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Від укладача

Шановні читачі! Пропонуємо вашій увазі чергове видання з серії
«Педагоги Вінниччини». Довідник присвячений викладачам, провідним
науковим працівникам Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського.
Видання складається з розділів:
 хронологічна таблиця;
 матеріали про ювілярів.
На допомогу читачам надано іменний покажчик.
Довідник адресований викладачам, студентам, аспірантам, всім, хто
цікавиться питаннями освіти та краєзнавства.
При викладенні матеріалу збережено авторський стиль.
Колектив бібліотеки висловлює щиру подяку працівникам кафедр
університету та ювілярам за надану інформацію.
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Ювіляри 2016 року
Січень
2 – Кириєнко Тетяна Василівна
старший викладач кафедри біології

55 років

Чернова Ганна Василівна
кандидат наук, доцент кафедри географії

35 років

14 – Боровська Олена Олексіївна
асистент кафедри германської і слов’янської філології
та зарубіжної літератури

35 років

15 – Митурич Василь Максимович
старший викладач кафедри теорії
та методики спорту

65 років

16 – Галайдюк Микола Ананійович
доктор наук, завідувач кафедри
фізичного виховання

60 років

19 - Килівник Анатолій Миколайович
асистент кафедри психології

50 років

26 – Петров Олександр Олександрович
старший викладач кафедри германської і
слов’янської філології та зарубіжної літератури

40 років

30 – Сушкевич Ліна Василівна
старший викладач кафедри хорового мистецтва
та методики музичного виховання

65 років

Лютий
1 – Гордійчук Галина Борисівна
кандидат наук, доцент кафедри
інформаційних технологій та інноваційних
методик навчання

45 років

5

11 – Заболотний Володимир Федорович
доктор наук, професор, завідувач кафедри
фізики і методики навчання фізики,
астрономії

65 років

13 – Пойда Оксана Андріївна
старший викладач кафедри української літератури

55 років

Березень
5 – Поп Юрій Іванович
доктор наук, професор кафедри всесвітньої історії

80 років

20 – Крупка Віктор Петрович
кандидат наук, доцент кафедри
української літератури

40 років

27 – Ліва Наталія Валеріївна
кандидат наук, старший викладач кафедри
музикознавства та інструментальної підготовки

45 років

28 – Зарічанська Наталія Володимирівна
кандидат наук, старший викладач кафедри
методики навчання іноземних мов

35 років

Квітень
4 – Глазунова Тамара Володимирівна
кандидат наук, доцент, завідувач кафедри
англійської філології

55 років

14 – Бородулін Валентин Терентійович
доцент кафедри хорового мистецтва
та методики музичного виховання
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65 років

21 – Мозговий Олександр Васильович
кандидат наук, заступник декана-директора
з навчальної роботи, доцент кафедри фізики і
методики навчання фізики, астрономії

60 років

22 – Прушковська Наталія Наумівна
кандидат наук, доцент кафедри хорового
мистецтва та методики музичного виховання

75 років

25 – Бірюкова (Веретковська) Надія Володимирівна
кандидат наук, доцент кафедри географії

55 років

Зінько Юрій Анатолійович
кандидат наук, доцент, декан-директор
інституту історії, етнології і права

60 років

Травень
6 – Гороф’янюк Інна Валентинівна
кандидат наук, заступник декана-директора
з наукової роботи, доцент кафедри української мови

35 років

7 – Фрицюк Валентина Анатоліївна
кандидат наук, доцент кафедри музикознавства та
інструментальної підготовки

50 років

9 – Войнаровський Анатолій Володимирович
кандидат наук, доцент кафедри історії
та культури України

45 років

10 – Гудима Степан Антонович
кандидат наук, доцент кафедри теорії
і методики спорту

60 років

11 – Грінченко Тетяна Дмитрівна
кандидат наук, доцент кафедри музикознавства
та інструментальної підготовки
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50 років

12 – Хуртенко Оксана Вікторівна
кандидат наук, доцент кафедри
теоретико-методичних основ фізичного виховання

45 років

Ніколіна Інна Іванівна
кандидат наук, доцент кафедри всесвітньої історії

35 років

24 – Фурман Юрій Миколайович
доктор наук, професор, завідувач кафедри
медико-біологічних основ фізичного виховання
і фізичної реабілітації

70 років

26 – Кіт Галина Григорівна
кандидат наук, доцент кафедри дошкільної
та початкової освіти

55 років
Червень

6 – Рябоконь Ольга Володимирівна
кандидат наук, асистент кафедри географії

30 років

12 – Ніщук Галина Миколаївна
кандидат наук, доцент кафедри психології

65 років

Сарафинюк Петро Васильович
кандидат наук, доцент кафедри біології

55 років

19 – Глуханюк Віталій Миколайович
кандидат наук, старший викладач кафедри
технологічної освіти, економіки
і безпеки життєдіяльності

45 років

26 – Яцентюк Юрій Васильович
кандидат наук, доцент кафедри географії

40 років

28 – Імбер Вікторія Іванівна
кандидат наук, старший викладач кафедри
дошкільної та початкової освіти
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35 років

30 – Більська Ольга В’ячеславівна
кандидат наук, доцент кафедри дошкільної
та початкової освіти

40 років
Липень

3 - Паламарчук Ольга Миколаївна
кандидат наук, доцент кафедри психології

40 років

10 – Тодосієнко Наталія Леонідівна
старший викладач кафедри мистецької підготовки

50 років

15 – Прокопчук Людмила Володимирівна
кандидат наук, доцент кафедри методики філологічних
дисциплін і стилістики української мови

50 років

21 – Тютюн Любов Андріївна
кандидат наук, доцент кафедри математики
і методики навчання математики

40 років

26 – Волошина Оксана Василівна
кандидат наук, доцент кафедри педагогіки

45 років

Прадівлянна Людмила Миколаївна
кандидат наук, старший викладач кафедри
англійської філології

45 років
Серпень

4 – Лапшина Ірина Миколаївна
кандидат наук, вчений секретар,
доцент кафедри дошкільної та початкової освіти

55 років

7 – Поп Олена Юріївна
асистент кафедри методики навчання
іноземних мов

40 років
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10 – Абрамчук Василь Степанович
кандидат наук, професор університету,
доцент кафедри математики і
методики навчання математики

75 років

19 – Канський Володимир Станіславович
кандидат наук, доцент кафедри географії

40 років

29 – Баюрко Наталія Василівна
асистент кафедри біології

45 років
Вересень

5 – Хамська Неліна Болеславівна
кандидат наук, доцент кафедри педагогіки

60 років

10 – Губіна (Цуприк) Світлана Іванівна
старший викладач кафедри педагогіки

40 років

23 – Корольчук Анатолій Петрович
кандидат наук, старший викладач кафедри
медико-біологічних основ
фізичного виховання і фізичної реабілітації

40 років

Жовтень
14 – Лешко Уляна Орестівна
кандидат наук, заступник декана-директора
з виховної роботи, старший викладач кафедри
журналістики, реклами та зв’язків з громадскістю 35 років
27 – Хоронжевський Леонід Євгенович
викладач кафедри теорії і методики
основ фізичного виховання

55 років
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Листопад
7 – Сапогов Володимир Анатолійович
кандидат наук, доцент кафедри педагогіки

60 років

21 – Ткаченко Вікторія Іванівна
кандидат наук, старший викладач кафедри
української літератури

40 років

26 – Коломієць Дмитро Іванович
кандидат наук, доцент кафедри технологічної
освіти, економіки і безпеки життєдіяльності

65 років

Грудень
7 – Мозгальова Наталія Георгієвна
доктор наук, завідувач кафедри
музикознавства та інструментальної підготовки

55 років

15 – Гриб Віталій Іванович
кандидат наук, доцент кафедри філософії,
соціально-політичних дисциплін та етнології

55 років

18 – Жмуд Наталка Вікторівна
кандидат наук, керівник музейно-просвітницького
центру, доцент кафедри філософії,
соціально-політичних дисциплін та етнології

40 років

21 – Яковліва Олена Павлівна
кандидат наук, доцент кафедри психології
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60 років

2 січня
55 років від дня народження
Кириєнко Тетяна Василівна,
старший викладач кафедри біології
Тетяна Василівна народилася 2 січня 1961 року
в с. Парпурівцях Вінницького району в сім'ї
службовців.

У

1978

році

успішно

закінчила

Хижинецьку середню школу.
З

1978

року

навчалася

на

природничо-

географічному факультеті Вінницького державного
педагогічного інституту ім. М. Островського. Після
його закінчення, за розподілом у 1983 році, була направлена працювати
вчителем біології і географії у середню школу № 29 м. Вінниці.
У зв’язку з сімейними обставинами перейшла працювати вихователем в
СПТУ-15 м. Вінниці. Робота на цій посаді була відзначена грамотою за
досягнуті успіхи в підготовці і вихованні молодого покоління.
У 1988 році Тетяна Василівна повернулася у свій рідний інститут.
Спочатку працювала старшим лаборантом кафедри природничих наук, а з
1 березня 1989 року переведена на посаду асистента кафедри педагогіки і
методики початкового навчання Вінницького державного педагогічного
інституту ім. М. Островського. Окрім викладацької діяльності, систематично і
цілеспрямовано займалася і науковими проблемами. З 1992 .по 1995 роки
навчалася у цільовій аспірантурі Інституту педагогіки АПН України. У 1998
році продовжила свою трудову діяльність на посаді асистента кафедри
природничих наук природничо-географічного факультету, а з 2003 року на
посаді старшого викладача кафедри біології.
Викладацьку діяльність Т. В. Кириєнко поєднує з науковою роботою
студентів денної і заочної форми навчання. Довгі роки є керівником наукової
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роботи студентів кафедри біології. Очолює роботу біологічного гуртка,
проблемної групи «Зоосвіт».
Свій науково-методичний рівень Тетяна Василівна підвищувала в
Інституті

проблем виховання

екологічної

освіти

і

при

виховання,

науково-дослідницькій
на

кафедрі

фармації

лабораторії
Вінницького

національного медичного університету. Бере активну участь у міжнародних
та всеукраїнських науково-практичних семінарах і конференціях. Періодично
публікується у фахових наукових збірниках. Видано цілий ряд методичних
розробок та посібників.
15 січня
65 років від дня народження
Митурич Василь Максимович
старший викладач кафедри теорії і методики спорту, Відмінник
народної освіти УРСР
Василь

Максимович

Митурич

народився

15 січня 1951 року в с. Сошників Бориспільського
району Київської області. В 1958 році пішов у
перший клас Сошниківської восьмирічної школи,
яку закінчив у 1966 році. З 1966 року до 1970 року
навчався у Фастівському сільськогосподарському
технікумі. З 1970 року до 1971 року працював на
Фастівському заводі «Червоний жовтень» фрезерувальником. В 1971 році
вступив до Вінницького державного педагогічного інституту імені Миколи
Островського і в 1975 році закінчив факультет фізичного виховання і спорту.
З 1975 року до 1986 року працював тренером-викладачем Крижопільської
ДЮСШ. З 1986 року до 2012 року працював тренером-викладачем з легкої
атлетики ВФСТ «Колос» Вінницької обласної ради.
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З 2002 року і до вересня 2015 року працював викладачем, старшим
викладачем кафедри спорту, кафедри теорії і методики спорту.
Протягом трудової діяльності обіймав посаду старшого тренера
ДЮСШ, СДЮСШОР, а також старшого тренера збірної команди Вінницької
області з легкої атлетики. В 1985 році був нагороджений знаком «Відмінник
народної освіти УРСР».
За роки тренерської діяльності Василь Максимович підготував багато
відомих спортсменів, членів збірної команди України та СРСР. Так, Анатолій
Крохмалюк був рекордсменом України з бігу на 5000 м та членом збірної
СРСР. В різні часи чемпіонами України ставали Валентина Сулог, Роман
Головащенко, Роман Пасічник.
16 січня
60 років від дня народження
Галайдюк Микола Ананійович
кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, завідувач
кафедри фізичного виховання
Микола Ананійович народився 16 січня 1956
року.
У 1984 році закінчив факультет фізичного
виховання Вінницького педагогічного інституту.
У 1993 році почав працювати викладачем на
кафедрі спортивних ігор.
У 1994-1996 рр. виконував обов’язки заступника
декана факультету фізичного виховання з виховної
роботи.
У 1996-2000 рр. навчався в аспірантурі Вінницького державного
педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. У 2000 році захистив
кандидатську дисертацію на тему: «Підвищення фізичної підготовленості
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школярів

12-14

років

у

позакласних

формах

занять

в

умовах

радіоекологічного контролю».
На посаді завідувача кафедри фізичного виховання Вінницького
державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського працює з
2002 р.
Як тренер працював з жіночою командою майстрів «ДБК Львів»
(1987-1989 рр.) і командою «Барчанка-Педуніверситет» (2002–2004 рр.)
М. А. Галайдюк – учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій.
Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць. Микола
Ананійович постійно вдосконалює теоретичне і методичне забезпечення
занять з фізичного виховання, здійснює наукове керівництво проблемною
групою студентського наукового гуртка.
За період роботи в університеті був нагороджений грамотами ректорату,
облдержадміністрації, Міністерства освіти.
19 січня
50 років від дня народження
Килівник Анатолій Миколайович
асистент кафедри психології, Відмінник освіти України
Викладач, практичний психолог, психотерапевт, тренер
психотерапевтичної школи, консультант бізнес-організацій.
Анатолій Миколайович народився 19 січня 1966 року. Має дві вищі
освіти: педагогічну – викладач природничих наук та психологічну –
практичний

психолог.

У

Вінницькому

державному

педагогічному

університеті працює асистентом кафедри психології з 2009 року. Крім
викладацької роботи займається організацією та проведенням різноманітних
заходів в університеті, консультує, проводить тренінги та семінари,
тестування та атестацію співробітників.
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А. М. Килівник займає активну життєву позицію, має досвід роботи в
педагогічних, медичних (5 років роботи у дитячому відділенні ВОПНЛ
ім. акад.

О.

І.

Ющенка),

бізнес

структурах.

Закінчив

низку

психотерапевтичних та бізнесових проектів, був головою та бізнес-тренером
консалтингового центру «Інноваційні бізнес-технології», «Актив-ресурс».
Екс-голова регіональної Української спілки психотерапевтів, організатор
конференцій, тренінгів, семінарів, флеш-мобів, співорганізатор Вінницької
школи психотерапії. З 1997 по 2013 рр. керував ГО «Світозір».
Останні
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років

Анатолій

Миколайович

надає

індивідуальні

консультації, працює з підлітками та батьками, проводить соціальні та
бізнес-тренінги. Його спеціалізація: індивідуальні консультації, комп’ютерна
та ігрова залежність, сімейні проблеми, робота з дітьми та підлітками, енурез,
корекція зору, групова психотерапія.
А. М. Килівник – автор ряду тренінгів, спецпроектів та наукових
статей.
За багаторічну сумлінну працю Анатолій Миколайович нагороджений
нагрудними

знаками

«Відмінник

освіти

України»

та

«Василь

Сухомлинський», має 8 грамот від Міністерства освіти і науки.
30 січня
65 років від дня народження
Сушкевич Ліна Василівна
заслужена артистка України,
старший викладач кафедри хорового
мистецтва та методики музичного
виховання
Сушкевич
заслужена
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Ліна

артистка

Василівна

України,

–

старший

викладач кафедри хорового мистецтва та методики музичного виховання.
Закінчила

музичне

училище

ім. М. Леонтовича

та

ВДПІ

ім. М. Островського. Працювала викладачем Вінницької ДМШ № 2, у
Вінницькому училищі ім. М. Леонтовича, з 2005 року працює у Вінницькому
державному

університеті

імені

Михайла

Коцюбинського,

викладає

постановку голосу.
Протягом багатьох років неодноразово брала участь у різноманітних
вокальних конкурсах, нагороджена дипломами та грамотами. Упродовж 25
років була солісткою Академічного камерного хору «Вінниця», в складі
якого є лауреатом 6 Гран-Прі міжнародних конкурсів хорової музики.
У 1996 році за вагомий особистий внесок у примноження національних
духовних

надбань,

високий

професіоналізм

та

з

нагоди

5 річниці

незалежності України Л. В. Сушкевич було присвоєно почесне звання
«Заслужений артист України».
13 лютого
55 років від дня народження
Пойда Оксана Андріївна
старший викладач кафедри української літератури
Викладачка, науковець, громадська діячка,
творча особистість – все це про старшого викладача
кафедри української літератури Оксану Андріївну
Пойду.
Вона вперше побачила світ у мальовничому
селі

Теофілівка

Бершадського

району

на

Вінниччині 13 лютого 1961 року. Оксана Андріївна
твердить, що їй дуже пощастило, бо народилась в
учительській українській родині, де шанували
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народні традиції, прищеплювали дітям любов до рідної мови, розвивали
природні здібності. Досі пам’ятає татові розповіді про герочні походи козаків
та мамині уроки вишивання й писанкарства.
Любов до літературної творчості, українського слова та професії
педагога також зародились із дитинства і всіляко підтримувались родиною.
Батько Пойда Андрій Єфремович – степовик – походив із робітничої
родини, пережив страшні роки голоду, а в далекі роки Другої світової війни
підлітком працював на військовому заводі. Мати Берегулько Марія
Афанасіївна – подолянка – виросла у селянській сім’ї, звісно ж, добре
пам’ятала босоноге повоєнне дитинство, важку працю в городі та полі і
навчання при каганці. Однак доля їх поєднала саме на стезі освіти, коли
навчались у Немирівському педагогічному училищі, і далі йшли вже рука об
руку 42 роки. Згодом здобули й вищу освіту, працювали у різних школах
Поділля, а вже із 1970 року переїхали до Вінниці. Спільний їх педагогічний
стаж складає більше 90 років.
1977 року випускниця СШ № 1 м. Вінниці Оксана Пойда із
п’ятибальним атестатом склала успішно вступні іспити на філологічний
факультет Вінницького державного педагогічного інституту. Збулась її
найбільша мрія. А вчитись було в кого: професори Борщевський Василь
Митрофанович, Іваницька Ніна Лаврентіївна, Коржупова Ангеліна Петрівна,
Дудик Петро Семенович, доценти Грузман Зіновій Мануйлович, Присяжнюк
Михайло Федорович, Подолинний Анатолій Мусійович, Хоменко Борис
Васильович та багато славетних і мудрих викладачів. Встигала не лише
відмінно навчатись, а й була профоргом факультету, а під час педагогічної
практики (як зазначила тодішній декан Н. Л. Іваницька) проводила уроки
високого методичного рівня.
Швидко промайнули студентські роки, і 1981 року молода вчителька
Оксана Андріївна розпочала свій учительський шлях у СШ № 33 м. Вінниці.
Згадує про те, що хотілось давати знання дітям не лише на уроках, тому й
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організовувала та проводила літературні вечори, конкурси читців, дитячих
малюнків та стіннівок тощо.
Згодом довелось за сумісництвом працювати у школах м. Вінниці та
старшим лаборантом кафедри української літератури рідної alma mater.
А восени 1987 року уже поєднати роботу та навчання, оскільки вступила до
аспірантури Інституту літератури ім. Тараса Шевченка АН України, яку
закінчила 1991 року. На викладацьку роботу була прийнята 1992 року. З тих
пір і працює у рідних пенатах: асистентом, а згодом старшим викладачем.
Досвід роботи у ВДПУ – 33 роки.
«Викладацьке життя цікаве тим, що постійно йдеш у ногу з часом, в
одному ритмі зі студентами. Сама робота стимулює до того, щоб почувати
себе завжди молодим. І це не лише лекції, практичні та лабораторні заняття,
екзамени та заліки, а й екскурсії та відвідування театру, зустрічі з
письменниками та обговорення книг, подорожі та живе спілкування, –
стверджує Оксана Андріївна. – Найголовніше у нашій праці, поряд із
професійною компетентністю, – вміння розуміти людей, знайти ключик до
кожного юного серця». Саме тому її життєве кредо перегукується із
крилатим висловом українського філософа Григорія Сковороди: «Хочеш
змінити світ на краще – розпочни із себе».
Сфера наукових інтересів викладачки досить широка: повернення в
українську

літературу

забутих

імен,

інноваційні

технології

та

їх

впровадження в шкільну практику вчителя літератури. Має понад 70
наукових публікацій, серед них монографічне дослідження «Олекса
Стороженко: Нарис життя і творчості» (2008).
Не можна оминути і громадську активність О. А. Пойди: вона голова
Вінницької міської організації Союзу Українок, член Проводу Союзу
Українок України, член конкурсної комісії Міжнародного конкурсу «Мій
рідний край», автор періодичних радіопередач «Видатні жінки України»
(радіостудія «Місто над Бугом»), керівник інститутської драмстудії «Ольвія».
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Натхненна творча праця Оксани Андріївни була поцінована відзнаками
та нагородами: Грамота Вінницького державного педагогічного університету
імені М. Коцюбинського (2003 р.), неодноразово відзначалась дипломами та
подяками «Союзу Українок» України, подяка Замостянської районної ради
м. Вінниці (2008 р.), Грамота Вінницької обласної державної адміністрації та
обласної ради (2010 р.), Почесна грамота Вінницької обласної державної
адміністрації та обласної ради за поданням Вінницької міської організації
«Союзу Українок» (2011 р.), Грамота дирекції Інституту філології й
журналістики ВДПУ імені М. Коцюбинського за багаторічну й сумлінну
працю, особистий внесок у підготовку вчителів-філологів та у зв’язку з
ювілеєм (2011 р.), Грамота обласного відділу народної освіти (2012 р.).
Викладач у складних життєвих ситуаціях завжди згадує слова геніального
земляка Василя Стуса: «Терпи, терпи, терпець тебе шліфує…Торуй свій шлях
– той, що твоїм назвався, той, що обрав тебе навіки-вік…». У людях цінує
доброту, людяність, порядність, чесність, щирість та почуття гумору.
Натхнення черпає у творчості: займається писанкарством, вишиває, а також
пише казки й новели.
Оксана Андріївна – оптимістка і великий життєлюб. Пишається тим, що
їй у житті дуже щастить, адже зустрічала надзвичайно багато хороших
людей, у яких було і є чому вчитись.

20

11 лютого
65 років від дня народження

Заболотний Володимир Федорович
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики і
методики навчання фізики, астрономії, Відмінник освіти України
Діти мої дорогі! Любіть
науку і правду.
акад. Д. К. Заболотний
Володимир
11 лютого

Федорович

1951

року

в

народився
с.

Городківка

Крижопільського району Вінницької області в
відомій на лише на Вінниччині, а й далеко за її
межами родині Заболотних (є нащадком по
батьківській

лінії

академіка

Д. К. Заболотного).
Педагогічну діяльність розпочав в 1968
році

на

посаді

вчителя

математики

Павлівської

8-річної

школи

Крижопільського району. Через рік вступив до Вінницького державного
педагогічного інституту імені М. Островського на фізико-математичний
факультет, який закінчив з відзнакою.
Як учитель фізики стверджувався у Барській школі-інтернаті. Але
бажання займатися наукою перемогло: в 1975 році Володимир Федорович
повертається до інституту і працює на посадах старшого лаборанта,
асистента кафедри фізики.
У 1982 році закінчив аспірантуру при Київському педагогічному
інституті ім. М. Горького і захистив кандидатську дисертацію на тему:
«Релаксаційні

процеси

і

теплофізичні

еластомерів».
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властивості

структурованих

З 1982 року Володимир Федорович плідно працює на різних посадах у
Вінницькому державному педагогічному університеті

імені

Михайла

Коцюбинського. Серед них - заступник декана фізико-математичного
факультету, директор Інституту довузівської підготовки та професійної
орієнтації, завідувач кафедри методики викладання фізики та інформатики.
В листопаді 2006 року В. Ф. Заболотний вступає до докторантури при
кафедрі теорії та методики навчання фізики і астрономії Національного
педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Натхненна творча
робота зі студентами та аспірантами, величезний педагогічний досвід,
активний пошук і реалізація наукових ідей призводять до гарних
результатів - під його керівництвом захищено три кандидатських
дисертації, а у 2010 році Володимир Федорович захищає докторську
дисертацію на тему «Дидактичні засади застосування мультимедіа у
формуванні методичної компетентності майбутніх учителів фізики».
Нині Володимир Федорович – доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського.
Під його керівництвом утворена науково-методична школа, науковий
колектив якої чотири рази (2006, 2007, 2008, 2014 рр.) виборював призи
Вінницької облдержадміністрації в рамках реалізації програми розвитку
інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій навчання
фізики. За його участю підготовлено і випущено у світ мультимедійні
посібники

навчального

призначення

(Фізика-7,

Фізика-8,

Фізика-9,

астрономія) для супроводження уроків фізики і астрономії в загальноосвітніх
навчальних закладах. Переможець Національного проекту «Відкритий світ» у
номінації «Фізика-7»
Має близько 200 наукових та науково-методичних праць. Серед них: 2
монографії; 15 навчальних і навчально-методичних посібників, сім з яких
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мають відповідні грифи МОН України. Його наукові та методичні праці
становлять неабиякий інтерес для спеціалістів у галузі дидактики фізики, ними
користуються аспіранти та студенти. Як талановитий педагог, він згуртовує
навколо себе обдарованих студентів, магістрантів, учителів, спонукаючи їх до
творчих пошуків, реалізації нових ідей. Лекторська майстерність Володимира
Федоровича дає можливість органічно поєднувати високий науковий рівень
викладання матеріалу і його доступність. Його доброзичливість, відкритість,
тонкий гумор відразу викликає прихильність аудиторії слухачів.
Педагогічна діяльність Володимира Федоровича не обмежується
роботою зі студентами. Значну увагу він приділяє підвищенню професійної
компетентності

учителів,

систематично

бере

участь

у

методичних

об’єднаннях вчителів міста, області та за їх межами.
Входить до складу експертів МОН України шкільних підручників з
фізики (2010 рік – голова експертної групи, 2014- заст. голови комісії МОН зі
створення навчальних програм).
В. Ф. Заболотний серйозну увагу надає роботі з обдарованою молоддю.
Понад 20 років входить до складу журі ІІ (голова журі) та ІІІ (член журі)
етапів Всеукраїнської олімпіади з фізики для школярів, член журі
Всеукраїнської студентської олімпіади з фізики (голова журі з методики
навчання фізики). У 2013 р. був головою журі Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року» у номінації «Фізика».
У 2012 р. обраний академіком Академії наук вищої освіти України по
секції «фізика».
За сумлінну працю на освітянській ниві В. Ф. Заболотний отримав
відзнаку «Відмінник освіти України», нагороджений грамотами МОН
України, Вінницької облдержадміністрації, міської ради м. Вінниці,
університету. Він є активним громадським діячем, депутат міської ради IV
скликання. Користується заслуженим авторитетом серед громадськості міста,
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учителів міста і області, вчених України, викладачів, студентів та
співробітників університету.
5 березня
80 років від дня народження
Поп Юрій Іванович
доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії,
Відмінник освіти України
Народився

5

с. Страбичево

березня

1936

Мукачівського

р.

в

району

Закарпатської області. Після закінчення середньої
школи в 1953 році деякий час працював на різних
роботах. В 1959 році поступив на історичний
факультет

Ужгородського

державного

університету, який успішно закінчив в 1964 році.
За період з 1964 по 1970 рік працював у школах
Рівненської, Закарпатської та Одеської областей,
а також співробітником Ананьївської райгазети «Радянське село» Одеської
області. З 1970 по 1973 рік – аспірант кафедри нової і новітньої історії
Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова.
Після закінчення аспірантури з грудня 1973 і до вересня 2015 року
працював

у

Вінницькому

державному

педагогічному

університеті

ім. М. Коцюбинського, спочатку на посаді старшого викладача, а з 1980 р. –
на посаді доцента кафедри всесвітньої історії, з 2000 року – професор
кафедри всесвітньої історії, з 2001 по 2011 рр. – завідувач цієї кафедри. В
2003 р. Міністерство освіти і науки України присвоїло Ю. І. Попу звання
професора по кафедрі всесвітньої історії та почесне звання «Відмінник освіти
України».
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За період роботи в педагогічному університеті Юрій Іванович проявив
себе

кваліфікованим

викладачем,

здібним

організатором,

вмілим

вихователем студентської молоді. На високому науково-методичному рівні
викладав курси нової і новітньої історії країн Азії і Африки та історіографії
всесвітньої історії, керує написанням курсових і дипломних робіт. Чотири
аспіранти під його керівництвом захистили кандидатські дисертації за
спеціальністю «всесвітня історія».
Результативною є науково-дослідна робота професора Ю. І. Попа. У
1976 році захистив кандидатську дисертацію, а в 1997 р – докторську. Він є
автором трьох монографій: «Чеський робітничий і соціалістичний рух в 90-х
роках ХІХ століття» (Вінниця, 1996); «Чеський рух на початку ХХ століття
(1900–1914 роки)» (Вінниця, 1996); «Ідейний розвиток чеського робітничого
руху в роки першої світової війни» (Вінниця, 1996).
Ю. І. Поп – автор підручника «Нова історія Азії та Африки ХVI –
початок XX століття» для педагогічних інститутів, схваленого Міністерством
освіти та науки України.
20 березня
40 років від дня народження
Крупка Віктор Петрович
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури
ДУХОВНИЙ ПОСТУЛАТ УЧИТЕЛЬСЬКОЇ ПРАЦІ
Він просто учитель, і цим словом можна
обмежитися, бо в ньому безмір тих звичайних
особистісних

і

професійних

цінностей,

які

дозволяють відчувати, прочувати своїх вихованців
серцем, талантом і досвідом, десь бути з ними
другом і порадником, а в іншому – наставником і
навчителем. Уже більше 20 років він торує свою
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стежку в освіті і науці.
Віктор Петрович Крупка народився у мальовничому куточку Поділля,
який нині називають Надроссям. Там, у сім’ї колгоспників, де панували
культ праці і духовних цінностей, пройшли його дитинство, підліткові роки,
там він вимріював перспективи своєї майбутньої професії. В одному із своїх
віршів він написав:
Хай дорога позаду тане,
Юні обрії кличуть зранку.
Застигають у плинності Росі
Скалки-згадки про рідну Ітаку.
Бумеранги віщує доля:
Зело роду дідів – в онуках.
В сивину поцілую маму,
Розчинюсь у світах-спонуках.
Після закінчення 9 класу Педосівської школи вступив до Вінницького
педагогічного училища, де, по суті, і викристалізувався його хист вчителя.
По завершенні навчального закладу повертається додому, де вчителює у
своїй рідній школі і водночас навчається на філологічному факультеті
Вінницького

державного

педагогічного

університету

імені

Михайла

Коцюбинського. Працювати із словом, відчувати його чаруючу силу у
творчості класиків української літератури й письменників-сучасників,
простежувати його художню самобутність стало для нього насущною
потребою. Тому вступає до аспірантури, пише кандидатську дисертацію
«Поезія Володимира Забаштанського: проблеми творчої еволюції».
З 2004 року працює на кафедрі української літератури. Найбільше йому
подобається робота із студентами, тому організовує і проводить літературнохудожні вечори, конкурси, драматичні інсценізації. Не полишає і наукової
роботи – у 2011 році успішно захищає кандидатську дисертацію.
Сьогодні Віктор Крупка є автором більше 40 наукових публікацій, серед
яких монографія «Художній світ Володимира Забаштанського» (2014 р.).
Поруч з цим він активно продовжує працювати із студентською молоддю, є
керівником літературно-мистецької студії «Вітрила», пише сам, у чомусь
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ділиться власним досвідом, а десь вчиться на поетичних спробах своїх
студійців. Найголовніше, що отримує від цього задоволення. Найвищою
оцінкою його діяльності є слова однієї із студенток: «Ви не просто любите
свою роботу, ви нею живете».
І в цьому перший і останній постулат місії справжнього вчителя.
21 квітня
60 років від дня народження
Мозговий Олександр Васильович
кандидат технічних наук, заступник деканадиректора з навчальної роботи – перший
заступник, доцент кафедри фізики і методики
навчання фізики, астрономії, Відмінник освіти
України
Народився Олександр Васильович 21 квітня
1956 року в селі Човновиця Оратівського району
Вінницької області.
У 1971 році закінчив Човновицьку восьмирічну школу, а у 1973 році –
Скоморошківську середню школу. Цього ж року вступив на 1-й курс
Вінницького державного педагогічного інституту. Закінчивши з відзнакою
фізико-математичний факультет, здобув фах вчителя фізики.
Спочатку вчителював у селі Новофастів Погребищенського району,
потім

строкова

військова

служба

в

лавах

збройних

сил

СРСР

(м. Петрозаводськ). Після демобілізації у 1980 році працює у Вінницькому
державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського на
посадах старшого лаборанта, асистента (1981), старшого викладача (1991),
доцента кафедри фізики (1994).
У 1990 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.16.01
«Металознавство і термічна обробка металів». З 1991 до 1997 року працював
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заступником декана фізико-математичного факультету, з 1997 по 2004 рік –
деканом цього ж факультету. Після утворення інституту перспективних
технологій, економіки і фундаментальних наук у 2004 році, який у 2008 був
перейменований в інститут математики, фізики і технологічної освіти,
працює заступником з навчальної роботи – першим заступником директора
інституту.
О. В. Мозговий читає на високому науковому рівні курси загальної
фізики і астрономії. Здійснює керівництво дипломними роботами здобувачів
вищої освіти освітніх ступенів бакалавра і магістра. За його участю на
кафедрі фізики створені і обладнані навчальні лабораторії молекулярної
фізики, атомної фізики і наукова лабораторія релаксаційних явищ. Активно
впроваджує в навчальний процес інтерактивні технології. Олександр
Васильович

є

співавтором

навчальних

планів

підготовки

магістрів,

спеціалістів і бакалаврів інституту та автором навчальних програм курсів
загальної фізики, астрономії, вибраних питань фізики твердого тіла. Керує
роботою двох студентських гуртків.
Доцентом Мозговим О. В. одноосібно і у співавторстві опубліковано
понад 160 наукових праць, з них більше 30 у фахових виданнях із списку АК
України та зарубіжних журналах. Брав участь у роботі понад 40 конференцій
(25 Міжнародних, 2 Всеукраїнських, 3 Міжрегіональних та вузівських). За
ініціативою і під керівництвом О. В. Мозгового у якості заступника голови
програмного комітету і голови організаційного комітету проведені чотири
Міжнародні науково-практичні конференції «Структурна релаксація у
твердих тілах» (Вінницький педуніверситет, 2003, 2006, 2009, 2012 рр.).
У якості голови організаційного комітету проведено три міжрегіональні
конференції «Астрономія і сьогодення» (2012-2014 рр., Вінницький
педуніверситет).
У 2011, 2014 роках О. В. Мозговий – голова організаційного комітету
міжнародної

конференції

«Комети,

астероїди,
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метеори,

метеорити,

астроблеми, кратери», (Вінницький педуніверситет); у 2010 – член
програмного комітету міжнародної конференції у Воронежі, з 2012 року –
член програмного комітету 3-х Міжнародних конференцій у Києві
(Національний технічний університет України «КПІ»). Відповідальний
редактор

випуску

матеріалів:

4-х

Міжнародних

науково-практичних

конференцій «Структурна релаксація у твердих тілах»; 3-х міжрегіональних
конференцій «Астрономія і сьогодення»; 7-ми конференцій «Сучасні
проблеми фізики та математики». Брав участь у спільних наукових
дослідженнях з вищими навчальними закладами і науковими центрами
України і за кордоном.
Голова

навчально-методичної

комісії

інституту.

Член

науково-

методичної ради університету. Голова експертної комісії університету.
За сумлінне виконання посадових обов’язків, ініціативний і творчий
підхід до роботи Олександр Васильович нагороджений знаком «Відмінник
освіти України» (2005 р.), Почесними грамотами Міністерства освіти і науки
України, Академії педагогічних наук України, виконкому Вінницької міської
ради, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського.
22 квітня
75 років від дня народження
Прушковська Наталія Наумівна
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
хорового мистецтва та методики музичного
виховання

Прушковська Наталія Наумівна в 1959 р.
вступила до Вінницького педагогічного інституту
імені М. Островського і в 1963 р. закінчила його,

29

отримавши спеціальність – вчитель 1– 4 класів та вчитель музики.
В 1965 р. була запрошена на роботу в інститут і працює до цього часу в
Вінницькому державному педагогічному університеті

імені

Михайла

Коцюбинського на посаді доцента кафедри хорового мистецтва та методики
музичного виховання.
В 1971-1974 рр. навчалася у Львівській державній консерваторії імені
Миколи Лисенка. В 1981 р. була аспіранткою кафедри педагогіки Київського
Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. В 1984 р.
захистила кандидатську дисертацію.
За період роботи викладала: хорове диригування, хорову аранжировку,
методику хорового диригування; керувала дипломними та курсовими
роботами та педагогічною практикою.
Має більше 100 публікацій, серед них: наукові статті; робочі навчальні
програми

дисципліни

«хорове

диригування»,

навчально-методичний

посібник з хорового диригування.
В 2012 р. була нагороджена медаллю Київського національного
педагогічного університету імені М. Драгоманова за успішну наукову
діяльність.
25 квітня
55 років від дня народження
Бірюкова (Веретковська) Надія
Володимирівна
кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри географії
Народилася 25.04.1961 р. в м. Тульчин
Вінницької області у родині службовців.
3 вересня 1968 року до липня 1978 р.
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навчалася у Тульчинській середній школі, де одержала атестат про середню
освіту.
У жовтні 1979 року вступила на підготовче відділення Вінницького
державного педагогічного інституту імені Миколи Островського; успішно
його закінчила і в липні 1980 року стала студенткою 1-го курсу природничогеографічного факультету, який закінчила з відзнакою у 1985 році та
отримала повну вищу освіту за спеціальністю вчитель географії та біології.
3 вересня 1985 року по вересень 1989 р. працювала вчителем географії і
біології у Тульчинській середній школі № 3, Вінницької області. Упродовж
роботи на посаді вчителя була нагороджена почесними грамотами обласного
та районного відділів освіти за плідну працю та успіхи у підготовці учнів до
І-го та ІІ-го турів Всеукраїнської географічної олімпіади.
9 жовтня 1990 року була призначена на посаду викладача кафедри
географії Вінницького державного педагогічного інституту імені Миколи
Островського на умовах погодинної оплати. З вересня 1992 року по вересень
1993 року працювала ст. лаборантом кафедри економічної і соціальної
географії. У вересні 1993 року була обрана на посаду асистента кафедри
економічної і соціальної географії на умовах строкового договору. У цьому ж
році вступила до заочної аспірантури Інституту педагогіки АПН України
м. Київ, яку закінчила у 1997 році.
У

червні

1997

року

захистила

кандидатські

дисертацію

за

спеціальністю 13.00.04. Професійна освіта на тему: «Формування понять
ринкової економіки у майбутніх вчителів географії».
З 1997 р. по 2001 рік працювала на посаді ст. викладача кафедри
економічної і соціальної географії.
У 2001 році була обрана на посаду доцента кафедри економічної і
соціальної географії.
У 2004 р. МОМ України Н. В. Бірюковій присвоєно вчене звання
доцента.
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З 2005 року по 2011 рік працювала на посаді завідувача кафедри
економічної і соціальної географії. За плідну працю неодноразово
нагороджувалася почесними грамотами університету, обласного відділу
освіти, обласної держадміністрації, обласної ради.
У 2009 році була занесена на дошку пошани ВДПУ імені Михайла
Коцюбинського.
З вересня 2012 року, у зв’язку з реорганізаційними процесами в
університеті і закриттям кафедри економічної і соціальної географії,
переведена по посаду доцента кафедри географії ВДПУ імені Михайла
Коцюбинського, де і працює по теперішній час .
Стаж роботи в університеті – 25 років. Автор 70-ти наукових праць,
серед яких навчальні посібники, практикуми, методичні рекомендації.
25 квітня
60 років від дня народження
Зінько Юрій Анатолійович
кандидат історичних наук, декан-директор інституту історії,
етнології і права ВДПУ, доцент кафедри всесвітньої історії, Відмінник
освіти України
Зінько Юрій Анатолійович народився 25 квітня
1956 р. в с. Скибин Іллінецького району Вінницької
області. Закінчив Бугаківську восьмирічну школу в 1971
р. та Чуківську середню школу Немирівського району
Вінницької

області

технічного

училища

в

1973

р.

Після

закінчення

цивільної

авіації

працював

слюсарем-складальником

авіаційних

двигунів

на

авіаційному заводі у Підмосков’ї (аеропорт «Биково») та проходив строкову
військову службу у Німецькій Демократичній Республіці. Протягом
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1979-1983 рр. навчався на історичному факультеті Вінницького державного
педагогічного інституту імені Миколи Островського.
Ю. А. Зінько працює у Вінницькому державному педагогічному
університеті імені Михайла Коцюбинського з 1983 р. У 1983-1988 рр. був
завідувачем кабінету історії та викладачем. Протягом 1988 - 1990 рр.
навчався в аспірантурі Київського університету імені Т. Г. Шевченка. У
1990 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
історичних наук. З 1990 р. працював викладачем кафедри історії
слов’янських народів, сьогодні – кафедра всесвітньої історії. У 1995 р. йому
присвоєне вчене звання доцента. У 1991-1992 рр. виконував обов’язки
заступника декана філологічного факультету, а з 1993 р. по 2004 р. був
заступником декана історичного факультету. У 2004 р. обраний на посаду
декана історичного факультету, а з 2005 р. по теперішній час – декандиректор інституту історії, етнології і права.
Ю. А. Зінько активно займається науково-дослідною роботою, має
понад 150 опублікованих наукових і науково-методичних праць. Дослідник
історії України періоду Другої світової війни, повсякденного життя
українського народу в умовах нацистської окупації, церковно-релігійного
життя українського села. Досліджує історію Поділля. Підготував більше 10
навчально-методичних

посібників

з

важливих

проблем

світової

та

вітчизняної історії. Серед останніх: «Нариси історії української культури»
(Вінниця, 2012 р.), «Нариси історії Чехії» (Вінниця, 2015 р. у співавторстві),
які отримали гриф МОН України. Є відповідальним редактором збірника
наукових праць «Вісник інституту історії, етнології і права» та заступником
голови

редакційної

колегії

збірника

“Наукові

записки

Вінницького

педуніверситету. Серія: Історія”. Головний редактор тому «Звід пам’яток
історії і культури України. Вінницька область».
Ю. А. Зінько є організатором щорічної Всеукраїнської Вінницької
наукової історико-краєзнавчої конференції та відповідальним редактором
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збірника наукових праць «Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі
дослідження» та міжнародної наукової конференції «Україна і Польща:
історичне сусідство», яка проходить за участі науковців Варшавського
університету.
Керує науковою роботою аспірантів та магістрантів. Під його
керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації з історії України.
Нагороджений Знаком «Відмінник освіти України» (1997 р.),
Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України (2005 р.), Почесними
Грамотами МОН України, Вінницької обласної державної адміністрації й
Вінницької міської ради та Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського.

6 травня
35 років від дня народження
Гороф’янюк Інна Валентинівна
кандидат філологічних наук,
заступник декана-директора інституту філології й журналістики з
наукової роботи, доцент кафедри української мови

Народилася І. В. Гороф’янюк 6 травня 1981
року в м. Козятин Козятинського р-ну Вінницької
обл. З 1986 р. постійно проживає в м. Вінниця, де
1998 р. закінчила середню загальноосвітню школу
№ 31. У 1998–2004 рр. навчалась у Вінницькому
державному педагогічному університеті
Михайла

Коцюбинського,

червоним дипломом,

який

здобувши

імені

закінчила
фах

з

учителя

української мови та літератури, англійської мови.
У 2003–2004 рр. працювала вчителем англійської мови в середній
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загальноосвітній школі-колежі № 29 м. Вінниці. З вересня 2004 р. працювала
лаборантом

кафедри

української

мови

Вінницького

державного

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. У 2005 р.
вступила до аспірантури університету зі спеціальності 10.02.01. – українська
мова, у якій навчалася без відриву від виробництва впродовж 4 років. З
квітня 2006 р. працювала на посаді асистента кафедри української мови:
проводила практичні й лабораторні заняття з курсу «Сучасна українська
літературна мова. Фонетика» (лектор – к.ф.н., доц. Костюк А. В.).
2010 р. на спеціалізованій вченій раді Д 26.173.01 Інституту української
мови

НАН

України

успішно

захистила

дисертаційне

дослідження

„Структурна організація та ареалогія флорономенів центральноподільських
говірок”, виконуване під керівництвом директора Інституту української мови
НАН України, д.філол.н., проф. Гриценка П. Ю.
З 2014 р. Інна Валентинівна – старший викладач, а з 2015 р. – доцент
кафедри

української

мови

Вінницького

державного

педагогічного

університету імені Михайла Коцюбинського.
З 2014 р. І. В. Гороф’янюк – стипендіат Кабінету Міністрів України для
молодих учених.
Коло наукових уподобань І. В. Гороф’янюк – українська діалектологія,
слов’янська етнолінгвістика, фонетика української літературної мови.
Науковий доробок викладача – понад 70 публікацій. Серед них – монографія
(«Ботанічна

лексика

центральноподільських

говірок:

Матеріали

до

Лексичного атласу української мови». – Вінниця, 2012), бібліографічний
покажчик («Подільський говір: Бібліографічний покажчик. – Вінниця, 2013),
хрестоматія діалектних текстів («Палає пам’яті свіча. Вогонь – не згас»:
Хрестоматія діалектних текстів очевидців Голодоморів. – Вінниця, 2014),
статті в наукових збірниках: у всеукраїнському журналі «Культура слова» та
закордонних виданнях, методичні розробки для вищої школи: 4 посібники та
3 методичні рекомендації.
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І. В. Гороф’янюк є учасником Всеукраїнського наукового проекту
«Лексика Поділля». У цій площині співпрацює з науковцями відділу
діалектології Інституту української мови НАН України, викладачами
українських ВНЗ, які займаються подібними регіональними студіями,
дослідниками українських говорів у Молдові, Польщі (форми співпраці –
наукове

консультування,

опонування

дисертацій,

рецензування

авторефератів, наукове редагування монографій, публікація матеріалів за
кордоном).
І. В. Гороф’янюк – висококваліфікований викладач, який постійно дбає
про підвищення власного професійного рівня. Забезпечувала викладання
основних лінгвістичні дисципліни для студентів-філологів: «Вступ до
мовознавства», «Сучасна українська літературна мова», «Практикум з
української мови», «Українська діалектологія», «Українська мова (за
професійним

спрямуванням)»,

центральноподільських

говірок:

спецсемінар
стан

і

«Лексичний

перспективи

склад

дослідження».

І. В. Гороф’янюк є автором інноваційної для українських ВНЗ дисципліни
для підготовки філологів – «Сучасна регіональна лексикологія».
За час роботи у ВНЗ І. В. Гороф’янюк активно залучає студентську
молодь до науково-дослідницької роботи: організатор понад 10 студентських
конференцій, серед яких – 4 регіональні конференції «Подільська регіональна
лексикологія: стан та перспективи» (2012-2015 рр.); відповідальна за випуск
трьох

збірників

наукових

праць

студентів

інституту

філології

й

журналістики; керує роботою студентської проблемної групи з проблем
подільської регіональної лексикології; здійснює керівництво курсовими,
дипломними та конкурсними роботами (підготувала 2-х переможців
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих,
технічних та гуманітарних наук, 4-х переможців Подільського регіонального
краєзнавчого
української

конкурсу,
мови

імені

2-х

переможців

Петра

Яцика,
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Міжнародного
1-го

переможця

конкурсу

з

Відкритого

міжрегіонального конкурсу наукових робіт із діалектології серед студентів
вищих

навчальних

закладів

ІІІ-ІV

рівнів

акредитації

за

напрямом

«Українська мова та література»); 2013 р. була членом журі Всеукраїнського
конкурсу на краще написання диктанту з української мови «Ваша
Величносте, Грамотність!» (м. Житомир).
З 2014 р. виконує обов’язки заступника декана-директора інституту
філології й журналістики з наукової роботи.
7 травня
50 років від дня народження
Фрицюк Валентина Анатоліївна
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та
кафедри музикознавства та інструментальної підготовки

Фрицюк
народилася

7

Валентина
травня

1966

Анатоліївна
року

в

Тростянецькому районі Вінницької області. У
1985 р. закінчила Вінницьке музичне училище
ім. Миколи Леонтовича по класу баяна.
Після закінчення у 1991 р. Київської
консерваторії отримала роботу на кафедрі
теорії, історії музики та гри на музичних
інструментах музично-педагогічного факультету Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, згодом і на
кафедрі педагогіки.
Неодноразово проходила стажування в Державній академії керівних
кадрів культури і мистецтв, педагогічному університеті ім. М. Драгоманова.
З 2000 по 2003 рік навчалася в аспірантурі кафедри педагогіки ВДПУ імені
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Михайла Коцюбинського. Захистила кандидатську дисертацію у 2004 р. Тема
дослідження: «Формування креативності майбутніх учителів музики». У 2006
році отримала вчене звання доцента.
Працює над темою докторської дисертації: «Теоретичні та методичні
засади підготовки майбутніх педагогів до безперервного професійного
саморозвитку», затвердженою в 2010 р. Підготувала двох кандидатів
педагогічних наук.
Неодноразово виступала опонентом на захистах кандидатських
дисертацій (у Вінницькому, Кіровоградському, Тернопільському державних
педагогічних університетах). Має близько 70 наукових публікацій, в тому
числі: монографія, навчальні програми, навчально-методичні посібники,
матеріали міжнародних науково- практичних конференцій.
Відповідальна за студентську наукову роботу. Організовує й проводить
університетську олімпіаду з педагогіки, загально університетську гру
«Педагогічний брейн-ринг».
Є головним редактором й упорядником збірок: студентських наукових
робіт «Науковий пошук», збірок статей викладачів «Музична педагогіка:
актуальні проблеми теорії та практики», «Теорія та методика фахової
підготовки вчителя музики». Постійна багаторічна робота: рецензування
дисертацій (до попереднього захисту) та авторефератів кандидатських
дисертацій, підготовка відзивів до спеціалізованих вчених рад.
У 2016 році В. А. Фрицюк відзначатиме 23 роки роботи у ВДПУ
ім. Михайла Коцюбинського та 50-ти річчя від дня народження.
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10 травня
60 років від дня народження
Гудима Степан Антонович
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики
фізичного виховання та спорту,
Народився 10 травня 1956 року в м. Гайсин
Вінницької області в сім’ї військового, мати –
вихователь дитячого садочка.
В 1973 році

закінчив загальноосвітню

школу № 1 м. Гайсина.
З 1974 по 1976 рік служив в лавах
Радянської Армії в м. Москва.
Після

закінчення

служби

вступив

на

підготовче відділення Вінницького державного педагогічного інституту імені
Миколи Островського. У 1977-1981 роках навчався на факультеті фізичного
виховання цього ж інституту, який закінчив з відзнакою.
Після навчання з 1982 по 1987 рік працював викладачем фізичного
виховання у Вінницькій філії Київського торгово-економічного інституту. У
зв’язку із закриттям очного відділення ВФ КТЕІ був запрошений працювати
на кафедру фізичного виховання Вінницького політехнічного інституту.
В 1988 році вступив до очної аспірантури Державного центрального
Ордена Леніна інституту фізичної культури м. Москва. Після закінчення
аспірантури і успішного захисту дисертації в 1992 році С. А. Гудимі
присвоєна вчена ступінь кандидата педагогічних наук. У 1994 році рішенням
Вищої Атестаційної Комісії йому присвоєно вчене звання доцента.
З 2005 року Степан Антонович працює доцентом кафедри теорії і
методики

фізичного

виховання

та

спорту

Вінницького

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
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державного

На протязі життя Гудима С. А. успішно поєднує навчання, наукову та
викладацьку працю. За період роботи опублікував понад 40 наукових і
навчально-методичних праць.
Довгий час активно займався спортом. Неодноразово був учасником,
переможцем та призером обласних, республіканських та Всесоюзних
змагань. Виконав нормативи Майстра спорту СРСР з морського та
офіцерського багатоборств.
11 травня
50 років від дня народження
Грінченко Тетяна Дмитрівна
кандидат педагогічних наук, старший
викладач кафедри музикознавства та
інструментальної підготовки

Грінченко Тетяна Дмитрівна у 1985 році
закінчила

Вінницьке

музичне

училище

ім. Миколи Леонтовича, отримала диплом з
відзнакою. У 1990 році закінчила Одеську консерваторію ім. Антоніни
Нежданової, де здобула кваліфікацію – викладач, концертмейстер.
З 1989 по 2000 рік працювала концертмейстером вищої категорії на
кафедрі музичного виховання, співу та хорового диригування Вінницького
державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Брала
активну участь у концертному житті факультету та університету. З 1999 року
працює викладачем кафедри музикознавства та інструментальної підготовки
нашого університету, є заступником завідувача кафедри з виховної роботи,
вченим секретарем кафедри, наставником академічної групи.
В якості концертмейстера Т. Д. Грінченко співпрацювала у Вінницькій
обласній філармонії з народною артисткою України Вікторією Петрушенко,
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заслуженими артистами України Василем Королем, Іриною Швець та
іншими солістами філармонії. Виступала у таких залах, як «Оружейна
палата» (Москва, Кремль), Мала зала Московської консерваторії, Посольство
України у ФРН та у багатьох інших.
Неодноразово була нагороджена грамотами управління культури
Вінницької обласної державної адміністрації та університету. У 2011 році
захистила

дисертацію

на

тему

“Формування

мистецького

досвіду

майбутнього вчителя музики в процесі фахової підготовки”. У 2012 році
Грінченко Тетяні Дмитрівні присвоєно звання кандидата педагогічних наук.
24 травня
70 років від дня народження
Фурман Юрій Миколайович
доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри медикобіологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації, Відмінник
освіти України
Закінчив лікувальний факультет
Вінницького

державного

медичного

інституту ім. М. І. Пирогова у 1970 році.
У

студентські

роки

активно

займався легкою атлетикою – бар’єрним
бігом на 110 м і 200 м, багатоборством.
Неодноразово

був

переможцем

і

призером змагань республіканського, обласного і союзного рівнів.
Після закінчення інституту навчався в аспірантурі. В 1973 році
захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія.
З 1976 року працював у Вінницькому державному педагогічному
інституті ім. М. Островського. Протягом 16 років завідував кафедрою
анатомії і фізіології цього ж інституту. У 2003 році захистив докторську
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дисертацію «Корекція аеробної та анаеробної лактатної продуктивності
організму

молоді

біговими

навантаженнями

різного

режиму»

за

спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин у Київському
національному університеті ім. Т. Шевченка.
З 2003 року став завідувачем новоствореної кафедри медикобіологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації Вінницького
державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського.
Пріоритетний

напрямок

наукових

досліджень

професора

Ю. М. Фурмана

– «Оптимізація

процесу вдосконалення фізичної

функціональної

підготовленості

різних

груп

населення

та

фізичними

навантаженнями різного спрямування».
Ю. М. Фурман є членом спеціалізованих вчених рад Національного
університету фізичного виховання і спорту України (Д 26.829.02) та
Вінницького Національного медичного університету ім. М. І. Пирогова
(Д 05.600.02).
Під керівництвом Юрія Миколайовича захищено 10 кандидатських
дисертацій. Під його керівництвом створена наукова школа, основою
досліджень якої є пошук ефективних засобів фізичного виховання

для

покращення функціональної та фізичної підготовленості осіб різного віку і
статі. Напрямок наукових досліджень, які проводять учні Ю. М. Фурмана,
інтегрує спеціальності «фізична культура, фізичне виховання різних груп
населення», «олімпійський і професійний спорт», «фізична реабілітація»,
«фізіологія людини і тварин», «нормальна фізіологія». Чотири учня
професора Ю. М. Фурмана завершили роботи над кандидатськими
дисертаціями і готуються до захисту у спеціалізованих вчених радах.
Результати наукових досліджень школи професора Ю. М. Фурмана
використовуються в оздоровчій фізичній культурі, а також спортсменами
високої кваліфікації для вдосконалення спортивної майстерності.
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Професор Ю. М. Фурман є автором та співавтором близько 180
наукових праць, з яких – 6 монографій та 1 авторське свідоцтво про винахід.
Відмінник

освіти

України.

Чотири

рази

нагороджувався

грамотами

Міністерства освіти і науки України.
Професор Ю. М. Фурман є провідним викладачем навчальних
дисциплін медико-біологічного спрямування в інституті фізичного виховання
і спорту. Викладає лекційні курси з фізіології рухової активності, спортивної
медицини, лікувальної фізичної культури, фізичної реабілітації для студентів
інституту фізичного виховання і спорту.
26 травня
55 років від дня народження
Кіт Галина Григорівна
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної
та початкової освіти
Кіт Галина Григорівна народилась
26

травня

1961

Тульчинського

року

району

у

с. Одая

Вінницької

області. Педагогічну освіту здобувала у
Вінницькому

(Немирівському)

педагогічному училищі (у 1980 році
після закінчення шкільного відділу з
відзнакою

здобула

спеціальність:

учитель початкових класів, старший піонервожатий) та Київському
державному педагогічному інституті ім. М. Горького. У 1985 році після
закінчення педагогічного факультету з відзнакою (спеціальність: педагогіка і
психологія) здобула кваліфікацію «викладач-дослідник з педагогіки і
психології».
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За направленням у 1985 році прийшла працювати у Вінницький
державний педагогічний інститут ім. Миколи Островського на кафедру
педагогіки і методики початкового навчання, де працює і до теперішнього
часу (зміни відбулися як у назві кафедри, так і всього університету). У 1991
році захистила кандидатську дисертацію на тему «Шляхи підвищення
ефективності практичної підготовки студентів педвузів до виховної роботи в
школі» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, дійсний
член Академії педагогічних наук України Мороз Олексій Григорович).
Г. Г. Кіт – досвідчений фахівець, науковець, вихователь студентської
молоді.

Викладає

такі

навчальні

дисципліни:

«Основи

педагогіки»,

«Дидактика», «Основи педагогічних досліджень» (ОКР «бакалавр» –
«Початкова освіта»), Методика викладання педагогічних дисциплін (ОКР
«магістр» – «Початкова освіта»), «Педагогіка загальна» (ОКР «бакалавр» –
«Дошкільна освіта»).
Впродовж

багатьох

років

очолює

секцію

педагогіки

кафедри

дошкільної та початкової освіти.
Галина Григорівна є автором близько 150 наукових і навчальнометодичних праць, серед яких ряд посібників, 3 з них з грифом МОН
України, 1 монографії (у співавторстві), методичних рекомендацій, статей (в
т.ч. у Росії, Білорусі, Польщі), 16 з них у фахових виданнях. Сферою її
наукових пошуків є підготовка майбутніх педагогів до пошуководослідницької діяльності.
Отримала диплом доктора філософії (2010 рік).
Г. Г. Кіт систематично бере участь у наукових конференціях, семінарах
різного рівня, плідно контактує з колегами з ВНЗ різного рівня акредитації
України. Виступає з лекціями серед учителів, батьків, педагогічної
громадськості у навчальних закладах м. Вінниці.
У 2010-2012 рр. працювала у складі спеціалізованої вченої ради у
ВДПУ імені Михайла Коцюбинського з правом прийняття до розгляду та
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проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата
педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання,
виконувала

обов’язки

вченого

секретаря.

Виступає

рецензентом

різноманітної наукової та навчально-методичної продукції, опонентом на
захисті кандидатських дисертацій.
Галину Григорівну постійно запрошують до роботи у складі журі
фахових конкурсів: ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі
спеціальності «Початкова освіта» (м. Бердянськ Запорізької обл., 2009 р.);
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі наук
«Початкова освіта» (м. Дрогобич Львівської обл., 2015 р.); всеукраїнського
конкурсу «Учитель року» – номінація «Початкові класи», 2008 р. (м. Херсон),
2011р. (м. Івано-Франківськ), 2014 р. (м. Черкаси).
В якості експерта МОН бере участь в акредитації спеціальності
«Початкова освіта» у ВНЗ України, з 2008 року працює у складі комісії при
МОН України по розробці державних стандартів підготовки вчителя
початкових класів.
Доцент Г. Г. Кіт постійно дбає про те, щоб власні наукові
напрацювання й результати наукових пошуків мали практичну цінність у
підготовці висококваліфікованих фахівців – майбутніх учителів початкової
школи та вихователів дошкільних установ. Керує науково-дослідною
роботою студентів, студентською науковою проблемною групою. Студенти
під керівництвом Галини Григорівни беруть участь у наукових конференціях,
конкурсах студентських робіт, активно публікуються.
За сумлінну, творчу працю нагороджена Почесними грамотами
Міністерства освіти і науки України, Вінницької обласної державної
адміністрації та управління освіти і грамотами Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
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12 червня
55 років від дня народження
Сарафинюк Петро Васильович
кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології
[К1]

Сарафинюк Петро Васильович народився у
1961 році.
У Вінницькому державному педагогічному
університеті працює з 2006 року.
Закінчив

Вінницький

державний

педагогічний інститут ім. М. Островського у 1988
році. Спеціальність за дипломом: географія з
додатковою спеціальністю біологія.
Працював у Мало-Крушлинецькій ЗОШ
Вінницького району вчителем географії і біології, у Вінницькій ЗОШ № 5 –
вчителем біології. В університеті «Україна» – старшим викладачем,
доцентом, завідувачем кафедри «Фізична реабілітація».
Кандидатську

дисертацію

на

тему

«Нормативні

показники

ультразвукових параметрів серця у міських підлітків у залежності від
антропогенетичних характеристик організму» за спеціальністю «нормальна
анатомія» виконав в науково-дослідному центрі Вінницького Національного
медичного університету ім. М. І Пирогова. Захистив дисертацію у 2005 році
при

Тернопільському

державному

медичному

університеті

ім. І. Я. Горбачевського. Науковий керівник – доктор медичних наук,
професор, директор науково-дослідного центру ВНМУ Гунас І. В.
Вчене звання доцента присвоєно у 2011 році.
Викладає дисципліни: основи природознавства, екологія, основи
валеології, анатомія та фізіологія з основами генетики, фізіологія ВНД з
основами вікової фізіології та генетики, загальна біологія та генетика.
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Коло наукових інтересів: інтегративна антропологія.
До виконання своїх функціональних обов’язків ставиться відповідально,
забезпечує якісне викладання і проведення лекційних, лабораторнопрактичних занять з навчальних дисциплін, здійснює керівництво курсовими,
дипломними і бакалаврськими роботами, розробляє лекційні курси,
навчально-методичну

документацію

та

методичні

рекомендації

для

забезпечення навчального процесу. Постійно вдосконалює свій професійний
рівень та педагогічну майстерність.
Бере активну участь у науково-дослідній роботі. Був учасником
міжнародних та всеукраїнських конференцій. Має близько 50 наукових
публікацій, серед них опублікований навчальний посібник з грифом МОН
«Основи природознавства» та 8 навчально-методичних праць.
15 липня
50 років від дня народження
Прокопчук Людмила Володимирівна
кандидат філологічних наук, доцент кафедри
стилістики української мови й журналістики
Людмила Володимирівна народилася 15 липня
1966 року в м. Шверин (НДР). 1984 року закінчила
дошкільний відділ Вінницького педагогічного училища.
За направленням Тиврівського районного відділу освіти
з серпня цього ж року працювала завідувачем дитячого
садка в с. Жахнівка. Упродовж 1985-1988 рр. –
вихователька д/с «Альонушка» в м. Гнівань. Водночас
навчалася на філологічному факультеті Вінницького
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державного педагогічного інституту ім. М. Островського (заочна форма
навчання), який закінчила в 1990 році. Протягом 1988-1992 рр. працювала
вчителькою української мови та літератури Гніванської СЗОШ № 2.
З серпня і донині Людмила Володимирівна працює у Вінницькому
державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського на
різних посадах: асистент, старший викладач, доцент. З 2006 до 2009 року
обіймала посаду завідувача кафедри стилістики і культури мови, де проявила
себе відповідальним і наполегливим працівником. За її ініціативи було
створено кабінет української діалектології (304 ауд.).
У 2001 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему:
«Категорія порівняння та способи її вираження в структурі простого
речення».
Доцент Л. В. Прокопчук є автором понад 80 наукових публікацій, зпоміж них підручник з грифом МОН України «Синтаксис української мови»
співавтор – П. С. Дудик), понад 20 навчально-методичних посібників, серед
них: «Практикум з української мови» (1996 р.), «Синтаксис сучасної
української мови (в таблицях і схемах)», «Порівняння в структурі простого
речення (семантико-функціональний аспект)» (2005 р.), «Культура мови.
Модульний курс» (2012 р.), «Риторика», «Українська діалектологія.
Модульний курс» (2013 р.), низки наукових статей у журналах і фахових
збірниках наукових праць.
Людмила Володимирівна поєднує навчально-наукову роботу у ВНЗ з
громадською роботою: з 2001 року читає лекції з культури ділового
спілкування для слухачів Центру перепідготовки й підвищення кваліфікації
державних службовців у Вінницькій області, з 2012 – ще й для слухачів
Вінницького факультету Державної академії керівних кадрів культури і
мистецтва.
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Неодноразово нагороджена грамотами Вінницької обласної державної
адміністрації та обласної Ради, грамотами Вінницького обласного управління
освіти, грамотами, подяками університету.
4 серпня
55 років від дня народження
Лапшина Ірина Миколаївна
кандидат філологічних наук, вчений секретар, доцент кафедри
дошкільної та початкової освіти,
Відмінник освіти України
Ірина

Миколаївна

Лапшина

народилася

4 серпня 1961 року у м. Вінниця у родині інженера
та юриста системи соціального забезпечення. Її
життєвий та науковий шляхи тісно пов′язані з
рідною Вінниччиною, де відбувалося особистісне
та професійне становлення.
У 1978 році закінчила середню школу № 7.
У цьому ж році вступила до Вінницького
державного педагогічного інституту імені Миколи
Островського,

на

відділення

початкового

навчання

філологічного

факультету. У 1980 році відділення було реорганізовано у факультет
педагогіки і методики початкового навчання. За активну участь у
громадському житті й відмінне навчання її було обрано комсомольським
організатором факультету.
У 1982 році успішно закінчила навчання за спеціальністю «Учитель
початкової школи» й отримала диплом з відзнакою.
Трудову діяльність І. М. Лапшина почала у 1982 році на посаді вчителя
початкових класів СЗОШ № 29 м. Вінниця, де працювала 2 роки. Одночасно
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була запрошена викладачем-погодинником на кафедру педагогіки і методики
початкового навчання Вінницького державного педагогічного інституту.
З 1985 року працює на кафедрі педагогіки і методики початкового
навчання на посадах асистента, старшого викладача, доцента, опікується
методиками викладання мовних дисциплін у початкових класах.
У 1992 році успішно закінчила аспірантуру Інституту педагогіки АПН
України й захистила у НДІ ВРМНШ (м. Москва) кандидатську дисертацію на
тему: «Формування орфографічних навичок на початковому етапі навчання
російського правопису в українській школі».
У 2005 році закінчила Вінницьку філію Переяслав-Хмельницького
державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди і отримала
спеціальність вихователя дітей дошкільного віку, соціального педагога в
закладах освіти, правознавця в закладах освіти.
До кола наукових інтересів І. М. Лапшиної сьогодні входять
інтерактивні технології у мовно-мовленнєвій підготовці дітей дошкільного та
молодшого шкільного віку в контексті наступності змісту, методів і форм
роботи з вихованцями. Активно публікує результати власних досліджень. У її
списку наукових праць понад 200 публікацій, серед яких навчальні посібники
з грифом Міністерства освіти і науки України: «Подільський Буквар»,
«Букварик-дошколярик», «Теория и практика обучения русскому языку в
начальной школе», «Фонетика. Графіка. Ігри та вправи. 5 клас»,
«Морфологія. Ігри та вправи. 6 клас»; підручники: «Литературное чтение. 2
класс. 3 класс. 4 класс», «Русский язык. 1 класс. 2 класс. 3 класс. 4 класс».
За плідну педагогічну працю і наукові здобутки Ірина Миколаївна була
нагороджена почесними грамотами Академії педагогічних наук України,
Міністерства освіти і науки України, Вінницької обласної державної
адміністрації,

Вінницької

міської

ради,

Вінницького

державного

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. У 2002 році їй
присвоєно

звання

«Заслужений

працівник
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Вінницького

державного

педагогічного університету», у 2006 р. вона нагороджена знаком «Відмінник
освіти України», у 2009 р. – знаком «Софія Русова».
З 1997 року І. М. Лапшина виконує обов′язки вченого секретаря Вченої
ради Вінницького державного педагогічного університету.
27 жовтня
55 років від дня народження
Хоронжевський Леонід Євгенович
викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання
Хоронжевський

Леонід

Євгенович

народився 27 жовтня 1961 року в с. Явне
Баранівського району Житомирської області на
Поліссі,

в

родині

робітників.

Батько

–

Хоронжевський Євген Броніславович 1932 року
народження, працював на склозаводі в селі
Мар’янівка, машиністом парових котлів, а мама,
Хоронжевська Раїса Федорівна

– продавцем

магазину. Старший брат Хоронжевський Віктор
Євгенович, 1959 року народження, проживає на Житомирщині.
В 1969 році пішов у перший клас Явненської восьмирічної школи,
після закінчення 4-го класу у 1973 р. родина переїхала до смт. Довбиш
Баранівського району Житомирської області. Там Леонід Євгенович
продовжив навчання в середній школі, яку закінчив в 1979 році. В 1980 році
був призваний до лав Збройних Сил Радянського Союзу. Службу проходив в
повітрянодесантних військах м. Пскова. Після демобілізації в травні 1982
року працював на Довбиському фарфоровому заводі в горновому цеху.
Восени 1982 року вступив на підготовче відділення факультету
фізичного виховання Вінницького педагогічного інституту імені Миколи
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Островського і в 1983 році став студентом 1-го курсу. В 1987 році закінчив
факультет фізичного виховання і початкової військової підготовки. Після
закінчення факультету залишився працювати викладачем кафедри теорії і
методики фізичного виховання факультету фізичного виховання і початкової
військової підготовки.
В 2007 році вступив до аспірантури Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського і успішно
закінчив її в 2010 році. Кандидатська дисертація на тему «Підготовка
майбутніх вчителів фізичної культури до позакласної роботи з учнями
загальноосвітніх шкіл» закінчена і готова до захисту. Науковим керівником
був доктор педагогічних наук, професор Сметанський Микола Іванович.
В 2015 році проходив стажування у Львіському національному
університеті фізичної культури. На даний час працює викладачем кафедри
теорії і методики фізичного виховання інституту фізичного виховання і
спорту. Викладає дисципліни: «Теорія і методика викладання гімнастики»,
«Ритміка і хореографія», «Педагогіка фізичного виховання». Є наставником
академічної групи, профоргом кафедри теорії і методики фізичного
виховання.

Здійснює

керівництво

написанням

педагогічною практикою в школі.
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курсових

робіт

та

21 листопада
40 років від дня народження
Ткаченко Вікторія Іванівна
кандидат філологічних наук, старший
викладач кафедри української літератури
Вікторія

Іванівна

народилася

21 листопада 1976 р. у місті Вінниці у родині
викладачів. Закінчила Вінницьку ЗОШ № 13, з
1994 по 1999 р. навчалася на філологічному
факультеті

Вінницького

державного

педагогічного університету, отримала диплом з відзнакою за спеціальністю
«Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури».
Працювала вчителем української мови та літератури, етики й естетики у
Вінницькій ЗОШ № 13, закінчила аспірантуру при Національному
педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова. У 2006 році
захистила

кандидатську

дисертацію

«Творчість

Ганни

Барвінок

в

українському літературному процесі ІІ половини ХІХ століття».
Наукові інтереси Вікторії Іванівни стосуються української літератури ІІ
половини ХІХ століття, творчості Ганни Барвінок та Івана Франка, дитячої
літератури. Старший викладач Ткаченко В. І. читає такі курси: «Історія
української літератури другої половини ХІХ – початку ХХ століття»,
«Дитяча література», «Літературне редагування», керує дипломними та
курсовими роботами, автор навчально-методичних посібників, статей,
методичних рекомендацій.
Закохана в рідне слово, Вікторія Іванівна з любов’ю несе студентам
знання з української літератури, вчить мудрості та людяності, доброти та
порядності. Життєве кредо – «Праця єдина з неволі нас вирве!» – є
концептуальною засадою наукової та педагогічної філософії.
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26 листопада
65 років від дня народження
Коломієць Дмитро Іванович
кандидат педагогічних наук, заступник
декана-директора з виховної роботи, доцент
кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки
життєдіяльності, Відмінник освіти України
Дмитро Іванович народився 26 листопада
1951 року в селі Cтара Гута Хмільницького району
Вінницької області.
У 1969 році закінчив школу і був призваний на службу до лав
Радянської армії. Після демобілізації в 1971 році вступив на підготовче
відділення фізико-математичного факультету Вінницького державного
педагогічного інституту ім. М. Островського. В 1972 році після закінчення
підготовчого відділення вступив на навчання на фізико-математичний
факультет цього ж інституту, який закінчив у 1976 році за спеціальністю
«Фізика» і одержав кваліфікацію вчителя фізики.
Під час навчання в інституті в 1974 році був зарахований на посаду
лаборанта кафедри фізики, в 1976 році переведений на посаду старшого
лаборанта, в 1979 р. переведений на посаду інженера, а з 1984 року – на
посаду завідувача лабораторіями кафедри фізики.
З 1995 р. переведений на посаду асистента кафедри методики
трудового навчання, а в 2000 році переведений на посаду старшого викладача
тієї ж кафедри.
У 2001 році успішно захистив кандидатську дисертацію на здобуття
наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04. на
тему: «Інтеграція знань з природничо-математичних та спеціальних
дисциплін при підготовці вчителя трудового навчання».
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В 2002 році переведений на посаду доцента кафедри теорії і методики
трудового і професійного навчання. З вересня 2002 року призначений
заступником декана педагогічно-індустріального факультету з виховної
роботи.
За час роботи більше 40 разів був нагороджений грамотами, подяками,
грошовими преміями інституту, університету, Міністерства освіти і науки
України, обласним відділом освіти. Нагороджений знаком «Відмінник
освіти» в 2004 році.
Є автором понад 100 наукових публікацій. На кафедрі технологічної
освіти, економіки та безпеки життєдіяльності забезпечує викладання таких
навчальних дисциплін: «Автомобіль», «Практикум з електрорадіомонтажних
робіт», «Практикум в навчальних майстернях, практикум з конструювання і
виготовлення меблів». Керує написанням курсових та дипломних робіт.
Очолює групу з виготовлення меблів для потреб університету.
Є науковим керівником аспірантів та здобувачів, з яких 2 захистили
кандидатські дисертації.
З 2002 року і до теперішнього часу обіймає посаду заступника деканадиректора ІМФТО з виховної роботи.
15 грудня
55 років від дня народження
Гриб Віталій Іванович
кандидат філософських наук, доцент кафедри
філософії, соціально-політичних дисциплін та
етнології
Віталій Іванович народився 15 грудня 1961
року в містечку Літині Вінницької області в
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звичайній робочій сімʼї. В 1979-му році закінчив середню школу, після чого
працював в радгоспі, а в 1981-му році вступив до Київського університету ім.
Т. Г. Шевченка на філософський факультет.
Після закінчення університету у вересні 1986-го року був направлений
на роботу до Вінницького педагогічного інституту ім. М. Островського, де
працював на кафедрі філософії асистентом до 1991-го року.
З січня 1991-го року навчався в аспірантурі на кафедрі етики та естетики
Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. В січні 1994 року
закінчив навчання в аспірантурі , захистив дисертацію «Соціологія мистецтва
в

структурі

міжпредметних

звʼязків»

і

здобув

ступінь

кандидата

філософських наук.
Повернувся до Вінниці та продовжив працювати асистентом на рідній
кафедрі філософії на той час вже Вінницького державного педагогічного
університету ім. Михайла Коцюбинського. Згодом працював старшим
викладачем кафедри філософії, в.о. доцента, а з 2004 року, після присвоєння
вченого звання, на посаді доцента цієї ж кафедри. Зараз є доцентом кафедри
філософії, соціально-політичних наук та етнології Інституту історії, етнології
і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського, поєднує викладацьку й наукову роботу, має понад 40
друкованих праць.
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Іменний покажчик
Абрамчук Василь Степанович,
10
Баюрко Наталія Василівна, 10
Більська Ольга В’ячеславівна,
9
Бірюкова (Веретковська) Надія
Володимирівна, 7, 30
Боровська Олена Олексіївна, 5
Бородулін
Валентин
Терентійович, 6
Войнаровський
Анатолій
Володимирович, 7
Волошина Оксана Василівна, 9
Галайдюк Микола Ананійович,
5, 14
Глазунова
Тамара
Володимирівна, 6
Глуханюк
Віталій
Миколайович, 8
Гордійчук Галина Борисівна, 5
Гороф’янюк
Інна
Валентинівна, 7, 34
Гриб Віталій Іванович, 11, 55
Грінченко Тетяна Дмитрівна,
7, 40
Гудима Степан Антонович, 7,
39
Жмуд Наталка Вікторівна, 11
Заболотний
Володимир
Федорович, 6, 21
Зарічанська
Наталія
Володимирівна, 6
Зінько Юрій Анатолійович, 7,
32
Імбер Вікторія Іванівна, 8

Канський
Володимир
Станіславович, 10
Килівник
Анатолій
Миколайович, 5, 15
Кириєнко Тетяна Василівна, 5,
12
Кіт Галина Григорівна, 8, 43
Коломієць Дмитро Іванович,
11, 54
Корольчук Анатолій Петрович,
10
Крупка Віктор Петрович, 6, 25
Лапшина Ірина Миколаївна, 9,
49
Лешко Уляна Орестівна, 10
Ліва Наталія Валеріївна, 6
Митурич Василь Максимович,
5, 13
Мозгальова
Наталія
Георгієвна, 11
Мозговий
Олександр
Васильович, 7, 27
Ніколіна Інна Іванівна, 8
Ніщук Галина Миколаївна, 8
Паламарчук
Ольга
Миколаївна, 9
Петров
Олександр
Олександрович, 5
Пойда Оксана Андріївна, 6, 17
Поп Юрій Іванович, 6, 24
Прадівлянна
Людмила
Миколаївна, 9
Прокопчук
Людмила
Володимирівна, 9, 47
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Прушковська
Наталія
Наумівна, 7, 29
Рябоконь
Ольга
Володимирівна, 8
Сапогов
Володимир
Анатолійович, 11
Сарафинюк Петро Васильович,
8, 46
Сушкевич Ліна Василівна, 5,
16
Ткаченко Вікторія Іванівна, 11,
53
Тодосієнко
Наталія
Леонідівна, 9

Тютюн Любов Андріївна, 9
Фрицюк
Валентина
Анатоліївна, 7, 37
Фурман Юрій Миколайович, 8,
41
Хамська Неліна Болеславівна,
10
Хоронжевський
Леонід
Євгенович, 10, 51
Хуртенко Оксана Вікторівна, 8
Чернова Галина Василівна, 5
Яковліва Олена Павлівна, 11
Яцентюк Юрій Васильович, 8

58

Зміст
Від укладача

4

Ювіляри 2016 року

5

Матеріали про ювілярів

12

Іменний покажчик
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Серія «Педагоги Вінниччини»

Ювіляри ВДПУ – 2016
довідник
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