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Від укладача
Шановні читачі! Черговий випуск довідника з серії «Педагоги
Вінниччини» присвячено
провідним

науковим

ювілярам

працівникам

2014

року

–

викладачам,

Вінницького

державного

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Довідник містить наступні розділи:
 хронологічна таблиця;
 матеріали про ювілярів;
 алфавітний покажчик.
Видання буде цікавим для викладачів, студентів та широкого кола
читачів.
При викладенні матеріалу збережено авторський стиль.
Колектив бібліотеки висловлює щиру подяку працівникам кафедр
університету та ювілярам за надану інформацію.
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Ювіляри 2014 року
Січень
1 – Загоруй Раїса Вікторівна
доцент кафедри дошкільної та початкової освіти

65 років

Кондратюк Володимир Дмитрович
старший викладач кафедри інноваційних

60 років

та інформаційних технологій

8 – Івахненко Олена Анатоліївна
старший викладач кафедри англійської філології

55 років

10 – Комар Тетяна Олександрівна
старший викладач кафедри психологі

60 років

11 – Коношевський Леонід Леонідович
доцент кафедри інноваційних

60 років

та інформаційних технологій

26 – Куліш Павло Лаврентійович
доцент кафедри філософії, соціально-політичних

60 років

дисциплін та етнології

Лютий
5 – Бекас Ольга Олександрівна
доцент кафедри медико-біологічних основ
фізичного виховання і фізичної реабілітації

40 років

7 – Байло Марина Юріївна
асистент кафедри інноваційних
та інформаційних технологій

55 років

9 – Кириленко Вадим Валерійович
асистент кафедри іноземних мов

30 років

Гальчак Сергій Дмитрович
завідувач кафедри журналістики
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65 років

14 – Онищук Вікторія Євгенівна
викладач кафедри фізичного виховання

30 років

15 – Ткачук Павло Тарасович
старший викладач кафедри української мови

40 років

16 – Вознюк Тетяна Володимирівна
доцент кафедри спорту і спортивних ігор

45 років

18 – Швець Оксана Петрівна
старший викладач кафедри фізичного виховання

45 років

27 – Гусєв Сергій Олексійович
перший проректор з науково-педагогічної роботи, доцент

50 років

Березень
1 – Кузьмінець Наталія Петрівна
доцент кафедри історії та культури України

40 років

Чала Катерина Олександрівна
старший викладач кафедри психології

55 років

3 – Жмурко Діна Олександрівна
доцент кафедри германської та слов’янської
філології та зарубіжної літератури

60 років

9 – Савчук Зоряна Степанівна
старший викладач кафедри психології

45 років

14 – Кізім Світлана Степанівна
старший викладач кафедри інноваційних
та інформаційних технологій

35 років

17 – Пінаєва Ольга Юріївна
доцент кафедри технологічної освіти, економіки
і безпеки життєдіяльності

45 років
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24 – Коломієць Алла Миколаївна
професор, завідувач кафедри математики і

50 років

методики навчання математики

27 – Дєдов Олександр Володимирович
заступник декана з навчальної роботи,

55 років

доцент кафедри географії

Гурман Алла Вікторівна
35 років

асистент кафедри педагогіки

28 – Чернишенко Тамара Миколаївна
заступник декана-директора з виховної роботи,
доцент кафедри спорту і спортивних ігор

60 років

Єфіменко Ірина Володимирівна
старший викладач кафедри музикознавства

45 років

та інструментальної підготовки

31 – Шевчук Оксана Анатоліївна
40 років

доцент кафедри біології

Квітень
5 – Лавренчук Ярослав Юрійович
асистент кафедри англійської філології

25 років

15 – Нікітченко Лілія Олександрівна
асистент кафедри біології

30 років

16 – Маринчук Тамара Тадеушівна
старший викладач кафедри мистецької підготовки

55 років

17 – Юхтимовська Тетяна Володимирівна
асистент кафедри германської і слов’янської
філології та зарубіжної літератури

35 років

22 – Данчук Петро Степанович
доцент кафедри спорту і спортивних ігор
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60 років

Травень
5 – Михайленко Любов Федорівна
доцент кафедри математики і

40 років

методики навчання математики

8 – Ковальова Лариса Павлівна
старший викладач кафедри географії

55 років

10 – Люльчак Світлана Юріївна
асистент кафедри інноваційних

35 років

та інформаційних технологій

14 – Манкевич Діана Олегівна
асистент кафедри англійської філології

25 років

16 – Василінич Тамара Миколаївна
45 років

доцент кафедри хімії

22 – Бардашевська Юлія Олегівна
старший викладач кафедри іноземних мов

40 років

Червень
1 – Калашніков Ігор В’ячеславович
доцент кафедри математики і
методики навчання математики

40 років

6 – Павлушенко Ольга Андріївна
доцент кафедри української мови

50 років

9 – Руснак Ірина Євгеніївна
проректор з наукової роботи,
завідувач кафедри української літератури, професор

50 років

11 – Рокіцький Іван Олександрович
доцент кафедри математики і
методики навчання математики

70 років

14 – Поляруш Ніна Степанівна
доцент кафедри української літератури

60 років
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Зеленчук Вікторія Русланівна
старший викладач кафедри географії

40 років

26 – Смішний Сергій Миколайович
асистент кафедри фізики і методики

30 років

навчання фізики, астрономії

Козак Інна Іванівна
доцент кафедри дошкільної та початкової освіти

45 років

Липень
1 – Кобися Алла Петрівна
асистент кафедри інноваційних та інформаційних технологій

40 років

Колосова Олена Вікторівна
асистент кафедри дошкільної та початкової освіти

40 років

3 – Шеремета Руслан Олександрович
старший викладач кафедри медико-біологічних основ
фізичного виховання і фізичної реабілітації

35 років

7 – Бойчук Віталій Миколайович
доцент кафедри технологічної освіти, економіки
і безпеки життєдіяльності

40 років

19 – Панасенко Олексій Борисович
заступник декана-директора з наукової роботи,
старший викладач кафедри математики і
методики навчання математики

30 років

22 – Пацкань Ірина Вікторівна
викладач кафедри хорового мистецтва
та методики музичного виховання

55 років

23 – Шинін Олександр Степанович
доцент кафедри мистецької підготовки

60 років

25 – Любчак Людмила Володимирівна
доцент кафедри дошкільної та початкової освіти
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50 років

Драченко Вікторія Василівна
старший викладач кафедри мистецької підготовки

40 років

28 – Кобися Володимир Михайлович
старший викладач кафедри інноваційних

40 років

та інформаційних технологій

29 – Вацьо Михайло Васильович
доцент кафедри мистецької підготовки

55 років

Серпень
2 – Сидоренко Олег Дмитрович
старший викладач кафедри технологічної освіти,
економіки і безпеки життєдіяльності

45 років

5 – Вальчук-Оркуша Оксана Миколаївна
40 років

доцент кафедри географії

6 – Шахов Владислав Володимирович
25 років

асистент кафедри психології

7 – Долгов Олександр Миколайович
60 років

завідувач кафедри біології

Вересень
4 – Кочетова Наталія Олександрівна
старший викладач кафедри германської і слов’янської
філології та зарубіжної літератури

60 років

6 – Конотопенко Олександр Петрович
доцент кафедри філософії, соціально-політичних
дисциплін та етнології

45 років

8 – Князюк Олег Вікторович
доцент кафедри біології

55 років

13 – Борох Людмила Іванівна
завідувач кафедри германської і слов’янської
філології та зарубіжної літератури

60 років
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15 – Стефанков Леонід Ілліч
декан природничо-географічного факультету,доцент

55 років

Крикливий Ростислав Дмитрович
35 років

асистент кафедри хімії

20 – Мосійчук Антоніна Вікторівна
завідувач кафедри англійської філології

35 років

26 – Крикливий Дмитро Ізотович
професор, завідувач кафедри хімії

75 років

Жовтень
1 – Мисліцька Наталія Анатоліївна
доцент кафедри фізики і методики

40 років

навчання фізики, астрономії

Попроцька Ірина Володимирівна
старший викладач кафедри біології

30 років

19 – Нагорний Віталій Валерійович
асистент кафедри англійської філології

25 років

27 – Мельничук Микола Петрович
старший викладач кафедри фізичного виховання

55 років

31 – Копняк Наталія Борисівна
старший викладач кафедри фізики і методики

40 років

навчання фізики, астрономії

Листопад
9 – Веремієнко Наталія Валентинівна
старший викладач кафедри іноземних мов

60 років

13 – Штифурак Володимир Сергійович
доцент кафедри психології

65 років

18 – Рогач Віктор Васильович
старший викладач кафедри біології
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40 років

19 – Бойчук Валентина Федорівна
50 років

асистент кафедри іноземних мов

20 – Брилін Борис Андрійович
професор кафедри музикознавства

80 років

та інструментальної підготовки

23 – Лозінська Тетяна Олександрівна
доцент кафедри хорового мистецтва
та методики музичного виховання

55 років

26 – Жмурко Олександр Іванович
доцент кафедри математики і

60 років

методики навчання математики

Грудень
7 – Денисик Григорій Іванович
завідувач кафедри географії

65 років

11 – Чорна Наталія Борисівна
асистент кафедри мистецької підготовки

45 років

12 – Недибалюк Анатолій Федорович
старший викладач кафедри фізики і методики
навчання фізики, астрономії

55 років
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Біографії ювілярів
1 січня
65 років від дня народження
Загоруй Раїса Вікторівна
доцент кафедри дошкільної та початкової освіти

Загоруй Раїса Вікторівна народилася
1 січня 1949 р. у с. Блажіївка Самгородоцького
району
Вінницької
області
у
сім’ї
колгоспників. З 1955 по 1963 рік навчалася у
Блажіївській
восьмирічній
школі
Козятинського р-ну, а з 1963 по 1966 рік – у
Зозулинецькій середній школі цього ж району.
Найбільшу цікавість виявляла до предметів
природничо-математичного
циклу.
Була
комсоргом школи, брала активну участь у художній самодіяльності.
Школу закінчила із золотою медаллю.
У 1966 році вступила до Вінницького державного педагогічного
інституту ім. М. Островського на факультет підготовки вчителів
початкових класів. У роки навчання була Ленінським стипендіатом,
виконувала обов’язки старости академгрупи, активно працювала як
профорг факультету.
Раїса Вікторівна має великий практичний досвід роботи у
початковій школі. З 1970 по 1981 рр. вона працювала учителем
початкових класів ЗОШ № 5 м. Вінниці, одночасно співпрацюючи з
НДІ педагогіки під проводом відомого науковця і автора підручників з
математики М. В. Богдановича. З досвіду власної роботи опублікувала
численні науково-методичні статті у республіканському журналі
«Початкова школа».
З 1981 року Раїса Вікторівна перейшла на роботу у Вінницький
державний педагогічний університет, де донині працює доцентом
кафедри дошкільної та початкової освіти і викладає методику
навчання математики, технології вивчення освітніх галузей початкової
освіти.
Р. В. Загоруй має міцну наукову підготовку. У 1983-1984 рр.
навчалася в аспірантурі при кафедрі початкового навчання Київського
державного педагогічного інституту ім. М. Горького. У 1990 році
захистила кандидатську дисертацію «Навчання молодших школярів
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умовиводів (на матеріалі математики)» (наукова спеціальність –
13.00.01). Вчене звання доцента присвоєно 1994 року.
До кола наукових інтересів викладача Загоруй увійшли проблеми
розумового розвитку молодших школярів у процесі навчання
математики в школі 1 ступеня, методика навчання учнів розв’язування
текстових задач, шляхи удосконалення математичної і методичної
підготовки майбутнього вчителя початкових класів. Раїса Вікторівна є
автором більше ніж 60 публікацій з означених проблем.
Доцент Р. В. Загоруй багато сил і уваги приділяє роботі зі
студентською молоддю. Під час роботи в університеті неодноразово
виконувала обов’язки куратора академічної групи. Студенти і
викладачі люблять і поважають її за принциповість, чесність, високу
тактовність і толерантність у розбудові професійних стосунків.
8 січня
55 років від дня народження
Івахненко Олена Анатоліївна
старший викладач кафедри англійської філології
Олена Анатоліївна народилася 8 січня 1959
року в м. Вінниця у родині військовослужбовця
та вчительки-філолога. В 1966 році пішла в
перший
клас
середньої
школи
№
1
м. Семипалатинськ
Казахської
РСР,
де
провчилася до 1973 року. Після переїзду родини
до м. Вінниці Олена продовжила навчання в
середній школі № 32, яку закінчила у 1976 році.
У цьому ж році вона вступила до
Вінницького
державного
педагогічного
університету
ім. М. Островського на факультет англійської мови, який успішно
закінчила та отримала диплом з відзнакою.
За відмінне навчання та участь у громадському житті факультету
Олена Анатоліївна була нагороджена найвищою відзнакою ВЛКСМ –
Знаком ЦК ВЛКСМ.
Трудову діяльність О. А. Івахненко почала в 1980 році на посаді
старшого інспектора деканату по роботі з іноземними студентами
Вінницького державного медичного університету ім. М. І. Пирогова,
де працювала 2 роки.
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З 1982 по 1991 рік займала посаду звільненого комсомольського
робітника – заступника секретаря комітету комсомолу ВДПІ
ім. М. Островського та одночасно викладача-погодинника кафедри
іноземних мов.
З 1991 року Олена Анатоліївна продовжила свою педагогічну
діяльність на посаді асистента, а згодом старшого викладача кафедри
англійської мови.
Одночасно з викладацькою роботою О. А. Івахненко працювала
заступником декана з виховної роботи факультету англійської мови, а
згодом – заступником декана-директора з виховної роботи Інституту
іноземних мов. Цю посаду вона займала з 1991 по 2011 р.
Олена Анатоліївна викладала практику англійської мови,
фонетику, граматику, латинську мову. Зараз працює старшим
викладачем кафедри англійської філології.
О. А. Івахненко плідно докладає зусиль до виховання студентської
молоді та її фахової підготовки, сумлінно виконує громадські
доручення.
Олена Анатоліївна постійно підвищує свій професійний рівень,
регулярно бере участь у міжнародних та всеукраїнських науковопрактичних конференціях, неодноразово проходила стажування у
вищих навчальних закладах Вінниці.
Педагогічний стаж О. А. Івахненко у Вінницькому державному
педагогічному університеті ім. М. Коцюбинського становить 31 рік.
Всі ці роки були присвячені навчанню та вихованню не одного
покоління студентів.
9 січня
60 років від дня народження
Кондратюк Володимир Дмитрович
старший викладач кафедри
інноваційних та інформаційних
технологій в освіті
Народився 9 січня 1954 року в
с. Богданівка
Липовецького
р-ну
Вінницької області.
Навчався у Вінницькій середній школі
№ 8.
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Закінчив фізико-математичний факультет Вінницького державного
педагогічного інституту ім. М. Островського за спеціальністю
«Вчитель фізики і електротехніки».
З 1975 до 1977 р. працював учителем електротехніки та трудового
навчання у середній школі № 11 м. Вінниці.
У 1977-1979 рр. служив у лавах Радянської Армії.
З травня 1979 року працював на кафедрі теорії і методики
трудового та професійного навчання Вінницького державного
педагогічного університету ім. М. Коцюбинського навчальним
майстром, завідувачем лабораторіями, асистентом кафедри.
У вересні 2003 року Володимир Дмитрович був переведений на
посаду асистента кафедри інформаційних технологій та інноваційних
методик навчання.
У січні 2008 року захистив кандидатську дисертацію на тему
«Формування професійних знань та умінь майбутніх учителів
трудового навчання засобами інформаційних технологій» зі
спеціальності 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти».
В. Д. Кондратюк викладає курси «Мультимедійні засоби
навчання», «Використання комп'ютера в бізнесі», «Основи роботи з
персональним комп’ютером», керує написанням дипломних та
курсових робіт з інформаційних технологій. Бере безпосередню
участь у розробці навчальних програм, написанні та підготовці до
друку навчально-методичної літератури.
Володимир Дмитрович задіяний у розробці професійно
орієнтованих навчальних програм із дисципліни «Мультимедійні
засоби навчання», методичних рекомендацій щодо виконання
лабораторних робіт з курсу «Мультимедійні засоби навчання»:
«Вивчення та використання звукових засобів навчання в навчальновиховному процесі», «Вивчення відеокамери та її використання»,
«Вивчення і застосування багатофункціональних пристроїв в
навчально-виховному процесі», «Вивчення та методика використання
інтерактивної дошки та плазмової панелі в навчально-виховному
процесі», «Вивчення та методика застосування документ-камери у
навчально-виховному процесі».
В. Д. Кондратюк є автором понад 50 наукових та методичних
публікацій.
У 2008 році брав участь у створенні лабораторії «Мультимедійні
засоби навчання» (аудиторія № 418 навчального корпусу № 3).
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10 січня

60 років від дня народження
Комар Тетяна Олександрівна
старший викладач кафедри психології
Тетяна
Олександрівна
Комар
–
випускниця
Вінницького
державного
педагогічного інституту ім. М. Островського
(1977 р.) за спеціальністю «учитель фізики».
В 1992 році вона отримала диплом за
спеціальністю
«Психологія.
Практична
психологія в системі народної освіти»
Вінницького
державного
педагогічного
інституту. З 1994 року працювала практичним
психологом у Вінницькій загальноосвітній
школі № 3.
Т. О. Комар отримала диплом кандидата наук рішенням президії
Вищої атестаційної комісії України від 30 червня 2005 р., зі
спеціальності «Педагогічна та вікова психологія». Тема кандидатської
дисертації – «Соціально-психологічна дезадаптація студентів з
особливими потребами».
Працювала у Вінницькому соціально-економічному інституті
університету «Україна» на посаді завідувача та заступника завідувача
кафедри психології з 2003 по 2011 рр. Тетяна Олександрівна має
нагороди: Почесну грамоту управління освіти і науки Вінницької
облдержадміністрації за сумлінну, творчу працю, досягнуті успіхи у
підготовці кваліфікованих спеціалістів та з нагоди Дня науки
(2008 р.); Почесну грамоту Вінницької облдержадміністрації за
сумлінну працю та досягнення в галузі вищої освіти та з нагоди 10річчя інституту (2009 р.).
Т. О. Комар займається науковою діяльністю. Її цікавлять
проблеми розвитку особистості, збереження психічного здоров’я
особистості в сучасному кризовому суспільстві, формування
особистості психолога. Має понад 30 наукових робіт, серед них
монографію, численні фахові статті, надруковані у виданнях ВАК.
Тетяна Олександрівна має завершену освіту психотерапевта за
напрямком психодрама, є ко-терапевтом Української спілки
психотерапевтів, навчаючим тренером із психодрами від Асоціації
психотерапевтів та психоаналітиків України. Керівник
секції
психодрами від АППУ.
Викладає наступні фахові дисципліни: системно-сімейна
психотерапія, основи групової психотерапії, основи психокорекції,
психологічне консультування, психологія людей з особливими
потребами.
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Т. О. Комар є засновником при кафедрі психології лабораторії по
психологічному консультуванню та психокорекції, для кращого
становлення фахівців з практичної психології та надання допомоги з
психологічних проблем населенню Вінниці та Вінницької області, а
також засновником Вінницького товариства психологів та
психотерапевтів. Ця організація має за мету поширення професійної
практичної психології у Вінниці та Вінницькій області.
11 січня
60 років від дня народження
Коношевський Леонід Леонідович
кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри інноваційних та інформаційних
технологій в освіті
Л. Л. Коношевський народився 11 січня
1954 року в смт Шпиків Тульчинського району
Вінницької області.
Навчався
в
Шпиківській
середній
загальноосвітній трудовій політехнічній школі, яку
закінчив у 1971 році.
Трудову діяльність розпочав у вересні 1971 року в Бушинецькій
восьмирічній школі Тиврівського району Вінницької області на посаді
старшого піонервожатого.
1972-1974 роки – служба у лавах Радянської Армії. Згодом Леонід
Леонідович стає слухачем підготовчих курсів Вінницького державного
педагогічного інституту імені Миколи Островського, після закінчення яких
вступає до інституту на фізико-математичний факультет. Закінчив його в
1979 році, одержавши спеціальність «вчитель фізики загальноосвітньої
школи».
Леонід Леонідович працює у Вінницькому державному педагогічному
університеті з вересня 1979 року. Спочатку старшим лаборантом кафедри
фізики, потім інженером кафедри математики, асистентом, старшим
викладачем, з 1997 року – доцентом кафедри теорії і методики трудового
та професійного навчання. З вересня 2003 року Л. Л. Коношевський –
доцент кафедри інформаційних технологій та інноваційних методик
навчання, з грудня 2009 року – доцент кафедри інноваційних та
інформаційних технологій в освіті.
З вересня 2003 року по травень 2007 року виконував обов’язки
заступника завідувача кафедри інформаційних технологій та
інноваційних методик навчання.
Без відриву від основної роботи Леонід Леонідович підготував і
успішно захистив у 1997 році кандидатську дисертацію на тему:
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«Дослідження особливостей застосування комп’ютерної техніки в
навчальному процесі педвузу (на матеріалі курсу фізики)».
Л. Л. Коношевський викладає дисципліни «Інформатика»,
«Основи роботи з персональним комп’ютером», «Обробка
психологічних
досліджень
засобами
ІКТ»,
«Інформаційне
суспільство», керує роботою аспірантів, написанням дипломних,
курсових робіт з інформаційних технологій студентів Інституту
математики, фізики і технологічної освіти Вінницького державного
педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Бере безпосередню
участь у розробці навчальних програм, написанні та підготовці до
друку навчально-методичної літератури.
Леонід Леонідович активно й плідно займається науковометодичною роботою. Він написав понад 160 наукових праць, серед
них 1 монографію, 22 навчально-методичних посібники (п’ять із
грифом Міністерства освіти і науки України), 29 методичних
рекомендацій, 90 статей у провідних журналах і збірниках України.
Бере активну участь у роботі міжнародних і всеукраїнських науковопрактичних конференцій.
Л. Л. Коношевський був задіяний у підготовці семи міжнародних
науково-практичних конференцій з проблем професійного навчання,
трудової підготовки молоді, які проводилися на базі педуніверситету.
Був членом редколегії наукового збірника «Актуальні проблеми
виробничих
та
інформаційних
технологій,
економіки
і
фундаментальних наук» Інституту перспективних технологій,
економіки і фундаментальних наук.
Леонід Леонідович працює над вивченням і дослідженням проблем
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний
процес середніх загальноосвітніх і вищих навчальних закладів, а
також над використанням новітніх педагогічних технологій.
Значну увагу приділяє виховній роботі зі студентами. Бере активну
участь у громадській роботі інституту та університету.
Неодноразово був заступником відповідального секретаря і
секретарем
приймальної
комісії
Вінницького
державного
педагогічного
інституту ім. М. Островського і Вінницького
державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського.
Леонід Леонідович Коношевський нагороджений знаком
«Відмінник освіти України» (1998 р.), а за творчу працю у підготовці
педагогічних кадрів, впровадження нових технологій навчання та
активну участь у науково-методичній роботі – Почесними грамотами
Міністерства освіти і науки України, грамотою Академії педагогічних
наук України. За значний внесок у підготовку педагогічних кадрів,
активну участь у громадському житті нагороджений Почесними
грамотами Вінницької обласної державної адміністрації та обласної
Ради, Почесними грамотами Управління освіти і науки Вінницької
обласної державної адміністрації, Почесними грамотами і грамотами,
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подяками Вінницького державного педагогічного університету
ім. М. Коцюбинського. Неодноразово відзначався занесенням на
дошку пошани Вінницького державного педагогічного університету
ім. М. Коцюбинського й Інституту перспективних технологій,
економіки і фундаментальних наук, Інституту математики, фізики і
технологічної освіти.
7 лютого
55 років від дня народження
Байло Марина Юріївна
асистент кафедри інноваційних та інформаційних
технологій в освіті

Марина Юріївна закінчила з
відзнакою у 1981 році Вінницький
політехнічний
інститут
за
спеціальністю «Інженер-механік».
Після
закінчення
інституту
працювала
інженеромконструктором (1982-1983 рр.).
З 1983 по 1986 рр. працювала
молодшим науковим співробітником
Ташкентського інституту інженерів
залізничного транспорту, має два патенти на винаходи.
З 1986 р. працює у Вінницькому державному педагогічному
університеті ім. М. Коцюбинського, спочатку старшим лаборантом
кафедри фізики фізико-математичного факультету, а потім асистентом
кафедр «Методика трудового навчання», «Інноваційні та інформаційні
технології в освіті» Інституту математики, фізики та технологічної
освіти.
З 2002 р. Марина Юріївна працює над дисертаційним
дослідженням на тему «Застосування комп’ютерних технологій в
процесі вивчення матеріалознавства у ВНЗ».
М. Ю. Байло є автором 83 наукових та науково-методичних праць.
Марина Юріївна викладає курси «Основи роботи на
персональному комп’ютері», «Мультимедійні засоби навчання», керує
написанням курсових робіт з інформаційних технологій студентами
Інституту математики, фізики та технологічної освіти Вінницького
державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Бере
участь у розробці, написанні та підготовці до друку навчальнометодичної літератури.
Асистент М. Ю. Байло є відповідальною за організацію
навчального процесу на кафедрі.
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9 лютого
65 років від дня народження
Гальчак Сергій Дмитрович
завідувач кафедри журналістики
Історик, краєзнавець, архівіст, журналіст,
літератор, педагог. Доктор історичних наук,
доцент. Член правління Національної спілки
краєзнавців
України.
Голова
правління
Вінницької обласної організації Національної
спілки краєзнавців України. Член Національної
Спілки журналістів України. Перший заступник
голови правління Вінницької обласної організації
Національної спілки журналістів
України.
Директор Вінницької філії Центру дослідження
історії Поділля Інституту історії України
Національної
Академії
Наук
при
Кам’янець-Подільському
національному університеті імені Івана Огієнка (на громадських
засадах).
Сергій Дмитрович народився 9 лютого 1949 року в с. Сосни
Літинського району Вінницької області в родині службовців. У
1973 р. закінчив факультет журналістики Київського державного
університету ім. Т. Г. Шевченка, в 1979 – ВПШ при ЦК КПУ. В
2003 р. у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна
захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
історичних наук, а в 2012 р. в Інституті історії України НАН України
(м. Київ) – докторську дисертацію.
Понад двадцять років працював у редакціях районних та обласних
газет Вінниччини (завідувачем відділу – у Літинській райгазеті
«Радянське життя», обласній молодіжній «Комсомольське плем’я»,
заступником редактора обласної газети «Земля Подільська»,
редактором Погребищенської райгазети «Колос», обласної культурномистецької газети «Камертон-ікс»), а також на комсомольській та
партійній роботі, в апараті секретаріату Вінницької обласної Ради
народних депутатів, директором Державного архіву Вінницької
області (1996-2009 рр.).
За сумісництвом працював асистентом кафедр історії,
українознавства Вінницького національного технічного університету,
старшим викладачем кафедри історії слов’янських народів та кафедри
журналістики Вінницького державного педагогічного університету
імені М. Коцюбинського. З 2009 р. доцент кафедри журналістики
цього ж вузу, з 2012 р. – її завідувач. Член вчених рад Інституту
філології та журналістики, Вінницького державного педагогічного
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університету ім. М. Коцюбинського, Вінницької обласної
універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва. Підготував
трьох кандидатів історичних наук, неодноразово виступав офіційним
опонентом під час захисту кандидатських дисертацій.
Член редколегій видань «Книга Пам’яті України. Вінницька
область», «Книга Скорботи України. Вінницька область»,
"Переможці. Книга Пам’яті України. Вінницька область».
«Національна Книга Пам’яті жертв голодомору 1932-1933 рр. в
Україні. Вінницька область», «Вінницький мартиролог», «Звід
пам’яток історії та культури по Вінницькій області», Всеукраїнського
науково-краєзнавчого
збірника
«Хмельниччина.
Дивокрай»,
літературно-мистецького журналу «Вінницький край» (2004-2009 рр.).
Делегат ІІІ, IV-го та V-го позачергового з’їздів Національної спілки
краєзнавців України, VIII-го позачергового з’їзду журналістів
України. Учасник та організатор численних міжнародних,
всеукраїнських, регіональних наукових та історико-краєзнавчих
конференцій.
С. Д. Гальчак досліджує різні аспекти історичного минулого
Поділля. Автор більше ста наукових праць, у тому числі монографій:
«Східні робітники з Поділля у Третьому рейху», «Поділля: природа,
людина – еволюція, історичний розвиток», «Украинские остарбайтеры
Подольского региона», «На узбіччі суспільства: Доля українських
остарбайтерів (Поділля, 1942-2007 рр.)», «Становище цивільних
примусових робітників Райху в Україні (1945-2010 рр.): історичні,
соціально-побутові, правові аспекти (на матеріалах Волині та
Поділля)», «Визволення Вінниччини від нацистських загарбників»,
«Краєзнавство Східного Поділля», «Розвиток краєзнавства у Східному
Поділлі: ХІХ – поч. ХХІ ст.», колективної монографії «Україна в
Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст.» (У 2-х кн.), книг «Ступені
мужності», «Земля над Россю», «Герої Поділля», «Поділля в
найдавніші часи», «Археологічні культури Поділля», «Білі плями»
скорботи», «Краєзнавці Вінниччини» та ін. Упорядник та
співупорядник збірників документів і матеріалів «Українське
Куликове поле: на берегах Синюхи чи Сниводи? До 650-річчя битви
на річці Сині Води», «Жизнь в оккупации. Винницкая область. 19411944 гг.»
За вагомий внесок у розвиток краєзнавства, збереження
національної історико-культурної спадщини удостоєний почесного
звання «Заслужений працівник культури України». Лауреат обласної
журналістської премії ім. К. Гришина. Нагороджений також почесною
відзнакою Кам’янець-Подільського національного університету
ім. І. Огієнка «За вагомий внесок у розвиток освіти та науки» та
«Золотою медаллю української журналістики».
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Обирався депутатом Погребищенської районної Ради народних
депутатів, а також депутатом Вінницької обласної Ради, керівником,
членом правління низки громадських організацій.
27 лютого
50 років від дня народження
Гусєв Сергій Олексійович
перший проректор з науково-педагогічної роботи
Гусєв Сергій Олексійович
народився 27 лютого 1964 року у
смт Літині Вінницької області.
Після закінчення Літинської
СШ № 1 у 1981 році вступив на
історичний факультет Вінницького державного педагогічного
інституту
імені
Миколи
Островського, який закінчив у
1985 році. Працював учителем
історії і суспільствознавства у Літинській СШ № 1, служив у лавах
Радянської Армії. З 1987 року працював асистентом кафедри загальної
історії Вінницького педінституту. Під час навчання в аспірантурі
Інституту археології АН України (1989-1992 рр.) підготував і у 1993
році захистив кандидатську дисертацію на тему «Трипільська
культура Середнього Побужжя рубежу ІV-ІІІ тис. до н.е.».
Працював на посадах старшого викладача, доцента, завідувача
кафедри української та зарубіжної культури (1993-2005 рр.), декана
факультету музичного мистецтва (2005-2010 рр.). З 2010 року по
теперішній час – перший проректор з науково-педагогічної роботи
Вінницького
державного
педагогічного
університету
ім. М. Коцюбинського. Розробив і викладає навчальні курси з
народознавства, української та зарубіжної культури, археології
України.
Автор монографії «Трипільська культура Середнього Побужжя
рубежу ІV-ІІІ тис. до н.е.» (1995), історико-краєзнавчого дослідження
«Історія Літина з найдавніших часів до початку ХХ століття» (2004),
навчальних посібників археологічної та українознавчої тематики. У
вітчизняних і зарубіжних виданнях опублікував понад 100 праць з
археології та давньої історії і культури, у яких обґрунтував існування
на теренах Середнього Побужжя своєрідних поселень синкретичної
локальної групи трипільської культури IV-ІІІ тис. до н.е., описав
рівень розвитку транспортних засобів часів Трипілля, систематизував
трипільські моделі жител.
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1 березня
55 років від дня народження
Чала Катерина Олександрівна
старший викладач кафедри психології
Катерина
Олександрівна
народилася
1 березня 1959 року в селі Нова-Прилука
Липовецького району Вінницької області.
З 1966 року по 1976 рік навчалась у
Вінницькій ЗОШ № 4, яку закінчила із золотою
медаллю.
В 1976
році вступила
на
філософський
факультет,
відділення
«Психологія»
Київського
державного
університету імені Тараса Шевченка, який
закінчила в 1981 році, отримавши кваліфікацію
«Психолог,
викладач
психологічних
дисциплін».
К. О. Чала в 1981 році за направленням повернулась до Вінниці
працювати у Вінницькому державному інституті ім. М. Островського
асистентом кафедри психології. В 1982 році за рекомендацією Вченої
ради філософського факультету Київського державного університету
імені Тараса Шевченка вступила до аспірантури КДУ ім. Т. Шевченка
на заочну форму навчання.
Під час роботи на кафедрі психології Катерина Олександрівна
читала навчальні дисципліни «Загальна психологія», «Вікова та
педагогічна психологія», «Соціальна психологія» на всіх факультетах
та інститутах нашого університету.
З 1990 року працює на посаді старшого викладача кафедри
психології.
Коло наукових інтересів Катерини Олександрівни стосується
мотивації навчальної діяльності, проблем політичної соціалізації
молоді, адаптації студентської молоді до навчання у ВНЗ. Вона
консультує студентів, була керівником гуртку «Психологія
спілкування».
К. О. Чала читає лекції серед населення нашого міста, проводить
психологічні тренінги. Автор численного ряду статей, методичних
розробок, авторських програм з різних галузей психології.

24

3 березня
60 років від дня народження
Жмурко Діна Олександрівна
доцент кафедри германської і слов’янської філології та
зарубіжної літератури
Жмурко Діна Олександрівна народилася
3 березня 1954 року в місті Ізмаїл Одеської
області. В 1972 році закінчила середню школу
№ 16 з поглибленим вивченням німецької
мови. В 1976 році закінчила навчання в
Ізмаїльському педагогічному інституті на
філологічному факультеті за спеціальністю
«Російська мова та література».
Трудову діяльність розпочала в 1977-1978
рр. вчителем російської мови та літератури в
сільській школі с. Кормч Херсонської області.
З 1978 по 1980 р. працювала асистентом кафедри російської мови.
В 1987 році закінчила аспірантуру при Київському державному
педагогічному університеті ім. М. Драгоманова і захистила
дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук
за спеціальністю «Російська мова». На кафедрі російської мови ВДПУ
працювала асистентом, старшим викладачем, а згодом доцентом (з
1984 року).
Д. О. Жмурко викладає наступні дисципліни: «Сучасна російська
мова», «Загальне мовознавство», «Актуальні проблеми сучасної
лінгвістичної науки», «Соціолінгвістика», «Психолінгвістика»,
«Стилістика частин мови», «Російська ономастика».
Діна Олександрівна є автором наукових статей, методичних
посібників, навчальних програм, вона щорічно бере участь у звітних
наукових конференціях викладачів кафедри, готує та проводить
студентські наукові конференції.
Д. О. Жмурко здійснює керівництво дипломними (на здобуття
ступеня магістра, спеціаліста та бакалавра), курсовими роботами.
Керує роботою наукового студентського гуртка «Літературна
ономастика».
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9 березня
45 років від дня народження
Савчук Зоряна Степанівна
старший викладач кафедри психології
Народилася 9 березня 1969 року в сім’ї
службовців на Тернопільщині.
Трудову
діяльність
розпочала
після
закінчення медичного училища (1987 року) у
Пологовому будинку № 2 м. Вінниці. З 1991
року працювала в дитячому садочку медичною
сестрою. У 1993-1998 рр. навчалася у
Національному педагогічному
університеті
імені Михайла Драгоманова міста Києва на
дефектологічному
факультеті.
Отримала
спеціальність «Логопед, вчитель початкових класів шкіл для дітей з
тяжкими розладами мовлення». Під час навчання в університеті з 1996
р. працювала на посаді логопеда в ДНЗ № 4 та за сумісництвом
логопедом-дефектологом у 8 відділенні ВПНЛ ім. О. І. Ющенка. З
2002 по 2004 рік була керівником методоб’єднання логопедів міста.
З 2005 року по 2007 рік Зоряна Степанівна працювала провідним
спеціалістом відділу позашкільної освіти, виховання та шкілінтернатів Управління науки і освіти облдержадміністрації. У 2006
році закінчила аспірантуру. Рішенням спеціалізованої вченої ради
Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН на
підставі прилюдного захисту дисертації їй присуджено науковий
ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності «Історія науки і
техніки». З 2007 року працює старшим викладачем кафедри
психології Вінницького державного педагогічного університету
ім. М. Коцюбинського.
З. С. Савчук опублікувала понад 20 наукових праць, в тому числі
одну монографію.
24 березня
50 років від дня народження
Коломієць Алла Миколаївна
професор, завідувач кафедри математики
і методики навчання математики
Коломієць Алла Миколаївна народилась
24 березня 1964 року в с. Печера Тульчинського
району Вінницької області. У 1980 році
закінчила із золотою медаллю середню школу і,
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наслідуючи батька, вступила на фізико-математичний факультет
Вінницького державного педагогічного інституту, який закінчила в
1985 році, одержавши диплом з відзнакою.
Упродовж майже 10 років працювала вчителем математики,
фізики та інформатики в школах № 13 та № 32 м. Вінниці у класах з
поглибленим вивченням математики і фізики. Серед її учнів –
кандидати
фізико-математичних,
технічних,
економічних
і
психологічних наук.
З 1992 року А. М. Коломієць працює викладачем математики
Вінницького державного педагогічного інституту (нині Вінницький
державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського).
У 1997 році захистила дисертацію «Взаємодія дислокацій з
точковими та більш потужними дефектами в кристалах кремнію» на
здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук у
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, а в
2008 р. – дисертацію на тему «Теоретичні та методичні основи
формування інформаційної культури майбутніх учителів початкових
класів» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук в
Інституті педагогічної освіти та освіти дорослих (м. Київ).
За роки праці у ВДПУ Аллою Миколаївною опубліковано понад
100 наукових праць, з яких 1 монографія, 2 навчальних посібники з
грифом МОН України, 53 статті у наукових фахових виданнях,
4 навчально-методичних посібники. Взяла участь у роботі кількох
десятків міжнародних науково-практичних конференцій, у тому числі
й зарубіжних (Бельгія, Польща, Росія).
За плідну педагогічну працю і наукові здобутки А. М. Коломієць
неодноразово була нагороджена почесними грамотами Академії
педагогічних наук України, Вінницької обласної державної
адміністрації, Вінницького державного педагогічного університету ім.
М. Коцюбинського. У 2004 р. Алла Миколаївна нагороджена знаком
«Відмінник освіти», у 2012 р. – знаком «Ушинський К. Д.».
З 2004 року вона є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради
ВДПУ із захисту докторських і кандидатських дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Під керівництвом
А. М. Коломієць захистились 7 кандидатів педагогічних наук.
Нині А. М. Коломієць – доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри математики та методики навчання математики
Вінницького
державного
педагогічного
університету
ім. М. Коцюбинського.
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28 березня
60 років від дня народження
Чернишенко Тамара Миколаївна
заступник декана-директора з виховної роботи, доцент кафедри
спорту і спортивних ігор

Тамара Миколаївна народилася 28 березня 1954 року
в м. Ломоносові Ленінградської області в сім’ї
військовослужбовця.
Батько – Чернишенко Микола Андрійович,
1918 року народження, учасник Великої вітчизняної
війни, мати – Чернишенко Євгенія Григорівна,
1924 року народження.
З 1961 році навчалася в Вінницькій ЗОШ № 32, яку
закінчила в 1971 році. У цьому ж році вступила на 1-й
курс Вінницького державного педагогічного інституту
ім. М. Островського на факультет фізичного виховання, який
закінчила в 1975 році.
Після закінчення інституту в 1975 році працювала на посаді
керівника секції художньої гімнастики в Палаці піонерів м. Вінниці.
З вересня 1976 року Т. М. Чернишенко була прийнята на посаду
викладача кафедри теорії і методики фізичного виховання. В 1985
році вступила в очну аспірантуру Ленінградського інституту фізичної
культури ім. П. Ф. Лесгафта на кафедру теорії і методики фізичної
культури, яку закінчила в 1989 році. В листопаді 1989 року у цьому ж
інституті захистила кандидатську дисертацію «Адаптация молодых
специалистов к будущей профессиональной деятельности (на примере
выпускников института физической культуры)». Після закінчення
аспірантури повернулася у Вінницький педагогічний інститут
ім. М. Островського на кафедру теорії і методики фізичного
виховання на посаду викладача, а в 1990 році переведена на посаду
старшого викладача. У 1992 році їй присвоєно вчене звання доцента.
З 1997 році Т. М. Чернишенко переведена на посаду доцента
кафедри спортивних ігор і по теперішній час працює лише у
Вінницькому
державному
педагогічному
університеті
ім. М. Коцюбинського.
У 2005 році нагороджена Грамотою Міністерства освіти і науки
України. У 2008 році нагороджена знаком «Відмінник освіти
України».
У 2006 році призначена заступником декана-директора з виховної
роботи Інституту фізичного виховання і спорту Вінницького
державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського.
Протягом трудової діяльності Тамара Миколаївна вдало
поєднувала викладацьку, тренерську і наукову роботу.
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З 2007 по теперішній час є віце-президентом федерації гімнастики
Вінницької області. За роки тренерської діяльності підготовила
6 майстрів спорту України, 15 КМС та більше 50 дівчат 1 розряду з
художньої гімнастики.
Є автором близько 100 наукових публікацій, серед яких
1 навчальний посібник для студентів, вчителів фізичної культури,
3 навчальні програми.
16 квітня
55 років від дня народження
Маринчук Тамара Тадеушівна
старший викладач кафедри мистецької підготовки
Тамара Тадеушівна Маринчук, асистент кафедри мистецької
підготовки,
працює
в
педагогічному
університеті
ім. М. Коцюбинського з 1986 року. Отримала базову освіту у
Вінницькому музичному училищі ім. М. Д. Леонтовича (клас баяну)
та закінчила Ленінградський державний інститут культури
ім. Н. К. Крупської, отримала дипломи з відзнакою. За дипломом
присвоєно кваліфікацію «культосвітній працівник та диригент
оркестру народних інструментів».
З 1982 по 1986 роки Т. Т. Маринчук працювала лектороммистецтвознавцем у Вінницькій обласній філармонії.
З 1986 року вона займає посаду асистента кафедри педагогіки і
методики початкового навчання.
Протягом всіх років виконує навчальне навантаження з різних
дисциплін, а саме: спеціальний інструмент – баян, фортепіано, теорія
музики та сольфеджіо, аналіз музичних творів, диригування.
Т. Т. Маринчук розроблені навчально-методичні комплекси з
навчальних дисциплін: «Спеціальний інструмент» – програма та
методичні рекомендації; «Аналіз музичних творів» – програма курсу,
навчально-методичний посібник «Засоби виразності та їх роль в
процесі формотворення», музична хрестоматія «Аналіз музичних
творів», тематика рефератів, творчі завдання. Загалом, підготовлено та
надруковано 27 публікацій.
Тамара Тадеушівна керує ансамблем баяністів і готує їх до
виступів на факультетських та університетських концертах. Багато
уваги приділяє підбору цікавого, динамічного матеріалу. У 2007 р.
ансамбль баяністів було нагороджено грамотою за перемогу в
номінації «Кращий інструментальний колектив» фестивалю
художньої самодіяльності ВДПУ ім. М. Коцюбинського.
У зв’язку з 50-річчям факультету початкових класів отримала
подяку від ректорату.
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22 квітня
60 років від дня народження
Данчук Петро Степанович
доцент кафедри спорту і спортивних ігор
Народився 22 квітня 1954 року в с. Шекеринці
Ізяславського району Хмельницької області.
З 1974 р. до 1978 р. навчався на факультеті
фізичного виховання Вінницького державного
педагогічного інституту, у 1994 р. захистив
кандидатську
дисертацію
у
Всесоюзному
науково-дослідному інституті фізичної культури і
спорту (м. Москва) й отримав учений ступінь
кандидата педагогічних наук; у 2006 р. на вимогу
ВАК України пройшов нострифікацію при
спеціалізованій раді Національного університету фізичного виховання
і спорту (м. Київ) й здобув науковий ступінь кандидата наук з
фізичного виховання і спорту.
У Вінницькому державному педагогічному університеті
ім. М. Коцюбинського Петро Степанович працює з 1975 року: був
лаборантом, викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри
фізичного виховання, доцентом кафедри теорії і методики фізичного
виховання, доцентом кафедри олімпійського і професійного спорту; з
2012 року – доцент кафедри спорту та спортивних ігор. Провідний
викладач таких навчальних дисциплін, як «Вступ до спеціальності»,
«Параолімпійський спорт», «Методика підготовки спортсменів в
параолімпійському спорті», «Сучасний олімпійський та професійний
спорт».
Загальний трудовий стаж – 34 роки, педагогічний – 31 рік.
До кола наукових інтересів П. С. Данчука входить дослідження
впливу наслідків чорнобильської аварії на здоров’я підростаючого
покоління. Автор більше ніж 70 публікацій, серед яких 3 навчальнометодичні посібники і 2 методичні розробки з фізичного виховання
шкільної та студентської молоді. Редактор фахового збірника
наукових праць «Фізична культура, спорт та здоров’я нації».
Доцент П. С. Данчук нагороджений Почесним знаком ЦК
ДТСААФ СРСР (1983 р.), має 11 подяк від керівництва Вінницького
державного педагогічного інституту (університету) за сумлінну
працю, вагомий внесок у підготовку майбутніх фахівців і плідну
науково-педагогічну діяльність.
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9 червня
50 років від дня народження
Руснак Ірина Євгеніївна
професор,проректор з наукової роботи,
завідувач кафедри української літератури
Існує тільки три професії, представники яких удостоєні
носити мантію: священик, суддя і вчений. Мантія
символізує те, що її носії наділені зрілістю розуму,
незалежністю суджень і відповідальністю перед совістю
та Богом.
Генрі Розовскі,
Університет. Посібник для власника

Високий
професіоналізм,
свіжість
та
оригінальність
суджень,
відповідальність
перед
власним
покликанням, особлива делікатність і шляхетність у взаєминах – ці
риси притаманні доктору філологічних наук, професору Руснак Ірині
Євгеніївні.
Народилася Ірина Євгеніївна 9 червня 1964 року в місті
Новоукраїнка на Кіровоградщині. Свою педагогічну працю розпочала
на посаді старшої піонервожатої сільської школи.
Згодом пішла
навчатися на філологічний факультет Кіровоградського державного
педагогічного інституту імені О. С. Пушкіна, який в 1986 році
закінчила з відзнакою. Вчителювати поїхала в степову глибинку, де й
відбулося перше долучення до справжньої науки. З-під пера
дослідниці з’явилися оригінальні розвідки про фактично не відому
літературну спадщину Дмитра Яворницького. Кандидатську
дисертацію про художній набуток знаного історика Запорозької Січі
вона захистила 1995 року.
І. Є. Руснак стала достойною ученицею кафедри української
літератури Кіровоградського державного педагогічного інституту
імені О. С. Пушкіна, на якій працювала від 1993 до 1996 року.
Літературознавець успадкувала і продовжує класичну традицію
українських філологів: глибоко вивчає літературу, фольклор, теорію
літератури. Доля привела її на Поділля, де з 1996 року в стінах
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського почалося професійне зростання Ірини Євгеніївни.
Захоплення творчістю Уласа Самчука спонукало до копіткої праці, що
у 2007 році увінчалася успішним захистом докторської дисертації, в
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якій науковець осмислила модифікацію національної історіософії у
художній спадщині митця-емігранта.
За 30 років науково-педагогічної діяльності з-під пера
талановитого вченого вийшло майже 160 наукових праць з історії
української літератури, фольклористики, теорії літератури і методики
викладання літератури в загальноосвітній і вищій школах. Серед них –
«Думи та історичні пісні: тексти та їх інтерпретація» (1999 р.), «Я був
повний Україною… Художня історіософія Уласа Самчука:
монографія» (2005, 2009 рр.), «Із «когорти сурових лицарів
традиційності»: статті про творчість Уласа Самчука» (2007 р.),
«Український фольклор» (2010, 2012 рр.), «Художній світ прози
письменників-вісниківців» (2011 р.).
Найбільш відомими стали праці, в яких професор І. Є. Руснак
активно популяризує творчість визначного українського прозаїка
Уласа Самчука. Вона – автор передмови до книги вибраних творів
митця (2009), що об’єднала забуті в наш час роман «Кулак», цикл
героїко-реалістичних оповідань «Месники» і збірку модерністських
новел «Віднайдений рай». Осмислення літературної спадщини
письменника продовжується, і сьогодні Ірина Євгеніївна входить до
редакційної колегії майбутнього десятитомного видання художніх і
документальних творів Уласа Самчука.
Ірина Євгеніївна є головним редактором наукового збірника
«Літературознавчі студії» та масштабного проекту – серії «ХХ
століття: від модерності до традиції», в якій побачили світ дві
унікальні книги наукових розвідок, архівних і маловідомих матеріалів
про творчість Леоніда Мосендза (2010 р.) і Юрія Клена (2012 р.).
Університетський учений лишень тоді може бути хорошим
викладачем і вихователем наукової молоді, коли він не замикається у
вузькому колі проблем. Широта філологічних інтересів професора
І. Є. Руснак – основа її успіху як на викладацькій, так і на науковій
ниві. Як відомий учений і обдарований педагог, прихильник найвищої
духовно-інтелектуальної напруги, Ірина Євгеніївна вміє гуртувати
навколо себе однодумців, заохочує їх до серйозного наукового
пошуку.
За вагомі успіхи у вихованні, навчанні, професійній, науковій
підготовці студентської молоді в умовах відродження і розвитку
національної освіти України І. Є. Руснак нагороджено знаком
«Відмінник освіти України» (2009 р.).
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11 червня
70 років від дня народження
Рокіцький Іван Олександрович
доцент кафедри математики
і методики навчання математики
Народився 11 червня 1944 року в
селі Шендерівка Чернівецького району
Вінницької області. У 1950-1957 роках
навчався в Шендерівській семирічній
школі. Потім з 1957 року по 1950 рік
навчався у Чернівецькій середній школі
№ 2, яку закінчив із золотою медаллю. У
тому ж році вступив на фізикоматематичний факультет Вінницького
державного педагогічного інституту.
Після закінчення інституту в 1965 році з 15 серпня 1965 року
залишився, як один з кращих випускників, працювати асистентом на
кафедрі математики. Потім був рік служби у лавах Радянської Армії
та робота асистентом на кафедрі елементарної математики і методики
викладання математики. З 1971 р. по 1974 р. він навчався в
аспірантурі на кафедрі вищої математики Харківського інституту
радіоелектроніки у відомого професора Глускіна Л. М.
У жовтні 1974 року І. О. Рокіцький успішно захистив дисертацію
на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук у
Харківському університеті та повернувся працювати на рідний
факультет. З тих пір у його трудовій книзі записи тільки про роботу у
alma mater. Він пройшов тут всі щаблі від асистента, старшого
викладача, доцента до професора інституту та університету. Працював
також завідувачем підготовчого відділення, 12 років обирався деканом
фізико-математичного факультету та у 1997-2002 роках працював
проректором з навчальної роботи рідного університету.
Крім названої вище роботи доцент Іван Олександрович Рокіцький
у 1982-85 роках за доручення Міністерства освіти СРСР був
відряджений до Афганістану, де надавав допомогу у створенні
Кабульського педінституту. За успіхи у цій роботі був нагороджений
Почесними грамотами Міністерства освіти СРСР та Міністерства
освіти Афганістану.
За успіхи у роботі з 1985 по 2002 роки Іван Олександрович
неодноразово нагороджувався Почесними грамотами Міністерства
освіти України та обласної адміністрації Вінниччини. У 1991 році
І. О. Рокіцький нагороджений значком «Відмінник народної освіти
УРСР». За Указами Президента України від 18.03.1998 р. та
14.10.1999 р. він нагороджений «Медаллю Жукова» та медаллю
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«Захиснику Вітчизни» відповідно. До 90-річчя рідного університету у
жовтні 2002 року отримав значок «Заслужений працівник
університету».
Помітні успіхи І. О. Рокіцького в науковій та методичній роботі.
Ним видано 67 науково-методичних праць, серед яких 6 навчальних
посібників з алгебри і теорії чисел, рекомендованих Міністерством
освіти України для студентів фізико-математичних факультетів, та
8 посібників для педінституту та педколеджів Афганістану.
14 червня
60 років від дня народження
Поляруш Ніна Степанівна
доцент кафедри української літератури
Коли коридором іде ця чарівна, вишукано одягнена жінка, десятки
дівочих очей з захопленням поглядають на неї. Для них вона –
справжній еталон не лише елегантності і краси, а й мудрої жінки,
викладача від Бога…
При знайомстві з Ніною Степанівною
Поляруш – кандидатом філологічних наук,
доцентом кафедри української літератури –
відразу відчуваєш, що маєш справу з
внутрішньо багатою, тактовною, завжди
стриманою і привітною людиною, для якої доля
кожного студента – значною мірою і її власна
доля. А досвід роботи викладача, помножений
на щиру доброту та терпіння, дозволяє відчути
особливі струни студентської долі, а значить,
знайти у ній щось своє, і тому зуміти якнайкраще порадити,
розрадити, допомогти.
Більше тридцяти літ доцент Н. С. Поляруш працює на кафедрі
української літератури, і за цей час проявила себе справжнім
фахівцем. Її лекції вражають особливою глибиною, високим науковим
рівнем і водночас доступністю, безпосередністю спілкування між
викладачем і студентом, де постать Ліни Костенко чи Григора
Тютюнника, Олени Теліги чи Євгена Маланюка стає настільки
близькою і навіть рідною, що здається, читаєш її, як розгорнуту книгу.
Часто вона чує потому слова вдячності не лише за уроки літератури, а
й за уроки справжнього життя.
Значним є й науковий доробок доцента Н. С. Поляруш. Наукові
праці, що стосуються української літератури другої половини ХХ
століття, творчості Агатангела Кримського, концептуально вивершені,
актуальні, цікаві широкому загалу. Ніна Степанівна є співавтором
підручника для вищої школи «Історія української літератури ХІХ
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століття (70-90-ті роки)» (1999, 2002, 2003), автором більше 20
навчально-методичних посібників. Її життєва позиція – завжди бути у
вирі подій, тому вона активно бере участь у багатьох
літературознавчих форумах всеукраїнського масштабу.
22 липня
55 років від дня народження
Пацкань Ірина Вікторівна
викладач кафедри хорового мистецтва та методики музичного
виховання
Народилась І. В. Пацкань
22 липня 1959 р. в селі Писарівка
Вінницького району Вінницької
області.
В 1980 р. закінчила з відзнакою
диригентсько-хоровий
відділ
Вінницького музичного училища ім.
М. Д. Леонтовича.
З 1983 по 1987 рр. навчалась на
музично-педагогічному факультеті
Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського
і отримала спеціалізацію з хорового диригування.
З 1987 р. Ірина Вікторівна працює викладачем кафедри хорового
мистецтва та методики музичного виховання Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Викладає
такі навчальні дисципліни: хорове диригування, хоровий клас та
практикум з читання хорових партитур.
Упродовж 22 років І. В. Пацкань працює з учбовими хоровими
колективами, а саме з курсовим хором та народною жіночою хоровою
капелою. За цей період колектив неодноразово підтверджував звання
народного колективу. На даний час Ірина Вікторівна працює
хормейстером народної жіночої хорової капели та курсового хору
заочного відділу.
За період роботи на факультеті І. В. Пацкань має понад тридцять
наукових публікацій.
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23 липня
60 років від дня народження
Шинін Олександр Степанович
доцент кафедри мистецької підготовки
Народився Олександр Степанович 23 липня
1954 року у місті Миргород Полтавської
області.
Працює на посаді доцента кафедри
мистецької підготовки Вінницького державного
педагогічного
університету
ім. М. Коцюбинського з 2004 року. Загальний
стаж роботи 40 років. Заслужений діяч
мистецтв
України.
Член
правління
Національної спілки художників України
Вінницької області.
У 1979 році О. С. Шинін закінчив Одеське державне художнє
училище ім. Грекова за фахом «викладач креслення та малювання». В
1992 році закінчив Харківський художньо-промисловий інститут
(зараз художня академія) за спеціальністю «монументальнодекоративне мистецтво».
Олександр Степанович – учасник багатьох історико-мистецьких
проектів, таких, як «Українські Січові Стрільці» до Дня незалежності,
«Вінниччина – 75. Подарунок до ювілею». Учасник XIV джазового
фестивалю (персональна виставка творчих робіт). Делегат третього
з’їзду Національної спілки художників України.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм,
особистий внесок у розвиток культури на Вінниччині О. С. Шинін
неодноразово нагороджений почесними грамотами. В 2007 році
Указом Президента України він нагороджений почесним званням
«Заслужений діяч мистецтв України». Учасник республіканських,
міжрегіональних та обласних художніх виставок (більш ніж 200
виставок, з них 12 персональних). Учасник міжнародних науковопрактичних конференцій. Організатор студентських художніх
виставок творчих робіт.
У своєму науковому доробку Олександр Степанович має
28 наукових і навчально-методичних праць.
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25 липня
50 років від дня народження
Любчак Людмила Володимирівна
доцент кафедри дошкільної та початкової освіти
Людмила Володимирівна Любчак народилася
25 липня 1964 року в с. Слобода-Межирівська
Жмеринського району Вінницької області.
Закінчила Вінницьке педагогічне училище
(1984 р.) за спеціальністю «Початкове навчання»
(кваліфікація
«вчитель
початкових
класів,
піонервожатий»).
З 1988 року по закінченні педагогічного
факультету Київського державного педагогічного
інституту
ім. М. Горького
(спеціальність
«педагогіка і методика виховної роботи») розпочала трудову
діяльність у Вінницькому державному педагогічному університеті ім.
М. Коцюбинського, якому присвятила 25 років самовідданої праці, де
працює донині, обіймаючи посаду доцента кафедри дошкільної та
початкової освіти (Інститут педагогіки, психології і мистецтв).
Водночас (1988-1989 рр.), для набуття шкільного досвіду роботи,
Людмила Володимирівна поєднувала викладання педагогічних
дисциплін з практичною роботою в школі – за сумісництвом працювала
вчителем початкових класів у ЗОШ № 32 м. Вінниці. У 2000-2005 рр.
працювала заступником декана з наукової роботи.
Л. В. Любчак закінчила аспірантуру Вінницького державного
педагогічного університету і у 1999 році захистила дисертацію на
здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук (наукова
спеціальність – 13.00.01). Вчене звання доцента кафедри педагогіки і
методики початкового навчання їй присвоєно у 2003 році.
До кола наукових інтересів викладача Л. В. Любчак увійшли
проблеми особистісного становлення майбутніх вчителів початкових
класів у контексті професійної підготовки, психолого-педагогічні
особливості міжособистісного спілкування суб’єктів навчальновиховного процесу, шляхи розвитку родинної педагогіки. Людмила
Володимирівна є автором більше ніж 70 публікацій з проблем
професійної підготовки вчителя до педагогічної діяльності в школі.
Л. В. Любчак на високому науково-методичному рівні викладає
такі навчальні курси, як педагогіка, родинна педагогіка, основи
педагогічної майстерності, а також кваліфіковано керує дипломними
та магістерськими роботами, педагогічною практикою студентів. Є
натхненним організатором щорічного конкурсу педагогічної
майстерності серед майбутніх вчителів початкових класів і
вихователів ДНЗ.
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Людмила Володимирівна бере активну участь у роботі науковометодичного семінару кафедри, шліфує свою лекторську майстерність у
системній роботі з освітянами міста Вінниці та області. Неодноразово
працювала членом журі конкурсів та олімпіад регіонального та
всеукраїнського рівня. Нагороджена Почесною грамотою управління
освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за науковометодичну допомогу в підготовці учасників III туру Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2008». За самовіддану роботу портрет
викладача двічі (2000-2001 рр. та 2011-2012 рр.) було вивішено на дошці
пошани Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського.
Л. В. Любчак приділяє багато часу і уваги індивідуальній роботі зі
студентами. Сумлінно виконує обов’язки куратора академічної групи.
Колеги і студенти люблять і поважають її за високий професіоналізм і
самовідданість педагогічній справі, широкий науковий кругозір і
креативність у розв’язанні виробничих завдань, людяність у поєднанні
з принциповістю і виваженістю, інтелігентність і чесність, щирість і
відкритість у спілкуванні з оточенням.
29 липня
55 років від дня народження
Вацьо Михайло Васильович
доцент кафедри мистецької підготовки
Михайло Васильович Вацьо – доцент
Вінницького
державного
педагогічного
університету ім. М. Коцюбинського, керівник
народного фольклорного гурту «Щедрик»,
художній керівник ансамблю пісні і танцю
«Веснянка».
Михайло Васильович розпочав свою творчу
діяльність у 1982 році вчителем музики ЗОШ
№ 32 м. Вінниці. Потім був призваний на
військову службу до лав Радянської Армії.
З вересня 1984 року і по теперішній час працює на посаді
старшого викладача Вінницького державного педагогічного
університету ім. М. Коцюбинського і очолює народний фольклорний
гурт «Щедрик», а також є художнім керівником народного ансамблю
пісні і танцю «Веснянка».
Упродовж багатьох років М. В. Вацьо є активним учасником
провідних творчих колективів педуніверситету та обласного центру,
керував методичним семінаром керівників мистецьких колективів
області.
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Починаючи з 1978 року він плідно працює у педінституті, показав
себе викладачем високого професійного рівня, наполегливо пропагує
надбання національного музичного мистецтва, багато років присвятив
копіткій аматорській роботі.
Михайло Васильович є одним з ініціаторів створення добре
відомого нині в Україні і за рубежем фольклорного гурту «Щедрик».
Понад 10 років незмінно віддає багато сил та енергії його роботі. З
року в рік «Щедрик» підтверджує звання народного мистецького
колективу, є учасником та переможцем міжнародних фольклорних
фестивалів. Кілька разів «Щедрик» виступав в Чорнобильській зоні
перед ліквідаторами, часто виступає перед студентами, працівниками
освіти, культури. З 2000 року М. В. Вацьо – керівник
університетського ансамблю пісні і танцю «Веснянка». Постійно і
незмінно Михайло Васильович з творчими колективами бере
найактивнішу
участь
у
проведені
заходів
по
лінії
облдержадміністрації, обласного управління культури, обласної ради
профспілок.
Як
керівник
нагороджений
грамотами
облдержадміністрації, Почесною грамотою Міністерства Освіти
України, часто виступає по радіо і телебаченню.
М. В. Вацьо вдало поєднує велику творчу роботу з педагогічнопросвітницькою, читає лекційний курс «Методики музичного
виховання», забезпечує студентам глибокі, міцні знання, майстерно
прищеплює любов до музики, формує практичні навички, має
публікації. Систематично проводить методичну роботу серед
працівників культури області на громадських засадах.
М. В. Вацьо – вельми талановита, багатогранна, творча людина,
справжній майстер-педагог за покликанням, написав ряд музичних
творів, що представлені в репертуарі гурту «Щедрик», ансамблю пісні
і танцю «Веснянка» та інших мистецьких колективів області.
Михайло Васильович користується заслуженим авторитетом у
колективі педагогічного університету ім. М. Коцюбинського та серед
митців Вінниччини.
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4 вересня
60 років від дня народження
Кочетова Наталія Олександрівна
старший викладач кафедри германської і слов’янської філології
та зарубіжної літератури
У 1978 році Наталія Олександрівна
успішно
закінчила
факультет
романогерманської
філології
Чернівецького
державного університету за спеціальністю
«Романо-германські мови та література»,
отримавши кваліфікацію «Філолог. Викладач
німецької мови та літератури».
По закінченні університету працювала в
освітніх закладах м. Вінниці та Вінницької
обл. (Крижопільська ЗОШ № 2, ЗОШ № 27 ,
ПТУ № 11, ПТУ № 20 м. Вінниці), протягом 1983-1984 рр. –
перекладачем у складі групи радянських військ у Німеччині.
З 1990 по 2003 pp. – асистент кафедри англійської філології
Вінницького
державного
педагогічного
університету
ім. М. Коцюбинського.
У 2004 році Наталія Олександрівна очолила кафедру німецької
філології, створену pішенням Вченої Ради Вінницького державного
педагогічного університету, основою якої стала предметна секція
«Німецька мова і література» кафедри англійської філології.
На даний момент Н. О. Кочетова працює старшим викладачем
кафедри германської і слов’янської філології та зарубіжної літератури.
Викладає курси «Література німецькомовних країн», «Практичний
курс німецької мови».
Науково-методичні пошуки Н. О. Кочетової знайшли
відображення в численних методичних посібниках, авторських
програмах курсів та методичних рекомендаціях.
Коло її наукових інтересів: лінгвокраїнознавство, методика
викладання DAF, сучасна німецькомовна література.
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13 вересня
60 років від дня народження
Борох Людмила Іванівна
доцент кафедри германської і слов’янської філології та
зарубіжної літератури
Л. І. Борох народилася 13 вересня 1954 року на
Закарпатті. Трудову діяльність розпочала у 1978
році після закінчення Одеського державного
університету ім. І. І. Мєчнікова, спочатку вчителем
російської мови та літератури в профтехучилищі, а з
1979 року на філологічному факультеті Вінницького
педінституту ім. М. Островського.
Асистентом кафедри російської мови Людмила
Іванівна працювала до вступу в аспірантуру в 1985 році. У 1988 році в
Одеському університеті захистила дисертацію на здобуття вченого
ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю «Російська
мова». Здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і
методика середньої освіти. Українська мова та література».
На кафедрі російської мови ВДПУ Л. І. Борох працювала старшим
викладачем, а згодом доцентом до 2001 року, з 2001 по 2011 рр. –
завідувачем кафедри зарубіжної літератури.
Людмила Іванівна Борох розробила курси «Сучасна російська
мова», «Історія російської мови», «Старослов’янська мова», «Історія
писемності», «Історія зарубіжної літератури» (давні епохи) та ін.
Щорічно керує дипломними та курсовими роботами.
Л. І. Борох має понад 40 наукових праць, серед яких навчальні
програми, статті, навчально-методичні рекомендації, посібники.
Вона – відмінник освіти України. Неодноразово нагороджена
грамотами МОН, Вінницької державної адміністрації, подяками та
грамотами університету.
9 листопада
60 років від дня народження
Веремієнко Наталія Валентинівна
старший викладач кафедри іноземних мов
Наталія Валентинівна у 1977 році успішно
закінчила
англійський
факультет
Київського
державного педагогічного інституту іноземних мов,
отримавши кваліфікацію «Вчитель англійської та
німецької мов».
З 1977 по 1979 рр. працювала вчителем
англійської та німецької мов в школі-інтернаті
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с. Базар Народицького району Житомирської області.
З 1979 по 1992 рр. працювала технічним перекладачем в
Центральному конструкторському інформаційному бюро м. Вінниці.
У 1992-1994 рр. працювала вчителем англійської мови у школі
№ 20 м. Вінниці.
З 1994 року – асистент кафедри іноземних мов Вінницького
державного педагогічного інституту ім. М. Островського.
З 2000 року Н. В. Веремієнко керує секцією викладачів іноземної
мови на всіх напрямках підготовки. Була організатором
університетської олімпіади з англійської мови. Багато років Наталія
Валентинівна керує педагогічною практикою та готує студентів до
університетських та Всеукраїнських олімпіад.
Викладає дисципліни: «Іноземна мова», «Практичний курс
іноземної мови», «Іноземна мова у професійному спрямуванні»,
«Ділова іноземна мова», «Стилістика англійської мови».
Науково-методична робота Н. В. Веремієнко знайшла
відображення в навчальних програмах «Іноземна мова», «Іноземна
мова у професійному спрямуванні», «Стилістика англійської мови».
Наталія Валентинівна є автором багатьох статей до наукових
журналів, методичних вказівок та рекомендацій з курсів, які вона
викладає.
13 листопада
65 років від дня народження
Штифурак Володимир Сергійович
доцент кафедри психології
Народився В. С. Штифурак 13 листопада
1949 року у с. Політанки Шаргородського району
Вінницької обл. у сім’ї колгоспників. У 1966 році
закінчив загальноосвітню школу. Після служби у
Збройних силах СРСР (1969-1971 рр.) вступив до
Вінницького державного педагогічного інституту
ім. М. Островського на факультет фізичного виховання, який закінчив
у 1976 році, отримавши диплом із відзнакою.
Трудову діяльність Володимир Сергійович розпочав викладачем
фізичного виховання Немирівського, а з часом Вінницького
педагогічного
училища.
Обирався
народним
засідателем
Немирівського району і депутатом Староміської районної ради
м. Вінниці.
У 1991 році закінчив спецфакультет і отримав диплом за
спеціальністю «Психологія. Практична психологія». У 1994 році був
запрошений на кафедру психології Вінницького державного
педагогічного інституту ім. М. Островського.
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У 1998 році В. С. Штифурак захистив кандидатську дисертацію на
тему «Адаптація студентів-першокурсників в умовах вищого закладу
освіти», а у 2001 році отримав вчене звання доцента.
За період роботи на кафедрі психології опублікував понад
140 наукових праць, в тому числі навчальні посібники з грифом МОН,
програми, методичні рекомендації, статті у фахових виданнях.
Очолював кафедру психології у 2004-2005 роках.
19 листопада
50 років від дня народження
Бойчук Валентина Федорівна
викладач кафедри іноземних мов
Валентина Федорівна у 1988 році успішно
закінчила факультет іноземних мов Вінницького
державного
педагогічного
інституту
ім. М. Островського, отримавши кваліфікацію
«Вчитель англійської та німецької мови».
З 1988 року працювала вчителем англійської
мови в середній школі с. Мізяків Калинівського
району Вінницької області.
З 1994 року – викладач кафедри іноземних
мов. Більшу частину свого педагогічного шляху
Валентина Федорівна пройшла в Інституті фізики, математики та
технологічної освіти. Створені нею навчально-методичні матеріали
активно використовуються у роботі зі студентами різних напрямків та
спеціальностей:
2003 р. – Навчання перекладу та реферування текстів за
спеціальністю «Математика та фізика» (методична розробка).
2006 р. – Навчально-методичні рекомендації для роботи з теми
«Ukraine» для студентів природничо-географічного факультету
заочної форми навчання. Збірник текстових завдань з граматики та
текстів для читання з німецької мови.
2007 р. – Збірник текстів з географії для читання англійською
мовою «Reading for Students of Physics» (навчально-методичний
посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр).
2012 р. – Збірник контрольних робіт з англійської мови для
студентів заочної форми навчання.

43

20 листопада
80 років від дня народження
Брилін Борис Андрійович
професор кафедри музикознавства та інструментальної
підготовки
Брилін Борис Андрійович – визначний
український
учений
і
педагог,
доктор
педагогічних наук, професор, автор понад
200 наукових праць з проблем творчого розвитку
школярів і студентської молоді в галузі
мистецької освіти, дійсний член Академії
медико-технічних наук України.
Народився Б. А. Брилін у м. Череповець
Вологодської області Росії. Нелегким було його
дитинство, проте захоплення музикою, співом,
танцем та навчання у музичній школі полегшувало скрутне життя,
надавало оптимізму. Після закінчення середньої школи юнака
призвали на строкову службу до Красноярського окружного
військового ансамблю пісні і танцю. Саме військова служба остаточно
визначила його бажання стати професійним музикантом.
Згодом родина Бриліних перебралася на Україну, до м. Ямпіль
Вінницької області. Молодий фахівець Б. А. Брилін створює
інструментальний квартет і дитячий естрадний оркестр при
районному будинку культури, які посідають призові місця на
музичних конкурсах. Водночас Борис Андрійович здобуває вищу
освіту в Ленінградській вищій школі культури, вивчаючи теорію
мистецтва.
З 1963 року Борис Андрійович почав працювати у ВДПУ як
викладач музично-педагогічного факультету. У 1972 році він вступив
до аспірантури НДІ художнього виховання Академії педагогічних
наук (м. Москва), де захистив кандидатську дисертацію, тема якої
була пов’язана з питаннями аранжування сучасної молодіжної музики.
Як людина творча, енергійна, обдарована, Б. А. Брилін разом з
викладанням починає активну лекторську і громадську діяльність.
Багато років (з 1975 р. до середини 90-х рр.) працював у первинному
осередку товариства «Знання», очолюючи секцію музичного
мистецтва, Борис Андрійович провів велику кількість цікавих лекційконцертів, диспутів, популяризував сучасну музику, романси.
Саме Б. А. Брилін започаткував акцію «Музика у боротьбі з
фашизмом». Протягом всієї акції, з 22 червня 1981 р. по 9 травня
1985 р., всю виручку від лекцій-концертів лектор Брилін та його
студенти перераховували до радянського Фонду Миру. За цю роботу
Б. А. Брилін нагороджений почесною медаллю «Советский Фонд
Мира».
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В часи електронно-гітарного буму, коли спостерігалось масове
захоплення молоді вокально-інструментальним жанром, особливо
цінним став досвід Б. А. Бриліна щодо виховання підлітків та молоді
за допомогою популярної естрадної музики. На музичнопедагогічному факультеті під керівництвом Бориса Андрійовича
створюється ВІА «Гаудеамус», крім того, педагог веде активну
виховну і просвітницьку роботу серед так званих «важких» підлітків,
організує ВІА при ЖЕКах та шкільних клубах, виховуючи естетичні
смаки молоді під час дозвілля.
Глибоке розуміння суті новітніх процесів педагогічної освіти та
науки зробило досвідченого фахівця науковим наставником та
керівником багатьох молодих
дослідників, аспірантів та
пошуковувачів. Учні Бориса Андрійовича захищають дисертації,
плідно працюють у навчальних закладах України на наукових,
педагогічних та адміністративних посадах.
Дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора педагогічних
наук Б. А. Брилін захистив у 1998 році при Інституті педагогіки АПН
України. На основі матеріалів дисертації опубліковано дві монографії:
«Музично-творчий розвиток учнів в умовах дозвілля» (Київ, 2002 р.),
«Проблема развития вкуса и современная популярная музыка»
(Москва, 2004 р.); два навчально-методичних посібника:
«Акомпанемент та імпровізація» (Одеса, 2006 р., у співавторстві),
«Інструментування та аранжування» (Київ, 2008 р., у співавторстві), а
також «Хрестоматію для естрадних та джазових ансамблів у семи
частинах» (Київ, 2007-2012 рр.).
Займаючись науковою проблемою
впливу музики на
психофізіологію слухача, Б. А. Брилін у співавторстві з видатним
українським вченим, академіком В. С. Компанійцем розробив новий
напрям наукових досліджень – психофізіологію музично-творчої
активності особистості.
В 2008 році опублікована монографія «Процес аранжування як
творча проблема» (Київ), у 2011 – монографія «Музичне дозвілля
молоді: соціологічний аспект» (Київ) та книга для учителя «Вокальноінструментальні ансамблі школярів», видання друге (Київ), а також
багато статей, методичних рекомендацій, матеріалів та тез наукових
конференцій, організатором та доповідачем яких він був.
Викладав такі дисципліни, як «Музичне дозвілля молоді», «Історія
естрадної музики», «Основи імпровізації», «Аранжування», зараз –
«Основний музичний інструмент (духові інструменти)», «Додатковий
музичний інструмент», «Концертмейстерський клас» тощо.
Коло наукових інтересів Бориса Андрійовича дуже широке:
музично-творча діяльність учнівської молоді, джазове мистецтво в
виховному процесі молоді, розвиток естетичного смаку школярів та
студентів на кращих зразках світової естради, вивчення впливу
музики різних жанрів на психофізіологію слухача та ін.
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У 2005-2011 роках Б. А. Брилін очолює кафедру ансамблевої гри
та естрадного мистецтва Вінницького державного педагогічного
університету ім. Михайла Коцюбинського.
На даний час Борис Андрійович – професор, завідувач кафедри
музикознавства та інструментальної підготовки, дійсний член
Академії медико-технічних наук України.
23 листопада
55 років від дня народження
Лозінська Тетяна Олександрівна
доцент кафедри хорового мистецтва
та методики музичного виховання
Народилась
Тетяна
Олександрівна
23.11.1959 р. в м. Біла Церква на Київщині.
Закінчила музичний відділ Богуславського
педагогічного
училища
та
музичнопедагогічний
факультет
Вінницького
державного педагогічного інституту. Працює
на кафедрі хорового мистецтва та методики
музичного виховання з 1982 року на посадах
концертмейстера,
викладача,
старшого
викладача. Нині – доцент кафедри хорового
мистецтва та методики музичного виховання, хормейстер Народної
хорової капели Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського, заслужена артистка України.
З 1984 р. – артистка академічного камерного хору «Вінниця». У
його складі Т. О. Лозінська – володар Гран-Прі та багаторазовий
лауреат міжнародних конкурсів хорової музики.
Має понад 60 публікацій наукового та науково-методичного
характеру, серед яких два навчально-методичних посібники з грифом
МОН України.

46

12 грудня
55 років від дня народження
Недибалюк Анатолій Федорович
старший викладач кафедри фізики і
методики
навчання фізики, астрономії
Народився Анатолій Федорович 12 грудня
1959 року в с. Жданово (с. Мурафа)
Шаргородського р-ну Вінницької обл.
Анатолій Федорович Недибалюк розпочав
свою
трудову
діяльність
у
ВДПУ
ім. М. Коцюбинського з вересня 1981 р. на посаді старшого лаборанта
кафедри фізики після закінчення з дипломом з відзнакою відділення
«фізика» фізико-математичного факультету. У 1984 році вступив до
аспірантури Донецького фізико-технічного інституту АН України
ім. О. Галкіна. Продовжив роботу у ВДПУ на посадах лаборанта
кафедри методики трудового навчання (1987 р.), асистента цієї ж
кафедри (1987-1989 рр.), асистента кафедри фізики (1989-1991 рр.), а з
1991 року – старшого викладача кафедри фізики. Стаж роботи у
даному колективі 29 років.
За
час
роботи
на
кафедрі
зарекомендував
себе
висококваліфікованим та ерудованим викладачем. Викладав цілий ряд
навчальних дисциплін з розділів: «Шкільний курс фізики»,
«Загальний курс фізики», «Теоретична фізика». Сьогодні викладає
дисципліну «теоретична фізика» для студентів ОКР «бакалавр» за
спеціальністю «фізика» та «математика», до якої ним розроблено та
адаптовано авторські навчальні програми. А. Ф. Недибалюк брав
участь у розробці тестових завдань для контролю знань з фізики на
замовлення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
Анатолій Федорович активно займається науково-дослідницькою
роботою з фізики твердого тіла і методики фізики. Він є автором і
співавтором понад 100 наукових робіт, опублікованих як у
вітчизняних, так і зарубіжних виданнях, з них 8 навчальнометодичних посібників. Брав активну участь у більш як
30 міжнародних та республіканських наукових і науково-практичних
конференціях.
За час роботи на кафедрі А. Ф. Недибалюк був задіяний в
організації та роботі міжнародних та вузівських науково-практичних
конференцій («Структурна релаксація у твердих тілах», «КАММАК»),
будучи членом оргкомітетів, у роботі науково-методичного семінару
кафедри та інституту. Він сумлінно і чесно виконував обов’язки члена
журі Всеукраїнського студентського турніру фізиків, члена журі
обласних учнівських олімпіад з фізики та конкурсів наукових робіт
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учнів-членів МАН України, члена журі першого етапу Всеукраїнської
студентської олімпіади з фізики.
На особливу увагу заслуговує його плідна робота з обдарованою
молоддю. Тривалий час Анатолій Федорович керує групою з
підготовки до другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з
фізики і Всеукраїнського студентського турніру фізиків. Під його
керівництвом команда фізиків на Всеукраїнських студентських
турнірах нагороджувалась дипломом 3-го ступеня (2005 р.),
спеціальними відзнаками та дипломами журі за кращий результат
серед команд педагогічних університетів, а студенти – дипломами
переможців у індивідуальній першості. А. Ф. Недибалюк підготував
також цілий ряд переможців конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Малої академії наук України.
Анатолій Федорович Недибалюк користується повагою і
авторитетом серед колег, студентів, учнів. Він є почесним жителем
с. Мурафа. За сумлінну багаторічну працю Анатолій Федорович
неодноразово відмічений Грамотами управління освіти і науки
Вінницької обласної державної адміністрації, Президії Вінницького
територіального відділення Малої академії наук України, Грамотою
ІМФТО, Грамотами ВДПУ ім. М. Коцюбинського, подякою ВДПУ
ім. М. Коцюбинського,
Почесними
грамотами
ВДПУ
ім. М. Коцюбинського, Почесною грамотою Управління освіти і науки
Вінницької обласної державної адміністрації, Подякою Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України.
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