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Від укладачів

Шановні читачі! Пропонуємо вашій увазі чергове видання з серії
«Педагоги Вінниччини». Довідник присвячений викладачам, провідним
науковим працівникам Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського, які своєю плідною працею зробили вагомий
внесок у справу підготовки вчительських кадрів та розвитку освітянської
галузі нашої країни.
Видання складається з розділів:
 хронологічна таблиця;
 матеріали про ювілярів;
 алфавітний покажчик.
Довідник адресований викладачам, студентам, аспірантам, всім, хто
цікавиться питаннями освіти та краєзнавства.
Колектив бібліотеки висловлює щиру подяку працівникам кафедр
університету та ювілярам за надану інформацію.
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Ювіляри 2013 року
Січень
1 – Копер Надія Євгенівна
асистент кафедри географії

30 років

3 – Богатько Валентина Василівна
доцент кафедри української мови

45 років

10 – Мельничук Василь Петрович
старший викладач кафедри технологічної освіти,
економіки і безпеки життєдіяльності

50 років

11 – Сковрунська Тетяна Петрівна
асистент кафедри хімії

35 років

12 – Грошовенко Ольга Петрівна
доцент кафедри дошкільної та початкової освіти

35 років

16 – Биканов Сергій Романович
старший викладач кафедри фізичного виховання

60 років

17 – Петрова Анастасія Іванівна
старший викладач кафедри англійської філології

35 років

24 – Дабіжа Людмила Петрівна
заступник декана-директора з навчальної роботи,
старший викладач кафедри мистецької підготовки

50 років

Медведєва Світлана Анатоліївна
асистент кафедри англійської філології

35 років

25 – Вороліс Микола Григорович
завідувач відділу аспірантури і докторантури,
старший викладач кафедри історії та культури України
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65 років

Лютий
3 – Синицін Володимир Михайлович
доцент кафедри музикознавства та
інструментальної підготовки

65 років

Коляструк Ольга Анатоліївна
професор, завідувач кафедри філософії,
соціально-політичних дисциплін та етнології

55 років

8 – Онофрійчук Людмила Миколаївна
викладач кафедри хорового мистецтва та
методики музичного виховання

50 років

14 – Старовойт Леся Василівна
старший викладач кафедри мистецької підготовки

35 років

17 – Подолянчук Станіслав Вікторович
доцент, декан-директор інституту математики,
фізики і технологічної освіти

50 років

19 – Стадник Олена Олексіївна
доцент кафедри історії та культури України

45 років

21 – Дощин Сергій Володимирович
старший викладач кафедри технологічної освіти,
економіки і безпеки життєдіяльності

50 років

Бірюкова Олена Олександрівна
старший викладач кафедри іноземних мов

35 років

22 – Зацерковна Людмила Михайлівна
старший викладач кафедри спортивних ігор

35 років

Шевчик Людмила Михайлівна
старший викладач кафедри спорту
і спортивних ігор

35 років

23 – Коченко Олена Петрівна
асистент кафедри германської та
слов’янської філології

30 років
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25 – Євтушенко Наталія Вікторівна
доцент кафедри філософії,
соціально-політичних дисциплін та етнології

55 років

Березень
1 – Костюкевич Віктор Митрофанович
завідувач кафедри спорту і спортивних ігор

60 років

14 – Барановська Ірина Георгієвна
старший викладач кафедри мистецької підготовки

45 років

18 – Гуревич Роман Семенович
професор, декан-директор інституту магістратури,
аспірантури, докторантури, член-кореспондент
НАПН України, академік АН Вищої

65 років

освіти України

27 – Асаулюк Інна Олексіївна
заступник декана-директора з навчальної роботи,
доцент кафедри теорії і методики

40 років

фізичного виховання

Казмірчук Наталя Степанівна
доцент кафедри мистецької підготовки

35 років

28 – Каплун Тетяна Володимирівна
асистент кафедри мистецької підготовки

45 років

Цибульська Лідія Іванівна
асистент кафедри української літератури

30 років

Квітень
3 – Іванчук Анатолій Васильович
доцент кафедри технологічної освіти, економіки і
безпеки життєдіяльності

7

50 років

6 – Кадемія Майя Юхимівна
завідувач кафедри інноваційних та інформаційних
технологій в освіті

65 років

Мельник Тетяна Миколаївна
старший викладач кафедри германської і
слов’янської філології та зарубіжної літератури

40 років

8 – Панасенко Борис Давидович
професор, доцент кафедри фізичної географії

65 років

12 – Белінська Тетяна Володимирівна
старший викладач кафедри хорового мистецтва та
методики музичного виховання

35 років

Лесь Валентина Самсонівна
доцент кафедри російської мови

60 років

17 – Мазило Ігор Васильович
доцент кафедри історії та культури України

55 років

23 – Гаврилова Наталія Володимирівна
викладач кафедри фізичного виховання

30 років

24 – Явтушенко Микола Іванович
старший викладач кафедри фізичного виховання

60 років

27 – Горбатий Юрій Іванович
старший викладач кафедри спорту і спортивних ігор

60 років

28 – Мельничук Ігор Петрович
доцент кафедри історії та культури України

60 років

29 – Сідорова Ірина Сергіївна
викладач кафедри хорового мистецтва та
методики музичного виховання

35 років

Коношевський Олег Леонідович
доцент кафедри математики і
методики навчання математики

35 років
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Травень
4 – Дабіжук Тетяна Михайлівна
заступник декана з виховної роботи, доцент

55 років

кафедри хімії

Столяренко Олена Вікторівна
55 років

доцент кафедри педагогіки

9 – Поздняков Микола Миколайович
старший викладач кафедри германської і
слов’янської філології та зарубіжної літератури

55 років

14 – Таратута Світлана Леонідівна
доцент кафедри германської і
слов’янської філології та зарубіжної літератури

45 років

15 – Мельничук Олег Анатолійович
професор, завідувач кафедри всесвітньої історії

45 років

17 – Белканія Георгій Север’янович
професор кафедри анатомії, фізіології

70 років

та основ медичних знань

Васильєва Світлана Олексіївна
55 років

доцент кафедри біології

23 – Турлюк Володимир Михайлович
старший викладач кафедри фізичного виховання

50 років

Романенко Марія Олексіївна
старший викладач кафедри технологічної освіти,
економіки і безпеки життєдіяльності

30 років

Червень
3 – Ільїн Михайло Вікторович
викладач кафедри теорії та методики
фізичного виховання
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55 років

12 – Поляруш Вікторія Сергіївна
асистент кафедри англійської філології

30 років

13 – Кравчук Наталія Сергіївна
доцент кафедри фізики і методики
навчання фізики, астрономії

55 років

24 – Кароєва (Соломонова)Тетяна Робертівна
доцент кафедри філософії, соціально-політичних

45 років

дисциплін та етнології

30 – Воєвода Аліна Леонідівна
старший викладач кафедри математики

35 років

Балашова Світлана Сергіївна
асистент кафедри слов’янської та германської
філології та зарубіжної літератури

35 років

Липень
2 – Руснак Сергій Петрович
асистент кафедри української літератури

50 років

9 – Дробаха Лариса Валеріївна
заступник декана-директора з наукової роботи,
доцент кафедри слов’янської та германської філології
та зарубіжної літератури

40 років

12 – Мельничук Тетяна Анатоліївна
доцент кафедри історії і культури України

35 років

16 – Блажко Олег Анатолійович
доцент кафедри хімії

35 років

17 – Туржанська Оксана Степанівна
асистент кафедри математики
і методики навчання математики

35 років

18 – Канська Вікторія Володимирівна
асистент кафедри географії

30 років
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22 – Дмитренко Світлана Миколаївна
доцент кафедри теорії і методики

40 років

фізичного виховання

29 – Ігнатова .Олена Миколаївна
старший викладач кафедри слов’янської та

35 років

германської філології

Серпень
4 – Дідик Тетяна Миколаївна
старший викладач кафедри
спорту і спортивних ігор

50 років

6 – Смолінська Алла Володимирівна
доцент кафедри технологічної освіти, економіки
і безпеки життєдіяльності

55 років

8 – Ліхіцька Лариса Миколаївна
асистент кафедри мистецької підготовки

45 років

11 – Воловик Володимир Миколайович
доцент кафедри географії

45 років

15 – Свірщук Наталія Сергіївна
викладач кафедри спорту і спортивних ігор

30 років

24 – Теплова Олена Юріївна
доцент кафедри музикознавства та
інструментальної підготовки

55 років

26 – Краснобаєва Тетяна Миколаївна
доцент кафедри фізичного виховання

60 років

28 – Ткачук Олеся Олександрівна
старший викладач кафедри біології

35 років

31 – Макодай Інна Іванівна
доцент кафедри іноземної мови
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50 років

Вересень
6 – Боюн Ангеліна Михайлівна
доцент кафедри германської і слов’янської філології

50 років

та зарубіжної літератури

7 – Петрук Галина Дмитрівна
55 років

доцент кафедри хімії

11 – Кухар Ніна Іванівна
заступник декана-директора з навчальної роботи,
доцент кафедри української мови

45 років

15 – Тучинський Віталій Анатолійович
заступник декана-директора з виховної роботи,
доцент кафедри всесвітньої історії

55 років

21 – Чорнодон Мирослава Іванівна
асистент кафедри журналістики

25 років

29 – Дабіжа Костянтин Леонідович
доцент кафедри хорового мистецтва

55 років

Жовтень
5 – Завальнюк Інна Яківна
професор кафедри української мови

45 років

10 – Цвілик Світлана Дмитрівна
заступник декана-директора з навчально-методичної
роботи,доцент кафедри технологічної освіти,
економіки і безпеки життєдіяльності

50 років

15 – Батирєва Ірина Миколаївна
старший викладач кафедри філософії,
соціально-політичних дисциплін та етнології

35 років

16 – Кошолап Тамара Михайлівна
старший викладач кафедри педагогіки

55 років
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18 – Ткаченко Анатолій Данилович
доцент, професор кафедри філософії,
суспільно-політичних дисциплін та етнології

65 років

29 – Мірошниченко Вячеслав Миколайович
доцент кафедри фізичного виховання

45 років

31 – Хоцянівська Ірина Володимирівна
доцент кафедри історії та культури України

45 років

Листопад
4 – Браніцька Тетяна Ромуальдівна
практичний психолог, доцент кафедри музикознавства
та інструментальної підготовки

50 років

16 – Война Інна Миколаївна
старший викладач кафедри географії

35 років

17 – Надкернична Любов Іванівна
старший викладач кафедри педагогіки

55 років

23 – Гудзевич Людмила Сергіївна
45 років

доцент кафедри біології

25 – Кирилюк Леонід Миколайович
50 років

доцент кафедри географії

27 – Киричук Світлана Анатоліївна
старший викладач кафедри української літератури

35 років

Грудень
3 – Шинкарук Наталія Олександрівна
асистент кафедри хімії

30 років

9 – Завальнюк Оксана Леонідівна
старший викладач кафедри біології

50 років

11 – Кравчук Олександр Миколайович
старший викладач кафедри всесвітньої історії

13

35 років

14 – Рисинець Тетяна Петрівна
асистент кафедри психології

30 років

15 – Педоренко Валентина Миколаївна
асистент кафедри психології

35 років
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10 січня
50 років від дня народження

Мельничук Василь Петрович
старший викладач кафедри технологічної освіти,
економіки і безпеки життєдіяльності

Василь Петрович народився 10 січня 1963 року в селі Великі
Крушлинці Вінницького району Вінницької
області.
У 1970 р. був зарахований до першого
класу

Великокрушлинецької

восьмирічної

1978

навчався

школи.
З

по

1980

рік

в

Козинецькій СЗШ Липовецького району.
Після закінчення школи до призову у
армію працював трактористом в колгоспі
ім. Т. Г. Шевченка села Великих Крушлинець.
У 1983 р. після служби в Радянській армії
вступив

до

Вінницького

державного

педагогічного інституту ім. М. Островського на факультет загальнотехнічних
дисциплін і в 1987 р. закінчив навчання, здобувши спеціальність вчителя
загальнотехнічних дисциплін і праці.
Після інституту працював в Хижинецькій СЗШ Вінницького району.
З 1989 по 1992 р. Василь Петрович працював на посаді асистента
кафедри

методики

трудового

навчання

Вінницького

державного

педагогічного інституту.
З листопада 1992 по 1995 р. В. П. Мельничук навчався в аспірантурі
Вінницького державного педагогічного інституту, після закінчення якої
продовжував працювати на посаді асистента кафедри методики трудового
навчання.
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У 2005 р. Василь Петрович захистив дисертацію і, отримавши звання
кандидата педагогічних наук, був обраний старшим викладачем кафедри
інформаційних технологій. З 2007 року зайняв посаду старшого викладача
кафедри

методики

трудового

навчання

Вінницького

державного

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, де і працює до
цього часу.

16 січня
60 років від дня народження

Биканов Сергій Романович
старший викладач кафедри фізичного виховання
інституту фізичного виховання і спорту

Сергій Романович народився 16 січня 1953
року в м. Курську. У 1968 році після закінчення
неповної середньої школи вирішив присвятити
себе роботі тренера

і поїхав навчатись у

Новосибірський технікум фізичної культури. У
1971 році вступив до Вінницького державного
педагогічного інституту на факультет фізичного
виховання, який закінчив з відзнакою.
У 1975 році С. Р. Биканов працював в
Снятинському сільськогосподарському технікумі
Івано-Франківської області на посаді викладача фізичної культури.
У 1977 році, після демобілізації з лав Радянської Армії, Сергій
Романович був запрошений на роботу на факультет фізичного виховання
свого рідного інституту.
З 1985 по 1988 рр. навчався в аспірантурі Московського НДІ
фізіології дітей та підлітків АПН СРСР.
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У 1988 році, після закінчення аспірантури, працював старшим
викладачем

кафедри

спорту

Вінницького

державного

педагогічного

інституту, де і працює по сьогоднішній день.
За час роботи Сергій Романович зарекомендував себе грамотним,
кваліфікованим спеціалістом, який досконало володіє методикою викладання
курсу плавання, вмілим організатором навчального процесу, професійно
підготовленим

тренером.

Він зробив значний

вклад

в покращення

матеріальної бази інституту та методичне забезпечення викладання курсу
„Теорія

і методика

викладання

плавання”.

Обладнав спеціалізовану

аудиторію, розробив нову навчальну програму з вказаної дисципліни, видав
курс лекцій та практичних занять, підготував посібник для студентів
заочного відділу. Його методичними розробками з успіхом користуються
студенти, вчителі фізичної культури, тренери з плавання.
Професіонал. Володіє багатьма методиками навчання плавання різних
вікових груп населення і свій досвід передає майбутнім вчителям та
тренерам. Є суддею республіканської категорії з плавання.
С. Р. Биканов активно займається науково-дослідною роботою, бере
участь в роботі міжнародних та республіканських фахових конференцій,
веде широку агітаційно-пропагандистську діяльність, виступає на сторінках
періодичної преси, є автором 15 посібників та навчальних програм, має 90
науково-методичних публікацій.
За

свою

працю

керівництвом
організаціями.
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Сергій

університету,

Романович
міськими

неодноразово
та

нагороджувався

обласними

спортивними

24 січня
50 років від дня народження

Дабіжа Людмила Петрівна
заступник декана-директора з навчальної роботи,
старший викладач кафедри мистецької підготовки

Людмила

Петрівна

закінчила

Київський

державний педінститут ім. М. Горького (1986 р.).
Спеціальність

за

дипломом:

педагогіка

і

методика виховної роботи.
Вона працювала 3 роки у Вінницькохутірській
ЗОШ учителем образотворчого мистецтва.
На кафедрі мистецької підготовки працює з 1986
року.
Доручення по кафедрі: секретар кафедри (19911996

рр.),

відповідальна

за

планово-

розрахункову роботу кафедри (2001-2004 рр.).
Заступник декана з навчальної роботи (з 2004 p.).
Людмила Петрівна веде курс «Методика викладання образотворчого
мистецтва в початковій школі».
Коло її наукових інтересів: творчий розвиток молодших школярів
засобами образотворчої діяльності. Вона є автором численних публікацій з
цієї теми.
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25 січня
65 років від дня народження

Вороліс Микола Григорович
завідувач відділу аспірантури і докторантури, старший викладач
кафедри історії України
Микола Григорович народився 25 січня
1948 року в с. Вернянка Липовецького району.
Закінчив Трощанську середню школу в
1966 році. З 1967 по 1969 рр. служив в Радянській
армії. Після звільнення із лав Збройних сил
працював на будівництві, у 1972 році вступив до
Вінницького державного педагогічного інституту
на історичний факультет, який успішно закінчив
у 1976 році. Після інституту працював учителем
історії НСШ № 14 м. Вінниці (1976-1977 pp.). З
1977 по 1979 рр. Микола Григорович – заступник директора школи № 2
м. Вінниці. З 1980 року був методистом, завідуючим кабінетом історії
обласного інституту підвищення кваліфікації вчителів. У 1987 році за
переводом він почав працювати на кафедрі наукових основ управління
школою при Вінницькому педінституті. З 1989 року М. Г. Вороліс працював
старшим викладачем кафедри історії України. Має багато друкованих праць,
в т. ч. три посібники, один з яких отримав гриф Міністерства освіти і науки
України. Напрями наукової роботи: розвиток освіти на Україні в другій
половині XIX ст. та методика викладання історії в сучасній школі.
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3 лютого
55 років від дня народження

Коляструк Ольга Анатоліївна
професор, завідувач кафедри філософії,
соціально-політичних дисциплін та етнології

Ольга Анатоліївна народилася 3 лютого 1958 року в родині робітників
Вінницького хімічного заводу Довгалюка Анатолія Павловича та Довгалюк
Ганни Карпівни. Після закінчення з відзнакою СШ № 26 поступила на
історичний факультет Вінницького державного
педагогічного

інституту

Островського.

У

кваліфікацію

1979

імені
році,

«вчитель

Миколи
отримавши

історії

та

суспільствознавства», почала вчителювати у
Барській середній школі № 2, де остаточно
визначилась у виборі педагогічного шляху.
З червня 1980 року Ольга Анатоліївна –
асистент кафедри всесвітньої історії ВДПІ
ім. М. Островського. За рекомендацією вченої
ради педінституту у 1984 році вступила до
аспірантури Інституту історії АН УРСР. Під керівництвом професора
Станіслава

Владиславовича

Кульчицького

розпочала

кандидатське

дослідження. По закінченні аспірантури О. А. Коляструк повернулась на
посаду старшого викладача кафедри всесвітньої історії, читала лекційні
курси з нової історії та історії слов’янських народів на заочному відділенні, а
згодом – курс історії української і зарубіжної культури для студентів
історичного факультету. Ольга Анатоліївна завжди займала активну
громадянську позицію: 1989 року вона була обрана секретарем партійної
організації

історичного

факультету,

дотримувалась

демократичних

і

національно-патріотичних ідей, підтримувала ліберальні настрої студентів.
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У всі роки роботи багато уваги приділяла не лише забезпеченню
високого рівня навчально-наукового процесу, добираючи новітніх методик
проведення

занять,

а

й

вихованню

студентів,

піднесенню

їх

загальнокультурного рівня. Вона була куратором академічних груп,
організовувала художню самодіяльність на історичному факультеті, керувала
студентським науковим гуртком з історії культури, при якому діяли кіноклуб
та драматична студія. З музично-поетичними програмами її вихованці
неодноразово виступали перед студентською аудиторією та громадськістю
міста й області.
Зі

здобуттям

незалежності

Ольга

Анатоліївна

повернулась

до

переосмислення проблематики національно-культурного життя українців у
20-30-ті роки ХХ століття, зокрема, ролі преси в українізації суспільства.
Надрукувала

низку

статей

у

фахових

виданнях,

результати

праці

оприлюднювала на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.
Як наслідок тривалої праці, 2003 року захистила кандидатську дисертацію і
перейшла на посаду доцента кафедри всесвітньої історії.
2010 року Ольга
«Повсякденне

життя

методологічний,

Анатоліївна

захистила докторську дисертацію

інтеліґенції УРСР

у 1920-ті роки: теоретико-

історіографічно-джерелознавчий

дискурс».

Продовжує

викладати курс історії світової культури та історії стародавнього світу в ІІЕП,
історію української журналістики – в ІФЖ, а також спеціальний курс з
новітньої історіографії – для магістрантів.
О. А. Коляструк – визнаний в Україні фахівець з історії радянської
повсякденності, учасник численних наукових конференцій та круглих столів,
взяла участь у підготовці багатотомного видання «Історія повсякденності
українського суспільства» Інституту історії НАН України, є головним
редактором серії «Структури повсякденності» у видавництві «Раритети
України» (м. Харків), автор розділів «Повсякденне життя радянського
суспільства у другій половині ХХ століття» спільного російсько-українського
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посібника для вчителів історії України та Росії «Україна та Росія на
перехрестях історії» (Москва-Київ, 2012).
У грудні 2010 року доктор історичних наук О. А. Коляструк очолила
кафедру етнології (невдовзі – кафедру етнології та спеціальних історичних
дисциплін) Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського. За її керівництва кафедра спільно з Державним
архівом Вінницької області продовжила дослідницький проект «Старе
подільське фото», організацію етнографічних експедицій і навчальних
практик, розпочала спільний навчально-виховний проект з навчальними
закладами міста та області «Народна культура Поділля у національному
вихованні дітей та молоді», видавничу серію путівників за етнографічною та
археологічною колекцією «Подільська інтонація».
Брала участь в упорядкуванні нового етнографічного музею, який було
відкрито до 100-ліття університету.
З травня 2012 року внаслідок реорганізації професор О. А. Коляструк
очолила кафедру філософії, соціально-політичних дисциплін та етнології.

8 лютого
50 років від дня народження

Онофрійчук Людмила Миколаївна
викладач кафедри хорового мистецтва та
методики музичного виховання

Людмила Миколаївна народилася в місті
Вінниця

8

лютого

1963

року

в

сім’ї

військовослужбовця.
У липні 1978 року вона вступила до
Вінницького

музичного

училища

імені

М. Леонтовича за спеціальністю “фортепіано” і
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у 1982 році закінчила його з відзнакою.
З 1982 по 1985 рік працювала у музичній школі м. Немирів Вінницької
області на посаді викладача гри на фортепіано. Одночасно успішно вела
активну концертну діяльність.
У 1989 році з відзнакою закінчила Вінницький державний педагогічний
інститут ім. М. Островського і була запрошена на кафедру методики
музичного виховання, співу та хорового диригування музично-педагогічного
факультету на посаду концертмейстера.
У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук на тему «Формування творчих умінь підлітків
засобами музичного театру ляльок» зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та
методика навчання». З 2010 року по теперішній час Людмила Миколаївна
працює на посаді старшого викладача кафедри мистецтва та методики
музичного виховання Інституту педагогіки, психології і мистецтв, є
наставником академічної групи.
Виконує обов’язки зав. педагогічною практикою студентів за напрямом
підготовки «Музичне мистецтво» та наукового керівника студентської
проблемної групи “Урок музики як основна форма набуття учнями
художньо-естетичного досвіду“.
Л. М. Онофрійчук є автором 24 наукових публікацій, до яких належать
статті, опубліковані у провідних фахових наукових виданнях з переліку ВАК
України і матеріалах міжнародних та всеукраїнських науково-практичних
конференцій; програми, методичні рекомендації.
Коло наукових інтересів – сучасна музично-театральна педагогіка,
психологія художньої творчості, творча діяльність школярів в умовах
шкільного музичного театру.
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17 лютого
50 років від дня народження

Подолянчук Станіслав Вікторович
доцент, декан-директор інституту математики, фізики і
технологічної освіти
Станіслав Вікторович народився 17 лютого
1963 року в смт. Липовець Вінницької області.
У 1985 році разом з батьками він переїхав до м.
Вінниці. У 1980 році закінчив СШ № 3 із
золотою медаллю, а у 1985 році – Вінницький
політехнічний інститут з відзнакою та отримав
кваліфікацію

«інженер-викладач

машинобудівних дисциплін».
Після служби у лавах Збройних сил (19851986 рр.) та роботи начальником відділу обласного Будинку художньої і
технічної творчості з вересня 1997 року працював асистентом кафедри
загальнотехнічних

дисциплін

Вінницького

державного

педагогічного

інституту. У 1989-1992 рр. навчався в аспірантурі Чернівецького державного
університету.
З вересня 1992 року С. В. Подолянчук працює у Вінницькому
державному педагогічному інституті на посадах старшого викладача,
доцента, виконуючи також у 1994-1998 рр. обов’язки заступника декана
педагогічно-індустріального факультету з навчальної роботи. У 1998-2011 рр.
Станіслав Вікторович працював проректором з наукової роботи, а з вересня
2011 року він декан-директор інституту математики, фізики і технологічної
освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського.
С. В. Подолянчук – доцент, кандидат фізико-математичних наук (1994 р.)
зі спеціальності 01.04.07 «Фізика твердого тіла», Відмінник освіти України,
Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (1997-1998 рр.),
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нагороджений Почесними грамотами Міністерства освіти України та
Академії педагогічних наук України.
Здібний науковець, Станіслав Вікторович опублікував понад 100
наукових і навчально-методичних праць, в тому числі понад 20 статей у
наукових фахових виданнях України і зарубіжжя. Нині коло його наукових
інтересів лежить в галузі теорії і методики управління освітою, зокрема,
моніторингу наукової діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах
України.

1 березня
60 років від дня народження

Костюкевич Віктор Митрофанович
завідувач кафедри спорту і спортивних ігор

Віктор

Митрофанович

народився

1

березня 1953 року в с. Курушани Токмакського
району

Запорізької

області

в

сімї

колгоспників.
У 1968 році закінчив Грабовецьку 8річну школу Немирівського району Вінницької
області. У цьому ж році вступив на 1-й курс
Брацлавського

сільськогосподарського

технікуму за спеціальністю «технік-електрик»,
який закінчив у 1972 році. Після закінчення технікуму декілька місяців
працював техніком-електриком в колгоспі с. Лука-Барська Барського району
Вінницької області.
З 1972 по 1974 рр. Віктор Митрофанович проходив строкову службу у
Збройних силах СРСР у Німецькій Демократичній Республіці. Після
закінчення служби він працював електриком 3-го розряду на Вінницькому
заводі тракторних агрегатів. В 1974 році поступив на підготовче відділення
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Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського. У
1975-1979 році навчався на факультеті фізичного виховання цього ж
інституту, який закінчив з відзнакою. Після навчання В. М. Костюкевич був
залишений в інституті на посаді заступника голови спортивного клубу.
З 1979 року по теперішній час працює у Вінницькому державному
педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського на посадах
викладача, старшого викладача, доцента, професора університету, завідувача
кафедри спортивних ігор, завідувача кафедри спорту і спортивних ігор.
З 1983 по 1987 роки Віктор Митрофанович заочно навчався в аспірантурі
Всесоюзного науково-дослідного інституту фізичної культури (м. Москва). У
квітні 1991 року у цьому ж інституті захистив кандидатську дисертацію. У
1993 році йому присвоєно вчене звання доцента, у 1998 році – вчене звання
професора університету. В цьому ж році присвоєно почесне звання
«Заслужений тренер України». Віктор Митрофанович нагороджений знаком
«Відмінник освіти України» (2000 р.), Грамотою Верховної Ради України
(2004 р.). У 2012 році В. М. Костюкевич захистив дисертацію на присвоєння
наукового ступеня доктора наук з фізичного виховання і спорту.
Протягом трудової діяльності Віктор Митрофанович поєднував
викладацьку, тренерську і наукову роботу.
З 1981 по 2008 роки він був головним тренером команди вищої ліги з
хокею на траві «ШВСМ–ВДПУ» (м. Вінниця). У 1986-1988 роках був
головним тренером чоловічої національної збірної команди України з хокею
на траві, з 2003 по 2008 роки – тренером жіночої національної збірної
команди України з хокею на траві. З 2008 року – тренер з науковометодичного забезпечення збірних команд України з хокею на траві. З 2006
року – лектор Центру ліцензування тренерів Федерації футболу України, з
2010 року – лектор УЄФА.
За роки тренерської діяльності Віктор Митрофанович підготував
більше 50-ти майстрів спорту СРСР та України.
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В. М. Костюкевич є автором біля 250 наукових публікацій, серед яких
три монографії, три навчальні посібники з грифом МОН України, три
навчальні програми для дитячо-юнацьких шкіл, 10 навчальних посібників
для студентів і тренерів.

18 березня
65 років від дня народження

Гуревич Роман Семенович
професор, директор Інституту магістратури, аспірантури,
докторантури, член-кореспондент НАПН України, академік АН Вищої освіти України

Доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент НАПН України, академік
АН

Вищої

освіти

України,

заслужений

працівник народної освіти України, Відмінник
освіти України, Роман Семенович Гуревич
народився 18 березня 1948 року. За плідну
багаторічну

працю

нагрудними

знаками

він

нагороджений

МОНмолодьспорту

«Петро Могила» та «За наукові досягнення».
Нагороджений Президентом НАПН України
медаллю «К. Д. Ушинський». Роман Семенович є Почесним працівником
Вінницького

державного

педагогічного

університету

імені

Михайла

Коцюбинського і Вінницького Вищого професійного училища № 4,
Почесним доктором (Honoris Causa) Львівського державного університету
безпеки життєдіяльності та Івано-Франківського університету права імені
Короля Данила Галицького, Переможцем конкурсу «Людина року» в
номінації

«Діяч

педагогічної
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науки»

премії.

у

Вінницькій

Американським

області,
інститутом

лауреатом

обласної

біографістики

він

нагороджений Почесним дипломом «За видатні заслуги в педагогічній
науці».
Автор понад 450 наукових і навчально-методичних праць в галузі
теорії і методики професійної освіти, педагогіки, методики викладання
шкільних предметів.

3 квітня
50 років від дня народження

Іванчук Анатолій Васильович
доцент кафедри технологічної освіти,
економіки і безпеки життєдіяльності

Народився А. В. Іванчук 3 квітня 1963
року в м. Камені-Каширському Волинської
області. 1980 року закінчив Камінь-Каширську
середню школу № 2. У 1980 – 1981 рр.
працював

робітником

лісозаводу

Камінь-

Каширського лісгоспзагу.
Протягом 1981-1986 років навчався на
механічному
лісотехнічного

факультеті
інституту,

Львівського
де

здобув

фах

інженера-механіка. У 1986 – 1989 рр. він
працював на посаді старшого інженера лабораторії механізації Українського
науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації
ім. Г. М. Висоцького в м. Харкові. З 1989 по 1992 роки навчався без відриву
від виробництва в аспірантурі УкрНДІЛГА ім. Г. М. Висоцького.
Упродовж 1989-2005 рр. Анатолій Васильович – асистент кафедри
технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського,
2005-2011 рр. – старший викладач, з 2011 р. – доцент. Викладає навчальні

28

дисципліни: «Опір матеріалів», «Деталі машин», «Охорона праці в галузі
освіти», «Безпека життєдіяльності» та ін.
У 2005 році Анатолій Васильович захистив кандидатську дисертацію
на тему «Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до керівництва
технічною творчістю школярів» і отримав вчений ступінь кандидата
педагогічних наук. Науковий доробок викладача – понад 70 публікацій.
Серед них: 3 навчальні посібники, методичні вказівки, статті у наукових
збірниках.
А.

В.

Іванчук

є

керівником

курсових

і

дипломних

робіт.

Нагороджений грамотою університету, подякою.
Коло наукових інтересів: технічна творчість школярів, теорія і
методика професійної освіти.

6 квітня
65 років від дня народження
Кадемія Майя Юхимівна
завідувач кафедри інноваційних та
інформаційних технологій в освіті

Доцент, кандидат педагогічних наук
Майя Юхимівна Кадемія закінчила фізикоматематичний
державного

факультет

педагогічного

Вінницького
інституту

імені

М. Островського за спеціальністю «Вчитель
математики і фізики» (1970 р.).
З

1970

по

2007

рік

працювала

викладачем математики, а потім заступником
директора Вінницького міського професійнотехнічного училища № 4.
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З 1996 року М. Ю. Кадемія працює викладачем (за сумісництвом)
Вінницького

державного

педагогічного

університету

імені

Михайла

Коцюбинського, з вересня 2005 року – на посаді доцента кафедри
інформаційних технологій та інноваційних методик навчання.
З жовтня 2007 року – заступник завідувача кафедри інформаційних
технологій та інноваційних методик навчання Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, заступник
директора з науково-методичної роботи (за сумісництвом) Вінницького
міжрегіонального вищого професійного училища.
З 2010 р. Майя Юхимівна – завідувач кафедри інноваційних та
інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського.
Має науковий ступінь кандидата педагогічних наук (2005 рік), вчене
звання доцента (2007 р.). М. Ю. Кадемія – викладач вищої категорії,
викладач-методист, автор більш ніж 300 наукових і навчально-методичних
праць, в т. ч. навчально-методичних посібників з грифом МОНмолодьспорту
України.
За багаторічну плідну працю Майя Юхимівна має численні нагороди:
медаль А. С. Макаренка (1991 р.); медаль «Ветеран труда» (1991 р.); Знак
«Відмінник освіти України» (1994 р.). Указом Президента України їй
присвоєно почесне звання «Заслужений вчитель України» (1997 р.).
Нагороджена Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня (2003 р.); Знаком «Антон
Макаренко» (2006 р.); Знаком «За наукові досягнення» (2008 р.); почесними
грамотами МОН України, Академії педагогічних наук, управління освіти і
науки Вінницької обласної державної адміністрації, а також грамотами,
подяками Національної академії педагогічних наук, Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за активну участь
у дослідженні проблем теорії і методики професійної освіти, системне
впровадження результатів наукових досліджень.
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Майя Юхимівна має звання «Людина року в галузі «освіти»
(Вінницька обл., 2008 р.).

8 квітня

65 років від дня народження
Панасенко Борис Давидович
доцент, професор кафедри географії

Кандидат географічних наук, професор
Вінницького

державного

педагогічного

університету імені Михайла Коцюбинського,
Панасенко Борис Давидович народився 8 квітня
1948 року в селі Воронинці Оржицького району
Полтавської області.
Після закінчення школи він вступив на
географічний факультет Київського державного
університету ім. Т. Шевченка, який закінчив в
1971

р.

за

спеціальністю

«фізик-географ,

викладач географії». Після навчання в аспірантурі на кафедрі фізичної
географії в 1977 році Борис Давидович був направлений на роботу у
Вінницький педагогічний інститут. Кандидат географічних наук (1983 р.),
доцент (1986 р.), професор університету (2003 р.) кафедри географії
Вінницького

державного

педагогічного

університету

імені

Михайла

Коцюбинського, він опублікував понад 150 наукових праць, в т. ч. 9
навчальних посібників, 6 колективних монографій. Серед наукових інтересів
Бориса Давидовича виділяються такі: дослідження агроекосистем, кількісний
аналіз та моделювання міжкомпонентних та міжкомплексних ландшафтних
зв’язків за допомогою математичних методів. Значну увагу Б. Д. Панасенко
надає

популяризації географічної науки: нариси

публікації в пресі, виступи на радіо.
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«Океан таємниць»,

17 квітня
55 років від дня народження

Мазило Ігор Васильович
доцент кафедри історії та культури України

Ігор Васильович народився 17.04.1958 року у м. Вінниця. Він - історик,
краєзнавець, у 1980 р. закінчив історичний факультет Ужгородського
державного університету.
З 1980 р. - на викладацькій роботі у Вінницькому державному
педагогічному інституті, кандидат історичних наук (з 1988 p.), доцент
кафедри історії України (з 1992 р). Досліджує події періоду Великої
Вітчизняної війни 1941 - 1945 pp. на Поділлі, а також суспільно-політичні
процеси в краї в післявоєнний час.
Ігор Васильович – член авторського колективу нової «Енциклопедії історії
України». Активно співпрацює з редколегією «Енциклопедії сучасної
України». В кінці 90-х pp. він досліджував репресії тоталітарного режиму в
30-х pp. на Вінниччині. Є одним із авторів книги спогадів «Червоні жорна:
Спогади репресованих, членів їх родин, свідків репресій» (1994 p.).
І. В. Мазило був першим керівником науково-видавничої групи з
підготовки книги «Вінницький мартиролог: Книга пам'яті жертв політичних
репресій на Вінниччині (20 - 50-і pp. XX ст.)» (2001 p.). Учасник
міжнародних, всеукраїнських наукових, науково-практичних, регіональних
історико-краєзнавчих

конференцій.

Автор

численного

ряду

статей,

методичних розробок з історії краю.
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24 квітня
60 років від дня народження

Явтушенко Микола Іванович
старший викладач кафедри фізичного виховання «Відмінник освіти
України»,
майстер спорту СРСР з легкої атлетики

Микола Іванович народився 24 квітня
1953 року в с. Сінне Богодухівського району
Харківської області.
В 1970 році після закінчення середньої
школи с. Пеньківка Шаргородського району
вступив

до

Вінницького

державного

педагогічного інституту ім. М. Островського.
В період 1970-80 рр. М. І. Явтушенко –
член збірної України та СРСР з легкої
атлетики. За цей час він був 6-разовим
чемпіоном України, 11-разовим чемпіоном пед. вузів та 3-разовим чемпіоном
СРСР серед молоді з бігу на 400м.
Микола Іванович – екс-рекордсмен області, його рекорд протримався з
1973 по 2003 рік.
В 1975 році він в складі збірної СРСР зайняв ІІІ місце на Всесвітніх
студентських іграх у м. Римі в естафетному бігу 4х400м.
У 1980 р. М. І. Явтушенко – учасник естафети «Олімпійського
вогню» ХХІІ Олімпіади в м. Москві.
Нагороджений «Почесним знаком» ЦР ДСТ «Буревесник» та
«Почесною грамотою» Міністерства освіти СРСР.
В період 2000-2005 рр. Микола Іванович працював директором
обласного ліцею-інтернату ВДПУ.
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В даний час М. І. Явтушенко працює старшим викладачем кафедри
фізичного виховання. Має значний стаж роботи в університеті - понад 30
років.

27 квітня
60 років від дня народження

Горбатий Юрій Іванович
старший викладач кафедри спорту і спортивних ігор

Юрій Іванович народився 27 квітня 1953
року в м. Бар Вінницької області в сім’ї
робітників.
З 1960-го по 1970 рік навчався в Барській
ЗОШ № 1 та Республіканській спортивній
школі-інтернаті м. Києва.
В 1970 році вступив до Вінницького
державного

педагогічного

інституту

імені М. Островського на факультет фізичного
виховання і у 1975 році закінчив його.
У 1975-1976 рр. проходив строкову службу у Збройних силах СРСР у
м. Львові. Після закінчення військової служби був запрошений у Вінницький
педагогічний інститут на посаду викладача кафедри фізичного виховання.
З 1976 року по теперішній час Юрій Іванович працює у Вінницькому
державному педагогічному університеті ім. Михайла Коцюбинського на
посадах викладача, старшого викладача.
Протягом трудової діяльності Ю. І. Горбатий вдало поєднував
викладацьку, тренерську та громадську роботу.
З 1994 по 1996 рр. був головним тренером команди майстрів з
баскетболу «Алмаз» (м. Вінниця).
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За роки тренерської діяльності підготував 10 КМС та більше 100
спортсменів І розряду. Команди під керівництвом Ю. І. Горбатого
неодноразово були чемпіонами області, міста та призерами чемпіонатів
України.

28 квітня
60 років від дня народження

Мельничук Ігор Петрович
доцент кафедри історії та культури України

Ігор Петрович народився в 28.04.1953
році у с. Ладижинка Уманського району
Черкаської області. Він - історик, краєзнавець.
У 1978 р. закінчив історичний факультет
Вінницького

державного

педагогічного

інституту. З 1986 р. - кандидат історичних наук.
Працював
історичного

заступником

факультету

декана

(1987-1989

pp.),

заступником проректора з навчальної роботи.
Нині І. П. Мельничук – доцент кафедри історії
та культури України Вінницького державного педагогічного університету
ім. М. Коцюбинського.
Головний

напрямок науково-краєзнавчих пошуків -

історія

та

етнографія Поділля.
Учасник міжнародних, всеукраїнських наукових, науково-практичних,
регіональних історико-краєзнавчих конференцій. Автор понад 50 наукових
праць.
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9 травня
55 років від дня народження

Поздняков Микола Миколайович
старший викладач кафедри германської і слов’янської філології
та зарубіжної літератури

Микола

Миколайович

Поздняков

народився 9 травня 1958 року в м. Макіївка
Донецької області. Трудову діяльність розпочав
після закінчення загальноосвітньої школи № 17
м. Вінниці з вересня 1975 року. Працював
штукатуром,

електроремонтником

на

підприємствах м. Вінниці.
З

1977

філологічному
державного

по

1981

рік

факультеті
педагогічного

навчався

на

Вінницького
інституту

ім. М. Островського (нині Вінницький державний педагогічний університет
ім. М. Коцюбинського). Після закінчення інституту працював викладачем
російської мови та літератури у Побережнянській восьмирічній школі
Вінницького району.
З 1986 року Микола Миколайович працює у ВДПІ ім. М. Островського.
Спочатку асистентом, а потім старшим викладачем кафедри зарубіжної
літератури. З 1993 по 1996 рік навчався в аспірантурі інституту. Одночасно з
1994 по 1995 рік він працював на Вінницькій міській телестудії «Селбанго»
ведучим програми «Прес-блокнот». З 2009 по 2011 роки читав курс «Історія
зарубіжної журналістики» в Інституті філології та журналістики ВДПУ
ім. М. Коцюбинського.
З середини 90-х років і дотепер М. М. Поздняков очолює літературну
студію «Сучасник» (ВДПУ ім. М. Коцюбинського).
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Багаторазово входив до складу журі Подільської літературномистецької премії «Кришталева вишня». У 2005 році Микола Миколайович
став дипломантом премії «Кришталева вишня» за літературно-просвітницьку
діяльність.
Має поетичні збірки: «Радуга минут» (1999 р.), «Набоковская дюжина»
(2004 р.), «Чаша слов» (2009 р.).
Досліджує життя та творчість відомого письменника В. Набокова, має
наукові статті з цієї теми, що друкувались в наукових збірниках та виданнях
України та Росії. До 110-ї річниці з дня народження письменника випустив
збірник висловів «Владимир Набоков. Кунсткамера существительных:
мысли, афоризмы, суждения» (2009 р.).
Провідний викладач з таких дисциплін: «Спецсемінар «Набоков та
література ХХ століття», «Зарубіжна література ХІХ століття», «Російська
література ХХ століття».
З 2006 по 2011 рік М. М. Поздняков обирався депутатом Замостянської
районної ради в м. Вінниці.
Нагороджений грамотами, подяками університету та громадських
організацій і установ м. Вінниці.
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14 травня
45 років від дня народження

Таратута Світлана Леонідівна
кандидат філологічних наук,
доцент кафедри германської і слов'янської філології
та зарубіжної літератури
Світлана Леонідівна народилася 14 травня
1968 року в місті Вінниці. У 1985 році
закінчила Вінницьку ЗОШ № 17. Вищу освіту
отримала

у

Вінницькому

державному

педагогічному інституті ім. М. Островського,
філологічний факультет якого закінчила у 1990
році.
Трудову
вчителем

діяльність

російської

мови

вона

розпочала

та

літератури

загальноосвітньої школи № 4 м. Вінниці. У
1990 році вступила до аспірантури Інституту російської мови Академії наук
СРСР у Москві.
У 1995 році Світлана Леонідівна захистила дисертацію на тему
«Типологія і функції порівнянь у мові російської поезії 60-90 років ХХ
століття» на матеріалі творчості поетів-шістдесятників.
Будучи кандидатом філологічних наук, вона ще десять років працювала
у школі. З 2004 року – викладач кафедри зарубіжної літератури ВДПУ
ім. М. Коцюбинського. У 2007 році С. Л. Таратуті було присвоєно вчене
звання доцента кафедри.
Доцент С. Л. Таратута викладає курси зарубіжної літератури ХХ
століття, російської літератури ХІХ та ХХ століття, методики викладання
російської літератури, дитячої літератури, є автором численних статей з
історії літератури ХІХ – ХХ століть.
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17 травня
70 років від дня народження
Белканія Георгій Север´янович
професор кафедри анатомії, фізіології та основ медичних знань

Професор, доктор медичних наук,
лікар, вчений.
У 1966 році закінчив Вінницький медичний
інститут ім. М. І. Пирогова. З 1978 р. – доктор
медичних наук, а з 1989 р. – професор за
спеціальністю 14.01.34 «Космічна медицина».
Працював хірургом у залізничній лікарні в
1966-1969 рр. З 1970 року Георгій Север´янович – старший науковий
співробітник Науково-дослідного інституту експериментальної патології та
терапії АМН СРСР (ЕПіТ АМН СРСР, м. Сухумі) та Інституту медикобіологічних проблем МЗ СРСР (м. Москва). З 1982 р. він керівник
лабораторії космічної медицини і експериментальної кардіології.
На протязі 1978-79 років Г. С. Белканія. брав безпосередню участь у
міжнародній програмі “Інтеркосмос” запусків і досліджень на біологічних
супутниках Землі серії “Космос ” та в забезпеченні космічних програм у
СРСР. З 1995 року він керівник Лабораторії медичних експертних систем
(м. Вінниця), з 1998 р. – професор кафедри анатомії, фізіології та основ
медичних знань Вінницького державного педагогічного університету
ім. М. Коцюбинського. У 1998-99 роках – головний науковий співробітник
Державного науково-дослідного інституту фізкультури та спорту ( м. Київ). З
2003 року Георгій Север´янович – керівник науково-дослідної лабораторії
валеології.

Учасник

міжнародних

науково-технічних

проектів

по

Європейському фонду розвитку EUREKA та інших. З 2012 р. – професор
кафедри біології.
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Основні напрями наукових досліджень: космічна біологія і медицина,
гравітаційна біологія і фізіологія, експериментальна і медична антропологія,
кардіологія, екстремальна медицина, теорія медицини, загальна патологія,
валеологія, медичні експертні системи.
Автор більш 220 наукових праць, в т. ч. монографій, посібників, 8
винаходів. Науковий керівник та консультант 15 кандидатів та докторів наук.
Викладав валеологію та основи медичних знань.

23 травня
50 років від дня народження

Турлюк Володимир Михайлович
старший викладач кафедри фізичного виховання

Володимир Михайлович народився 23 квітня
1963 року в селі Лаврівка Вінницького району
Вінницької області.
У 1970 році пішов до першого класу
Лаврівської 8-річної школи і закінчив її у 1978
році.
Того ж року вступив до Вінницького
професійно-технічного

училища

№

7

за

спеціальністю «столяр - паркетник», яке закінчив у 1981 році.
З 1981 по 1983 рік служив у Збройних силах СРСР в ГРВН (група
радянських військ у Німеччині) у місті Магдебург.
В період 1983 - 1986 рр. він працював у м. Комсомольськ-на-Амурі
Хабаровського краю, де у 1985 році розпочав свій спортивний шлях (легка
атлетика).
В 1986 році вступив до Вінницького державного педагогічного
інституту ім. М. Островського на підготовче відділення факультету
фізичного виховання за спеціальністю «ПВП і фізичне виховання».
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У 1987 році поступив на факультет фізичного виховання та початкової
військової підготовки ВДПІ ім. М. Островського.
Після

закінчення

інституту

з

вересня

1991

року

Володимир

Михайлович працює викладачем, а з 1996 року – старшим викладачем
кафедри фізичного виховання ВДПІ (ВДПУ ім. М. Коцюбинського).
Свою тренерську діяльність розпочав у 1998 році. За цей час він
підготував МСУМК, членів збірної команди України та олімпійської збірної,
а також багатьох призерів чемпіонатів України різного рівня.
В 2005 році йому присвоєно звання «Тренер вищої категорії».
З 2002 по 2006 роки Володимир Михайлович займав посаду старшого
тренера збірної команди області з легкої атлетики. Був визнаний кращим
тренером 2010-2012 років.

3 червня
55 років від дня народження

Ільїн Михайло Вікторович
викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання

Михайло Вікторович народився 3 червня
1958 року у місті Новосибірську. Дитинство
пройшло у місті Хабаровську. Після переїзду
батьків до України у місто Вінницю він
продовжив

навчання

у

4-му

класі

загальноосвітньої школи № 9. Паралельно з
навчанням почав відвідувати секцію спортивної
гімнастики в ДЮСШ, заняття в якій вплинули
на майбутній вибір професії.
По закінченні школи у 1975 році М. В. Ільїн поступив на 1-й курс
факультету фізичного виховання Вінницького державного педагогічного
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інституту, який закінчив у 1979 році. Був перспективним гімнастом, одним з
кращих серед гімнастів України по красі виконання вправ.
Під час служби в армії М. В. Ільїн брав участь у бойових діях в
Афганістані. Він нагороджений медаллю «За отличие в воинской службе».
Після закінчення служби був прийнятий на роботу у Вінницький державний
педагогічний інститут на факультет фізичного виховання викладачем
кафедри теорії і методики фізичного виховання, де і працює досі.
Михайло

Вікторович

працює

над

кандидатською

дисертацією,

займається науковою роботою.

13 червня
55 років від дня народження

Кравчук Наталія Сергіївна
доцент кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії

Наталія

Сергіївна

народилась

13

червня 1958 року в с. Уланів Хмільницького
р-ну Вінницької обл. в сім`ї службовців.
Після закінчення у 1975 р. Уланівської СШ з
золотою медаллю поступила до Вінницького
політехнічного інституту за спеціальністю
«ЕОМ»,

який

закінчила

у

1981

р.,

отримавши диплом з відзнакою. З червня
1987 року працює на кафедрі фізики ВДПІ
ім. М. Островського спочатку лаборантом,
інженером, згодом асистентом, старшим викладачем, а з 2004 р.
доцентом. У 2002 р. Наталія Сергіївна захистила кандидатську
дисертацію на тему «Температурні перетворювачі на основі реактивних
властивостей структур метал - діелектрик - напівпровідник» за
спеціальністю 05.11.04. «Прилади та методи вимірювання теплових
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величин» у спеціалізованій вченій раді НУ «Львівська політехніка». У
грудні 2006 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки
України їй було присвоєно вчене звання доцента кафедри фізики.
За час роботи на кафедрі доцент Н. С. Кравчук зарекомендувала себе
висококваліфікованим

та

ерудованим

викладачем.

Викладає

ряд

дисциплін фізико-технічного напрямку: «Радіоелектроніка і електронні
системи», «Фізичні основи обчислювальної техніки», «Спецкурс з
фізики», «Теоретична фізика», «Досягнення сучасної фізики та техніки і
фізична картина світу».
Н.

С.

Кравчук

активно

займається

науково-дослідницькою

діяльністю, керує науково-дослідною роботою студентів. За час своєї
науково-педагогічної діяльності опублікувала 78 наукових праць, з них: 2
навчально-методичні посібники, 1 монографія, 18 статей у фахових
виданнях, 12 патентів на винаходи та корисні моделі у співавторстві.
Проводить

виховну

роботу

серед

студентів,

є

наставником

академічної групи. Впродовж багатьох років Наталія Сергіївна обиралась
профгрупоргом кафедри. Неодноразово нагороджувалась грамотами та
отримувала подяки за плідну працю з підготовки педагогічних кадрів та
сумлінне виконання посадових обов’язків. За час роботи на кафедрі
зарекомендувала себе творчим, працелюбним і наполегливим науковцем,
здібним викладачем, порядною і принциповою людиною. Вимоглива до
себе, користується повагою і авторитетом серед колег та студентів.
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2 липня
50 років від дня народження

Руснак Сергій Петрович
асистент кафедри української літератури
Сергій Петрович народився 2 липня 1963
року в смт. Онуфріївка на Кіровоградщині.
1986 року закінчив філологічний факультет
Кіровоградського державного педагогічного
інституту імені

О.С. Пушкіна (спеціальність

– українська мова і література). Вчителював у
Липнязькій

середній

школі

№1

Добровеличківського району Кіровоградської
області. На кафедрі української літератури
Вінницького

державного

педагогічного

університету

імені

Михайла

Коцюбинського працює з вересня 2010 року.
Серед наукових інтересів Сергія Петровича свого часу були педагогічні
ідеї

Василя

Сухомлинського,

Бориса

Грінченка,

західноукраїнських

письменників кінця ХІХ - початку ХХ століття. Згодом його захопила
документалістика українських еміграційних письменників, зокрема Уласа
Самчука. Науковий арсенал С. П. Руснака становить близько 10 статей у
наукових збірниках різних рівнів, де автор досліджує художню своєрідність і
жанрово-стильові особливості документальних книжок «Слідами піонерів» і
«Живі струни» Уласа Самчука. Документальну літературу дослідник розуміє
як таку, що створюється і сприймається з установкою на «справжність» і
всебічне дослідження документів; як таку, що моделює реальність без участі
вимислу, відтак має специфічну художню образність.
На основі аналізу різних літературознавчих джерел, а також численних
публікацій газети «Свобода» (Нью-Йорк), дослідникові вдалося спростувати
твердження окремих літературознавців про час виходу в світ книжки
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«Слідами піонерів» і впевнено довести, що Самчуковий «епос Української
Америки» був надрукований наприкінці листопада 1979 року.
Тема дисертаційного дослідження Сергія Петровича – «Документальна
проза Уласа Самчука: жанрова специфіка, проблематика, поетика». Тож
попереду

–

аналітико-синтетичне

дослідження

жанрово-стильових

особливостей документальної прози письменника, системний аналіз її
поетики, осмислення основних проблем документального письма Уласа
Самчука в контексті еміграційного літературного дискурсу другої половини
ХХ століття.

26 серпня
60 років від дня народження

Краснобаєва Тетяна Миколаївна
доцент кафедри фізичного виховання

Тетяна
закінчила

Миколаївна

факультет

фізичного

Краснобаєва
виховання

ВДПІ ім. М. Островського у 1975 році. З 1982
року і досі працює у Вінницькому державному
педагогічному університеті імені Михайла
Коцюбинського.
На кафедрі фізичного виховання вона
пройшла шлях від викладача до кандидата
педагогічних наук, а згодом і доцента.
У 1995 році Т. М. Краснобаєва вступила
до аспірантури і достроково її закінчила.
У 1996 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Соціальнопедагогічні аспекти профілактики правопорушень серед неповнолітніх
підлітків 13-14 років засобами фізичного виховання». З травня 1998 року –
доцент кафедри фізичного виховання.
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Тетяна Миколаївна виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з
науково-дослідної та навчально-методичної роботи.
Учасниця більш ніж 50 всеукраїнських та міжнародних конференцій.
Автор понад 100 наукових праць та навчально-методичних посібників,
найбільш вагомими з яких є: «Фізичне виховання у вищих навчальних
закладах освіти», «Методичні основи викладання предмету «Основи здоров’я
і фізична культура» в початковій школі», «Навчально-методичний комплекс
із фізичного виховання», «Ритмічна гімнастика», «Професійно-прикладна
фізична підготовка майбутнього вчителя», «Рухливі ігри в баскетболі»,
«Підготуй себе сам» та ін. Т. М. Краснобаєва є автором історичного нарису
про становлення кафедри фізичного виховання до 70-річчя її створення.
За

роки

роботи

на

кафедрі

фізичного

виховання

доцент

Т. М. Краснобаєва розробляла та впроваджувала експериментальні програми
з фізичного виховання, навчально-методичні комплекси та різні методичні
доробки за спеціальністю. Проводить заняття з ритмічної і атлетичної
гімнастики, загальнофізичної підготовки та легкої атлетики.
Тетяна Миколаївна здійснює наукове керівництво

кафедральною

темою викладачів, бере активну участь у розробці нових навчальних
технологій та програм із фізичного виховання, керує студентськими науковопроблемними групами. Під редакцією доцента Т. М. Краснобаєвої з 2007
року виходить збірник наукових праць студентів.
Сьогодні навчальна та наукова діяльність Т. М. Краснобаєвої
зосереджена на впровадженні нових методик навчання та тренування,
удосконаленні змісту фізкультурної освіти та пошуках нових підходів до
реалізації поставлених завдань. У 2011-2012 році вона визнана кращим
викладачем кафедри.
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31 серпня
50 років від дня народження

Макодай Інна Іванівна
доцент кафедри іноземних мов
Інна

Іванівна

Макодай

(Комарова)

народилась 31 серпня 1963 року в м. Луцьку в
сім’ї офіцера збройних сил.
У 1985 році Інна Іванівна закінчила
факультет іноземних мов ВДПІ за спеціальністю
«вчитель англійської та німецької мови».
Після закінчення інституту у 1985 році за
направленням
діяльність

розпочала

вчителем

свою

англійської

педагогічну
мови

у

Новоприлуцькій середній школі Липовецького
району. У 1986 році зарахована на посаду викладача кафедри іноземних мов
Вінницького політехнічного інституту.
З 1992 р. І. І. Макодай працює на кафедрі іноземних мов ВДПІ. У 1997
р. вступила до аспірантури, після закінчення якої в 2000 р. захистила
кандидатську дисертацію на тему «Формування культури педагогічного
спілкування майбутніх учителів».
За більш ніж 20 років роботи у ВДПУ ім. М. Коцюбинського Інна
Іванівна обіймала такі посади: асистент, старший викладач, доцент. Її
сумлінне ставлення до роботи та своїх обов’язків відзначилось значними
здобутками: 65 опублікованих наукових та науково-методичних праць, 12
навчально-методичних посібників та програм. За керівної участі доцента
І. І. Макодай на кафедрі створено навчально-методичні комплекси дисциплін,
що викладаються, створено та обладнано спеціалізовані кабінети з
англійської мови.
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Інтеліґентність, порядність та високий рівень культури здобули
заслужену повагу студентів та колег, сприяли визнанню її професіоналізму
серед працівників вищих навчальних закладів міста, з якими Інна Іванівна
співпрацює у якості голови ДЕКу, опонента на захисті дисертацій, експерта,
рецензента та консультанта з наукових та методичних питань.
Інна Іванівна є достойним продовжувачем сімейних традицій
працівників

та

викладачів

вищої

школи,

взірцем

порядності

та

професіоналізму, вона – дочка Комарової Олександри Олександрівни, яка
присвятила ВДПУ 25 років своєї сумлінної професійної діяльності.
Неодноразово нагороджувалась почесними грамотами університету за
багаторічну і сумлінну працю з підготовки вчительських кадрів.
За

вагомий

особистий

внесок

у

підготовку

кваліфікованих

педагогічних кадрів для навчально-виховних закладів Вінниччини у 2008 р.
І. І. Макодай відзначена Почесною грамотою управління освіти і науки
Вінницької обласної державної адміністрації.

6 вересня
50 років від дня народження

Боюн Ангеліна Михайлівна
доцент кафедри германської і слов’янської філології та зарубіжної
літератури

Ангеліна
6 вересня

Михайлівна

1963

Магаданської

року

області.

в

народилася
смт.

Трудову

Білібіно
діяльність

розпочала після закінчення загальноосвітньої
школи смт. Білібіно з жовтня 1980 року.
Працювала копіювальницею на Вінницькому
радіотехнічному заводі. З 1981 по 1985 рік
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навчалась

на

філологічному

факультеті

Вінницького

державного

педагогічного інституту ім. М. Островського за спеціальністю «Російська
мова та література». Після закінчення інституту працювала вчителем
російської мови та літератури у Сутисківській середній школі Тиврівського
району Вінницької області.
На кафедрі російської мови ВДПУ ім. М. Коцюбинського А. М. Боюн
працює з 1986 року: спочатку асистентом, потім старшим викладачем.
З 1992 по 1995 рр. навчалася в аспірантурі при Київському державному
педагогічному університеті ім. М. Драгоманова. У 1996 році захистила
кандидатську дисертацію.
Протягом 1999 – 2004 рр. Ангеліна Михайлівна здобула другу вищу
освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська
мова та література» та отримала диплом з відзнакою.
У 2002 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки
України А. М. Боюн присвоєно вчене звання доцента кафедри російської
мови.
За час роботи в університеті доцент А. М. Боюн розробила і читала такі
курси:

«Практичний

курс

російської мови»,

«Пропедевтичний

курс

російської мови», «Сучасна російська мова» (усі розділи), «Методика
російської мови», «Українська мова», «Основи педагогічної майстерності»,
«Теорія лексикографії», «Зіставна морфологія східнослов’янських мов» та ін.
Щорічно керує педагогічною практикою, дипломними та курсовими
роботами.
Ангеліна Михайлівна має 75 наукових праць, серед яких тези,
навчальні програми, статті, навчально-методичні рекомендації. Вона є
автором

навчально-методичних

посібників:

«Пропедевтичний

курс

російської мови», «Основи педагогічної майстерності», «Сучасна російська
мова. Морфеміка та деривація», «Морфологія сучасної російської мови»,
«Орфоепія».
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Неодноразово

нагороджена

грамотами,

подяками

адміністрації

університету.

7 вересня
55 років від дня народження

Петрук Галина Дмитрівна
доцент кафедри хімії

Галина Дмитрівна працює в університеті
з 1994 року. Розпочала свою трудову діяльність
на

посаді

завідувача

лабораторій

хімії.

Працюючи на цій посаді, доклала значних
зусиль для ліцензування спеціальності «Хімія і
біологія», а також для зміцнення матеріальнотехнічної бази лабораторій кафедри. Вона
пройшла усі щаблі педагогічної діяльності.
Працювала асистентом, старшим викладачем, а
в 2002 році успішно захистила у НТУУ «КПІ»
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю «Технологія неорганічних речовин».
У 2005 році Г. Д. Петрук присвоєно вчене звання доцента. Активно
займаючись науковою роботою, Галина Дмитрівна є автором понад 40
наукових та навчально-методичних праць, серед яких: 2 монографії, 5
навчальних посібників, 3 патенти України на винаходи та ін. На високому
науково-методичному рівні читає лекційні курси, веде лабораторні та
практичні заняття для студентів денного і заочного відділень та магістрантів.
Для забезпечення навчального процесу підготувала НМКД з аналітичної
хімії, загальної хімічної технології, історії хімії та фізико-хімічних методів
аналізу.
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Крім того, доцент Г. Д. Петрук здійснює керівництво дипломними і
курсовими роботами, а також хіміко-технологічною та педагогічною
практикою.

Вона

є

беззмінним

наставником

академічних

груп

та

організатором виховних культурно-просвітницьких заходів. Відповідальна за
проведення кафедральних наукових семінарів, є активним членом Вченої
ради факультету.
Галина Дмитрівна – науковець в галузі сучасних хімічних технологій та
досвідчений педагог, її поважають колеги по роботі та студентство.
15 вересня
55 років від дня народження

Тучинський Віталій Анатолійович
заступник декана-директора з виховної роботи,
доцент кафедри всесвітньої історії

Віталій Анатолійович народився 15 вересня
1958

року

в

с.

Петримани

Мурованокуриловецького району Вінницької
області.

У

1975

Михайловецьку

році

середню

він

закінчив

школу

цього

ж

району. У 1975-1980 роках навчався на
історичному

факультеті

державного
Шевченка.

університету
Протягом

В. А. Тучинський

Київського
імені

1980-2000

працював

Тараса
років

викладачем

суспільних дисциплін, заступником директора Вінницького педагогічного
училища. Обирався депутатом трьох скликань Староміської районної Ради
м. Вінниці. У 1997-2001 рр. - аспірант кафедри історії України Київського
національного

лінгвістичного

Анатолійович

працює

51

у

університету.

Вінницькому

З

2000

державному

року

Віталій

педагогічному

університеті ім. М. Коцюбинського. У 2002 році В. А. Тучинський захистив
кандидатську дисертацію на тему: ”Молдовани Півдня України в другій
половині XIX – на початку XX ст.: соціально-економічний та культурний
розвиток”. З 2004 року – доцент кафедри слов’янських народів, заступник
директора з виховної роботи інституту історії, етнології і права, з вересня
2011 року – доцент кафедри всесвітньої історії.
Віталій Анатолійович - кандидат історичних наук, доцент, відомий
дослідник

минулого

українсько-молдовських

відносин,

молдовської

національної меншини України, історії Вінниччини. Член Всеукраїнської
спілки краєзнавців, автор понад 110 наукових праць.

19 вересня
55 років від дня народження

Дабіжа Костянтин Леонідович
доцент кафедри хорового мистецтва

Костянтин Леонідович народився 29
вересня

1958

р.

у

м.

Бердичеві

Житомирської області.
Після закінчення школи у 1974 р.
поступив

на

музичний

відділ

Бердичівського педагогічного училища, яке
закінчив з відзнакою у 1978 р.
Цього
Вінницького

ж

року

державного

вступив

до

педагогічного

інституту ім. М. Островського на музично-педагогічний факультет і закінчив
його з відзнакою у 1982 році.
Після інституту працював на посадах асистента, старшого викладача
кафедри

педагогіки

та

методики

музичного

виховання

ВДПІ

ім. М. Островського.
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З 1994 по 1998 рр. – заступник начальника та в. о. начальника
управління культури Вінницької обласної державної адміністрації.
У 1998 – 2003 рр. – викладач Вінницького училища культури та
мистецтв ім. М. Д. Леонтовича.
З 2003 р. – старший викладач, доцент кафедри хорового мистецтва та
методики музичного виховання ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Керівник
Народної хорової капели університету.
Паралельно, починаючи з 1984 р. і по теперішній час він – артист
академічного камерного хору “Вінниця”, у складі якого ставав багаторазовим
володарем Гран-Прі та Лауреатом

міжнародних конкурсів хорового

мистецтва. У 1999 р. за роботу у цьому колективі Костянтин Леонідович
удостоєний почесного звання “Заслужений артист України”.

5 жовтня
45 років від дня народження

Завальнюк Інна Яківна
професор кафедри української мови

Інна Яківна

народилася 5 жовтня

1968 року в селі Новоселівка Немирівського
району Вінницької області. З 1975 по 1985
рік навчалася
м. Вінниці,

в середній школі № 8

яку

закінчила

із

золотою

медаллю.
У 1985 році вступила до Вінницького
державного

педагогічного

ім. М. Островського

на

інституту
філологічний

факультет денної форми навчання. Протягом
чотирьох років виконувала обов’язки члена комітету комсомолу факультету −
відповідала за навчально-трудову дисципліну в академгрупах. На четвертому
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курсі була стипендіатом імені Михайла Стельмаха. У 1989 році з відзнакою
закінчила повний курс згаданого інституту за спеціальністю “Українська
мова і література”, отримавши кваліфікацію вчителя української мови і
літератури.
За направленням Вінницького обласного відділу народної освіти з
серпня 1989 року протягом двох років (один із них за сумісництвом)
працювала вчителькою української мови і літератури у середній школі № 32
м. Вінниці, продовжуючи династію славних педагогів, зокрема матері –
Зінаїди Йосипівни.
З серпня 1990 і донині Інна Яківна працює у Вінницькому державному
педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського на різних
посадах: асистент, старший викладач, доцент, завідувач кафедри, професор.
Ще в студентські роки почала займатися науковою діяльністю,
очолюючи

мовний

науковий

гурток.

Навчаючись

в

аспірантурі

(1994−1997 рр.), досліджувала номінативні процеси в художньому та уснорозмовному мовленні. У жовтні 1997 року достроково захистила дисертацію
«Явища непрямої номінації в українській мові» на здобуття наукового
ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 «Українська
мова». Науковим керівником її роботи була відомий в Україні мовознавець −
доктор філологічних наук, професор, провідний співробітник відділу
граматики та фонетики Інституту української мови НАН України Катерина
Григорівна Городенська.
Після закінчення аспірантури І. Я. Завальнюк повертається до ВДПІ на
посаду асистента кафедри української мови. З 1998 року її переведено на
посаду старшого викладача, а з 2000 року – на посаду доцента цієї кафедри.
У лютому 2004 року у зв’язку з реорганізацією філологічного
факультету переведена на посаду доцента кафедри стилістики й культури
мови

Інституту

філології

й

журналістики

Вінницького

державного

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. У березні 2004
року призначена завідувачем кафедри стилістики й культури мови.
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У грудні 2006 року Інна Яківна вступила до докторантури нашого ВНЗ
на денну форму навчання. У коло її наукових зацікавлень потрапляє
стилістичний синтаксис. За роки навчання в докторантурі (2006-2009 рр.) її
наукова діяльність у цій сфері стає особливо потужною, що засвідчено
одноосібною монографією та дисертацією

«Синтаксичні одиниці в мові

української преси початку ХХІ ст.: структура та прагмастилістичні функції»
на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності
10.02.01 «Українська мова», захищеною одразу після завершення навчання в
докторантурі, у березні 2010 року. Науковим консультантом І.Я. Завальнюк
у написанні докторської праці знову була доктор філологічних наук,
професор, завідувач відділу граматики Інституту української мови НАН
України Катерина Григорівна Городенська, яка щедро й щиро віддавала свої
знання, наснагу, власним прикладом переконувала в тому, що тільки
наполегливою працею, значними зусиллями можна досягти успіху.
З грудня 2009 року Інна Яківна знову очолює кафедру стилістики й
культури мови нашого університету, на яку обрана за конкурсом після
закінчення цільової докторантури. Через рік вона обіймає посаду професора
цієї кафедри, а ще через рік у зв’язку з об’єднанням кафедр, зумовленим
тенденцією до укрупнення структурних підрозділів, її переведено на посаду
професора кафедри української мови.
У липні 2010 року І. Я. Завальнюк присвоєно науковий ступінь доктора
філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 «Українська мова», а в березні
2012 року – вчене звання професора кафедри української мови.
Доктор філологічних наук, професор Інна Яківна Завальнюк – фахівець
у галузі стилістики й історії української мови. Автор 170 наукових і
навчально-методичних

праць

із

проблем

стилістичного

синтаксису,

ономасіології, історії української літературної мови, серед яких монографія
«Синтаксичні одиниці в мові української преси початку ХХІ ст.:
функціональний і прагмалінгвістичний аспекти» (2009 р.), а також низка
наукових статей у журналах і фахових збірниках наукових праць.
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Наукові спостереження й практичні надбання з досвіду викладання
лінгвістичних дисциплін узагальнено в навчально-методичних посібниках
для школи і вищих навчальних закладів: «Українська мова. Фонетика.
Графіка. Дидактичні ігри з комп’ютерним забезпеченням «Україночка» (1993
р., співавт.); «Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Ч. 1» (2003 р.);
«Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Ч. 2» (2004 р.); «Історія
української літературної мови» (2010 р., співавт.); «Історія української
літературної мови. Тестові завдання» (2011 р., співавт.); «Історія української
літературної мови: модульний курс» (2012 р., співавт.).
Професор І. Я. Завальнюк керує науковою роботою аспірантів,
пошукувачів, магістрантів. Під її керівництвом захищено 2 кандидатські
дисертації. Вона виступає офіційним опонентом на захистах кандидатських і
докторських дисертацій, рецензує автореферати, навчальні посібники,
програми, збірники наукових праць, керує кафедральною науково-дослідною
темою

«Комунікативно-прагматичний

потенціал

мовних

одиниць

у

різностильових текстах (теоретико-методичний аспект)».
І. Я. Завальнюк – член спеціалізованої вченої ради К 26.062.14 для
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних
наук зі спеціальності 10.02.01 «Українська мова» в Національному
авіаційному

університеті

(2010–2012 рр.),

член

редакційної

колегії

університетського фахового збірника «Наукові записки. Серія: Філологія
(мовознавство)».
Інна Яківна поєднує навчально-наукову роботу у ВНЗ із навчальною
роботою у середніх закладах освіти. З 1999 року і до сьогодні працює з
обдарованою молоддю в Малій академії наук, проводячи профорієнтаційну
роботу і готуючи учнів-членів МАН до обласних і Всеукраїнських конкурсівзахистів науково-дослідницьких робіт, за що неодноразово нагороджена
почесними грамотами Вінницької обласної державної адміністрації та
управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації.
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Нагороджена відзнакою Міністерства освіти і науки України «Відмінник
освіти України» (2003 р.) та знаком Міністерства освіти і науки України
«Василь Сухомлинський» (2007 р.).
18 жовтня
65 років від дня народження

Ткаченко Анатолій Данилович
професор кафедри філософії,
соціально-політичних дисциплін та етнології

Анатолій Данилович народився у жовтні
1948 року у селі Кам’яний Брід Лисянського
району Черкаської області. У 1959 році закінчив
чотири класи Кам’янобрідської восьмирічної
школи і продовжив навчання у Лисянській
восьмирічній школі (нині середня школа № 2).
Завершив навчання у Лисянській середній
школі № 1. Після її закінчення вступив на
історичний факультет Ужгородського державного університету, який
закінчив з відзнакою у 1970 році. За фахом – історик, викладач історії і
суспільствознавства.
Трудову діяльність А. Д. Ткаченко розпочав учителем Чудельської
середньої школи Сарненського району Рівненської області.
З листопада 1970 р. по серпень 1973 р. навчався в аспірантурі
Ужгородського державного університету і одночасно працював звільненим
секретарем комітету комсомолу цього ж університету.
З вересня 1973 року Анатолій Данилович – викладач ВДПІ
ім. М. Островського. Спочатку працював старшим викладачем кафедри
загальної історії, з жовтня 1978 року по червень 1983 року – звільненим
секретарем партійного комітету.
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З вересня 1982 р. по вересень 1994 р. був завідувачем кафедри
політології.
З вересня 1994 р. по жовтень 19 96 р. працював заступником
голови Вінницької обласної державної адміністрації з питань гуманітарної
політики. Потім знову повернувся на роботу у Вінницький державний
педагогічний університет ім. М. Коцюбинського.
З жовтня 1996 р. по липень 1998 р. А. Д. Ткаченко – проректор з
виховної роботи, а з липня 1998 р. – завідувач кафедри політології. У вересні
2002 р. призначений проректором з навчальної роботи, залишаючись
одночасно до червня 2003 р. і завідувачем кафедри політології. З червня
2007 р. по липень 2009 р. – перший проректор. З липня 2009 р. по серпень 2010
р. – виконуючий обов’язки ректора університету. З серпня 2010 р. по березень
2011 р. працював першим проректором, а з березня 2011 р. – професор кафедри
філософії та суспільно-політичних дисциплін.
У 1978 році А. Д. Ткаченко захистив дисертацію на здобуття вченого
ступеня кандидата історичних наук. У 1982 році йому присвоєно вчене звання
доцента, а в червні 2007 р. – професора кафедри політології.
Професор А. Д. Ткаченко опублікував майже 100 наукових праць, у тому
числі три навчально-методичні посібники для студентів ВНЗ. Він є
відповідальним редактором багатьох колективних наукових робіт.
Нагороджений медаллю «Петро Могила», знаком «Відмінник освіти
України», Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, органів
державної виконавчої влади і громадських організацій.
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31 жовтня
45 років від дня народження

Хоцянівська Ірина Володимирівна
доцент кафедри історії та культури України

Ірина Володимирівна народилася 31
жовтня 1968 року в м. Старокостянтинові
Хмельницької обл. Закінчила Красноградське
педагогічне училище (Харківська обл.) у 1988
р. за спеціальністю «вчитель початкових
класів»

та

педагогічний
спеціальністю
література».

Вінницький
інститут

(1995

«українська
Кандидат

державний
р.)

за

мова

та

філологічних

наук

(1997 р.). Доцент кафедри української та зарубіжної культури (2003 р.).
Загальний трудовий стаж становить 24 роки.
В педуніверситеті працює з жовтня 1997 року. Спочатку старшим
викладачем кафедри української та зарубіжної культури, з травня 2001 року –
на посаді доцента цієї кафедри. З вересня 2005 року – завідувач кафедри
культурознавчих дисциплін. З квітня 2011р. Ірина Володимирівна – доцент
кафедри історії та культури України.
Під час роботи в університеті зарекомендувала себе кваліфікованим
викладачем. Розробила та викладає курси з української та зарубіжної
культури, культурології, історії української культури, релігієзнавства та
історії літератури. Постійно оновлює зміст та вдосконалює методику їх
викладання, впроваджує в навчально-виховний процес сучасні інноваційні
технології навчання.
Доцент І. В. Хоцянівська систематично працює над удосконаленням
свого професійного рівня, займається науковою роботою, бере активну
участь у міжнародних, всеукраїнських наукових конференціях і семінарах.
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Завдяки плідній роботі кафедри, очолюваної І. В. Хоцянівською, в 2007 р.
було виборено право на проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської
олімпіади з культурології на базі ВДПУ ім. М. Коцюбинського. У зв'язку з
цим Іриною Володимирівною, як заступником голови оргкомітету та
головою журі Олімпіади, відпрацьовано комплекс заходів з підготовки
обдарованої молоді до участі в Олімпіаді. Протягом п’яти років (2007–
2011рр.) було організовано проведення турів Олімпіади, культурно-мистецькі
заходи, а також розроблено оригінальні за формою і змістом індивідуальні
нагороди призерам Олімпіади. Започатковано видання кращих студентських
наукових робіт ІІ етапу ВСО з культурології. За оцінкою Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти МОН України ці змагання
організовано й проведено на високому рівні. За результатами цієї роботи
підготовлено навчально-методичний посібник.
За

час

науково-педагогічної

діяльності

Іриною

Володимирівною

опубліковано більше 50-ти робіт, в тому числі 1 монографію, 5 підручників
для студентів вищих навчальних закладів з історії української літератури (у
співавторстві) з грифом МОН України, 6 навчально-методичних посібників, 1
методичний посібник та ряд статей у фахових виданнях.
Наукові інтереси: духовне життя українців, українська культура,
мистецтво, історія літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.
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