної фізики 
в необмежених областях» (науковий керів
ник — професор О. А. Панков) досліджено 
стаціонарні і біжучі хвилі для нелінійних 
хвильових рівнянь та рівнянь Шредінгера, 
а також динамічні рівняння нескінченних 
систем осциляторів. Отримані результати 
не мають аналогів і можуть застосовувати
ся у фізиці конденсованих станів матерії та 
нелінійної оптики.

Науково-дослідна робота «Теоретичні 
аспекти удосконалення методичної під

готовки учителя математики та фізики 
у педагогічному університеті засобами 
освітніх технологій» (наукові керівники — 
професор В. Ф. Заболотний, доцент О. І. Ма
тяш) присвячена питанням компетентніс
ної підготовки майбутніх учителів фізики 
і математики в сучасному інформаційно-
телекомунікаційному середовищі. 

Викладачі інституту постійно створю
ють наукові розробки, які мають або в май
бутньому будуть мати соціальний та (або) 
економічний ефект.

Творчим колективом під керівництвом 
професора Р. С. Гуревича розроблено на-
вчально-методичний комплекс «Сучасні 
інформаційні технології та їхнє викорис
тання», який складається з навчального 
посібника, лабораторного практикуму, ме
тодичного посібника та інших методичних 
матеріалів з електронними версіями. Роз
роблений навчально-методичний комплекс 
«Демонстраційні комп’ютерні моделі для 
формування фізичних понять» (науковий 
керівник — професор В. Ф. Заболотний), 
який має на меті підвищення ефективності 
засвоєння знань з основ науки, інтересу до 
предмета, сприяє розвитку компетентнос
тей учня, забезпечує диференціацію та ін
дивідуалізацію навчального процесу. 

Створено повну, теоретично обґрун
товану та експериментально перевірену 
методику застосування телекомунікацій
них проектів у навчальному процесі ВНЗ 
(автори — професор О. В. Шестопалюк, до-
цент М. Ю. Кадемія, доцент Л. С. Шевчен-
ко). Розроблено технологію застосування 
електронно-променевого пучка при від
новленні кремнію та отриманні фулеренів 
у вакуумі (автори — доцент В. І. Солоненко, 
доктор технічних наук М. П. Гадзира, до
цент В. О. Панібрацький). Створені ком-
п’ютерні додатки до сучасних навчальних 
підручників з фізики (автор — доцент 
В. І. Сумський) та ін.

Активно співробітничає інститут з міс
цевими органами виконавчої влади, ви
конуючи актуальні з наукової і важливі 
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із соціальної точки зору науково-дослідні 
роботи. Викладачі інституту постійно ви
борюють гранти обласної державної ад
міністрації на реалізацію різноманітних 
проектів. Серед них «Розробка, створення 
і функціонування «Центру інтерактивних 
технологій для забезпечення якісної осві
ти учнів і студентів» (наукові керівники — 
професор О. В. Шестопалюк, професор 
Р. С. Гуревич), «Формування професійної 
компетентності майбутніх педагогів засо
бами інтерактивного освітнього середо-
вища» (науковий керівник — професор 
О. В. Шестопалюк), «Використання сервісів 
Веб 2.0 у підготовці майбутніх педагогів» 
(науковий керівник — професор Р. С. Гуре
вич), «Розробка навчально-методичного 
комплексу для мультимедійного супрово
дження уроків дисциплін змістової лінії 
«Природознавство» (природознавство —  
5 клас, фізика — 7 клас)» (науковий керів
ник — доцент В. Ф. Заболотний), «Створен
ня освітнього середовища для підготовки 
педагогів засобами інформаційних тех
нологій» (науковий керівник — професор 
О. В. Шестопалюк), «Розробка технологій 
електронного навчання для підготовки 
майбутніх учителів» (наукові керівники — 
професор Р. С. Гуревич, доцент М. Ю. Ка
демія), «Розробка навчально-методичного 
комплексу для вивчення фізики засоба
ми мультимедіа» (науковий керівник — 
доцент В. Ф. Заболотний), «Інформацій
не забезпечення спілкування в системі 
«викладач-комп’ютер-студент» у фаховій 
підготовці вчителя» (науковий керівник — 
доцент М. Ю. Кадемія).

Творчий колектив у складі професо
ра В. Ф. Заболотного (керівник), доцен
та Н. А. Мисліцької, старшого викладача 
М. О. Моклюка та учителя фізики Я. О. Мо
роза у 2012 р. стали переможцями загаль
нонаціонального конкурсу зі створення 
електрон них освітніх ресурсів у номінації 
«Фізика» Національного проекту «Відкри
тий світ».

На кожній кафедрі інституту викону
ються також кафедральні науково-дослідні 

роботи, які стосуються актуальних проб-
лем нового змісту освіти та методики на
вчання і виховання, зокрема теоретичних 
і методичних засад професійного форму
вання майбутнього вчителя математи
ки, фізики, технологій та інформатики, 
методики застосування цифрових освіт
ніх ресурсів під час вивчення фізико-
математичних дисциплін у середній та ви
щій школах, застосування в навчальному 
процесі інформаційних та інноваційних 
технологій, удосконалення змісту та ме
тодики як викладання фундаментальних 
та професійно-орієнтованих дисциплін, 
так і фундаментальних досліджень в галу
зі фізико-математичних і технічних наук, 
зокрема дослідження різницевих алгебр 
Менгера, багатомісних функцій, побудови 
основ теорії функцій дуальної та бінарної 
змінної, дослідження і побудови розв’язків 
систем диференціальних рівнянь, дослід-
ження властивостей напівпровідникових 
приладів у діапазоні надвисоких частот та 
розробки сенсорів довкілля, вивчення теп-
лофізичних явищ та релаксаційних проце
сів у модифікованих твердих тілах тощо.

Активною є видавнича діяльність ви
кладачів інституту. Серед найбільш ґрун
товних публікацій — монографії «Проблеми 
підготовки майбутніх учителів тех нологій у 
педагогічних ВНЗ» (Р. С. Гуревич, М. Ю. Ка
демія, Л. С. Шевченко ), «Фор мування мето
дичної компетентності учи теля фізики за
собами мультимедіа» (В. Ф. Заболотний), 
«Algebras of multiplace functions» (В. А. Ду
дек, В. С. Трохименко), «Introduction to 
spectral theory of Schrodinger operators» 
(О. А. Панков), «Науково-методичні основи 
викладання загальної фізики» (Г. Ф. Бушок, 
Б. С. Колупаєв ), «Методика навчання сту
дентів методам аналізу і синтезу механізмів 
і машин у вищій школі» (П. А. Яковишин), 
«Формування в учнів системи наукових 
компетентностей у галузі сучасного ви
робництва» (В. О. Подоляк ), «Розв’язання 
лінійних рівнянь тео рії поля» (В. С. Абрам
чук, І. В. Абрамчук), «Теорія і практика на
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вчання в професійно-технічних закладах» 
(Р. С. Гуревич), «Освітнє середовище для під-
готовки майбутніх педагогів засобами ІКТ» 
(О. В. Шестопалюк, Р. С. Гуревич, Г. Б. Гор-
дійчук , Л. Л. Коношевський , О. Л. Коно-
шевський) та інші. 

Широке практичне застосування ма-
ють підручники і навчально-методичні по-
сібники, рекомендовані МОНмолодьспор-
ту України до впровадження в навчальний 
процес. Серед них — «Інформаційно-те-
лекомунікаційні технології в навчальному 
процесі і наукових дослідженнях» (Р. С. Гу-
ревич, М. Ю. Кадемія), «Збірник задач з те-
орії чисел» (В. С. Гарвацький, В. Т. Кулик, 
І. О. Рокіцький, Р. І. Рокіцький, В. А. Ясін-
ський), «Алгебра і теорія чисел» (І. О. Ро-
кіцький, В. Т. Кулик), «Демонстраційний 
експеримент з фізики» (В. Ф. Заболотний), 
«Педагогічний досвід: атестація працівни-
ків освіти» (О. В. Шестопалюк), «Технологія 
конструкційних матеріалів» (В. В. Атама-
нюк), «Фізичні величини. Закони. Меха-
ніка» (В. Ф. Заболотний, Н. А. Мисліцька, 
Ю. А. Пасічник), «Сучасні інформаційні 
засоби навчання» (П. К. Гороль, Р. С. Гу-
ревич, Л. Л. Коношевський, О. В. Шесто-

палюк), «Науково-педагогічні досліджен-
ня з фізики і методики її викладання» 
(В. Ф. Заболотний, М. І. Шут), «Посібник 
з математики» ( В. С. Абрамчук, Л. А. Тю-
тюн, Н. М. Шунда), «Задачі міжнародних 
математичних олімпіад та методи їх 
розв’язування» (В. А. Ясінський, В. М. Лей-
фура, І. М. Мітельман), «Сучасні інформа-
ційні технології та їхнє використання» 
(Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, О. В. Шесто-
палюк та інші), «Вища математика. Прак-
тикум» (М. В. Миронюк, Н. В. Захарченко), 
«Коливання і хвилі» (В. Ф. Заболотний, 
Б. А. Сусь, Н. А. Мисліцька), «Навчально-
виховний процес у професійно-технічних 
закладах» (за ред. професора Р. С. Гуре-
вича), «Мультимедійні засоби навчання» 
(П. К. Гороль, Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, 
О. В. Шестопалюк), «Методика використан-
ня технічних засобів навчання» (П. К. Го-
роль, Л. Л. Коношевський, М. Г. Вороліс), 
«Збірник математичних задач підвищеної 
складності» (В. А. Ясінський) та ін.

Здійснюють викладачі інституту і 
патентно-ліцензійну діяльність. Доцен-

Патенти викладачів кафедри фізики 
і методики навчання фізики, астрономії

З наукового доробку викладачів Інституту 
математики, фізики і технологічної освіти
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ти В. Ф. Яремчук, Н. С. Кравчук та асистент 
С. М. Смішний отримали понад 20 патентів 
на винаходи, які відносяться до галузі фізи
ки напівпровідникових приладів та опто
волоконної техніки. Чимало викладачів 
(професори Р. С. Гуревич, В. С. Трохименко, 
В. Ф. Заболотний, доцент С. В. Подолянчук 
та інші) мають публікації у провідних за
кордонних наукових журналах. 

Лише за останні 5 років викладачі 
ІМФТО опублікували 2237 одиниць науко
вої та навчально-методичної продукції за
гальним обсягом 3402,11 умовних друкова
них аркушів, в тому числі 10 монографій, 
276 підручників та навчально-методичних 
посібників, 1266 статей.

Збірник наукових праць «Сучасні інфор
маційні технології та інноваційні методики 
навчання в підготовці фахівців: методоло
гія, теорія, досвід, проблеми», який вида
ється з 1992 р., включений до переліку фа
хових видань, в яких можуть публікуватись 
основні результати дисертаційних робіт. У 
2009 р. збірник у рейтингу ВАК України се
ред педагогічних наукових видань України 
посів 2 місце. Роботи викладачів і студентів 
публікуються також в наукових виданнях 
інституту «Актуальні про
блеми математики, фізики 
і технологічної освіти» та 
«Методичний пошук».

Організація і прове-
ден  ня науково-теоре тич -
них кон  ферен цій, на у ко-
во-пра  к   тичних семіна рів, 
сту дентських олімпі ад і 
кон  курсів різного рівня 
є важ ливим напрямком 
науково-організаційної 
діяльності інституту ма-
те матики, фізики і техно
логічної освіти. Уже тради
ційними стали міжнародні 
науково-прак тич ні конфе
ренції «Сучасні інформа
ційні тех нології та іннова
ційні методики навчання у 
підготовці фахівців: мето

дологія, теорія, досвід, проблеми» (з 1992 р.), 
«САММАС (комети, астероїди, метеори, ме
теорити, астроблеми, кратери)» (з 1999 р.), 
«Структурна релаксація в твердих тілах»  
(з 2003 р.), всеукраїнська наукова конфе
ренція «Стан та перспективи підготовки 
вчителя математики в Україні» (з 2009 р.). 
Високий рівень конференцій засвідчує те, 
що в них неодноразово брали участь відомі 
науковці і практичні працівники освітян
ської галузі України, Росії, Білорусі, Поль
щі, Казахстану, Узбекистану, Болгарії, Че
хії, Угорщини, Німеччини, Алжиру, Японії, 
США, Канади. 

МОН України неодноразово впродовж 
1995–2002 рр. обирало Вінницький дер
жавний педуніверситет базовим вищим 
навчальним закладом для проведення  
ІІ етапу Всеукраїнської студентської олім
піади з математики серед студентів ви
щих педагогічних навчальних закладів 
та у 2009–2011 рр. — Всеукраїнського кон
курсу студентських наукових робіт з мате
матичних наук (в т. ч. прикладна матема
тика та механіка деформованого твердого 
тіла, газу та рідини). Із 2011 р. естафета 
проведення Всеукраїнської студентської 

Президія Міжнародної конференції «Сучасні інноваційні 
технології та інноваційні методики навчання у підготовці 

фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», 2012 р.
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олімпіа ди з математики знову передана 
ІМФТО.

На базі інституту проводиться чимало 
інших науково-методичних заходів, зо
крема Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Космонавтика: минуле, сьо
годення, перспективи» (2007–2009 рр.), що
річні Фестивалі науки, обласний конкурс 
«Вчитель року» в номінації «Трудове на
вчання», різноманітні обласні семінари та 
семінари-практикуми для вчителів мате
матики, фізики, інформатики та трудового 
навчання тощо. Щороку у квітні проходить 
інститутська науково-практична конфе
ренція «Актуальні проблеми математики, 
фізики і технологічної освіти», в роботі 
якої беруть активну участь викладачі та 
студенти.

Викладачі, аспіранти та студенти Ін
ституту математики, фізики і технологіч
ної освіти представляють результати влас
них розробок на різноманітних виставках. 
Так, на Міжнародній виставці «Сучасні 
навчальні заклади–2010» (Київ) ІМФТО на
городжений дипломом «За вагомий внесок 
у модернізацію національної системи осві
ти». На виставках «Освіта та кар’єра» (2008, 
2009 рр.) викладачі інституту разом з пра
цівниками інших структурних підрозділів 
представляли підручники і навчальні по
сібники нового покоління, за видання яких 
нагороджені дипломом МОН України та 
Товариства «Знання». У 2008 р. були учас
никами міжнародної виставки з проблем 
сонячної енергії «Solar Si Pro» (Гамбурґ, Ні
меччина). 

Навчально-виховний процес в інститу
ті на початку 2012 року забезпечувало п’ять 
кафедр. 

Свої витоки кафедра математики та 
інформатики бере з 1933 р., коли було 
створено кафедру математики, яку очо
лив Р. М. Трахтенберг. У різні роки кафед-
рою керували також І. Д. Ільєвський, 
В. Я. Горош ко, П. М. Глушков, В. Л. Карпен
ко, П. М. Олонічев, А. А. Томусяк, В. С. Тро

хименко,  В. С. Абрамчук, М. М. Ковтонюк, 
Л. А. Тютюн, О. З. Тимошенко.

З 1950-х років викладачі традиційно чи
тали такі математичні дисципліни: мате
матичний аналіз, вища алгебра, аналітич
на, нарисна, проективна і диференціальна 
гео метрії, основи геометрії, елементарна 
математика, теоретична арифметика і тео
рія чисел, теорія функцій дійсної та комп
лексної змінної, методика викладання 
математики, креслення з методикою ви
кладання, історія математики тощо.

Для поліпшення управління та мето
дичної роботи постало питання про поділ 
кафедри, який відбувся в 1961 р. зі ство
ренням кафедр математики та елементар
ної математики з методикою викладання 
математики. Це вимагало від керівництва 
факультету належної уваги до якісного 
зростання науково-педагогічних кадрів 
новостворених кафедр.

Найбільш обдаровані випускники фізи ко-
математичного факультету (В. С. Тро хименко, 
В. С. Гарвацький, І. І. Мельник, І. О. Рокіцький, 
В. Т. Кулик, Д. А. Мошинський, О. З. Тимошен
ко) свого часу були залишені для роботи на 
кафедрах. Крім того, на кафедру математи
ки були запрошені перспективні науковці 
П. М. Глушков та Й. Я. Вінер. Вагомий внесок 
у підготовку наукових кадрів зробив кафед-
ральний науковий семінар, яким керував 
кандидат фізико-математичних наук, доцент 
П. М. Олонiчев. Через цей семінар пройшли 
десятки випускників, які згодом здобули 
наукові ступені i вчені звання, викладають 
у різних навчальних закладах України та за 
кордоном.

Упродовж майже 80 років кафедра за
безпечувала математичну підготовку сту-
дентів. Чимало зробила вона для вдо
сконалення викладання традиційних та 
розробки нових математичних курсів, ство
рення навчальних посібників. В різні роки 
на кафедрі математики працювали профе
сори О. А. Панков, О. П. Стахов, В. І. Клоч
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ко, А. А. Томусяк, В. С. Абрамчук, В. С. Тро
хименко, доценти П. М. Глушков, Й. Я. Вінер, 
Б. М. Білий, О. І. Власенко, П. М. Олонічев, 
М. О. Ку ріцин, Х. А. Портной, В. Л. Каре
лін, А. П. Войцехівський, В. Л. Карпенко, 
Б. В. Романовський, В. С. Гарвацький, В. Т. Ку
лик, Д. А. Мошинський, М. М. Ковто нюк, 
М. В. Конд ратович, Л. З. Тарасова, Ю. В. Бод-
нарчук, О. Г. Усач, Ю. С. Ільніцький, Т. Є. Пан
кова, Л. А. Вотякова, Н. В. Захарченко, Л. А. Тю
тюн, С. М. Бак, О. І. Жмурко, А. Г. Яровенко, 
стар ші викладачі та асистенти М. Н. Олоні
чева, К. О. Шестакова, С. С. Яровий, Б. В. Ма
лінковський, А. О. Си    роватка, І. В. Жовтяк, 
Ю. С. Твердо хліб, В. В. Вареник, Н. М. Абрам
чук, І. В. Зузяк, А. С. Вешемірський, Л. Ф. Тро
ян, О. С. Ту ржанська.

Кафедра має помітні здобутки в науково-
дослідній та навчально-методичній ро
боті. Значних успіхів досягли професори 
А. А. Томусяк, В. С. Трохименко, доценти 
П. М. Олонічев, П. М. Глушков, А. П. Войце
хівський, М. М. Ковтонюк.

Із березня 2010 року кафедра математи
ки перейменована на кафедру математики 
та інформатики. 

За останні 5 років викладачі кафедри 
опублікували 3 монографії, 40 навчально-

методичних посібників та підручників для 
середньої і вищої школи, 48 методичних 
розробок, понад 150 статей у фахових жур
налах (у тому числі близько 20 — в закор
донних виданнях) тощо.

У 1995–2002 рр. кафедра була організа
тором другого етапу Всеукраїнської сту
дентської олімпіади з математики, а у 
2009–2011 рр. — II туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт з 
математичних наук. Починаючи з 2011 р., 
кафедра знову бере участь в організації 
Всеукраїнської студентської олімпіади з 
математики.

Серед основних напрямів наукових 
досліджень викладачів кафедри матема
тики та інформатики чисельні методи 
розв’язування лінійних алгебричних сис
тем великих порядків (В. С. Абрамчук), 
алгебри скінченного рангу (А. А. Тому
сяк, Л. А. Вотякова, Л. Ф. Троян), алгебри 
багатомісних функцій (В. С. Трохименко), 
проблеми використання інформаційно-
комунікаційних технологій у навчаль
ному процесі ВНЗ і ПТНЗ (В. І. Клочко, 
О. І. Жмурко), диференціальні рівнян
ня (О. З. Тимошенко, М. М. Ковтонюк, 
С. М. Бак), теоретико-методичні аспекти 

вивчення математичного ана
лізу з використанням іннова
ційних технологій (М. М. Ков
тонюк), використання ділових 
ігор у навчальному процесі 
ВНЗ (Н. В. Захарченко), на
ступність допро фесійної і 
професійної підготовки май
бутніх учителів математики 
(Л. А. Тютюн). 

На початок 2011/12 навчаль
ного року в складі кафедри на
раховувалось 14 викладачів, се
ред них професори В. І. Клочко, 
В. С. Трохименко, В. С. Абрам
чук; доценти М. М. Ковтонюк 
(докторант), О. З. Тимошенко 
(завідувач кафедри), Д. А. Мо
шинський, Л. А. Вотякова, Лабораторія інформатики
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Н. В. Захарченко, Л. А. Тютюн, С. М. Бак, 
О. І. Жмурко, А. Г. Яровенко; асистенти 
Л. Ф. Троян, О. С. Тур  жанська, а також зав. 
лабораторій В. О. Поліщук, старші лабо
ранти І. О. Дьогтєва, Д. О. Баб’юк.

Кафедра алгебри і методики викладан
ня математики бере витоки з 1961 р., коли 
було створено кафедру елементарної ма
тематики з методикою викладання мате
матики. Першим її завідувачем був канди
дат педагогічних наук Олександр Іванович 
Власенко (1915–1995 рр.), який очолював її 
протягом двох термінів (до 1972 р.). Він був 
знаним у республіці методистом, читав 
лекції з методики викладання математи
ки, проективної та елементарної геометрії.

Другим завідувачем кафедри з січ
ня 1972 р. до серпня 1982 р. був кандидат 
фізико-математичних наук Володимир 
Тихонович Кулик. Його лекції з алгебри 
і теорії чисел та числових систем завжди 
відзначалися високим науковим рівнем, 
строгі математично і грамотні методично. 
Під керівництвом В. Т. Кулика  на кафедрі 
багато уваги приділяли ефективному про
веденню педагогічних практик, а конкур
си стінної преси студентів-практикантів 
залишилися в пам’яті всіх випускників 
факультету тих років.

У 1974 р. кафедру елементарної матема
тики з методикою викладання математики 
перейменували в кафедру алгебри і мето
дики викладання математики. У 1982–1983 
та 1988–1991 рр. кафедру очолював І. Ю. По
бережник. Його методичний талант та лю
бов до правильної української математич
ної термінології завжди були прикладом 
для наслідування. Його перу належить 
низка методичних праць, присвячених 
упровадженню ідей і методів сучасної ал
гебри в шкільну математику. 

З 1983 р. до вересня 1988 р. кафедру очо
лював доктор педагогічних наук, професор, 
Заслужений працівник освіти України Ни
кифор Миколайович Шунда.

З травня 1991 р. до вересня 1995 р. завіду-
вачем кафедри був кандидат педагогічних 

наук, доцент Михайло Зельманович Груз
ман. Видана ним книга «Логические игры 
с калькулятором» (1980 р.) була досить по
пулярною серед учителів та учнів. Він ви
кладав методику інформатики та один з 
перших в інституті опанував персональ
ний комп’ютер. 

З вересня 1995 р. кафедрою керував Олек -
сандр Захарович Тимошенко, а з 2003 р. — до
цент Ольга Іванівна Матяш.

У різний період на кафедрі алгебри та 
методики викладання математики пра
цювали знані на Вінниччині математики 
та методисти: доценти І. Д. Ільєвський, 
Ф. М. Сохацький, О. С. Пилявська, стар
ші викладачі С. С. Яровий, Б. Я. Сиваків
ський, В. С. Тарасюк, викладачі Л. Й. Да
лечек, Л. Г. Побережець, К. О. Шестакова, 
О. М. Маранчук, О. Ю. Кирнасовський.

З 1974 р. після закінчення аспірантури і 
захисту кандидатської дисертації на посаду 
старшого викладача кафедри повернувся 
І. О. Рокіцький. Відтоді Іван Олександрович 
постійно викладає алгебру і теорію чисел, 
а досвід його роботи знайшов відображен
ня в книгах «Алгебра і теорія чисел. Прак
тикум» (2 ч.; 1982–1986 рр.), опублікованих 
видавництвом «Вища школа» у співавтор
стві з відомими київськими алгебристами 
С. Т. Завало та С. С. Левіщенко. Упродовж 
багатьох років ці книги є основними посіб
никами для практичних занять студентів 
математичних спеціальностей педагогіч
них вищих навчальних закладів України. 
У 1982–1985 рр. І. О. Рокіцький надавав до
помогу Афганістану в розбудові вищої пе
дагогічної освіти, де також опублікував 
понад 10 науково-методичних посібників і 
праць на мові дарі. 

З 1991 р. на кафедру алгебри та методи
ки викладання математики із факультету 
підготовки вчителів початкових класів пе
рейшов працювати В’ячеслав Андрійович 
Ясінський. Він навчає розв’язуванню задач 
як студентів, так і здібних учнів шкіл міста, 
які успішно виборюють високі призові місця 
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на міжнародних математичних олімпіадах. 
Його перу належить низка наукових праць, 
присвячених методиці розв’язування олім
піадних математичних задач. Він є членом 
журі Всеукраїнських олімпіад юних мате
матиків, членом редколегії журналу «У світі 
математики» та ведучим сторінки конкурс
них задач в українському журналі «Матема
тика в школі». 

У ювілейний для університету рік ка
федра алгебри та методики викладання 
математики увійшла в такому складі: до
цент О. І. Матяш, професор І. О. Рокіцький, 
професор М. В. Працьовитий (сумісник), 
доценти В. С. Гарвацький, М. В. Миронюк, 
Л. Ф. Михайленко, І. В. Калашніков, О. Л. Ко
ношевський, В. А. Ясінський, старші викла
дачі А. Л. Воєвода, Л. Й. Наконечна, О. Б. Па
насенко.

Кафедра фізики та методики викладан
ня фізики, інформатики, астрономії роз
починає свою історію в 1933 р. з кафедри 
фізики в складі педагогічного інституту. Її 
очолював І. Д. Конозенко. Серед перших ви
кладачів кафедри фізики був відомий уче
ний, професор, член ВУАН В. К. Бернаць
кий, який очолив її у 1937 р. У повоєнний 
час кафедрою керували професори А. Ф. Са
марін (1944–1946 рр.), П. М. Зузяк (1976–
1982 рр.), (1985–2001 рр.), доценти В. М. Ко
новалов (1946–1957 рр.), A.M. Яворський 
(1952–1966 рр.), В. М. Носолюк (1966–1974 рр.), 
І. М. Кучерук (1974–1976 рр.), Є. С. Смолін
ський (1982–1985 рр.), В. І. Солоненко (2001–
2009 рр.), М. В. Дідовик (2009–2011 рр.).

У різний час на кафедрі працювали 
професор Г. Ф. Бушок, доценти Г. Ф. Півень, 
В. Р. Ляхович, М. Н. Нечипорук, І. М. Куче
рук, В. І. Сумський, В. М. Носолюк, В. І. Ко
новалов, Л. В. Черниш, старші виклада
чі В. І. Кулаков, З. Н. Урман, О. Д. Котенко, 
С. Ю. Мельник, О. К. Фідря, М. Ю. Чухрій, 
Е. В. Гріщенко, В. М. Коряк та інші.

1970–1990 pp. характеризувалися зна
чним пожвавленням науково-дослідної ро
боти. Були засновані науково-дослідні ла

бораторії з теплофізики (В. М. Андріанов, 
І. М. Кучерук), фізики полімерів (В. М. Но
солюк), фізики твердого тіла (П. М. Зузяк, 
В. І. Сумський), із світлорозсіюючих се
редовищ (Є. С. Смолінський). На базі цих 
лабораторій було підготовлено низку ди-
сертацій та створено спеціальний фізич
ний практикум, отримано близько 20 ав
торських свідоцтв на наукові розробки. 

Одним із енергійних організаторів 
науково-дослідної роботи був доктор фізико-
математичних наук, професор П. М. Зу
зяк, автор понад 100 наукових праць, під 
керівництвом якого на кафедрі упро
довж 1975–1991 рр. виконувалися роботи 
з господарсько-договірної тематики, а в 
1991–2001 рр. — з держбюджетних тем. 

Значний внесок у розвиток методичної 
думки в Україні зробив доктор педагогіч
них наук, професор Г. Ф. Бушок, який одним 
із перших започаткував науковий підхід до 
розв’язання питань методики викладання 
фізики у педагогічних ВНЗ. У співавторстві 
з доцентом Г. Ф. Півнем він видав підруч
ник «Курс фізики» (2 ч.; 1969–1972 рр.), який 
витримав три видання, разом з В. М. Анд-
ріановим, В. П. Дущенком, В. М. Носолюком 
та П. П. Кіричком — посібник «Фізичний 
практикум» (1965 р.), а в співавторстві з 
Б. С. Колупаєвим — «Науково-методичні 
основи викладання загальної фізики» 
(1999 р.).

Один із досвідчених методистів Укра
їни доцент М. Н. Нечипорук обладнав 
зразкову аудиторію для читання лекцій з 
методики фізики, створив навчальну ла
бораторію для проведення занять з шкіль
ного фізичного практикуму. Свої пошуки в 
галузі методики викладання фізики та до
свід винахідницької роботи він узагальнив 
у низці праць, зокрема в посібнику «При
лади для фізичного експерименту» (1971 р., 
разом з В. Т. Черняшевським).

Одним із перших в Україні започаткував 
впровадження комп’ютерів у навчальний 
процес доцент В. І. Сумський, який розро
бив кілька десятків програм застосування 
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ПК на лекціях, практичних і лабораторних 
заняттях.

З 2003 р. до жовтня 2011 р. функціону
вала кафедра методики викладання фізи
ки та інформатики, яку очолювали в різні 
роки доценти В. Ф. Заболотний (2003–2006, 
2009–2011 рр.) та А. М. Сільвейстр  (2006–
2009 рр.).

У листопаді 2011 р. відбулося об’єднання 
цих двох кафедр, на базі яких створено 
кафед ру фізики і методики викладання фі
зики, інформатики, астрономії. Очолив ка
федру доктор педагогічних наук, професор 
В. Ф. Заболотний. Нині на кафедрі працю
ють доценти А. М. Сільвейстр, А. І. Білюк, 
О. В. Мозговий, В. Ф. Яремчук, Н. С. Кравчук, 
С. М. Рибак, Н. А. Мисліцька, М. В. Дідовик, 
кандидати наук М. О. Моклюк, Н. Б. Копняк, 
В. П. Думенко, старший викладач А. Ф. Неди
балюк.

Кафедра забезпечує фундаментальну 
підготовку студентів з курсу загальної та 
теоретичної фізики, методики навчан
ня фізики, інформатики, астрономії та 
астрофізики, а також зі спеціальних дис
циплін і спецкурсів. Для цього створена 
належна матеріально-технічна база, що 
налічує 11 навчальних і навчально-науково-

дослідницьких лабораторій та 3 навчаль
них кабінети, обладнаних необхідними 
приладами, установками та засобами ви
мірювання, контролю і автоматики. 

На кафедрі активно вивчають пробле
ми теорії та методики навчання фізики. З 
наукового напряму функціональної опто-
електроніки та сенсорики створена наукова 
лабораторія (керівник — доцент В. Ф. Ярем
чук), а з наукового напрямку фізики твер
дого тіла — лабораторія релаксаційних 
явищ (керівник — доцент О. В. Мозговий). 
На базі кафедри проводять міжнародні 
нау кові конференції з астрономії та фізики 
твердого тіла. Успішно працюють студент
ський загальнофізичний гурток і декілька 
проблемних груп. 

Свідченням високого рівня науково-
методичної підготовки випускників ка
федри є те, що майже всі її викладачі — 
вихованці ВДПУ. Гордістю кафедри є її 
випускники, 14 з яких захистили доктор
ські, а понад 50 — кандидатські дисертації. 
Кафедра також бере активну участь у гро
мадському, культурному та спортивному 
житті інституту та університету.

Кафедра машинознавства, організації 
і економіки виробництва та безпеки жит

тєдіяльності. У 1954 р. відпо
відно до урядової Постанови 
в загальноосвітніх школах 
було запроваджено трудове 
й виробниче навчання учнів. 
Тому у Вінницькому дер
жавному педагогічному ін
ституті у 1954/55 навч. році 
приступили до занять 4 
групи студентів, які за 5 ро
ків навчання вивчали на 
лекційних і лабораторно-
практичних заняттях тех
нічні дисципліни: нарисну 
геометрію і креслення, тех
нологію матеріалів, електро
техніку, технічну механіку, 
автомобі льно-т рак торн у 
спра ву, сільськогосподарські 

Заняття із спецфізпрактикуму в лабораторії  
функціональної оптоелектроніки, 2011 р.



144

машини, основи енергетики, методику тру
дового і виробничого навчання. У навчаль
них майстернях виконували практичні 
роботи зі столярної, слюсарної, токарної, 
електромонтажної справи, освоювали 
практичне водіння автомобілів, складали 
екзамени в Державтоінспекції і одержува
ли посвідчення водія автомобіля.

Кафедра загальнотехнічних дисциплін 
розпочала роботу 1 вересня 1956 р. під ке
рівництвом кандидата педагогічних наук, 
доцента Г. Ф. Бушка. У колективі тоді пра
цювали 3 старших викладачі, 4 асистенти, 
7 лаборантів, 2 інструктори водіння ав
томобілів, 1 механік з ремонту машин та 
тракторів. 

1 вересня 1959 р. за кон
курсом завідувачем кафед-
ри був обраний кандидат 
технічних наук, доцент 
С. І. Степанюк. Він викла
дав «Сільськогосподарські 
машини» і «Автотракторну 
справу». У серпні 1961 р. за
відувачем кафедри загаль
нотехнічних дисциплін 
став І. Г. Фоменко. Пізніше 
роботою кафедри керував 
доцент А. М. Яворський, по
тім доцент В. М. Андріанов. 
Згодом кафедру було пере
йменовано на кафедру ме
тодики фізики й технічних 
дисциплін. 

Істотні події, що вплинули на подаль
ший розвиток кафедри, відбулися в 1979 і 
1981 рр. У 1979 р. фізико-математичний фа
культет вперше здійснив набір студентів 
на спеціальність «Загальнотехнічні дисци
пліни», а в 1981 р. створено факультет під
готовки вчителів загальнотехнічних дис
циплін та праці, деканом якого був доцент 
Г. І. Новіков. 

Після того, як колектив викладачів 
кафедри у вересні 1985 р. розділився на 
два структурних підрозділи, кафедру за
гальнотехнічних дисциплін і кафедру 
методики трудового і професійного на

вчання очолили доценти І. С. Черкунов та 
В. О. Подоляк.

У 2002 р. кафедру перейменовано на 
кафедру машинознавства та основ вироб
ництва, а у 2006 р. — на кафедру маши
нознавства, основ виробництва та безпеки 
життєдіяльності. За час існування завіду-
вачами кафедри були Г. Ф. Бушок, І. Г. Фо
менко, А. М. Яворський, П. М. Стягайло, 
В. М. Андріанов, І. С. Черкунов, В. В. Атама
нюк, В. С. Гаркушевський. Значний внесок у 
розробку навчально-методичного забезпе
чення та викладання спеціалізованих пред
метів зробили доктори педагогічних наук, 
професори М. М. Шкодін і П. А. Яковишин. 

Тривалий час економіку в інституті чи
тали викладачі суспільних дисциплін. Тіль
ки в 1935–1938 рр. діяла кафедра політичної 
економії. У 1961 р. кафедра була відновле
на. З 1961 до 1976 рр. її очолював відомий 
методист Ю. О. Степаненко, а згодом  — 
доцент Ф. М. Роботько (1975–1986 рр.), до
цент І. П. Левчук (1986–2006 рр.), доцент 
А. В. Смолінська (2006–2011 рр.).

У жовтні 2011 р. кафедру економіки 
підприємства та економічної теорії було 
об’єднано з кафедрою машинознавства, 
основ виробництва і безпеки життєдіяль
ності і створено нову кафедру — маши

Заняття в лабораторії «Деталі машин» 
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нознавства, організації і економіки ви
робництва та безпеки життєдіяльності 
(завідувач кафедри — доцент В. С. Гарку
шевський), на якій працювали 15 виклада
чів, 12 з яких — з ученим званням доцен
та та (або) науковим ступенем кандидата 
наук. Забезпечувати навчальний процес 
професорсько-викладацькому складу до
помагають 1 майстер вироб ничого навчан
ня та 3 лаборанти. 

Кафедра методики трудового навчання, 
пізніше — теорії і методики трудового та 
професійного навчання, потім — теорії і 
методики технологічної і професійної осві
ти створена в 1985 р. Упродовж 1985–1988 
та 1993–2003 рр. кафедру очолював доцент 
В. О. Подоляк, а також доцент Р. С. Гуревич 
(1988–2003 рр.), доцент В. С. Гаркушевський 
(2003–2007 рр.), доцент Ю. Г. Ковальов  
(з 2007 р.).

За роки існування на ка
федрі працювали кандида
ти наук Р. А. Капустянський, 
В. І. Волинець, В. Д. Мусієнко, 
В. С. Покровський, П. Д. Мамо
нов, А. Я. Мат війчук, Л. Л. Ко -
но шев ський, П. К. Гороль, 
Д. І. Ко  ло  мієць, а також викла-
да чі В. М. Кутько, А. Р. Іванов, 
Л. Ю. Лото цький, М. О. Мо
сьондз, М. Ю. Байло, І. І. Фе
дорчук, майстер виробничого 
навчання А. С. Трахтенберг, 
заві дуючі навчальними май-
стернями В. Д. Кондратюк, 
С. Ф. Па  лазюк, лаборант Л. І. Ко-
лесник. 

У ювілейний для універ
ситету рік кафедра увійшла в 
такому складі: член-кореспондент НАПН 
України, доктор педагогічних наук, про
фесор Р. С. Гуревич; кандидат педагогічних 
наук, професор університету В. О. Подо
ляк; кандидати педагогічних наук, доценти 
Ю. Г. Ковальов, О. Ю. Пінаєва, В. М. Бойчук; 
кандидат мистецтвознавства, член Націо

нальної спілки художників України, до
цент Т. П. Зузяк; кандидати наук, старші 
викладачі О. Д. Сидоренко, В. П. Мельни
чук; асистенти О. І. Буга, Д. М. Луп’як, 
В. М. Глуха нюк; майстри виробничо
го навчання Г. Ф. Чадюк, О. В. Назаров, 
Ю. М. Бабчук, В. В. Соловей, А. В. Мишук; 
завідувач лабораторій М. М. Гунько; стар
ший лаборант Л. І. Буздиган.

Серед викладачів кафедри — Заслуже
ний працівник освіти України, Почесний 
працівник Вінницького державного педаго
гічного університету, нагороджений нагруд
ними знаками МОНмолодьспорту України 
«Петро Могила», «За наукові досягнення», 
медаллю НАПН України «К. Д. Ушинський» 
Р. С. Гуревич, Заслужений працівник ВДПУ, 
нагороджений знаком «Відмінник освіти 
України» В. О. Подоляк.

Викладачі кафедри теорії і методи
ки технологічної та професійної освіти 
здійснюють навчання студентів за на
прямом підготовки «Технологічна освіта» 
(освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавр, 
спеціаліст, магістр), під час якої студенти 
мають змогу здобути кваліфікацію «Вчи

Навчальні майстерні  
(цех механічної обробки деревини), 2011 р.
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тель технологій і креслення» з отриманням 
низки спеціалізацій, в тому числі — осно
ви дизайну, основи інформатики, основи 
підприємництва тощо. 

Викладачі кафедри успішно проводять 
науково-дослідну та методичну роботу. Зо
крема, професор Р. С. Гуревич є автором 
понад 440 праць, з них 6 монографій, 50 
навчально-методичних посібників, 8 з яких 
з грифом МОН України, 63 методичні реко
мендації. Професор університету В. О. По
доляк має понад 300 наукових праць. Се
ред них — 4 монографії, 21 посібник, понад 
100 наукових статей, 130 методичних реко
мендацій з різних навчальних дисциплін 
для загальноосвітніх шкіл, професійно-
технічних і вищих навчальних закладів.

З метою якісної підготовки педагогіч
них працівників у галузі інформаційних 
технологій та методик їх використання в 
навчальному процесі 1 вересня 2003 р. було 
створено кафедру інформаційних техноло
гій та інноваційних методик навчання. На 
момент створення на кафедрі працювали 8 
викладачів та 1 лаборант, які забезпечували 
викладання двох дисциплін: «Основи робо
ти з ПК» і «Технічні засоби навчання». Очо
лював кафедру професор О. В. Шестопалюк.

У 2010 р. кафедру інформаційних техно
логій та інноваційних методик навчання 
було перейменовано на кафедру інновацій
них та інформаційних технологій в освіті. 
Її очолила кандидат педагогічних наук, до
цент М. Ю. Кадемія. У січні 2012 р. кафедра 
увійшла до складу Інституту магістратури, 
аспірантури і докторантури ВДПУ.

Для оптимізації та вдосконалення 
структури Інституту математики, фізики 
і технологічної освіти в березні 2012 р. на 
базі кафедри математики та інформатики 
і кафедри алгебри і методики викладання 
математики створено кафедру математи
ки і методики навчання математики, на 
базі кафедри машинознавства, організації 
і економіки виробництва та безпеки жит
тєдіяльності і кафедри теорії і методики 
технологічної і професійної освіти створе

но кафедру технологічної освіти, економі
ки і безпеки життєдіяльності. Очолили ці 
кафедри відповідно професор А. М. Коло
мієць та професор Р. С. Гуревич. Змінено 
також назву кафедри фізики та методики 
викладання фізики, інформатики, астроно
мії на кафедру фізики і методики навчання 
фізики, астрономії (завідувач — професор 
В. Ф. Заболотний).

Невід’ємною складовою діяльності інсти
туту є науково-дослідна робота студентів, 
яка здійснюється як під час навчального 
процесу, так і поза його межами. Студен
ти інституту беруть активну участь у ви
конанні кафедральних науково-дослідних 
робіт: вони залучаються до збору мате
ріалу, обробки результатів експеримен
тальних досліджень, підготовки статей, 
доповідей на конференціях. Найбільш об
даровані студенти беруть участь у вико
нанні держбюджетних науково-дослідних 
робіт. За успіхи в навчальній і науковій ро
боті студентам призначаються іменні сти
пендії. Загалом різними формами науково-
дослідної роботи в інституті охоплено 
понад 80% студентів.

Важливим компонентом науково-до-
слідної роботи студентів є Всеукраїнські 
студентські олімпіади та Всеукраїнські 
конкурси студентських наукових робіт. 
Високою є результативність участі наших 
вихованців у цих науково-методичних за
ходах — протягом останнього десятиріччя 
студенти ІМФТО отримали понад 100 ди
пломів, грамот, відзнак. 

За період з 1999 до 2012 р. студенти ін -
с титуту А. Сергеєв, А. Порхун, К. Мужен
ко, Л. Троян, О. Панасенко, В. Стратійчук, 
А. Трофименко, С. Скрипник, Н. Вла сюк 
під керівництвом професора А. А. Тому
сяка, професора В. С. Абрамчу ка, доцен
та В. А. Ясінського, доцента О. З. Ти мо  шенка, 
доцента С. М. Бака, старшого викладача 
О. Б. Панасенка вибороли загалом 16 при
зових місць на II етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади з математики, а 
студентка С. Скрипник у 2010 р. була на
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городжена срібною медаллю на V Міжна
родній студентській Інтернет-олімпіаді з 
математики.

За цей же період студенти О. Ванжула, 
І. Олійник, Г. Гедз, В. Рябокінь, В. Токар, 
М. Чабан, В. Чміль, О. Кислощук, В. Конд-
ратенко, В. Бартюк, Х. Бобовська під керів
ництвом професора Р. С. Гуревича, доцента 
О. Ю. Пінаєвої, доцента О. В. Марущак, до
цента Т. П. Зузяк, асистента Д. М. Луп’яка 12 
разів ставали переможцями чи призерами 
II етапу Всеукраїнської студентської олім
піади з трудового навчання.

В різні роки також були здобуті призо
ві місця на олімпіадах з фізики (студент 
С. Тихоненко, керівник — старший викла
дач А. Ф. Недибалюк), інформатики (сту
дент Д. Маначинський , керівник — стар
ший викладач І. В. Жовтяк), педагогіки 
(студенти І. Мойсійчук, О. Музика, О. Дем
ченко, керівники — доцент В. М. Галузяк, 
старший викладач Л. В. Тимошенко), куль
турології (студент Ю. Сапсай, керівник — 
старший викладач Г. С. Чернишова).

Традиційно успішно виступають сту
денти інституту на Всеукраїнському турні
рі фізиків (науковий керівник — старший 
викладач А. Ф. Недибалюк), незмінно ста
ючи протягом останнього періоду кращою 
командою серед педагогічних ВНЗ та пе
ріодично виборюючи призові місця в осо
бистій першості (Я. Гнелиця, Д. Рибак).

Наші студенти беруть активну участь 
у Всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових робіт з природничих, технічних 
та гуманітарних наук. Так, у Всеукраїнсько
му конкурсі студентських наукових робіт з 
математичних наук призові місця в різні 
роки під керівництвом професорів А. А. То
мусяка, В. С. Трохименка, В. С. Абрамчука, 
доцентів М. М. Ковтонюк, С. М. Бака, стар
шого викладача О. Б. Панасенка посідали 
студенти В. Лєсовий, М. Романишена, Р. Лі
щук, С. Климчук, Д. Домбровська, В. Сер
ветник, В. Шевчук, О. Баранова, Ю. Білик, 
А. Гикавчук, Т. Зарудня, Д. Танань, Н. Ча
бан, Ю. Білик, О. Баранова, а студенти 

В. Комарівський та С. Войтовик під керів
ництвом доцента М. М. Ковтонюк — у кон
курсі з інформатики, обчислювальної тех
ніки та автоматизації.

Варто також відзначити успіхи сту
дентів інституту в різноманітних між
народних та всеукраїнських науково-
методичних заходах, які проводились 
поза планом МОНмолодьспорту України. 
Так, студенти Т. Зарудня, В. Комарівський, 
Ю. Фірманюк, Б. Лошак, А. Максимчук, 
О. Сальникова, М. Дземух, М. Трохименко, 
С. Суходольський та інші під керівництвом 
викладачів-наставників доцентів Ю. Г. Ко
вальова, Л. С. Шевченко, В. М. Бойчука, 
Г. Б. Гордійчук, асистентів А. П. Кобисі, 
В. М. Кобисі, В. О. Уманця вибороли чима
ло призових місць на Всеукраїнському фо
румі вчителів-новаторів, Всеукраїнському 
конкурсі з Веб-дизайну, Всеукраїнському 
чемпіонаті з інформаційних технологій 
«Екософт», Міжнародній студентській 
олімпіаді у сфері інформаційних техноло
гій «IT-Планета», Всеукраїнській виставці-
конкурсі декоративно-ужиткового і обра
зотворчого мистецтва тощо.

Важливим компонентом діяльності 
ІМФТО є науково-дослідна робота молодих 
учених, яка проводиться для підтримки 
наступності наукових досліджень, активі
зації процесу підвищення наукової квалі
фікації молодих науковців і спеціалістів, 
сприяння професійному зростанню нау-
кової молоді. Кандидатури молодих нау-
ковців інституту висувають на здобуття 
різноманітних премій, грантів, стипендій. 
Так, у різні роки стипендіатами Кабіне
ту Міністрів України для молодих учених 
були доценти С. В. Подолянчук і Т. П. Зузяк, 
а доцент Л. А. Тютюн в червні 2010 р. стала 
лауреатом Третього обласного конкурсу 
«Людина року» в номінації «Молодий нау-
ковець року».

Постійно розвивається та урізноманіт
нюється співробітництво кафедр інститу
ту з вищими навчальними закладами та 
науковими центрами України. Воно реалі
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зується у формі проведення спільних нау
кових досліджень, обміну науковою інфор
мацією, організації науково-практичних 
конференцій і семінарів, підготовки на-
вчально-методичної літератури тощо. По
стійно запрошують провідних українських 
вчених для читання лекцій з актуальних 
проблем сучасної науки, для участі в кон
ференціях, семінарах, круглих столах.

Інститут підтримує наукові зв’язки з 
більш ніж 50 вищими навчальними за
кладами та науковими установами Украї-
ни. Найбільш продуктивною та багато
гранною є спів пра ця з Національним 
педагогічним університетом ім. М. П. Дра
гоманова, Київським національним універ
ситетом ім. Т. Г. Шевченка, Тернопільським 
національним педагогічним університе
том ім. В. Гнатюка, Уманським державним 
педагогічним університетом ім. П. Тичи
ни, Кам’янець-Подільським національним 
університетом ім. І. Огієнка, Сумським 
державним педагогічним університетом 
ім. А. С. Макаренка, Ніжинським державним 
університетом ім. М. Гоголя, Чернівецьким на
ціональним університетом ім. Ю. Федько
вича, Він ни ць ким національним техніч
ним університетом та іншими ВНЗ. 

Інститут математики, фізики і техно
логічної освіти ВДПУ в науковому плані 
тісно співпрацює з провідними наукови
ми центрами України: Інститутом педа
гогічної освіти і освіти дорослих, Інсти
тутом інформаційних технологій і засобів 
навчання, Інститутом педагогіки, Київ
ським інститутом металофізики і новітніх 
технологій, Фізико-технологічним інсти
тутом металів і сплавів, Інститутом проб-
лем матеріалознавства ім. І. М. Францеви
ча, Астрономічною асоціацією України, 
Астрономічною обсерваторією Київського 
національного університету ім. Т. Г. Шев
ченка, Львівським фізико-механічним ін
ститутом, Донецьким фізико-технічним 
інститутом тощо.

Кафедри інституту встановили зв’язки 
з вищими навчальними закладами та нау

ковими центрами близько 20 країн, у тому 
числі — Росії, Польщі, Білорусі, Чехії, Бол
гарії, Угорщини, Німеччини, США, Кана
ди, Молдови, Словаччини, Азербайджану, 
Таджикистану, Японії та інших країн. Фор
ми співробітництва є різноманітними — 
організація і проведення наукових конфе
ренцій, підготовка і захист кандидатських 
дисертацій, читання лекцій, написання й 
рецензування навчальних посібників, ди-
сертацій, методичних розробок, проведен
ня спільних досліджень, стажування тощо.

Успішно розвивається співпраця в рам
ках міжнародних науково-дослідних про
ектів. Так, спільно з Тульським державним 
університетом викладачі інституту вивча
ють властивості металів і композиційних 
матеріалів, спільно з Костромським дер
жавним університетом ім. М. О. Некрасо
ва проводять дослідження в галузі теорії 
і методики професійної освіти, а разом з 
Вітебським державним університетом іме
ні П. М. Машерова досліджують проблеми 
використання сучасних технологій на-
вчання в підготовці вчителя технологій. 
Кафедра фізики ВДПУ спільно з російсь-
ким науково-виробничим підприємством 
«ЭлТехМаш» проводила дослідження фі
зичних властивостей кремнію, рафінова
ного методами електронно-променевого 
переплаву, з метою подальшого його ви
користання для потреб сонячної енерге
тики. Іншими закордонними партнерами 
інституту є Російський державний педаго
гічний університет ім. О. Герцена, Москов
ський міський педагогічний університет 
(Росія), Воронезький державний універ
ситет (Росія), Новосибірський державний 
університет (Росія), Міжнародний Астро
номічний Союз, Пловдівський університет 
(Болгарія), Вроцлавський технологічний 
університет (Польща), Університет Герхар
да Мернатора (Дуйсбурґ, Німеччина), Дер
жавний університет Моргана (США) тощо.

У галузі пе дагогічної теорії і методики 
професійної освіти плідно працює наукова 
школа «Застосування сучасних технологій 
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навчання в закладах професійної освіти». 
Керівник школи — професор Роман Семено
вич Гуревич. Школа успішно здійснює фун
даментальні розробки з організації навчаль
ного процесу в професійно-технічних та 
вищих навчальних закладах, зокрема з 
використан ня сучасних інфор маційних тех
нологій та інноваційних методик навчання в 
підготовці фахівців у ПТНЗ і ВНЗ І-IV рівнів 
акредитації. 

Організовано роботу експерименталь
ного педагогічного майданчика МОН Украї
ни і АПН України на базі ВПУ № 4 м. Вінниці 
з проблем застосування комп’ютерних інфор
маційних технологій (1994–2004 рр.), роботу 
якого схвалено Президією АПН України. 
Протягом останнього періоду видано низ
ку монографій, підручників і посібників, 
проведено десять міжнародних науково-
практичних конференції з проблеми су
часних інформаційних технологій та ін
новаційних методик навчання в підготовці 
фахівців у ПТНЗ і ВНЗ I-IV рівнів акредитації. 

За час роботи школи підготовлено 3 док
тори та 55 кандидатів наук з педагогічних 
спеціальностей. Функціонує докторантура 
і аспірантура. У школі опубліковано понад 
800 наукових праць, з них близько 100 — в за
рубіжних виданнях. На роботи Р.  С. Гуревича 
та інших представників школи посилаються в 
переважній більшості дисертацій з проблеми 
професійної освіти. Досягнення школи доб-
ре відомі в Україні та країнах СНД, Поль
щі, Німеччині, а основні наукові результати 
ідентичні зразкам світового рівня.

У 80-х роках минулого століття на ка
федрі фізики заснована наукова школа під 
керівництвом доктора педагогічних наук, 
професора Г. Ф. Бушка, яка успішно працює 
в галузі теорії і методики навчання фізики 
у вищих і середніх навчальних закладах. 
Сьогодні школу очолює доктор педагогіч
них наук, кандидат фізико-математичних 
наук, професор В. Ф. Заболотний, Відмін
ник освіти України, нагороджений Почес
ними грамотами МОН України та почес
ним знаком «За наукові досягнення». 

Творчий колектив школи спрямовує 
свою діяльність на розвиток теорії і ме
тодики навчання фізики у вищій і се
редній школі, компетентнісну підготов
ку майбутніх учителів фізики засобами 
інформаційно-комунікаційних технологій 
навчання. Протягом останніх років видано 
монографію «Формування методичної ком
петентності майбутнього учителя фізики 
засобами мультимедіа», п’ять навчальних 
посібників, серед них «Коливання і хвилі» 
та мультимедійний засіб «Фізика-7». Ко
лектив школи двічі виборював грант обл-
держадміністрації, проводить досліджен
ня за держбюджетною тематикою. 

Протягом останніх п’яти років підготов
лено одного доктора наук та п’ять кандида
тів наук зі спеціальності 13.00.02 — Теорія 
і методика навчання (фізика, інформатика, 
астрономія). Колективом школи опубліко
вано понад 400 наукових праць у фахових 
виданнях. Наукові здобутки представни
ків школи добре відомі на теренах України, 
близького зарубіжжя, Німеччини, Ізраїлю, 
Чехії тощо.

Складовою підготовки вчителів ма
тематики, фізики і технологічної освіти 
є виховна робота. В інституті прагнуть 
сформувати майбутніх фахівців як свідо
мих громадян України, які розуміють свою 
причетність до багатовікової культури сво
го народу, його традицій, духовної спад
щини, відчувають відповідальність перед 
ним, гордість за його минуле і сьогодення 
та віру в майбутнє.

Виховну роботу в тій чи іншій фор
мі здійснюють практично всі викладачі і 
співробітники інституту. Вони організову
ють та (або) беруть участь у таких тради
ційних щорічних інститутських заходах, 
як Посвята в студенти, огляди художньої 
самодіяльності, зустрічі з випускниками 
минулих років, День останнього дзвони
ка, турнір КВК, конкурс «Міс інституту», 
конкурс «Містер інституту», День здоров’я, 
конкурс «Козацькі розваги», конкурс «Да-
ри Подільської природи», Дні Європи 
тощо. Студенти інституту активно висту
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пають у складі самодіяльних колективів 
університету. Вони також мають змогу роз
вивати свої здібності в різноманітних ху
дожніх ансамблях та спортивних секціях. 
Студенти інституту ведуть здоровий спо
сіб життя, активно займаються спортом і є 
переможцями та призерами різноманітних 
спортивних змагань. Значних спортивних 
здобутків у різних видах, виконавши нор
мативи майстра спорту або кандидата в 
майстри спорту, досягли випускники та 
студенти інституту: М. Гадзира, В. Соло
ненко, О. Катюха, І. Черновалюк, Н. Волко
труб, Т. Медуниця, Ю. Чехівська, В. Пахєєв, 
В. Маркін, А. Данілов, А. Бородін, В. Пасту
шенко, О. Мендусь, Д. Мустафаєва та інші. 

Студентське самоврядування активно 
долучається до всіх сфер життя студентів, 
зокрема до захисту їхніх прав та інтересів. 

За період свого існування інститут 
став одним із провідних центрів фізико-
математичної та технологічної освіти не 
лише у Вінницькій області, а й в Україні. 
Наші вихованці, маючи високий рівень 
професійної підготовки, успішно працю
ють у різних навчальних закладах та нау-
кових установах, забезпечують належний 
рівень навчання та виховання учнівської 
молоді, поєднують свою творчу працю з 

активною культурно-громадською, про
світницькою діяльністю. 

Інститут математики, фізики і техноло
гічної освіти пишається видатними успіха
ми своїх вихованців — 125 з них здобули нау
кові ступені i вчені звання: 18 осіб захистили 
докторські та 107 — кандидатські ди сертації. 
Багато випускників стали відомими науков
цями і громадськими діячами. Серед них 
член-кореспондент НАН України, доктор 
фізико-математичних наук, професор, лау
реат Державної премії України Є. Ф. Венгер; 
член-кореспондент НАПН України, доктор 
педагогічних наук, Заслужений працівник 
освіти України, професор Р. С. Гуревич; док
тор юридичних наук, професор В. А. Тимо-

шенко; доктор фізико-математичних наук, 
професор М. П. Баран; доктор фізико-
математичних наук, професор В. I. Гаври
люк; доктор фізико-математичних наук, 
професор О. В. Ковальчук; доктор фізико-
математичних наук В. Т. Купряшкiн; доктор 
геолого-мінералогічних наук С. Т. Зволь
ський; доктор фізико-математичних наук, 
професор О. С. Мельничук; доктор педаго
гічних наук, професор В. Ф. Заболотний; док
тор психологічних наук, професор М. І. Том
чук; доктор педагогічних наук, професор 
А. М. Коломієць та багато інших.

Художня 
самодіяльність 
інституту
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Серед випускників — високі держав
ні посадовці, керівники органів виконав
чої влади та місцевого самоврядування 
різних рівнів, діячі та керівники освітян
ської та наукової галузі. Визначних успі
хів у навчально-виховній роботі досягли 
Заслужені вчителі України Д. М. Власов 
і Ю. Я. Пасiхов (фізико-математична гім
назія № 17, м. Вінниця), Т. С. Збожинська  
(ліцей № 7, м. Вінниця), Т. Т. Казанець  
(Тиврівська СЗШ І-ІІІ ст.), Н. П. Куровська  
(Калинівська СЗШ І-ІІІ ст.): їхні вихованці 
систематично виборюють призові місця 
на Всеукраїнських та міжнародних учнів
ських олімпіадах.

Перспективи подальшого розвитку Ін
ститут математики, фізики і технологічної 
освіти пов’язує із удосконаленням органі
зації навчального процесу, поліпшенням 
його методичного та інформаційного за
безпечення, широким упровадженням у 
навчальний процес нових інформаційних 

технологій та інноваційних методик, по
дальшим розвитком фундаментальних і 
прикладних наукових досліджень, ство
ренням наукових розробок із значним еко
номічним та (або) соціальним ефектом, 
активізацією підготовки висококваліфіко
ваних наукових та науково-педагогічних 
кадрів, удосконаленням системи робо
ти з обдарованою студентською молод
дю, посиленням інтеграції з науковими 
установами НАПН та НАН України, роз
ширенням та зміцненням міжнародно
го співробітництва, удосконаленням та 
урізноманітненням виховної роботи. По
тужний науково-педагогічний потенціал 
професорсько-викладацького складу, ак
тивна та результативна навчальна та ме
тодична діяльність, ефективна науково-
дослідна робота викладачів, аспірантів, 
студентів дозволяє нам з оптимізмом ди
витись у майбутнє.
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Інститут педагогіки, пси
хології і мистецтв розпочав 
свою історію з факультету 
підготовки вчителів почат
кових класів, який був ство
рений у 1956 р., і відтоді по
стійно зростав і зміцнювався. 
Перший випуск (1960 р.) ста
новив 48 учителів. Нині що
року диплом про вищу педа
гогічну освіту одержують за 
денною та заочною формою 
навчання понад 200 осіб. 

Першим деканом факуль-
тету був Антон Францович 
Мошинський — учасник Ве-
ликої Вітчизняної вій ни, 
ви пускник фізико-ма тема-
тич ного факультету. Коле
ги і студенти запам’ятали 
йо го як вимогливого, від-
даного педагогічній справі 
керівника, справедливу і чуйну людину.

З 1962 р. факультет очолювала профе
сор Алла Борисівна Щербо. Високопрофе
сійний лектор, талановитий науковець та 
педагог А. Б. Щербо прищеплювала не од
ному поколінню молоді любов до прекрас
ного, вміла розкрити в кожному студентові 
особистість, надихнути на творчість, захо
плювала високою культурою спілкування. 
Алла Борисівна читала лекції в обласному 
інституті підвищення кваліфікації, у про
фільних лекторіях для населення області, 
учителів і молоді обласного товариства 
«Знання». Вона брала участь у проведен
ні науково-практичних конференцій з 
естетичного і морального виховання мо
лоді в районних і сільських загальноос
вітніх школах. А. Б. Щербо стала лектором 
респуб ліканської категорії.

А. Б. Щербо разом із доцен
том Д. М. Джолою очолювала 
Вінницьку наукову школу ес
тетичного виховання. На за
прошення МОН України вони 
брали участь у розробці наці
ональної концепції естетич
ного виховання, а також на
вчальних програм для школи. 

Під їхнім керівництвом в 
інституті почала функціону
вати драмстудія «Одкровен
ня». За 25 років роботи в ній 
виявили свій творчий хист 
близько 200 студентів, драм
студія дала понад 290 вистав, 
і не лише в інститутській ау
диторії, але й в інших ВНЗ 
нашого міста, Житомира, 
Києва, в середніх навчаль
них закладах міста і області, 
у військових частинах, у клу

бах різних організацій і установ. Колектив 
студії двічі (1987, 1988 рр.) ставав дипло
мантом фестивалів драмколективів педа
гогічних ВНЗ у Києві. 

У 1980–1982 рр. на посаді декана працю
вав доцент Віктор Васильович Богачук. Ще 
навчаючись на факультеті підготовки вчи
телів початкових класів (1958–1963 рр.), він 
виявив філологічні здібності, пізніше ґрун
товно вивчав російську та старослов’янську 
мови на філологічному факультеті. На
укові інтереси Віктора Васильовича були 
пов’язані з історичною граматикою, прак
тикою викладання російської мови в се
редній та вищій школі. Демократичний і 
працьовитий, душевний і винятково вимо
гливий до себе та колег і студентів, Віктор 
Васильович виховував у членів колективу 
активну життєву позицію, став прикладом 
справжнього керівника-інтелігента.

ІНСТИТУТ ПЕдаГОГІкИ, ПСИХОЛОГІЇ І МИСТЕЦТВ 

ЛаЗаРЕНкО
Наталія Іванівна

Декан-директор Інституту 
педагогіки, психології 
 і мистецтв, кандидат  

педагогічних наук, доцент
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З 1982 до 2003 р. біля керма факультету 
стояла професор університету, кандидат 
педагогічних наук Валентина Яківна Во
лошина. 

У Вінницькому педагогічному універ
ситеті Валентина Яківна працювала майже 
40 років (1965–2003 рр.), з них 22 роки (1981–
2003 рр.) очолювала факультет підготовки 
вчителів початкових класів. Водночас пра
цювала на кафедрі педагогіки і методики 
початкового навчання (з 1965 до 1970 р.), а 
ще з 1986 до 2003 р. В. Я. Волошина на висо
кому науково-методичному рівні виклада
ла курси «Історія педагогіки», «Актуальні 
проблеми зарубіжної школи»; успішно ке
рувала курсовими, дипломними і магіс
терськими роботами, педагогічною прак
тикою студентів.

Останнє десятиліття наукового жит
тя В. Я. Волошиної було присвячене гли
бинному аналізу спадщини В. О. Сухо-
млинського: натхненно вивчала дидактику 
Василя Сухомлинського, особистісноорі
єнтовані виховні технології, започаткова
ні видатним українським педагогом; не-
одноразово виступала перед педагогічною 
громадськістю міста, області, республіки 
з аналізом педагогіки В. Сухомлинського 
в контексті світової гуманістики. Опублі
кувала більше десятка статей у провідних 
фахових виданнях України про теоретич
ні засади науково-педагогічного доробку 
славетного освітянина. 

В. Я. Волошина була активним чле
ном Української асоціації імені Василя 
Сухо млинського, учасником десяти Все
українських педагогічних читань «Ва
силь Сухо млинський і сучасність». Сту
дентські наукові роботи, виконані під її 
керів ництвом, не одноразово перемагали 
у Всеукраїнському конкурсі «Ідеї Василя 
Сухо млинського у ХХІ столітті». 

З 2004 р. гідно продовжує кращі тради
ції попередників кандидат педагогічних 
наук, доцент Наталія Іванівна Лазаренко. 
Ще будучи студенткою, вона переймала 
лише найкраще у своїх високопрофесій

них наставників. На високому науково-
методичному рівні Наталія Іванівна ви
кладає дисципліни, які є основними в 
системі підготовки вчителя початкових 
класів: «Методика викладання української 
мови у початковій школі», «Технології ви
вчення освітніх галузей», «Основи викла
дання методики початкової освіти у вищій 
школі». Н. І. Лазаренко підготувала низку 
публікацій, серед яких «Практикум з мето
дики викладання української мови», «Курс 
лекцій з методики викладання української 
мови у початковій школі» та ін. Наталя Іва
нівна є співавтором підручника для ВНЗ 
України «Методика викладання україн
ської мови у початковій школі» за науко
вою редакцією академіка М. С. Вашуленка. 
Коло її наукових інтересів становлять про
блеми мовленнєвого розвитку учнів почат
кових класів, методичні аспекти підготов
ки студентів до формування мовленнєвої 
компетентності молодших школярів та ін. 
Під керівництвом Н. І. Лазаренко успішно 
здійснюють свої наукові дослідження сту
денти інституту. 

Якщо на початку свого існування фа
культет готував лише вчителів початко
вих класів (а в 1968–1972 рр. — і вчителів 
музики), то в 1970-х роках відбувся перехід 
на підготовку фахівців широкого профілю: 
вчитель початкових класів і малювання та 
вчитель початкових класів і музики. У 90-х 
роках спектр спеціалізацій розширюється: 
розпочинається підготовка вчителів по
чаткових класів і музичного виховання та 
вчителів початкових класів і практичних 
психологів. З 1992 р. було запроваджено ще 
одну подвійну спеціальність: учитель по
чаткових класів і англійської мови.

З метою ґрунтовної та якісної підготов
ки фахівців широкого профілю помітно 
вдосконалюється навчально-матеріальна 
база факультету. Були обладнані спеціалі
зовані аудиторії з української мови та ме
тодики її викладання, із природознавства, 
методики виховної роботи, кабінети мате
матики та методики математики, образо-
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творчого мистецтва, музики, педагогічної 
майстерності. 

Тоді навчально-виховний процес на 
факультеті забезпечували дві кафедри — 
педагогіки та методики початкового на
вчання і філологічних та природничо-
математичних дисциплін.

Кафедра дошкільної та початкової осві
ти (до 2010 р. — кафедра педагогіки і мето
дики початкового навчання) заснована 15 
жовтня 1960 р. У різні роки кафедру очолю
вали доцент Л. П. Любивець (1960–1970 рр.); 
професор університету І. І. Дацюк (1976–
1985 рр.); доцент А. Н. Цимбалюк (1985–
1994 рр.); професор університету В. Я. Во
лошина (1995–1996 рр.). З 1996 р. кафедру 
очолює доктор педагогічних наук, профе
сор Галина Сергіївна Тарасенко. Великий 
внесок у розбудову кафедри здійснили її 
ветерани — С. Ф. Безпа лов, І. В. Бугаєвич, 
С. Д. Єрмакова, М. І. Іванова, К. С. Клюєва, 
А. Ф. Мошинський, В. П. Порошин, Т. Я. Свер
гуненко, О. І. Туманіна, М. К. Славсь
кий, М. М. Фогель, М. Б. Зінько, заслужений 
учи тель України Н. С. Вітковська, доцент 
О. В. Машталер, Р. В. Загоруй та інші.

На шляху до професійного самовдоско
налення кафедра невпинно розвивається. З 
1996 р. розпочато підготовку магістрів по
чаткової освіти. З 1997 р. при кафедрі функ
ціонує аспірантура, а з 2010 й докторантура 
зі спеціальностей 13.00.04 — теорія і мето
дика професійної освіти; 13.00.07 — тео-
рія і методика виховання. Ліцензування 
спеціальності «Дошкільна освіта» (2009 р.) 
дозволило кафедрі інтегрувати науково-
методичну роботу в контексті проблеми 
наступності дошкільної і початкової осві
ти. Нині кафедра є випусковою з напрямів 
підготовки «Початкова освіта», «Дошкільна 
освіта»; забезпечує викладання понад 60 
фахових дисциплін для студентів названих 
спеціальностей; координує керівництво 
більшістю видів педагогічної практики. 

На кафедрі працює 21 викладач. Се
ред них доктори педагогічних наук, про
фесори Г. С. Тарасенко, А. М. Коломієць; 

кандидат філологічних наук, професор 
ВДПУ В. М. Литовченко; доценти Н. І. Ла
заренко, Г. Г. Кіт, Р. В. Загоруй, І. М. Лапши
на, Л. В. Любчак, Т. М. Кривошея, І. І. Козак, 
О. В. Більська, О. А. Голюк, Н. М. Зорька, 
Т. А. Потапова, П. В. Сарафинюк, Н. О. Кома
рівська, О. П. Грошовенко; кандидати педа
гогічних наук Л. А. Присяжнюк, В. І. Імбер, 
Н. О. Пахальчук, О. В. Колосова.

Вектор наукової діяльності кафедри 
спрямований на підготовку майбутніх пе
дагогів до навчально-виховної роботи з ді
тьми в контексті наступності дошкільної 
та початкової освіти. Викладачі кафедри 
щорічно видають монографії, підручники, 
посібники, методичні матеріали, статті у 
фахових виданнях та інших збірках. 

Під керівництвом викладачів кафедри 
студенти інституту щорічно здобувають 
перемоги у Всеукраїнських олімпіадах і 
конкурсах з фаху.

Кафедра налагодила наукові зв’язки з 
провідними науковими центрами України 
(науково-дослідні інститути НАПН Украї
ни) та зарубіжжя (Інститут художньої осві
ти РАО; Санкт-Петербурзький державний 
університет; Вища педагогічна школа 
м. Ченстохова, Академія ім. Яна Коханов
ського м. Кельце, Куяво-Поморська вища 
школа у Бидґощі, Мозирський державний 
педагогічний університет та інші).

Значну роль у розбудові наукової діяль
ності кафедри відіграла діяльність профе
сора Г. С. Тарасенко. Вона стояла у витоків 
заснування при факультеті підготовки 
вчителів початкових класів магістрату
ри і аспірантури. Робота з магістрантами 
завжди перебуває в центрі наукової ді
яльності кафедри, адже саме випускники 
магістратури утворили надійний резерв 
поповнення університетської аспірантури. 
Серед її випускників, які успішно виконали 
дисертаційні дослідження Т. М. Кривошея, 
І. І. Козак, О. В. Грушко, О. П. Грошовенко, 
О. П. Демченко, Л. А. Присяжнюк, Н. О. Па
хальчук, Л. В. Старовойт, О. В. Колосова та 
інші. Переважна більшість працювала під 
керівництвом професора Г. С. Тарасенко. 
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На кафедрі функціонує наукова шко
ла з гуманітаризації початкової освіти (за
сновник і керівник — доктор педагогічних 
наук, професор, відмінник освіти України 
Г. С. Тарасенко). Науковою проблематикою 
школи є оновлення методологічних підхо
дів до теорії і методики навчання та вихо
вання дітей 5–10 років (аспект естетизації 
навчально-виховного процесу в ДНЗ та шко
лі 1 ступеня); фахові координати реалізації 
педагогом гуманітарно-творчого підходу до 
навчально-виховної роботи з дітьми; при
кладні розробки з технологізації навчально-
виховного процесу в контексті наступності 
дошкільної та початкової освіти.

Центральне місце в реалізації автор
ського підходу до гуманітаризації освіт
нього процесу посідає природа як універ
сальний чинник гармонізації людської 
особистості. Вона є і метою, і засобом 
культурологічно спрямованої навчально-
виховної роботи із суб’єктами освітньо-
виховного процесу (вихованцями ДНЗ, 
учнями загальноосвітніх шкіл, студента
ми педагогічних ВНЗ). Крім того, особлива 
увага приділена вивченню шляхів фахової 
підготовки вчителя на основі взаємозв’язку 
естетичної та еколого-педагогічної діяль
ності. Розроблено і впроваджується в пе
дагогічний процес ВНЗ авторський між
дисциплінарний курс «Еколого-освітня 
естетика», створений на основі проблем
ної інтеграції знань (філософії, психології, 
педагогіки, мистецтва, екології). Цільове 
призначення курсу — розвиток у майбут
ніх учителів будь-якого фаху здатності хо
лістично осягнути проблему збереження 
природи шляхом розуміння унікальності 
екосистем через їхні естетичні характерис
тики. Серед завдань курсу — формування 
метазнань про природу та метанавичок її 
ціннісного освоєння. Переваги над дифе
ренційованим вивченням природи: по
глиблена культурологічна та аксіологічна 
спрямованість, підсилені соціокультурні 
акценти, загальнофілософська основа, ху
дожня рефлексивність.

Основні ідеї гуманітаризації освітнього 
середовища засобами екологічної естети
ки відображені в 4 монографіях, майже у 20 
посібниках. Загалом у школі опубліковано 
більше 300 наукових праць. Започаткова
но проведення Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Актуальні про
блеми формування творчої особистості 
педагога в контексті наступності дошкіль
ної та початкової освіти».

У контексті функціонування наукової 
школи в 2010 р. Г. С. Тарасенко ініціювала 
відкриття спеціалізованої вченої ради 
К 05.053.02 зі спеціальності 13.00.07 — тео
рія і методика виховання.

З 1 вересня 1993 р. почала функціонува
ти кафедра філологічних та природничо-
математичних дисциплін, оскільки мала 
забезпечувати викладання математики, 
сучасної української та російської мов, 
дитячої літератури з основами літерату
рознавства, культури і техніки мовлення, 
основ біології, екології та природознавства 
тощо. Згодом до переліку базових дисци
плін додались основи біології та генетики 
людини, основи демографії, математична 
статистика для студентів напрямів під
готовки «психологія» і «практична психо
логія», фізіологія ВНД з основами вікової 
фізіології та генетики — для напряму «до
шкільна освіта». У 2007 р. з урахуванням 
специфіки напрямків і завдань навчальної 
діяльності назву було змінено на сучас
ну — «кафедра основ фундаментальних 
дисциплін». Багато зусиль у створенні умов 
для якісної підготовки вчителів початкової 
школи доклали ветерани педагогічної пра
ці. Так, у 1993–2010 рр. на кафедрі працю
вали професор університету В. Г. Волочай, 
доценти Н. М. Денисенко, О. А. Садівнича, 
Л. М. Согур, старші викладачі Л. І. Кулик, 
А. Г. Цивлюк, Л. І. Бабур, Г. В. Коломієць. 

Становлення і розвиток кафедри, фор
мування педагогічного колективу квалі
фікованих фахівців відбувалось під керів
ництвом кандидата філологічних наук, 
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доцента В. Г. Волочая (1993–1997 рр.), кан
дидата філологічних наук, професора уні
верситету В. М. Литовченко (1997–2012 рр.). 
У 2012 р. унаслідок реорганізації структури 
університету кафедра увійшла до складу 
кафедри дошкільної та початкової освіти. 

У 2005 р. в університеті почали готува
ти фахівців зі спеціальності «Психологія». 
У зв’язку з цим у 2007 р. факультет змінив 
свою назву на Інститут педагогіки і пси
хології, і до його складу увійшла кафедра 
психології. 

Кафедра психології як окрема структур
на одиниця заснована в 1937 р. На завер
шальному етапі війни та в повоєнні роки 
викладачі кафедри входили до складу ка
федри педагогіки. Відновлено кафедру як 
самостійну в 1972 р. До 1984 р. її очолювала 
професор Н. І. Рейнвальд. З 1984 до 1997 р. 
кафедрою завідував доцент М. С. Антонюк, 
з 1999 до 2000 р. — професор М. І. Томчук, а 
з 2000 до 2004 р. — знову доцент М. С. Анто
нюк; з 2004 до 2005 р. — доцент В. С. Шти
фурак; з 2006 до 2012 р. — доцент Л. С. Лой
ко. З травня 2012 р. завідувачем кафедри 
психології є доктор педагогічних наук, про
фесор Володимир Іванович Шахов. 

Тривалий час на кафедрі психології пра
цювали доценти О. О. Чорнокоз, В. І. Шин
каренко, О. В. Машталер, П. Б. Білоус, 
А. Н. Цим  балюк, О. В. Сисоєва, І. В. Жадан, 
О. Р. Малхазов, І. А. Слободянюк, В. В. Кири
ленко, Л. М. Задорожна, викладачі К. І. Куд-
рявцева, Ж. І. Істошина, Т. П. Мулява, 
О. М. Жа дан, Л. Б. Ляхович, Н. П. Шовкопляс, 
С. В. Загайкевич, Л. М. Гоменюк.

Нині навчально-виховний процес на 
кафедрі забезпечують 20 викладачів: док
тор педагогічних наук, професор В. Є. Со
рочинська; кандидати наук, доценти 
Л. С. Лойко, М. С. Антонюк, Г. М. Ніщук, 
В. С. Штифурак, О. П. Яковліва, О. М. Ле
гун, О. М. Паламарчук, Г. Б. Шульга; кан
дидати наук Т. О. Комар, Н. В. Перегончук, 
Ж. В. Сидоренко, О. Є. Чуба; старший ви
кладач К. О. Чала; асистенти Л. І. Коломі

єць, Т. П. Рисинець, О. М. Чорна, І. М. Габа, 
А. М. Киливник, В. В. Шахов. 

Зусилля колективу кафедри спрямовані 
на глибоке осмислення психологічної при
роди і сутності навчально-виховного про
цесу, вивчення індивідуальних та вікових 
особливостей студентів і учнівської моло
ді, формування в молоді необхідних про
фесійних умінь і навиків роботи з дітьми 
різного віку, озброєння їх найновішими 
знаннями сучасної психологічної науки. 
Викладачі кафедри використовують нові 
педагогічні технології, передовий педаго
гічний досвід. При читанні лекцій, про
веденні практично-лабораторних занять 
вони застосовують активні методи навчан
ня: проблемний виклад матеріалу, ділові 
ігри, дискусії, соціально-психологічний 
тренінг та ін.

Гарною традицією стало запрошення 
провідних психологів до участі у круглих 
столах, конференціях, семінарах, організа
ція зустрічей зі студентами. За сприяння 
Асоціації психотерапевтів та психоаналіти
ків України та Вінницького обласного това
риства психологів та психотерапевтів було 
організовано читання лекцій дитячим пси
хотерапевтом, супервізором фонду Еріка у 
Стокгольмі, делегатом EFPP від Швеції Мей 
Нільсон для студентів інституту.

Під керівництвом викладачів кафедри 
психології студенти інституту та універ
ситету активно залучаються до наукової 
роботи, публікують наукові праці, беруть 
участь у Міжнародних та Всеукраїнських 
конференціях, здобувають перемоги у Все
українських конкурсах та олімпіадах з на
пряму «Психологія».

У 2007 р. в інституті створили кафедру 
мистецької підготовки, яку очолила кан
дидат педагогічних наук, доцент Майя Іва
нівна Семко.

Нині навчально-виховний процес на 
кафедрі забезпечують 14 викладачів, з них 
6 кандидатів педагогічних наук (доценти 
М. І. Семко, Е. Б. Брилін, Н. С. Казьмірчук; 
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старший викладач І. Г. Барановська, асис
тенти Л. М. Ліхіцька, В. В. Драченко), за
служений працівник культури України, 
доцент М. В. Вацьо, заслужена артистка 
України, доцент І. Б. Швець, заслужений 
діяч мистецтв, доцент О. С. Шинін, 4 стар
ших викладачі (Л. П. Дабіжа, Ю. О. Поплав
ська, Н. Л. Тодосієнко, Т. Т. Маринчук), 1 
асистент (Т. В. Коваль), 4 концертмейстери 
(О. С. Вічавська, О. Д. Граб, О. М. Андрій
цев, О. А. Шикирінська).

Викладачі кафедри успішно 
працюють над мистецькою під
готовкою майбутніх фахівців на
пряму підготовки «Початкова 
ос віта», «Дошкільна освіта» та 
спеціалізації «Мистецтво», забез
печуючи викладання навчальних 
дисциплін різних мистецьких на
прямів: музичне, образотворче, 
декоративно-прикладне мисте
цтво, основи сценічного та екран
ного мистецтва та ін. 

Активна наукова діяльність 
викладачів виявляється участю в 
наукових конференціях в Україні, 
Білорусі, Росії, Польщі. Науковці 
кафедри систематично публіку
ють матеріали досліджень у про
відних виданнях України («Му
зика в школі», «Наша школа», 
«Початкова школа», «Мистецтво 
та освіта», «Рідна школа»).

У 2008 р. наказом МОН Укра
їни з метою розширення зони ін
новаційної діяльності в різних 
регіонах України шляхом послі
довного залучення навчальних за
кладів різного типу і форми влас
ності до науково-дослідницької 
та експериментальної роботи за 
темою «Художньо-естетична осві
та і виховання учнів загальноос
вітніх навчальних закладів у про
цесі впровадження інтегрованих 
курсів» та відповідно до завдань 
науково-дослідницької ро боти 

що до по етапного розширення зони експе
рименту в різних регіонах України кафедру 
включено до науково-дослідної діяльності.

При кафедрі плідно працюють сту-
дентські творчі колективи: з 1975 р. — 
ансамбль пісні і танцю «Веснянка» 
(засновник — М. В. Плашкевич); з 1980 р. — 
народний фольклорний гурт «Щедрик» 
(засновник — А. С. Дзюба) під керівни
цтвом заслуженого працівника культури 
України, доцента М. В. Вацьо, з 2008 р. — 

Народний фольклорний гурт «Щедрик»  
(керівник — доц. М. В. Вацьо), 2011 р.

Ансамбль «Веселі передзвони»  
(керівник — І. Г. Барановська), 2011 р.
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ансамбль «Веселі передзвони» (керівник — 
кандидат педагогічних наук І. Г. Баранов
ська), вокальний ансамбль «Інтермецо» 
(керівник — старший викладач Ю. О. По
плавська), ансамбль баяністів (керів
ник — старший викладач Т. Т. Маринчук). 
Ансамблі є учасниками та переможцями 
Всеукраїнських фестивалів та конкурсів. 

Студенти і випускники кафедри є учас
никами багатьох всеукраїнських та об
ласних творчих виставок, конференцій, 
симпозіумів, фестивалів. Випускники, які 
здобули цей фах, можуть працювати вчите
лями початкових класів і мистецтва (музич
ного, образотворчого, художньої культури), 
методистами в центрах творчого розвитку 
дітей, керівниками мистецьких студій, ор
ганізаторами дитячої творчості тощо. 

Інститут продовжує потужно розвива
тися. У 2008 р. ліцензовано ще одну спеці
альність — «Практична психологія»; пер-
ший набір на цей напрям підготовки був 
здійснений наступного року. В 2010 р. 
акредитовано освітньо-кваліфікаційні рів
ні «спеціаліст» і «магістр» спеціальності 
«Психологія». 

Водночас інститут розпочинає підго
товку студентів ще за одним напрямом 
підготовки — «Дошкільна освіта».

У 2010 р. до складу Інституту педагогіки 
і психології увійшла кафедра педагогіки.

Кафедра педагогіки створена в 1935 р. 
під керівництвом професора Л. Я. Кобелє
вої. Пізніше її очолювали М. М. Волокіті
на, О. І. Туманіна, М. І. Левченко, О. М. Тка
ченко, І. М. Рудченко, М. М. Поспєлов, 
Д. І. Водзінський, М. М. Мількаманович, 
М. І. Сметанський, В. М. Галузяк, з травня 
2012 р. — доктор педагогічних наук, профе
сор Ольга Вікторівна Акімова.

Протягом тривалого часу на кафедрі 
працювали ветерани війни і праці профе
сор Н. Є. Мойсеюк, доценти В. С. Окорков, 
І. В. Бугаєвич, П. М. Нужна, М. М. Поспєлов, 
Н. С. Амеліна, І. О. Литвинов, А. П. Яковен
ко, О. В. Машталер, викладачі В. А. Мель
ник, А. П. Сапіга. 

Кафедра педагогі
ки забезпечує викла
дання педагогічних 
навчальних дисци
плін для всіх спеціаль
ностей нашого уні
верситету. Викладачі 
постійно вдоскона
люють методику ви
кладання дисциплін. 
З цією метою оновлю
ється зміст навчаль
них програм і посібни
ків, впроваджуються 
нові форми і методи 
навчання та контролю 
знань студентів. Ви
кладачі кафедри підго
тували і видали низку 

навчальних посібників, які отримали гриф 
МОНмолодьспорту України: «Педагогіка» 
(В. М. Галузяк, М. І. Сметанський, В. І. Ша
хов); «Організація діяльності класного ке
рівника. Курс лекцій» (І. Л. Холковська); 
«Методика виховної роботи: Практикум» 
(І. Л. Холковська); «100 складних ситуацій 
на уроках і поза уроками» (В. В. Каплін
ський). 

На сьогодні колектив кафедри склада
ється з 20 викладачів. Серед них доктори 

Ансамбль пісні і танцю «Веснянка»  
(керівник — доц. М. В. Вацьо), 2011 р.
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педагогічних наук, професори О. В. Акі
мова, В. І. Шахов; доценти В. М. Галузяк, 
Л. М. Дровозюк, І. Л. Холковська, В. В. Ка
плінський, О. Ф. Кошолап, В. А. Сапогов, 
О. В. Столяренко, Н. Б. Хамська, В. М. Чор
ний; кандидати наук О. В. Волошина, 
М. О. Давидюк, С. І. Цуприк, Ю. О. Шикова; 
старші викладачі Н. С. Вітковська, М. М. Гу
шеватий, Т. М. Кошолап, Л. І. Надкернична, 
Л. В. Тимошенко.

Вагоме значення на кафедрі надається 
організації наукової діяльності студентів. 
Студенти університету регулярно виборю
ють призові місця у ІІ етапі Всеукраїнської 
олімпіади з педагогіки та конкурсі сту
дентських наукових робіт.

З 1992 р. при кафедрі педагогіки функ
ціонує аспірантура, яку закінчили 72 ас
піранти, більшість з яких успішно захис
тили кандидатські дисертації. Науковою 
роботою аспірантів керують професори 
М. І. Сметанський, В. І. Шахов, О. В. Акімо
ва, доценти В. М. Галузяк, Л. М. Дровозюк, 
О. Ф. Кошолап, В. А. Фрицюк, Н. Б. Хамська, 
І. Л. Холковська. 

Викладачі кафедри регулярно беруть 
участь у виконанні держбюджетних на
укових досліджень: «Зміст педагогічної 
підготовки вчителів в умовах формуван
ня загальноєвропейського простору вищої 
освіти» (2005–2007, науковий керівник — 
професор М. І. Сметанський); 
«Методологія і технологія 
моніторингу якості педаго
гічної діяльності» (2008–2010, 
наукові керівники — профе
сор М. І. Сметанський, доцент 
В. М. Галузяк). З 2011 р. розпо
чалась робота над фінансова
ним з державного бюджету 
науковим проектом «Мето
дологія і технологія педаго
гічного супроводу особистіс-
но-професійного розвитку  
май   бутнього вчителя» (на
уковий керівник — доцент 
В. М. Галузяк).

З 1999 р. на базі кафедри педагогіки 
діє редакційна колегія фахового видан
ня «Нау кові записки. Серія: педагогіка і 
психологія», яке входить до переліку ВАК 
України. 

З 1 лютого 2011 р. повернувся до своїх 
витоків факультет музичного мистецтва 
(музично-педагогічний факультет). 

Підготовку перших фахівців музи
ки розпочали в 1968 р. на базі факуль
тету підготовки вчителів початкових 
класів. Самостійним підрозділом Він-
ницького державного педагогічного ін
ституту ім. М. Островського музично-пе-
дагогічний факультет став у 1972 р. 

У різні роки деканами факультету 
були Л. Г. Будьонна (1971–1981 рр.), доцент 
В. К. Лебедєв (1981–1998 рр.), професор 
А. Ф. Завальнюк (1998–2005 рр.), доцент 
С. О. Гусєв (2005–2010 рр.). 

У 1974 р. на базі кафедри музики та спі
вів було створено дві кафедри: теорії, істо
рії музики та гри на музичних інструмен
тах; методики музичного виховання, співу 
та хорового диригування. 

Одразу після утворення факультет му
зичного мистецтва став помітним освітнім 
та творчим музичним центром у м. Вінни
ці та Вінницькій області. Хорові капели та 
оркестр народних інструментів факульте
ту отримали звання народних колективів. 

Народна хорова капела, соліст Іванчик, студент 2-го курсу 
факультету підготовки вчителів початкових класів,  

друга половина 1960-х років
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У 1957 р. біля витоків мішаної хорової ка
пели стояв К. П. Семенов, під його керівниц-
твом капела вперше отримала звання На
родної, хоча біографія колективу почалась 
у 1948 р. з аматорського хору, створеного 
великим ентузіастом хорового співу, чудо
вим музикантом О. Д. Сердюком. З 1977 до 
2003 р. керівником капели був народний ар
тист України, професор В. І. Газінський, під 
керівництвом якого капела відновила зван
ня Народної та неодноразово завойовувала 
звання лауреата та дипломанта Всесоюз
них, Всеукраїнських конкур
сів, телевізійних фестивалів 
тощо. Вихованці ка пели в 
1984 р. стали основою пер
шого складу камерного хору 
«Вінниця», тепер уже акаде
мічного. 

У 1979 р. була створена 
жіноча хорова капела, яку 
очолила заслужений пра
цівник культури України 
Г. М. Шкільнюк. У 1988 р. ка
пела отримала звання На
родного колективу. Капела є 
лауреатом Першого респуб-
ліканського конкурсу імені 
М. Д. Леонтовича, двічі наго

роджена золотими медалями 
лауреата Всесоюзних фестива
лів народної творчості. 

Оркестр народних інстру
ментів (з 1972 р., засновник — 
старший викладач В. А. Рябі
нін) звання Народного от римав 
за роки керівництва В. Л. Гуме
нюка.  Колектив неодноразово 
перемагав в оглядах художньої 
самодіяльності, телевізійних 
конкурсах.

За більш ніж тридцятиріч
ну історію факультету з його 
стін вийшли заслужені та на
родні артисти України, Росії, 
лауреати міжнародних кон
курсів, кандидати та доктори 

педагогічних наук, відмінники народної 
освіти, вчителі-методисти тощо.

З 1 лютого 2011 р. Інститут педагогіки і 
психології та факультет музичного мистец-
тва, об’єднавшись, утворили структурний 
підрозділ — Інститут педагогіки, психоло
гії і мистецтв. У складі інституту з’явилися 
нові кафедри.

Кафедра хорового мистецтва та методи
ки музичного виховання (раніше — мето
дики музичного виховання, співу та хоро
вого диригування) була створена в 1974 р. 

Жіноча хорова капела  
(керівник — доц. Н. Є. Кравцова), 2002 р.

Народний оркестр народних інструментів  
(керівник — ст. викл. І. В. Єфименко), 2011 р.




































































































































