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Від укладача
Шановні читачі! До вашої уваги представлено черговий випуск
довідника з серії «Педагоги Вінниччини», який присвячено ювілярам
2015

року

–

викладачам,

провідним

науковим

працівникам

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського.
Довідник традиційно 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 2015 року
Січень
2 – Драчук Андрій Іванович
заступник декана-директора з наукової
роботи, доцент кафедри теорії і
методики спорту

55 років

Кошолап Олександр Федорович
доцент кафедри педагогіки

55 років

4 – Іваницька Ніна Лаврентіївна
професор кафедри української мови

75 років

9 – Блажко Аліна Віталіївна
асистент кафедри хімії

30 років

10 – Антонюк Микола Степанович
доцент кафедри психології

65 років

19 – Кротов Костянтин Вікторович
старший викладач кафедри філософії,
соціально-політичних дисциплін та етнології

45 років

25 – Шатковська Ірина Станіславівна
старший викладач кафедри музикознавства
та інструментальної підготовки

55 років

Лютий
2 – Семко Майя Іванівна
завідувач кафедри мистецької підготовки

50 років

3 – Дмітренко Наталя Євгеніївна
доцент кафедри іноземних мов

40 років

11 – Білуха Марія Василівна
асистент кафедри германської і слов’янської
філології та зарубіжної літератури
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30 років

12 – Шпортун Оксана Миколаївна
старший викладач кафедри музикознавства
та інструментальної підготовки

40 років

17 – Візнюк Інесса Миколаївна
асистент кафедри психології

35 років

25 – Рогач Тетяна Іванівна
асистент кафедри біології

35 років

Березень
8 – Корінний Володимир Іванович
доцент кафедри географії

55 років

11 – Утешева Наталія Михайлівна
викладач кафедри музикознавства
та інструментальної підготовки

40 років

18 – Матяш Ольга Іванівна
доцент кафедри математики і методики
навчання математики

55 років

23 – Поліщук Володимир Миколайович
старший викладач кафедри теорії і
методики спорту

55 років

Вишивана Наталія Володимирівна
доцент кафедри германської і слов’янської
філології та зарубіжної літератури

45 років

26 – Захарченко Наталія Вікторівна
доцент кафедри математики і методики
навчання математики

45 років

28 – Кошолап Анатолій Степанович
старший викладач кафедри
фізичного виховання

60 років
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29 – Степанчук Юрій Степанович
заступник декана-директора з навчальної
роботи, доцент кафедри історії та
культури України

45 років
Квітень

1 – Мельник Людмила Вікторівна
старший викладач кафедри
іноземних мов

40 років

2 – Чорновіл Ірина Анатоліївна
асистент кафедри технологічної освіти,
економіки і безпеки життєдіяльності

30 років

3 – Газінський Віталій Іванович
завідувач кафедри хорового мистецтва
та методики музичного виховання

70 років

14 – Дяченко Анна Анатоліївна
старший викладач кафедри теорії і
методики фізичного виховання

30 років

16 – Кузьминський Олександр Володимирович
асистент, фахівець I категорії кафедри
фізики і методики навчання фізики, астрономії

30 років

Травень
2 – Квасневська Олена Олександрівна
асистент кафедри географії

30 років

4 – Василевська-Скупа Людмила Павлівна
доцент кафедри хорового мистецтва
та методики музичного виховання
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55 років

6 – Кириленко Неля Михайлівна
старший викладач кафедри інноваційних
та інформаційних технологій в освіті

60 років

16 – Кравцова Наталія Євгеніївна
доцент кафедри хорового мистецтва
та методики музичного виховання

50 років

25 – Моклюк Микола Олексійович
старший викладач кафедри фізики
і методики навчання фізики, астрономії

35 років

26 – Штепа Жанна Вікторівна
викладач кафедри хорового мистецтва
та методики музичного виховання

55 років

27 – Фрицюк Василь Миколайович
викладач кафедри музикознавства
та інструментальної підготовки

50 років

31 – Сакалова Галина Володимирівна
доцент кафедри хімії

40 років
Червень

5 – Яцко Володимир Васильович
старший викладач кафедри
фізичного виховання

55 років

7 – Пилипенко Тетяна Іванівна
старший викладач кафедри
правознавства

55 років

13 – Тарасенко Галина Сергіївна
завідувач кафедри дошкільної
та початкової освіти

60 років
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15 – Куцевол Ольга Миколаївна
професор кафедри української літератури

55 років

19 – Білозерська Ганна Олегівна
викладач кафедри хорового мистецтва
та методики музичного виховання

35 років

29 – Дідовик Микола Володимирович
доцент кафедри фізики
і методики навчання фізики, астрономії

65 років

Липень
1 – Матвійчук Анатолій Якович
доцент кафедри технологічної освіти,
економіки і безпеки життєдіяльності

65 років

7 – Савчук Тетяна Василівна
старший викладач кафедри
української мови

40 років

10 – Кур’ята Володимир Григорович
завідувач кафедри біології

65 років

Безносюк Наталія Сафронівна
асистент кафедри хімії

35 років

16 – Баліцька Ольга Сергіївна
асистент кафедри англійської філології

30 років

23 – Верещагіна-Білявська Олена Євгенівна
доцент кафедри музикознавства
та інструментальної підготовки

50 років

26 – Чухрій Інна Володимирівна
асистент кафедри психології
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35 років

31 – Думенко Вікторія Петрівна
старший викладач кафедри
фізики і методики навчання фізики, астрономії

35 років

Серпень
1 – Шульга Галина Борисівна
асистент кафедри психології

40 років

3 – Каплінський Василь Васильович
доцент кафедри педагогіки

60 років

4 – Голюк Оксана Анатоліївна
доцент кафедри дошкільної
та початкової освіти

45 років

Цибуля Марія Петрівна
асистент кафедри англійської філології

30 років

5 – Комарівська Надія Олегівна
заступник декана-директора з виховної
роботи, доцент кафедри дошкільної
та початкової освіти

45 років

7 – Теклюк Ганна Петрівна
асистент кафедри іноземних мов

35 років

13 – Габа Ірина Миколаївна
асистент кафедри психології

45 років

15 – Блащук Ольга Павлівна
асистент кафедри мистецької підготовки

30 років

17 – Каленич Володимир Миколайович
доцент кафедри журналістики

35 років

18 – Мазур Інна Віталіївна
старший викладач кафедри
всесвітньої історії

35 років
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25 – Віннічук Алла Петрівна
старший викладач кафедри
української літератури

40 років
Вересень

1 – Кривошея Тетяна Михайлівна
доцент кафедри дошкільної
та початкової освіти

45 років

Кононенко Валерій Васильович
декан-директор інституту філології
й журналістики, доцент

45 років

8 – Присяжнюк Лариса Андріївна
доцент кафедри дошкільної
та початкової освіти

40 років

13 – Белінська-Руденко Ольга Петрівна
асистент англійської філології

30 років

14 – Заїчко Володимир Олександрович
керівник оркестру, старший викладач
кафедри хорового мистецтва
та методики музичного виховання

45 років

26 – Бак Сергій Миколайович
доцент кафедри математики
і методики навчання математики

35 років

28 – Нестерович Богдан Іванович
доцент кафедри музикознавства
та інструментальної підготовки

70 років

30 – Давидюк Марина Олександрівна
доцент кафедри педагогіки

40 років
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Жовтень
3 – Салацінська Ліана Анатоліївна
асистент кафедри технологічної освіти,
економіки і безпеки життєдіяльності

40 років

4 – Яременко Олександр Іванович
доцент кафедри правознавства

50 років

5 – Акімова Ольга Вікторівна
завідувач кафедри педагогіки

60 років

8 – Швець Ірина Борисівна
доцент кафедри мистецької підготовки

50 років

20 – Шахов Володимир Іванович
професор кафедри психології

55 років

Антонюк Олена Олександрівна
асистент кафедри географії

40 років

21 – Лаврінчук Ольга Василівна
заступник декана-директора
з навчально-методичної роботи,
старший викладач кафедри хорового мистецтва
та методики музичного виховання

50 років

22 – Шимкова Ірина Вікторівна
асистент кафедри технологічної освіти,
економіки і безпеки життєдіяльності

35 років

27 – Пахальчук Наталя Олександрівна
старший викладач кафедри дошкільної
та початкової освіти

35 років
Листопад

1 – Міщенко Ірина Юріївна
асистент кафедри англійської філології
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30 років

5 – Богуславська Вікторія Юріївна
старший викладач кафедри
теорії і методики спорту

35 років

7 – Шролик Ганна Павлівна
старший викладач кафедри англійської філології

35 років

11 – Черниш Михайло Степанович
викладач кафедри фізичного виховання

55 років

Грудень
3 – Павликівська Наталія Михайлівна
завідувач кафедри української мови

55 років

15 – Потапова Тетяна Андріївна
доцент кафедри дошкільної та початкової освіти 60 років
19 – Страшевська Лариса Володимирівна
асистент кафедри географії

35 років

20 – Белінський Віктор Миколайович
доцент кафедри філософії,
соціально-політичних дисциплін та етнології
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60 років

Біографії ювілярів

2 січня
55 років від дня народження
Драчук Андрій Іванович
кандидат наук з фізичного виховання, заступник деканадиректора з наукової роботи, доцент кафедри теорії і методики
спорту
Кандидат наук з фізичного виховання і
спорту, доцент, доктор філософії Драчук Андрій
Іванович народився 2 січня 1960 року в селі
Сокільці Гайсинського району Вінницької області.
В 1977 році закінчив Кузьминецьку середню
школу. У цьому ж році вступив до Вінницького
технічного училища цивільної авіації. У 1978 році
закінчив училище за спеціальністю складальник літальних апаратів і
був направлений на роботу в місто Мінськ на завод цивільної авіації.
З 1978 року по 1983 рік Андрій Іванович проходив строкову
службу у збройних силах СРСР в Угорській народній республіці.
Після закінчення служби вступив до Вінницького державного
педагогічного інституту імені Миколи Островського на факультет
фізичного виховання, який закінчив у 1987 році.
З вересня 1987 року почав працювати викладачем початкової
військової підготовки та фізичного виховання в спеціальному
професійно-технічному училищі № 19 міста Вінниці.
З 1989 року по теперішній час працює у Вінницькому
державному

педагогічному

університеті
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імені

Михайла

Коцюбинського на посадах викладача, старшого викладача, голови
спортивного

клубу,

доцента,

заступника

директора

інституту

фізичного виховання.
З 1993 року по 1996 рік А. І. Драчук навчався в аспірантурі
Вінницького державного педагогічного інституту імені Миколи
Островського, а у 2001 році захистив кандидатську дисертацію на
тему: «Оптимізація фізичного виховання студентів вищих навчальних
закладів гуманітарного профілю» за спеціальністю 24.00.02 «Фізична
культура, фізичне виховання різних груп населення».
Протягом

трудової

діяльності

Андрій

Іванович

поєднує

викладацьку, тренерську та наукову роботу.
А. І. Драчук нагороджений почесними грамотами: Міністерства
освіти і науки України, Управління освіти і науки Вінницької обласної
державної адміністрації, Управління з питань фізичної культури та
спорту облдержадміністрації та університету.
Андрій Іванович опублікував понад 70 наукових і навчальнихметодичних праць, в тому числі навчальний посібник з грифом МОН
України, 6 навчально-методичних посібників у співавторстві, а також
25 статей у фахових виданнях України і зарубіжжя.

4 січня
75 років від дня народження
Іваницька Ніна Лаврентіївна
доктор філологічних наук, професор, Відмінник освіти України,
Заслужений працівник освіти України,
Почесний працівник ВДПУ ім. М. Коцюбинського
Життєвий і науковий шлях професора Н. Л. Іваницької розпочався на
Чернігівщині, але левову частку своєї невтомної праці науковець віддала
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Поділлю й Вінницькому державному педагогічному
університету імені Михайла Коцюбинського.
Ніна Лаврентіївна Іваницька народилася 4 січня
1940

р.

у

Чернігівської

с. Городище
області.

У

Черкаський

державний

отримавши

диплом

Менського
1962

р.

закінчила

педагогічний
з

відзнакою

району
інститут,
з

двох

спеціальностей: «Українська мова і література» та
«Англійська мова». Працювала вчителем англійської мови в Понорницькій
середній школі на рідній Чернігівщині. У 1967-1970 pp. навчалася в
аспірантурі

Київського

педагогічного

інституту

імені

М. Горького,

достроково захистила кандидатську дисертацію й за направленням
Міністерства освіти приїхала працювати до Вінницького державного
педагогічного інституту. Працездатність, ерудованість, високий фаховий
рівень молодого науковця знайшли достойне поцінування: крок за кроком
Ніна Лаврентіївна здобувала нові й нові висоти (старший викладач, доцент,
старший науковий співробітник, професор кафедри української мови). У
1976-1981 pp. ‒ декан філологічного факультету. У 1985 р. захистила
докторську дисертацію. 1986-1995 рр. ‒ проректор із наукової роботи;
1995-2005 pp. ‒ завідувач кафедри української мови. З 2005 р. ‒ професор
кафедри методики філологічних дисциплін. З 2012 р. ‒ завідувач кафедри
германської й слов'янської філології, професор кафедри української мови.
Упродовж майже півстолітньої роботи в університеті професор
Н. Л. Іваницька активно займалася громадською роботою: очолювала
обласне

відділення

Дитячого

фонду,

опікувалась

релігійними

організаціями Вінниччини, входила до складу різних комісій обласного
рівня з питань ідеологічної роботи.
Діапазон наукових інтересів професора Н. Л. Іваницької досить
широкий, про що свідчить різноплановість навчальних дисциплін,
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спецкурсів і спецсемінарів, які вона читала для студентів-філологів.
Серед

них

«Сучасна

мовознавство»,

«Основи

українська
наукових

літературна
досліджень»,

мова»,

«Загальне

«Сучасні

теорії

категорійної граматики в лінгводидактиці», «Алгоритми на заняттях
мови», «Комп'ютерне «освоєння» української мови», «Наукові основи
вивчення синтаксису простого речення», «Формально-граматична і
семантико-синтаксична структура простого речення в українській та
англійській мовах», «Номінація процесуального денотата в українській та
англійській мовах» для спеціалістів, «Лінгводидактична зорієнтованість
сучасних теорій категорійного синтаксису української мови» для
магістрантів.
Ніна Лаврентіївна завжди в центрі наукового життя України. Вона
входила до спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та
кандидатських дисертацій при Інституті української мови HAH України,
спеціалізованих учених рад із захисту кандидатських дисертацій зі
спеціальності 10.02.01 ‒ українська мова (Харків, Кіровоград). У 20062010 pp. була членом експертної комісії з мовознавства ВАКу України.
Бере активну участь у міжнародних і всеукраїнських наукових
конференціях,

Пленумах

наукових

рад

Інституту

мовознавства

ім. О. О. Потебні та Інституту української мови HAH України, виступає
офіційним опонентом на захистах докторських і кандидатських дисертацій.
Із 2005 р. вона є членом спеціалізованої вченої ради Д 05.053.01 із захисту
докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.04 «Теорія
і методика професійної освіти» (Вінницький державний педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського).
У сфері наукових інтересів проф. Н. Л. Іваницької перебувають
проблеми теорії категорійної граматики української мови. Упродовж
багатьох років вона керує держбюджетними темами: «Розробка та
впровадження нових (комп'ютерних) технологій у навчальний процес»
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(1990-1995);

«Актуальні

проблеми

граматики

української

мови»

(2002-2004); «Абсолютивно-релятивні параметри повнозначних слів
української мови» (2004-2006); «Абсолютивно-релятивні параметри
повнозначних слів української мови і структура речення» (2006-2008);
«Повнозначні слова української мови: семантика, функції» (2009-2011).
З ініціативи професора Н. Л. Іваницької та її колеги – відомого в Україні
доктора філологічних наук, професора П. С. Дудика, за сприяння провідних
науковців Інституту української мови HAH України в 2002 р. у
Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла
Коцюбинського була заснована наукова школа з дослідження проблем
категорійної граматики. Промовистим результатом роботи наукової школи
під керівництвом проф. Н. Л. Іваницької є захист кандидатських дисертацій
В. А. Тимковою, Л. В. Прокопчук, Л. М. Коваль, Н. І. Кухар, Т. В. Савчук,
В. М. Каленичем, Ю. Б. Лебедь, С. Ю. Ілініч.
Сьогодні професор Н. Л. Іваницька здійснює керівництво науковими
дослідженнями аспірантів Л. В. Завальнюк («Семантико-граматичний
потенціал інфінітивних форм українського дієслова»), О. О. Бондар
(«Співвідношення синтетизму й аналітизму у формально-синтаксичній
структурі простого речення української мови»).
Н. Л. Іваницька видала низку наукових праць із категорійної граматики.
Загалом таких публікацій понад 200, але вражає передовсім не кількість, а
різноплановість тематики. Коло зацікавлень дослідниці надзвичайно широке.
Поруч зі значним масивом наукових праць, присвячених теоретичним
проблемам

синтаксису

(«Двоскладне

речення

в

українській

мові»,

«Синтаксис простого речення: складні випадки аналізу», «Теоретичний
синтаксис української мови. Частина 1», «Наукові основи вивчення
синтаксису простого речення», «Формально-граматична та семантикосинтаксична структура простого речення», «Повнозначне слово в його
проекції на денотат», «Нариси із синтаксису української мови», «Сучасні
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теорії категорійної граматики в лінгводидактиці»), є немало цінних
методичних публікацій – вказівок, рекомендацій, методик аналізу різних
мовних явищ («Статистика в мові і для мови», «Сучасні теорії категорійної
граматики в лінгводидактиці» та ін.).
У сфері інтересів Ніни Лаврентіївни також перебувають новітні методи і
прийоми викладання мови. Зокрема, завдяки напруженій роботі колективу
авторів, очолюваного науковцем, вийшла серія посібників із різних розділів
сучасної української мови з програмним забезпеченням, а також створено
пакет комп'ютерних навчально-контролюючих програм «Україночка».
Професором Н. Л. Іваницькою зроблено значний внесок у методику
використання алгоритмів на уроках української мови (серія з 16 друкованих
й електронних посібників із застосуванням алгоритмів на уроках української
мови, навчальний посібник «Алгоритми в практиці вивчення української
мови»), у розробці яких брали активну участь досвідчені викладачіфілологи, які зараз працюють на різних кафедрах університету.
Ніна Лаврентіївна знана не лише у Вінницькій області. Два проекти з
проблем комп'ютерного освоєння української мови під її керівництвом у
1995 р. отримали призові місця на конкурсі, організованому Міністерством
освіти України та міжнародним фондом «Відродження» в рамках програми
«Трансформація гуманітарної освіти в Україні».
Концептуальні засади категорійного синтаксису української мови як
фундаменту розвитку сучасної граматичної теорії професор Н. Л. Іваницька
апробує, поглиблює й розвиває в курсах «Сучасні теорії категорійної
граматики», «Словесна номінація денотатів в українській та англійській
мовах». Разом із молодими дослідниками, аспірантами, здобувачами,
магістрантами аналізує мовні матеріали українського й англійського
дискурсу. Результатом такої роботи є низка наукових розвідок,
опублікованих у всеукраїнських фахових виданнях, університетському
збірнику «Наукові записки. Серія: Філологія», який вона заснувала в 1999 р. і
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є головним редактором (вийшло 15 випусків), інститутському збірнику
«Філологічні студії» та кафедральному збірнику «Методичний пошук
учителя-словесника».
Визнанням наукових здобутків, досягнутих успіхів творчого наукового
колективу граматичної школи Н. Л. Іваницької є результати конкурсного
відбору

проектів

фундаментальних

досліджень

на

2012-2014

pp.,

проведеного Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. її
науковий проект «Повнозначні слова української та англійської мов:
семантика, функції» оцінено високим балом і включено до держбюджетної
тематики фундаментальних досліджень (Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України № 1241 від 28.10.2011 р.).
Вагомим життєвим надбанням професора Н. Л. Іваницької є її друга
базова

освіта

«Англійська

мова».

Екстраполяція

наукових

ідей

категорійної граматики української мови на систему англійської мови
(зокрема на синтагматику повнозначних слів), сприяла виданню низки
навчальних словників-довідників, які склали потрібну джерельну базу для
нових навчальних курсів, а також для подальших наукових розвідок у
плані вивчення номінацій відповідних денотатів словоназв української та
англійської мов.
Професор Н. Л. Іваницька завжди дбала про те, щоб власні наукові
напрацювання й результати наукових пошуків учнів мали практичну
цінність у підготовці висококваліфікованих фахівців – учителів-філологів
та майбутніх науковців. Тому невід'ємною складовою такої підготовки
вона вважає впровадження результатів наукових досліджень у практику
вивчення української мови в різних типах навчальних закладів.
Проблематика досліджень керівника та провідних учених-граматистів
поглиблюється в наукових пошуках магістрантів, аспірантів, у науководослідній роботі з обдарованими студентами старших курсів.
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Наукові інтереси, світоглядна позиція доктора філологічних наук,
професора Ніни Лаврентіївни Іваницької постійно зорієнтовані на
розв'язання

низки

комплексний

підхід

актуальних
до

проблем

аналізу

мовних

сучасної

лінгвістики,

реальностей,

на

отримання

обґрунтованих, переконливих і нестандартних висновків у її численних
дослідженнях.
Сьогодні професор Н. Л. Іваницька – широко знаний учениймовознавець, один із провідних синтаксистів України, завідувач кафедри
германської та слов'янської філології Інституту іноземних мов, професор
кафедри української мови Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського, головний редактор збірника
наукових праць «Наукові записки. Серія: Філологія (Мовознавство)»,
член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських
дисертацій Д 05.053.01 у Вінницькому державному педагогічному
університеті

імені

Михайла

Коцюбинського,

член

ученої

ради

університету, член ученої ради Інституту філології й журналістики
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського .
Плідну наукову роботу Ніна Лаврентіївна успішно поєднує з
педагогічною діяльністю. Вона входить до складу науково-методичної
ради

університету,

здійснює

наукове

керівництво

аспірантами,

магістрантами. На високому теоретико-методичному рівні читає лекції,
інноваційно проводить практичні заняття, користується заслуженим
авторитетом у колег та студентів як досвідчений і вимогливий викладач.
За довготривалу, самовіддану, відповідальну й добросовісну науковопедагогічну діяльність професорові Н. Л. Іваницькій присвоєно почесні
звання: Відмінник освіти (1990 р.), Заслужений працівник освіти України
(1997 p.), Почесний працівник Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського (2004 p.).
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10 січня
65 років від дня народження
Антонюк Микола Степанович
кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології
Заслужений працівник Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського
Антонюк

Микола

Степанович

народився

10 січня 1950 року в селі Великий Митник
Хмільницького району Вінницької області. В 1967
році

закінчив

із

золотою

медаллю

Великомитницьку середню школу, цього ж року
вступив на 1-й курс філософського факультету
Київського

державного

університету

ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Психолог.
Викладач психологічних дисциплін», який закінчив в 1972 році. З 1972
року по 1975 рік навчався в аспірантурі при кафедрі загальної та
інженерної

психології

Київського

державного

університету

ім. Т. Г. Шевченка. З жовтня 1975 року – старший викладач кафедри
психології

Вінницького

державного

педагогічного

інституту

ім. М. Островського.
В 1978 році М. С. Антонюк захистив кандидатську дисертацію.
З 1981 року доцент кафедри психології, а з 1984 року по 1997 рік і з
2000 року по 2004 рік - завідувач кафедри психології Вінницького
державного педагогічного університету.
З 2004 року – доцент кафедри психології Вінницького державного
педагогічного університету ім. М. Коцюбинського.
В 2002 році Микола Степанович нагороджений знаком «Відмінник
Освіти України», а також йому присвоєне звання «Заслужений працівник
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Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського».
18 березня
55 років від дня народження

Матяш Ольга Іванівна
доктор педагогічних наук,
доцент кафедри математики
і методики навчання математики
Народилася

Ольга

Іванівна

в

сім’ї

невтомних трудівників в селі Станіславчик
Ставищанського

району

Київської

області.

Батьки змалку прищепили доньці любов до
праці, почуття відповідальності перед людьми.
Згодом родина переїхала до Вінниці.
У 1977 році Ольга Іванівна закінчила із
золотою медаллю Вінницьку середню школу
№ 8. Вона навіть не вагалася, куди буде вступати, для себе твердо
вирішила, що хоче бути вчителем математики, адже не уявляла свого
життя без математики і спілкування з дітьми.
Закінчивши

з

відзнакою

фізико-математичний

факультет

Вінницького державного педагогічного інституту, здобула фах
вчителя математики. Спочатку вчителювала в сільській школі на
Немирівщині, а згодом працювала у Вінницькому професійнотехнічному училищі № 11.
З 1989 р. Ольга Іванівна працює асистентом кафедри алгебри і
методики викладання математики на рідному фізико-математичному
факультеті. Керівництво інституту оцінило прагнення та схильність
молодого асистента до наукових досліджень, і у 1991 році Ольга
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Іванівна стала аспіранткою кафедри елементарної математики і
методики

викладання

математики

Київського

педагогічного

університету імені М. П. Драгоманова.
У 1995 році О. І. Матяш успішно захистила кандидатську
дисертацію і повернулася на рідну кафедру. Відтоді плідно працює на
різних посадах: старшого викладача, доцента, завідувача кафедри. За
сумісництвом викладала математику в класах поглибленого навчання
математики в школі № 27 м. Вінниці, в обласному фізикоматематичному ліцеї. Доцент О. І. Матяш є провідним фахівцем в
університеті з методики викладання математики: читає лекції,
проводить практичні заняття, лабораторні роботи, керує педагогічною
практикою

студентів,

керує

дипломними

роботами

студентів

математичних спеціальностей та студентів магістратури. З 2003 по
2012 рік Ольга Іванівна була завідувачем кафедри алгебри та
методики викладання математики.
Нині на кафедрі математики та методики навчання математики
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського сформована наукова школа, що успішно здійснює
наукові дослідження в галузі методики навчання математики.
Зокрема, досягнення методичної школи в дослідженні проблем
організації ефективної підготовки вчителів математики в умовах
розвитку вищої освіти добре відомі в Україні. Очолює методичну
школу кандидат педагогічних наук, доцент Ольга Іванівна Матяш.
Вона є автором монографії, багатьох методичних посібників (близько
30),, має понад 150 наукових праць, з них більше 35 у фахових
виданнях із списку ВАК України. В травні 2014 року О. І. Матяш
успішно захистила в Києві дисертацію на здобуття наукового ступеня
доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та
методика навчання (математика)». Під керівництвом доцента Матяш
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шестеро молодих науковців (Л. Ф. Михайленко , Л. П. Гусак ,
А. Л. Воєвода, Л. Й. Наконечна, Л. П. Половенко, О. А. Стахова)
підготували і захистили кандидатські дисертації за спеціальністю
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Ольга Іванівна Матяш
часто виступає як офіційний опонент кандидатських дисертацій у
спеціалізованих

учених

радах

Національного

педагогічного

університету імені М. П. Драгоманова, Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
За ініціативою і під керівництвом О. І. Матяш проведені
Всеукраїнська науково-методична конференція «Стан та перспективи
підготовки вчителя математики в Україні» (грудень 2009 р.) та
міжнародна

науково-практична

конференція

«Проблеми

та

перспективи фахової підготовки вчителя математики» (квітень 2012
р.). Наукова методична школа О. І. Матяш визнана в Україні як один
із основних методичних центрів поряд із Києвом (В. О. Швець ),
Донецьком (О. І. Скафа ), Черкасами (Н. А. Тарасенкова ).
Доцент О. І. Матяш є одним із керівників наукового дослідження
із

держбюджетної

тематики

«Теоретико-методологічні

основи

моделювання освітнього середовища з метою оптимізації методичної
підготовки вчителя математики». Під її керівництвом працює науководослідна лабораторія змісту і методів методичної підготовки вчителя
математики.
За творчу працю у підготовці педагогічних кадрів та активну
участь у науково-методичній роботі Ольга Іванівна нагороджена
знаком

«Відмінник

освіти

України»,

Почесними

грамотами

Міністерства освіти і науки України, Вінницької обласної державної
адміністрації
державного

та

управління

педагогічного

освіти

і

грамотами

університету

Коцюбинського.
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імені

Вінницького
Михайла

23 березня
55 років від дня народження

Поліщук Володимир Миколайович
старший викладач
кафедри теорії і методики спорту
В. М. Поліщук народився 23 березня 1960
року в с. Повчино Новоград-Волинського
району Житомирської області. В 1967 році
пішов у перший клас Повчинської восьмирічної
школи, а в 1975 році в 9 клас Калинівської
середньої школи, яку закінчив в 1977 році. З
1977 по 1978 рік навчався в Корецькому
СПТУ-7 Рівненської області за спеціальністю «Тракторист-машиніст
широкого профілю», яке закінчив з відзнакою. З 1978 по 1980 рік
служив у лавах Радянської армії. Після демобілізації в 1980 році
вступив

на

перший

курс

факультету

фізичного

виховання

Вінницького державного педагогічного інституту імені Миколи
Островського. В 1984 році отримав кваліфікацію вчителя фізичної
культури. З 1984 року і по теперішній час працює викладачем,
старшим викладачем кафедри спорту і спортивних ігор, кафедри
теорії і методики спорту.
Протягом

трудової

діяльності

Володимир

Миколайович

поєднував викладацьку, тренерську та громадську роботу.
З 1992 року Володимир Миколайович є тренером збірної
команди університету з волейболу (чоловіки). Під його керівництвом
збірна команда з волейболу була багаторазовим чемпіоном області
серед вишів. В 2007 році стала бронзовим призером VIII Універсіади
України. В 2008 році – бронзовим призером І Всеукраїнських
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студентських спортивних ігор. В сезонах 2007-2008 і 2008-2009 років
збірна ВДПУ стала переможцем Вищої студентської ліги України з
волейболу.
За роки тренерської діяльності Володимир Миколайович
підготував 2 майстрів спорту, 14 кандидатів у майстри спорту, понад
40 першорозрядників з волейболу. В. М. Поліщук – суддя І категорії з
волейболу.
Володимир Миколайович Поліщук є майстром спорту з хокею
на траві. Багаторазовий чемпіон України з хокею на траві,
двохразовий переможець літніх спортивних ігор України, дворазовий
володар кубку Європейських країн («Челенджер»). Має понад 40
наукових публікацій.
28 березня
60 років від дня народження

Кошолап Анатолій Степанович
кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри фізичного виховання,
майстер спорту з паверліфтингу та гирьового спорту
А. С. Кошолап – кандидат педагогічних
наук, майстер спорту з паверліфтингу та
гирьового спорту, старший викладач кафедри
фізичного виховання. 28 березня 2015 р.
Анатолію Степановичу виповниться 60 років.
На кафедрі фізичного виховання працює з
2001 року.
Навчався в аспірантурі з 2006 по 2009 роки.
Захистив дисертацію 17.03.09 р. і здобув науковий ступінь кандидата
педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Історія і методика
професійної освіти». Опублікував 7 наукових статей за темою
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дисертації, 4 з яких у фахових виданнях. Випустив у співавторстві зі
старшим викладачем Т. М. Дідик методичний посібник «Силові види
спорту», зі старшим викладачем М. І. Дмитровим – посібник «Фізичне
виховання як засіб фізичного вдосконалення студентів 1-4 курсів»,
розробив навчальні робочі плани, плани-конспекти по спеціалізації
паверліфтинг для студентів 1-4 курсів.
Читає лекції на 1,2,3,4 курсах з фізичного виховання. Проводить
практичні заняття із фізичного виховання та секційну роботу у
навчальній секції спортивного виховання з паверліфтингу. Бере участь
в організації і проведенні спортивних змагань: першість університету,
на чемпіонатах і кубках Вінницької області.
Спортсмени з паверліфтингу під керівництвом старшого викладача,
к.п.н., майстра спорту А. С. Кошолапа постійно займають призові
місця на змаганнях обласного та всеукраїнського рівнів. Анатолій
Степанович написав до збірника наукових праць викладачів інституту
фізичного виховання і спорту «Актуальні проблеми фізичного
виховання та методики спортивного тренування» статтю «Фізичне
здоров’я майбутніх учителів як соціально-педагогічні проблеми»,
підготував до друку робочу програму з оздоровчої атлетичної
гімнастики для студентів навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.
3 квітня
70 років від дня народження
Газінський Віталій Іванович
народний артист України, професор, почесний громадянин
м. Вінниці, почесний професор Одеської національної музичної
академії ім. А. В. Нежданової, завідувач кафедри хорового мистецтва
та

методики

музичного

виховання

Вінницького

педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського
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державного

Газінський Віталій
3 квітня

1945

року

Іванович народився
в

с.

Сербинівка

Старокостянтинівського району Хмельницької
області. У 1965 році закінчив Хмельницьке
музичне

училище

по

класу

хорового

диригування (диплом з відзнакою). У 1970 році
закінчив
ім. А. В.

Нежданової

(по

Одеську
класу

державну

хорового

консерваторію

диригування

проф.

Д. С. Загрецького). З 1971 по 1979 рік працював викладачем та
керівником хору Вінницького музичного училища ім. М. Леонтовича.
За цей час хор під його керівництвом неодноразово посідав призові
місця в творчих змаганнях між хорами музичних училищ колишнього
СРСР. Так, під час гастролей в Кабардино-Балкарії, хор було
відзначено

як

високомайстерний,

професійний

колектив,

а

В. І. Газінський був удостоєний почесного звання «Заслужений діяч
мистецтв КБАРСР».
З 1977 по 2003 рік – керівник Народної хорової капели
Вінницького державного педагогічного інституту. За цей час колектив
був неодноразовим лауреатом всесоюзних та республіканських
конкурсів.
З 1997 року – завідувач кафедри хорового мистецтва та
методики

музичного

виховання

Вінницького

державного

педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського.
З 1986 по 1994 рік – художній керівник Ансамблю пісні і танцю
«Поділля» Вінницької обласної філармонії.
Одночасно в 1984 році В. І. Газінський створює Вінницький
міський

камерний

«Вінниця»

–

хор.

Сьогодні Академічний

багаторазовий

лауреат
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та

камерний

володар

хор

«Гран-Прі»

міжнародних хорових конкурсів (Польща, Росія, Україна, Білорусь,
Болгарія, Угорщина, Італія, Франція). В1997 році хор був удостоєний
особистої аудієнції Папи Римського Іоанна-Павла ІІ.
Професор В. І. Газінський як керівник вищезгаданих хорових
колективів є пропагандистом української національної хорової
спадщини, класичної та духовної музики, активним провідником
Одеської (Пігровської) хорової школи. Колективами під його
керуванням було виконано більш як 300 творів, серед яких:
А. Вівальді «Gloria», С. Франк «Die Sieben Worte Jesu am Kreuz»,
В. Моцарт «Реквієм», Дж. Верді «Реквієм», Й. Брамс «Реквієм», Дж.
Орбан «Stabat Mater», Дж. Россіні «Messa Sollenelle», К. Орф «Карміна
Бурана», М. Леонтович «На русалчин великдень», Л. Бетховен фінал
симфонії

№

9, твори

сучасних українських

композиторів

–

М. Скорика, Г. Гаврилець, Є. Станковича, М. Шведа, М. Кучмета,
Л. Шукайло, І. Шамо та ін.
Серед його вихованців: доктор педагогічних наук, професор
Г. С. Тарасенко, кандидат педагогічних наук, доцент Н. Є. Кравцова,
Заслужені артисти України, доценти Т. О. Лозінська, В. Т. Бородулін,
К. Л. Дабіжа, Заслужені артисти України Л. В. Сушкевич,
Г. В. Король, В. А. Король, Заслужений артист Росії С. І. Майструк,
Заслужений артист України. лауреат міжнародних конкурсів, майстер
сцени Одеського національного оперного театру В. А.

Горай

Більшість

ВДПУ

вихованців

народної

хорової

капели

ім. М. Коцюбинського нині працюють керівниками самодіяльних та
дитячих хорових колективів, вокальних ансамблів в Україні та за її
межами.
За

значний

національного

особистий

мистецтва

та

внесок

в

розвиток

українського

високу

виконавську

майстерність

В. І. Газінський був удостоєний таких почесних нагород: звання
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«Заслужений працівник культури УРСР» (1983 р.), Почесна Грамота
Президії Верховної Ради УРСР (1991), звання «Народний артист
України» (1993 р.), Почесна Грамота МОН України (2002 р.), Почесна
відзнака «За заслуги перед Вінниччиною» (2010 р.).
4 травня
55 років від дня народження
Василевська-Скупа Людмила Павлівна
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хорового
мистецтва та методики
музичного виховання
Василевська-Скупа
кандидат

педагогічних

хорового

мистецтва

Людмила
наук,
та

Павлівна

доцент

методики

–

кафедри
музичного

виховання Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського. Після
закінчення в 1983 році Вінницького державного педагогічного
інституту ім. М. Островського до теперішнього часу працює в
університеті. В 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему
«Формування комунікативних умінь майбутніх учителів музики в
процесі фахової вокально-хорової підготовки».
Л. П. Василевська-Скупа – досвідчений фахівець, науковець,
вихователь студентської молоді, викладає навчальні дисципліни:
«Постановка голосу», «Методика вокальної роботи в школі», «Основи
фоніатрії і гігієни голосу».
Людмила Павлівна є автором понад 60 наукових і навчальнометодичних

праць,

комунікативної

серед

них

компетентності

–

монографія

майбутніх

«Формування

учителів

музичного

мистецтва», 28 наукових статей у провідних фахових виданнях і
збірниках наукових статей, методичні рекомендації для студентів,
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навчальні та робочі програми з навчальних дисциплін. Вона
досліджує

проблеми

педагогіки,

розвитку

музично-педагогічної
особистості

й

освіти,

творчої

вокальної

індивідуальності

майбутнього вчителя музичного мистецтва.
Л. П. Василевська-Скупа очолює навчально-методичну комісію
з постановки голосу.
6 травня
60 років від дня народження
Кириленко Неля Михайлівна
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри
інноваційних та інформаційних технологій в освіті
Кандидат педагогічних наук, старший викладач
Кириленко Неля Михайлівна закінчила математичний
факультет Чернівецького державного університету зі
спеціальності «Прикладна математика».
По

закінченні

університету

працювала

за

направленням програмістом обчислювального центру.
З 1985 до 2004 року –

вчителем інформатики у

Вінницькій середній школі № 25. Мала вищу категорію та звання
«старший учитель». За час роботи учителем створила перший, один з
найкращих кабінетів інформатики у місті Вінниці і області та
завідувала цим кабінетом.
З 1985 до 2004 року – вчителем інформатики у Вінницькій
середній школі № 25. Мала вищу категорію та звання «старший
учитель». За час роботи учителем створила перший, один з найкращих
кабінетів інформатики у місті Вінниці і області та завідувала цим
кабінетом.
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У 2003 році Н. М. Кириленко стала переможцем конкурсу
«Кращий навчально-методичний посібник року – 2003», який
проходив

у

рамках

акції

«Ярмарок

фахових

сподівань»

загальноміського проекту «Ім’я в освіті міста».
З 2004 року працювала асистентом кафедри інформаційних
технологій

та

інноваційних

методик

навчання

Вінницького

державного університету імені Михайла Коцюбинського.
У 2010 році Н. М. Кириленко захистила дисертацію на тему
«Педагогічні умови застосування комп’ютерних дидактичних ігор у
фаховій підготовці майбутніх учителів математики й інформатики» за
спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».
Працює старшим викладачем кафедри інноваційних та інформаційних
технологій в освіті. Має 29 наукових праць.
Неля Михайлівна Кириленко викладає дисципліни:
-

«Інформаційна безпека»;

-

«Мультимедійні засоби навчання»;

-

«Основи роботи з персональним комп’ютером»;

-

«Методика застосування комп’ютерних технологій під час

викладання загальноосвітніх дисциплін».
-

«Комп'ютерна техніка та методи математичної статистики».

-

«Основи інформатики з елементами програмування».

-

«Практикум із виробничого навчання (алгоритмізація)».

Н. М. Кириленко керує написанням курсових та дипломних
робіт з інформаційних технологій. Бере безпосередню участь у
розробці навчальних програм, написанні та підготовці до друку
навчально-методичної літератури.
За сумлінну, творчу працю нагороджена Почесною грамотою
Міністерства освіти і науки України та грамотами управління освіти
Вінницької міської ради.
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16 травня
50 років від дня народження
Кравцова Наталія Євгеніївна
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хорового
мистецтва та методики
музичного виховання
Наталія Євгеніївна – доцент кафедри
хорового мистецтва та методики музичного
виховання

Вінницького

державного

педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського
Н. Є. Кравцова закінчила Вінницький
державний

педагогічний

інститут

ім. М. Островського в 1986 році за спеціальністю «Музика». У
Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла
Коцюбинського працює з 1986 року.
В 1994 році закінчила аспірантуру Південноукраїнського
державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського та
захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
педагогічних наук на тему «Формування професійної готовності
майбутніх учителів музики в процесі творчої діяльності фольклорних
колективів».
Забезпечує

викладання

курсів

«Методика

музичного

виховання», «Основи мистецької педагогіки», «Диригування» та
курсу

«Хоровий

клас».

Здійснює

керівництво

педагогічною

практикою студентів у загальноосвітніх навчальних закладах і
курсовими та дипломними роботами студентів. Переважна більшість
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її студентів, які захистили дипломні роботи, рекомендовані до вступу
в аспірантуру.
Н. Є. Кравцова щороку бере участь у наукових конференціях та
методичних семінарах кафедри хорового мистецтва та методики
музичного

виховання,

постійно

працює

над

професійним

самовдосконаленням, вивчає передовий педагогічний досвід кращих
учителів та педагогів сучасності, використовує новітні художньопедагогічні технології на заняттях. Наталія Євгеніївна здійснює
керівництво

науково-дослідницькою

роботою

студентів,

керує

студентською науковою проблемною групою, готує студентів до
участі в регіональних та міжнародних наукових конференціях.
З 1997 року Наталія Євгеніївна є художнім керівником та
головним диригентом жіночої народної хорової капели Вінницького
державного педагогічного університету, яка в 2013 році стала
лауреатом ІІІ-го Всеукраїнського фестивалю-конкурсу хорового
мистецтва,

присвяченого

ювілею

Героя

України,

уславленого

диригента, видатного музичного діяча маестро Анатолія Авдієвського.
Вона постійно бере активну участь у всіх виховних заходах, що
проводяться в університеті.
У виховній роботі, головним чином, звертає увагу студентів на
виховання духовності, високої моральності, художнього смаку,
естетичних потреб, формування професійної та людської гідності.
Н. Є. Кравцова зарекомендувала себе висококваліфікованим
педагогом та здібним науковцем. Сумлінно ставиться до службових
обов'язків і користується повагою та авторитетом серед викладачів,
співробітників та студентів.
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26 травня
55 років від дня народження
Штепа Жанна Вікторівна
викладач кафедри хорового мистецтва та методики
музичного виховання
Свою професійну діяльність Ж. В. Штепа
розпочала

після

закінчення

Вінницького

музичного училища імені М. Леонтовича в
1979 р. в дитячій музичній школі смт. Шпиків
Вінницької області. У 1983 р. вступила до
Вінницького

державного

педагогічного

інституту ім. М. Островського, який закінчила з
відзнакою в 1987 р. У 1987 р. за направленням
працювала учителем музики в середній школі смт. Комсомольське
Вінницької області і, водночас, на музично-педагогічному факультеті
ВДПІ.
Ж. В. Штепа забезпечує викладання курсів: постановка голосу,
хорове диригування, практикум з шкільного пісенного репертуару та
хоровий клас. Здійснює керівництво навчальною та пропедевтичною
педагогічною практикою студентів. Протягом багатьох років була
куратором

студентських

академічних

груп,

які

відзначились

успішністю в навчанні та активною громадською роботою. Постійно
бере участь у підготовці студентів та проведенні державних іспитів з
хорового диригування, як художній керівник хору заочної форми
навчання.
Студенти хорового класу беруть участь у конкурсах та
фестивалях «Молоді голоси» та «Кращій за фахом», а також у
Всеукраїнських студентських олімпіадах.
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Жанна Вікторівна щороку бере участь в науково-методичних
семінарах. За роки роботи було розроблено та опубліковано значну
кількість науково-методичних праць, зокрема розроблено авторську
програму з курсу «Практикум з шкільного пісенного репертуару».
З 2010 р. виконує обов’язки голови профбюро.
Випускники класу Ж. В. Штепи успішно працюють в музичних,
загальноосвітніх, спеціальних навчальних закладах, школах мистецтв,
у вищих навчальних закладах України.
Жанна Вікторівна Штепа – висококваліфікований викладач з
великим досвідом практичної роботи, який постійно розширює
науковий та культурно-творчий потенціал, займається професійним
самоудосконаленням.
27 травня
50 років від дня народження
Фрицюк Василь Миколайович
викладач кафедри музикознавства та інструментальної
підготовки

«Спочатку ти пізнай учня, тоді він
зрозуміє тебе» - ось педагогічне кредо
викладача кафедри музикознавства та
інструментальної підготовки Інституту
педагогіки,

психології

та

мистецтв

Фрицюка Василя Миколайовича.
Василь Миколайович Фрицюк народився 27 травня 1965 року
в Барському районі Вінницької області. У 1986 р. закінчив Вінницьке
музичне училище ім. Миколи Леонтовича по класу баяна. Після
закінчення у 1991 р. Вінницького державного педагогічного інституту
ім. Миколи Островського отримав направлення на роботу викладачем
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кафедри теорії, історії музики та гри на музичних інструментах
музично-педагогічного

факультету

конкурсу

на

виконавців

як

народних

лауреат

Всеукраїнського

інструментах

(1988

р.).

Неодноразово проходив стажування в Державній академії керівних
кадрів культури і мистецтв (ДАКККіМ).
Василь Миколайович викладає основний музичний інструмент
(баян, акордеон), концертмейстерський клас, додатковий музичний
інструмент.
В. М. Фрицюк є автором понад десяти публікацій, методичних
рекомендацій.

Серед

його

професійних

інтересів

–

музична

педагогіка, методика викладання гри на баяні. Він постійно бере
участь у наукових конференціях; належно проводить організаційнометодичну і виховну роботу серед студентів. Під його керівництвом
студент Інституту педагогіки, психології і мистецтв (2013 р.) став
лауреатом другої премії на міжнародному конкурсі виконавців,
V Міжнародному

конкурсі

баяністів-акордеоністів

«InterSvitiaz

accomusik–2013», який відбувся 22-25 травня 2013 року в Інституті
мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки. Отримав спеціальний диплом за виховання лауреата.
Візитівкою викладача є концерти класу (зокрема, останній, у 2013
році «Баян: від класики до сучасності») та відкриті заняття з
основного музичного інструмента. Від дирекції інституту педагогіки,
психології та мистецтв та ректорату університету має подяки за успіхи
у підготовці педагогічних кадрів.
Василь Миколайович активно займається громадською роботою
у творчих колективах міста, зокрема співпрацює з вокальним
колективом підприємства УТОС «Барви Поділля». Цей колектив
досить плідно працює, веде активну концертну діяльність на
мистецьких майданчиках міста та області, щороку бере участь у
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всеукраїнських конкурсах та фестивалях у містах Києві та Євпаторії,
де займає призові місця, про що свідчать численні грамоти та
нагороди.
У 2014-2015 навчальному році В. М. Фрицюк відзначатиме 24
роки роботи у ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського.
5 червня
55 років від дня народження

Яцко Володимир Васильович
старший викладач кафедри фізичного виховання
Яцко Володимир Васильович народився 5 червня
1960 року. У 1977 р. закінчив Вінницьку СШ № 8 і
вступив до Вінницького педагогічного інституту на
факультет фізичного виховання.
У 1981 році закінчив інститут з відзнакою і
працював вчителем фізичного виховання у СШ № 21
м. Вінниці.
Володимир Васильович працює на кафедрі фізичного виховання
Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла
Коцюбинського з 1983 року. Проводить практичні заняття із
фізичного виховання та заняття в навчальній секції спортивного
виховання з легкої атлетики. Бере активну участь у науково-дослідній,
навчально-методичній

роботі

кафедри.

Щорічно

є

активним

учасником всеукраїнських та міжнародних науково-практичних
конференцій. Має більше 20 наукових публікацій, у співавторстві три
навчально-методичні

посібники,

затвердив

тему

кандидатської

дисертації, працює як здобувач.
В. В. Яцко на громадських засадах тривалий час виконує
обов’язки заступника декана-директора зі спортивно-масової роботи в
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інституті педагогіки, психології і мистецтв. Успішно займається
тренерською роботою з легкої атлетики. За роки невтомної праці
Володимир Васильович підготував більше 100 студентів масових
розрядів, серед його вихованців є призери обласних і Всеукраїнських
змагань.
7 червня
55 років від дня народження
Пилипенко Тетяна Іванівна
старший викладач кафедри правознавства
Пилипенко Тетяна Іванівна народилася 7 червня
1960 р. в с. Остропіль Старокостянтинівського району
Хмельницької області.
У 1977 р. закінчила Остропільську середню
школу.
1982

р

закінчила

юридичний

факультет

Львівського державного університету імені І. Франка.
Після університету працювала завідувачем Загального відділу
Підволочиського райвиконкому Тернопільської області.
З 9 березня 1988 р. працювала на посаді асистента, старшого
викладача на кафедрі історії Вінницького державного педагогічного
університету імені М. Коцюбинського. З вересня 2004 р. переведена
на посаду старшого викладача кафедри правознавства Інституту
історії, етнології і права.
Т. І. Пилипенко – автор близько 20 наукових та навчальнометодичних праць, серед яких методичні рекомендації, статті у
наукових фахових виданнях.
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13 червня
60 років від дня народження
Тарасенко Галина Сергіївна
завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти. Доктор
педагогічних наук, професор. Дійсний член Академії педагогічних і
соціальних наук (Росія, м. Москва), член-кореспондент
Міжнародної академії наук педагогічної освіти (Росія,
м. Москва). Відмінник освіти України.

Народилася 13 червня 1955 року в м. Вінниця у
сім’ї військовослужбовця. Навчалась у Вінницькій
СЗОШ № 7. У роки шкільного навчання виявила
хист до художньо-естетичної діяльності. У 1978
році закінчила з відзнакою музично-педагогічний
факультет Вінницького державного педагогічного
інституту ім. М. Островського. Згодом отримала
другу

вищу

освіту,

закінчивши

факультет

практичної психології Вінницького обласного
інституту післядипломної освіти (2004).
Трудову

діяльність

у

Вінницькому

державному

педагогічному

університеті розпочала в 1978 році, пройшовши шлях від асистента до
професора (2001). Отримала системну наукову підготовку. Успішно
закінчила аспірантуру, а згодом і докторантуру Українського науководослідного інституту педагогіки (м. Київ). У 1985 році захистила
кандидатську дисертацію «Формування у молодших школярів
естетичного ставлення до природи» (наук. керівник – д.п.н.
Н. Є. Миропольська). У 1996 році захистила докторську дисертацію
«Формування

естетико-екологічної

консультант – акад. С. У. Гончаренко).
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культури

вчителя»

(наук.

З 1980 року працює на кафедрі педагогіки і методики початкового
навчання (нині дошкільної та початкової освіти). За сумісництвом
працювала вчителем музики в початкових класах СЗОШ № 33
м. Вінниці.
З 1996 року завідує кафедрою дошкільної та початкової освіти.
Доклала багато зусиль до перетворення кафедри в одну з найкращих у
Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла
Коцюбинського. Відкрила магістратуру зі спеціальності «Початкова
освіта», розпочала при кафедрі підготовку аспірантів і докторантів.
Започаткувала при

кафедрі

спеціальність «Дошкільна освіта».

Створила і донині керує науковою школою з гуманітаризації
початкової освіти. У результаті системної науково-організаційної
роботи підготувала міцний науковий колектив однодумців, виховавши
12 кандидатів педагогічних наук. Нині кафедру добре знають в
Україні

за

чисельними

публікаціями,

щорічними

перемогами

студентів у республіканських олімпіадах і конкурсах. З ініціативи
Г. С. Тарасенко кафедра налагодила плідні наукові зв’язки з
освітянами Польщі, Білорусії, Литви, Румунії.
Галина Сергіївна успішно займається науковою діяльністю.
Коло її наукових інтересів: теоретико-методологічні і методичні
аспекти впровадження екологічної етики і естетики в систему
професійної освіти вчителя; створення особистісно зорієнтованих
технологій виховання дошкільників і молодших школярів засобами
природи і мистецтва. У контексті даної проблематики опублікувала
більше 250 публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях (5
монографій, близько 20 посібників, більше 150 статей). Найбільш
відомі: «Дивосвіт: уроки естетико-екологічної культури» (1995 р.);
«Екологічна естетика в системі професійної підготовки вчителя» (1997
р.); «Паросток: методика гуманістичного виховання школярів засобами
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природи» (2003 р.); «Росинка» (2006 р.); «Взаємозв’язок естетичної та
екологічної підготовки вчителя в системі професійної освіти» (2006
р.); «Навчаємо пізнавати природу: позакласна виховна робота з
молодшими школярами» (2008 р.; «Відкрийте дітям дивосвіт природи:
порадник для батьків з виховання душі і серця дитини» (2008 р.) та ін.
Г. С. Тарасенко створила і очолювала (2010-2012 рр.)
спеціалізовану вчену раду К.05.053.02 зі спеціальності 13.00.07
«Теорія і методика виховання». Член докторської спеціалізованої
вченої ради Д.05.053.01 зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика
професійної освіти». Член експертної комісії з освіти (ДАК України);
член

комісії

з

питань

інноваційної

діяльності

і

дослідно-

експериментальної роботи загальноосвітніх учбових закладів (МОН
України); член редколегій низки наукових і науково-методичних видань в
галузі педагогічних наук («Дошкільне виховання», «Учитель початкової
школи»; «Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського» та ін.)
1 липня
65 років від дня народження
Матвійчук Анатолій Якович
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної
освіти, економіки і безпеки життєдіяльності
Анатолій Якович Матвійчук народився
1 липня 1950 року на Вінниччині. З 1957 до 1967
року навчався в загальноосвітній школі
с. Самгородок Козятинського району, після
закінчення якої влаштувався на роботу
електромонтером до Вінницького державного
підшипникового заводу (ДПЗ-18).
У 18-річному віці був призваний на
військову службу. Після демобілізації з лав Радянської Армії в 1971
році вступив на підготовче відділення, а в 1972 році – на фізико-
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математичний факультет Вінницького державного педагогічного
інституту ім. М. Островського.
Отримавши диплом учителя фізики та електротехніки, у вересні
1976 року, був направлений
на роботу до Безименської
загальноосвітньої школи Козятинського району Вінницької області.
З 1977 р. до серпня 1978 р. А. Я. Матвійчук працював у
Гайсинській восьмирічній школі № 5 на посаді вчителя фізики, а з
вересня 1978 до серпня 1979 року спочатку технологом, пізніше –
майстром виробничої дільниці Гайсинської філії радіолампового
заводу «Бета». У жовтні цього року звільнився із займаної посади і
працював учителем фізики в Гайсинській середній загальноосвітній
школі № 6.
У 1980 році разом із сім’єю переїхав до м. Вінниці, де
влаштувався на посаду лаборанта кафедри загально-технічних
дисциплін Вінницького державного педагогічного інституту
ім. М. Островського.
Протягом 34 років працює у педінституті (нині університеті):
лаборантом (1980-1982 рр.), асистентом (1983-1990 рр.), старшим
викладачем (1991-1998 рр.), з 1998 року і донині – на посаді доцента.
Дисертацію на тему «Формування техніко-конструкторських
знань і вмінь учнів 7-9 класів» на здобуття вченого ступеня кандидата
педагогічних наук Анатолій Якович захистив у 1998 році. У цьому ж
році йому було присвоєне вчене звання доцента і переведено на
посаду доцента кафедри теорії і методики трудового та професійного
навчання.
З 2003 року працює на посаді доцента кафедри машинознавства
та основ виробництва Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського. Викладає навчальні
дисципліни:
«Електротехніка»,
«Теплотехніка»,
«Основи
автоматизації виробничих процесів», «Охорона праці в галузі освіти»;
керує дипломними роботами студентів та магістрантів, а також
педагогічною практикою студентів.
А. Я. Матвійчук працює над проблемою створення дистанційного
викладання загальної електротехніки для майбутніх вчителів фізики і
трудового навчання, а також над методикою використання ПК у
процесі вивчення технічних дисциплін. Має наукові статті,
надруковані у фахових виданнях, збірниках наукових праць тощо.
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Анатолій Якович віддає перевагу активному відпочинку –
захоплюється рибалкою, працею на дачній ділянці, конструюванням
знарядь для обробітку грунту тощо.
10 липня
65 років від дня народження
Кур’ята Володимир Григорович
доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри
біології Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського, один із провідних вітчизняних вчених в галузі
екзогенної регуляції онтогенезу рослин
Народився Володимир Григорович 10
липня 1950 року в місті Львів. Випускник
Вінницької фізико-математичної гімназії № 17.
Закінчив Одеський державний університет
ім. І. І. Мечникова за спеціальністю «біологія»,
спеціалізацією
«фізіологія
рослин».
Кваліфікація за базовою освітою - біолог,
викладач біології і хімії. З 1973 по 1980 рік працював на посаді
асистента кафедри фізіології рослин Одеського університету. В
1979 р. захистив кандидатську дисертацію «Роль біополімерів
рослинних клітинних оболонок виноградної лози в період осінньозимового спокою» зі спеціальності 03.00.12 «Фізіологія рослин» у
спеціалізованій вченій раді при Київському державному університеті
ім. Тараса Шевченка.
З 1980 р. працює у Вінницькому державному педагогічному
університеті на посадах старшого викладача, доцента кафедри
природничих наук, а з лютого 2000 р. на посаді завідувача кафедри
біології.
З 1996 по 1999 р. проходив підготовку у докторантурі при
Інституті фізіології рослин і генетики НАН України, у спеціалізованій
вченій раді якого у 1999 р. захистив докторську дисертацію на тему
«Фізіолого-біохімічні механізми дії ретардантів і етиленпродуцентів
на рослини ягідних культур». В 2003 р. йому присвоєно вчене звання
професора.
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Під керівництвом В. Г. Кур'яти захищено вісім кандидатських
дисертацій та виконується ще дві дисертаційні роботи. Він керує
держбюджетною темою «Фізіолого-біохімічні основи регуляції
морфогенезу
і
оптимізації
продукційного
процесу
сільськогосподарських культур за допомогою ретардантів і етилен
продуцентів».
В. Г. Кур'ята є членом спеціалізованих вчених рад по захисту
дисертацій при Інституті фізіології рослин і генетики НАН України та
Уманському державному аграрному університеті, членом редколегії
двох фахових видань: «Вісника Харківського національного аграрного
університету (Серія: Біологія)» і «Наукових записок Вінницького
державного педагогічного університету (Серія: Географія)», Головою
Вінницького відділення Товариства фізіологів рослин України. В
якості експерта МОНУ бере участь в акредитації спеціальності
«Біологія» ряду вузів; член секції «Біологія, біотехнології харчування»
Наукової ради МОН України. Автор понад 150 наукових праць.
Занесений на обласну Дошку пошани (2004 р.), Відмінник освіти
України (2006 р.). Визнаний «Людиною року» Вінниччини в номінації
«Діяч науки» (2003 р.)
23 липня
50 років від дня народження
Верещагіна-Білявська Олена Євгенівна
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музикознавства та
інструментальної підготовки

Олена Євгенівна Верещагіна-Білявська у
1984 р. з відзнакою закінчила Вінницьке
музичне училище імені М. Д. Леонтовича за
спеціальністю «Теорія музики». У цьому ж році
вступила до Донецького музично-педагогічного
інститут імені С. С. Прокоф’єва за
спеціальністю
«Музикознавство»,
який
закінчила у 1990 році з відзнакою.
У 1993 р. у спеціалізованій вченій раді
Київської національної музичної академії
імені П. І. Чайковського захистила дисертацію на здобуття наукового
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ступеня «кандидат мистецтвознавства» за спеціальністю «Музичне
мистецтво». Тема дисертації присвячена проблемам функціонування
старовинних жанрів у сучасній музиці.
З 1990 р. працює у Вінницькому державному педагогічному
університеті імені Михайла Коцюбинського на посаді викладача,
старшого викладача, а з 2002 р. – доцента.
Викладає музично-теоретичні та виконавські дисципліни для
студентів напряму підготовки «Музичне мистецтво». Керувала
написанням дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата
мистецтвознавства. Є автором низки наукових публікацій, навчальнометодичних посібників, навчальних програм з музично-теоретичних
дисциплін та ін.
За роки роботи була нагороджена почесними грамотами,
подяками і дипломами Міністерства освіти України, Вінницької
обласної державної адміністрації, Вінницької міської ради,
адміністрації педагогічного університету. Є лауреатом Подільської
літературно-мистецької премії «Кришталева вишня» за поетичні
тексти до збірки пісень «Наша мрія».
В якості лектора-музикознавця співпрацює з Вінницькою
обласною філармонією, а також є постійною ведучою концертів
Міжнародного фестивалю органної і камерної музики «Музика в
монастирських мурах».
3 серпня
60 років від дня народження
Каплінський Василь Васильович
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки

Василь Васильович Каплінський народився 2
серпня 1955 року.
У 1997 році закінчив філологічний факультет
Вінницького
педінституту
за
спеціальністю
«Вчитель російської мови та літератури».
Кандидат педагогічних наук з 1993 року.
Дисертацію захистив 2 липня 1993 року на засіданні
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спеціалізованої вченої ради Д 113.15.01 в Інституті педагогіки АНП
України. Стаж педагогічної роботи у виші – 30 років.
Основні етапи трудової та навчально-педагогічної діяльності:
23.08.1972 – 27.08.1973 року – старший вожатий Поповецької
СШ Барського району;
01.09.1973 – 15.08.1977 року – навчання у Вінницькому
педагогічному інституті;
15.08.1977 – 01.091982 року – заступник директора з навчальновиховної роботи Поповецької СШ Барського району;
01.09.1982 – 01.09.1983 року - асистент кафедри російської та
зарубіжної літератури;
01.09.1983 року – переведений на посаду асистента кафедри
російської мови;
01.10.1983 року – призначений заступником декана філологічного
факультету;
29.03.1984 року – вибраний на посаду старшого викладача
кафедри російської мови;
01.09.1985 року – переведений на посаду асистента кафедри
педагогіки;
30.01.1987 року – переведений старшим викладачем кафедри
педагогіки;
01.09.1989 – 01.10.1992 року – навчання в аспірантурі Інституту
педагогіки АПН України;
01.10.1992 року – зарахований старшим викладачем кафедри
педагогіки;
01.12.1994 року – переведений на посаду доцента кафедри
педагогіки на умовах строкового договору.
В. В. Каплінський читає лекційні курси з дисциплін: педагогіка,
основи педагогічної майстерності, методика виховної роботи, основи
виховної діяльності вчителя фізичної культури. Лекції та практичні
заняття відзначаються високим науковим та методичним рівнем.
Доцент В. В. Каплінський постійно вдосконалює свій науковий та
науково-методичний рівень, бере участь в міжнародних,
всеукраїнських та регіональних конференціях.
Василь Васильович з часу перебування на посаді доцента має 55
публікацій, з них 49 наукового та 6 – навчально-методичного
характеру. 9 наукових статей опубліковано у зарубіжних наукових
збірниках (м. Москва, м. Новосибірськ, м. Таганрог, м. Краснодар,
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Польща, Канада). Наукові праці В. В. Каплінського є популярними
серед студентів і учителів та активно використовуються у навчальновиховному процесі, а також при підготовці студентських олімпіад.
Доцент В. В. Каплінський регулярно проводить відкриті лекції,
практичні та лабораторні заняття. Їх аналіз дає змогу зробити
висновок про високий науковий та методичний рівень викладача. У
навчальній роботі В. В. Каплінський застосовує активні методи
навчання, новаторські ідеї, індивідуальний підхід до студентів,
мультимедійні засоби навчання, жодне заняття не проходить без їх
використання. Провідним напрямком його науково-методичної роботи
є забезпечення інтересу студентів до дисциплін педагогічного циклу.
Під його керуванням щорічно виконується 4-5 студентських
дипломних робіт.
Це здібний викладач та науковець, педагог-майстер, грунтовно
науково підготовлений. Активно займається науковою роботою,
залучає до неї студентів та аспірантів. Учасник багатьох міжнародних
всеукраїнських та регіональних конференцій. Зокрема лише у 2013
році Василь Васильович став учасником п’яти закордонних
міжнародних конференцій: м. Новосибірськ, м. Москва, м. Краснодар,
м. Таганрог (дві конференції).
Проводить відкриті лекції, які відзначаються високим науковим
та науково-методичним рівнем.
Серед колег по роботі та студентів користується авторитетом та
повагою. Інтелігентність, тактовність, чуйність – ці риси
характеризують В. В. Каплінського як викладача і як людину.
Визначається відповідальністю, дисциплінованістю, старанністю у
виконанні покладених на нього обов’язків.
Доцент Каплінський щорічно готує студентів до Всеукраїнської
олімпіади з педагогіки. Один з етапів такої підготовки – щорічний
загальноуніверситетський
конкурс педагогічної майстерності,
організатором якою він є вже двадцять п’ять років. З 2001 по 2005 рік
був членом журі Всеукраїнських олімпіад з педагогіки (м. Житомир,
м. Вінниця) Три роки підряд (2003, 2004, 2005 рр.) був успішним
організатором Всеукраїнської олімпіади з педагогіки на базі
Вінницького державного педагогічного університету.
Керує педагогічним театром при кафедрі педагогіки, в історії
якого – три постанови спектаклю «Як любити дітей» про подвиг
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польського педагога Януша Корчака за власно написаним сценарієм
за п’єсою В. Коростильова «Варшавський спалах»
Виступає з лекціями та бесідами з проблем виховання та
самовиховання серед учителів міста та області, студентів. У 2006 році
запрошувався у Житомирський педагогічний університет для читання
спецкурсу з проблем виховання з використанням сучасних технічних
засобів навчання.
Обладнав навчальну аудиторію № 138 з педагогічних дисциплін
сучасними
технічними
засобами
навчання,
які
успішно
використовуються на лекційних, практичних та лабораторних
заняттях.
Відібрав та тематично систематизував більше 100 відеоситуацій з
основних тем педагогіки, розробив програму інноваційного
державного екзамену з основ виховної діяльності вчителя фізичної
культури з використанням мультимедійних засобів навчання.
В. В. Каплінський - Відмінник Народної освіти України.
4 жовтня
50 років від дня народження
Яременко Олександр Іванович
кандидат наук з державного управління, доцент кафедри
правознавства

Яременко Олександр Іванович народився 4
жовтня 1965 р. в с. Дептівка Конотопського району
Сумської області.
У 1982 р. закінчив Дептівську середню школу.
1983-1985 рр. – проходив строкову військову службу
в лавах збройних сил СРСР (м. Керч).
Олександр Іванович отримав таку освіту:
-Київський національний університет імені Т. Шевченка –
1985-1991 рр.
-Тернопільська академія народного господарства – 2004 р.;
-Національна академія внутрішніх справ України – 2006 р.
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В 1999 р. О. І. Яременко захистив дисертацію в Національній
академії державного управління при Президенті України за
спеціальністю 25.00.01 «Теорія та історія державного управління».
З вересня 1991 р. працював на посаді асистента, старшого
викладача, доцента Вінницького державного педагогічного
університету імені М. Коцюбинського. У 1999 р. отримав вчене звання
доцента. З вересня 2004 р. переведений на посаду доцента кафедри
правознавства Інституту історії, етнології і права.
Автор близько 100 наукових та навчально-методичних праць,
серед яких монографії, навчальні посібники, статті у наукових
фахових виданнях.
5 жовтня
60 років від дня народження
Акімова Ольга Вікторівна
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки

Ольга Вікторівна - випускниця філологічного
факультету Вінницького державного педагогічного
інституту імені Миколи Островського. З 1978 р.
викладає на кафедрі педагогіки університету.
Закінчила
аспірантуру
в
Київському
педагогічному інституті іноземних мов та у 1988
році захистила кандидатську дисертацію на тему
«Педагогічне стимулювання всебічного розвитку
особистості студента».
У період з1988 – по 2000 рр. – старший викладач, а згодом доцент
кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного
університету.
Упродовж 2000 – 2003 рр. - докторант кафедри педагогіки ВДПУ.
У 2010 р. захистила докторську дисертацію на тему «Теоретикометодичні засади формування творчого мислення майбутнього
вчителя в умовах університетської освіти».
Ольга Вікторівна керує науковою роботою аспірантів та
докторантів. Підготувала 7 кандидатів наук. Член Спеціалізованої
вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій у
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Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла
Коцюбинського.
Наукові дослідження О. В. Акімової охоплюють проблеми
формування творчої особистості майбутнього вчителя.
Ольга Вікторівна – автор понад 90 публікацій.
20 жовтня
55 років від дня народження
Шахов Володимир Іванович
доктор педагогічних наук,
професор кафедри психології
Народився 20 жовтня 1960 р. в
с. Семереньки Тростянецького р-ну на
Сумщині.
У 1968 р. вступив до 1 класу
Семереньківської 8-річної школи, яку
закінчив в 1976 року з Похвальною
грамотою.
У 1976 р. вступив до Лебединського педучилища
імені А. С. Макаренка, яке закінчив у 1980 році, отримавши диплом з
відзнакою.
У 1980 році вступив до Київського державного педінституту
ім. М. Горького, який закінчив у 1985 році, отримавши диплом
викладача-дослідника з педагогіки та психології.
У 1985 році був направлений до Дніпропетровського педучилища
на посаду викладача психології та педагогіки.
У листопаді 1985 році був призваний до лав Радянської Армії.
Протягом 1985-1987 рр. проходив службу у ВВ (пожежна охорона)
м. Москви.
У травні 1987 року звільнений з лав Радянської Армії.
01.08.1987 р. зарахований асистентом кафедри педагогіки
Вінницького державного педагогічного інституту згідно направленню
Міністерства освіти УРСР.
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З 1989 по 1992 рік навчався в аспірантурі Київського державного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
У 1992 році захистив кандидатську дисертацію з педагогіки на
тему «Формування педагогічного мислення у студентів педвузів» з
спеціальності 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки».
01.09.1992 р. - прийнятий на посаду старшого викладача кафедри
педагогіки згідно направленню Міністерства освіти України.
01.12.1994 р. - переведений на посаду доцента кафедри
педагогіки на умовах строкового договору з 01.12.94 по 01.12.1998 рр.
Вінницького державного педагогічного університету.
01.11.1999 р. - звільнений з посади доцента кафедри педагогіки за
власним бажанням ст. 38 КЗпП України у зв’язку з вступом до
докторантури.
01.11.2002 р.- прийнятий на посаду доцента кафедри педагогіки
на умовах строкового договору у зв’язку з закінченням терміну
навчання в докторантурі.
У 2008 році захистив докторську дисертацію з педагогіки на тему
«Теоретико-методологічні

засади

базової

педагогічної

освіти

майбутніх учителів» з спеціальності – 13.00.04 «Теорія і методика
професійної освіти».
03.03.2009 р. - переведений на посаду професора кафедри
педагогіки на умовах контракту по 03.03.2011 як обраний за
конкурсом.
З 2012 по 2013 рік працював завідувачем кафедри психології
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського.
У 2009 році нагороджений відзнакою МОН України «Відмінник
освіти».
Під керівництвом Володимира Івановича Шахова захищено 6
кандидатських дисертацій.
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З 1999 року працює в редакційній колегії (заступник головного
редактора) збірника наукових праць «Наукові записки Вінницького
державного

педагогічного

університету.

Серія:

Педагогіка

і

психологія». З 2010 року – головний редактор.
В даний час є членом 2-х спеціалізованих вчених рад.
21 жовтня
50 років від дня народження
Лаврінчук Ольга Василівна
заступник декана-директора з навчально-методичної роботи,
старший викладач, доцент кафедри хорового мистецтва
та методики музичного виховання
Ольга Василівна Лаврінчук – старший
викладач

кафедри

хорового

мистецтва

та

методики музичного виховання.
Працює на кафедрі хорового мистецтва та
методики музичного виховання Вінницького
державного педагогічного університету імені
Михайла

Коцюбинського

з

1988

року

концертмейстером (1988-1993 рр.), викладачем (1993-2005 рр.) та
старшим викладачем ( з 2005 р. і донині). Викладає курс методики
музичного виховання, хорового диригування, хорового класу, керує
курсовими роботами, педагогічною практикою студентів заочної
форми навчання. З 2013 року є керівником Народної хорової капели
ВДПУ.
За період роботи проявила себе як кваліфікований викладач та
дисциплінований працівник, постійно працює над підвищенням
власного професійного рівня та педагогічної майстерності. З 2011
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року виконує обов’язки заступника декана-директора Інституту
педагогіки, психології і мистецтв.
Користується повагою та авторитетом серед колег та
студентів факультету.
11 листопада
55 років від дня народження

Черниш Михайло Степанович
викладач кафедри фізичного виховання
Михайло

Степанович

народився

11 листопада 1960 року у Тульчинському районі
на Вінниччині.
В

1978

році

закінчив

Суворовську

середню школу Тульчинського району.
З 1979 р. по 1981 р. проходив службу в
Збройних Силах Радянської Армії.
У 1982 р. вступив до Вінницького педагогічного інституту на
факультет фізичного виховання.
З 1986 по 1989 рр. працював у Тульчинському районі в
с. Суворівському військовим керівником.
У 1989 р. був прийнятий на кафедру фізичного виховання
викладачем, де пропрацював до 1992 року.
З 1992 по 2001 роки працював тренером-викладачем з
волейболу у Тульчинській спортивній школі для дітей-сиріт.
У 2001 році М. С. Черниш був прийнятий на кафедру фізичного
виховання на посаду лаборанта. У 2007 р. переведений на посаду
викладача.
Михайло Степанович проводить практичні заняття із фізичного
виховання та заняття в навчальній секції спортивного виховання з
волейболу. На громадських засадах виконує обов’язки заступника
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декана зі спортивно-масової роботи на природничо-географічному
факультеті.
Студенти факультету, яких навчає М. С. Черниш, беруть участь
у всіх змаганнях, що проводяться в університеті, і завжди посідають
призові місця.
Бере участь у науковій та науково-методичній роботі кафедри,
опублікував понад 20 наукових праць. Видано у співавторстві
методичні рекомендації для викладачів, тренерів та студентів:
«Самостійна робота над удосконаленням техніки футболу» та
навчально-методичний

посібник

«Фізична

контроль».
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культура.

Експрес-

Алфавітний покажчик
Акімова Ольга Вікторівна, 12,
51
Антонюк Микола Степанович,
5, 22
Антонюк Олена
Олександрівна, 12
Бак Сергій Миколайович, 11
Баліцька Ольга Сергіївна, 9
Безносюк Наталія Сафронівна,
9
Белінська-Руденко Ольга
Петрівна, 11
Белінський Віктор
Миколайович, 13
Білозерська Ганна Олегівна, 9
Білуха Марія Василівна, 5
Блажко Аліна Віталіївна, 5
Блащук Ольга Павлівна, 10
Богуславська Вікторія
Юріївна, 13
Василевська-Скупа Людмила
Павлівна, 7, 31
Верещагіна-Білявська Олена
Євгенівна, 9, 46
Вишивана Наталія
Володимирівна, 6
Візнюк Інесса Миколаївна, 6
Віннічук Алла Петрівна, 11
Габа Ірина Миколаївна, 10
Газінський Віталій Іванович, 7,
28
Голюк Оксана Анатоліївна, 10
Давидюк Марина
Олександрівна, 11
Дідовик Микола
Володимирович, 9
Дмітренко Наталя Євгеніївна, 5
Драчук Андрій Іванович, 5, 14
Думенко Вікторія Петрівна, 10
Дяченко Анна Анатоліївна, 7
Заїчко Володимир
Олесандрович, 11

Захарченко Наталія Вікторівна,
6
Іваницька Ніна Лаврентіївна,
5, 15
Каленич Володимир
Миколайович, 10
Каплінський Василь
Васильович, 10, 47
Квасневська Олена
Олександрівна, 7
Кириленко Неля Михайлівна,
8, 32
Комарівська Надія Олегівна,
10
Кононенко Валерій
Васильович, 11
Корінний Володимир Іванович,
6
Кошолап Анатолій
Степанович, 6, 27
Кошолап Олександр
Федорович, 5
Кравцова Наталія Євгеніївна,
8, 34
Кривошея Тетяна Михайлівна,
11
Кротов Костянтин Вікторович,
5
Кузьминський Олександр
Анатолійович, 7
Кур’ята Володимир
Григорович, 9, 45
Куцевол Ольга Миколаївна, 9
Лаврінчук Ольга Василівна,
12, 54
Мазур Інна Віталіївна, 10
Матвійчук Анатолій Якович, 9,
43
Матяш Ольга Іванівна, 6, 23
Мельник Людмила Вікторівна,
7
Міщенко Ірина Юріївна, 12
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Моклюк Микола Олексійович,
8
Нестерович Богдан Іванович,
11
Павликівська Наталія
Михайлівна, 13
Пахальчук Наталя
Олександрівна, 12
Пилипенко Тетяна Іванівна, 8,
40
Поліщук Володимир
Миколайович, 6, 26
Потапова Тетяна Андріївна, 13
Присяжнюк Лариса Андріївна,
11
Рогач Тетяна Іванівна, 6
Савчук Тетяна Василівна, 9
Сакалова Галина
Володимирівна, 8
Салацінська Діана
Анатоліївна, 12
Семко Майя Іванівна, 5
Степанчук Юрій Степанович, 7
Страшевська Лариса
Володимирівна, 13
Тарасенко Галина Сергіївна, 8,
41

Теклюк Ганна Петрівна, 10
Утешева Наталія Михайлівна,
6
Фрицюк Василь Миколайович,
8, 37
Цибуля Марія Петрівна, 10
Черниш Михайло Степанович,
13, 55
Чорновіл Ірина Анатоліївна, 7
Чухрій Інна Володимирівна, 9
Шатковська Ірина
Станіславівна, 5
Шахов Володимир Іванович,
12, 52
Швець Ірина Борисівна, 12
Шимкова Ірина Вікторівна, 12
Шпортун Оксана Миколаївна,
6
Шролик Ганна Павлівна, 13
Штепа Жанна Вікторівна, 8, 36
Шульга Галина Борисівна, 10
Яременко Олександр Іванович,
12, 50
Яцко Володимир Васильович,
8, 39
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