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Передмова
Шановні читачі! Пропонуємо вашій увазі черговий довідник із серії
«Педагоги

Вінниччини».

Довідник

присвячено

викладачам,

провідним

науковим працівникам Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського – ювілярам 2017 року.
Довідник містить наступні розділи:
 хронологічна таблиця;
 матеріали про ювілярів;
 алфавітний покажчик.
Видання буде цікавим для викладачів, студентів та широкого кола читачів.
При викладенні матеріалу збережено авторський стиль.
Колектив

бібліотеки

висловлює

щиру подяку працівникам кафедр

університету та ювілярам за надану інформацію.
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Ювіляри 2017 року
Січень
5 – Наконечна Людмила Йосипівна
кандидат педагогічних наук, старший
викладач кафедри алгебри
і методики навчання математики

45 років

11 – Горлова Людмила Анатоліївна
кандидат філологічних наук, старший
викладач кафедри германської і слов’янської
філології та зарубіжної літератури

35 років

14 – Карась Максим Анатолійович
кандидат філологічних наук, доцент
кафедри журналістики, реклами і
зв’язків з громадськістю

45 років

17 – Клос Наталя Сергіївна
асистент кафедри методики навчання
іноземних мов

35 років

18 – Мельник Василь Володимирович
кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри теоретико-методичних основ
фізичного виховання

55 років

20 – Романюк Іван Миронович
доктор історичних наук, професор
кафедри історії та культури України
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55 років

21 – Чиж Ольга Петрівна
кандидат географічних наук,
доцент кафедри географії

40 років

Заєць Іван Іванович
історик, археолог, краєзнавець, дослідник
трипільської культури Вінниччини

95 років

24 – Ковтонюк Мар’яна Михайлівна
доктор педагогічних наук, доцент, завідувач
кафедри математики та інформатики

60 років

31 – Косаківський Віктор Афанасійович
кандидат історичних наук, доцент
кафедри історії та культури України

55 років

Ясінський В’ячеслав Андрійович
викладач математики, заслужений вчитель України,
Відмінник народної освіти УРСР,
Відмінник освіти України

60 років
Лютий

8 – Хаєцький Григорій Сильвестрович
кандидат географічних наук,
доцент кафедри географії

60 років

10 – Яровенко Анатолій Григорович
кандидат технічних наук, доцент
кафедри математики та інформатики

60 років

Терещенко Лілія Яківна
старший викладач кафедри англійської філології

35 років

11 – Неприцький Олександр Анатолійович
кандидат історичних наук, доцент
кафедри всесвітньої історії

40 років
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Холковська Ірина Леонідівна
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри педагогіки і професійної освіти

55 років

12 – Чуйко Юрій Андрійович
викладач кафедри теоретико-методичних
основ фізичного виховання

55 років

Шунда Никифор Миколайович
ректор Вінницького державного педагогічного
університету (1976-2003 рр.), доктор
педагогічних наук, професор,
Заслужений працівник народної освіти України

85 років

13 – Сердюкова Інна Миколаївна
асистент кафедри психології
та соціальної роботи

45 років

23 – Присяжнюк Дмитро Степанович
доцент кафедри теорії і методики
фізичного виховання і спорту

80 років

24 – Ходаніцька Олена Олександрівна
кандидат сільськогосподарських наук,
асистент кафедри біології

30 років

28 – Ямчинська Тамара Іванівна
кандидат філологічних наук, доцент,
декан факультету іноземних мов

55 років

Березень
3 – Драчук Сергій Петрович
кандидат біологічних наук, доцент
кафедри теорії і методики
фізичного виховання і спорту

55 років
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5 – Авксентьєва Таміла Анатоліївна
кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри англійської філології

40 років

8 – Кульчицька Ірина Анатоліївна
кандидат наук з фізичного виховання і спорту,
доцент кафедри теорії і методики
фізичного виховання і спорту

35 років

9 – Король Володимир Петрович
кандидат педагогічних наук, старший викладач
кафедри технологічної освіти,
економіки і безпеки життєдіяльності

40 років

11 – Галузяк Василь Михайлович
кандидат психологічних наук, доцент
кафедри педагогіки і професійної освіти

50 років

14 – Зарічна Олена Василівна
кандидат педагогічних наук, старший викладач
кафедри методики навчання іноземних мов

40 років

21 – Лозовик Михайло Петрович
старший викладач кафедри
фізичного виховання

60 років

Лісніченко Алла Павлівна
кандидат педагогічних наук, старший викладач
кафедри англійської філології

50 років

25 – Шевченко Людмила Станіславівна
кандидат педагогічних наук, заступник декана
з навчальної роботи, доцент кафедри інноваційних
та інформаційних технологій в освіті

45 років

30 – Михайленко Тетяна Юріївна
асистент кафедри географії

30 років
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Квітень
4 – Гандзюк Віталій Олександрович
кандидат наук із соціальних комунікацій,
завідувач кафедри журналістики, реклами
і зв’язків з громадськістю

40 років

12 – Гребеньова Валентина Олександрівна
кандидат історичних наук, старший викладач
кафедри історії та культури України

40 років

18 – Яковлів Володимир Леонтійович
кандидат педагогічних наук, доцент,
декан факультету фізичного
виховання і спорту

60 років

Грачова Ірина Євгеніївна
доцент кафедри англійської філології

40 років

26 – Гудзевич Анатолій Васильович
доктор географічних наук, заступник декана
з наукової роботи,
професор кафедри географії

55 років

28 – Завальнюк Анатолій Федорович
кандидат мистецтвознавства, професор
університету, доцент кафедри музикознавства
та інструментальної підготовки

75 років

Травень
1 – Нестерова Світлана Юріївна
кандидат біологічних наук, доцент кафедри
медико-біологічних основ фізичного виховання
і фізичної реабілітації

50 років

2 – Романенко Віктор Васильович
кандидат наук з фізичного виховання і спорту,
доцент кафедри теорії і методики фізичного
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виховання і спорту

55 років

6 – Бурська Олена Петрівна
кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри музикознавства
та інструментальної підготовки

50 років

8 – Перепелиця Олександр Анатолійович
старший викладач кафедри теорії і методики
фізичного виховання і спорту

60 років

11 – Лазаренко Наталія Іванівна
кандидат педагогічних наук, доцент,
Відмінник освіти України, ректор університету

55 років

16 – Вотякова Леся Андріївна
кандидат фізико-математичних наук,
доцент кафедри математики та інформатики

45 років

23 – Шауро Олена Павлівна
художній керівник, асистент кафедри художніх
дисциплін дошкільної та початкової освіти

40 років

30 – Головкіна Вікторія Володимирівна
викладач кафедри фізичного виховання

45 років

Червень
1 – Бриліна Валентина Людвиківна
кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри художніх дисциплін дошкільної
та початкової освіти

80 років

6 – Ковтонюк Галина Миколаївна
кандидат педагогічних наук, старший викладач
кафедри математики та інформатики

35 років

10 – Тимошенко Олександр Захарович
кандидат фізико-математичних наук, доцент
кафедри математики та інформатики
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60 років

Якимчук Олена Миколаївна
кандидат мистецтвознавства,
старший викладач кафедри музикознавства
та інструментальної підготовки

40 років

12 – Чорна Олена Миколаївна
асистент кафедри психології та
соціальної роботи

40 років

15 – Худоярова Ольга Степанівна
старший викладач кафедри хімії та методики
навчання хімії

50 років

22 – Бучацька Світлана Михайлівна
кандидат психологічних наук, доцент
кафедри методики навчання іноземних мов

50 років

Липень
1 – Остапчук Лідія Оверківна
заслужена артистка України, викладач
кафедри вокально-хорової підготовки,
теорії та методики музичної освіти

60 років

15 – Голунова Людмила Андріївна
кандидат біологічних наук,
старший викладач кафедри біології

45 років

18 – Козачишина Оксана Леонідівна
кандидат філологічних наук, доцент кафедри
германської і слов’янської
філології та зарубіжної літератури

50 років

Серпень
1 – Сидоренко Жанна В’ячеславівна
кандидат психологічних наук, доцент
кафедри психології та соціальної роботи
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45 років

2 – Савчук Ірина Валеріївна
кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри технологічної освіти,
економіки і безпеки життєдіяльності

50 років

4 – Будас Юлія Олексіївна
старший викладач кафедри методики
навчання іноземних мов

45 років

16 – Кузьміна Світлана Анатоліївна
старший викладач кафедри англійської філології 60 років
26 – Гаркушевський Володимир Савич
кандидат технічних наук, завідувач
кафедри технологічної освіти,
економіки і безпеки життєдіяльності

65 років

30 – Буга Оксана Іванівна
кандидат педагогічних наук, старший викладач
кафедри технологічної освіти,
економіки і безпеки життєдіяльності

50 років

31 – Павлик Олена Миколаївна
кандидат хімічних наук,
старший викладач кафедри хімії та
методики навчання хімії

45 років
Вересень

3 – Гусак Олександр Миколайович
старший викладач кафедри географії

55 років

5 – Левчук Наталія Василівна
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри біології

60 років

Кравченко Павло Миколайович
кандидат історичних наук,
доцент кафедри всесвітньої історії
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60 років

9 – Лапшин Сергій Андрійович
кандидат історичних наук,
доцент кафедри правових наук та філософії

35 років

15 – Козлова Клавдія Пилипівна
кандидат педагогічних наук, професор

80 років

24 – Подзигун Олена Анатоліївна
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри методики навчання
іноземних мов

40 років

Перегончук Наталія Василівна
кандидат психологічних наук, старший викладач
кафедри психології та соціальної роботи

35 років

25 – Мацейко Ірина Іванівна
кандидат біологічних наук,
доцент кафедри медико-біологічних
основ фізичного виховання
і фізичної реабілітації

55 років

Черкашина Олеся Валентинівна
кандидат мистецтвознавства,
старший викладач кафедри музикознавства
та інструментальної підготовки

45 років

Жовтень
3 – Колядич Юлія Володимирівна
кандидат філологічних наук,
старший викладач кафедри методики
навчання іноземних мов

40 років

4 – Зінько Ірина Юріївна
кандидат історичних наук,
доцент кафедри правових наук та філософії
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35 років

16 – Марущак Оксана Василівна
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри технологічної освіти,
економіки і безпеки життєдіяльності

40 років

25 – Білюк Анатолій Іванович
кандидат фізико-математичних наук,
доцент кафедри фізики і методики
навчання фізики, астрономії

60 років

30 – Брилін Едуард Борисович
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри художніх
дисциплін дошкільної та початкової освіти

55 років

Криворучко Олександр Іванович
кандидат історичних наук,
доцент кафедри історії та культури України

55 років

Листопад
7 – Миронюк Михайло Васильович
кандидат педагогічних наук, доцент

70 років

8 – Коломієць Леся Ігорівна
кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри психології
та соціальної роботи

40 років

12 – Матвійчук Олександр Анатолійович
кандидат біологічних наук,
доцент кафедри біології

40 років

21 – Дмитрів Микола Іванович
старший викладач кафедри фізичного виховання
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60 років

Грудень
4 – Мєнкова Тетяна Вікторівна
асистент кафедри германської і слов’янської
філології та зарубіжної літератури

30 років

9 – Поплавська Юлія Олександрівна
старший викладач кафедри художніх
дисциплін дошкільної та початкової освіти

60 років

15 – Кириленко Валерій Вадимович
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри методики навчання
іноземних мов

60 років

17 – Сметанський Микола Іванович
доктор педагогічних наук, професор

70 років

21 – Змієвська Олена Олександрівна
заступник декана з навчальної
роботи, старший викладач кафедри англійської
філології

45 років

23 – Доля Інна Василівна
кандидат філологічних наук, асистент
кафедри методики навчання іноземних мов
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35 років

Біографії ювілярів
5 січня
45 років від дня народження
Наконечна Людмила Йосипівна
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри алгебри і методики
навчання математики
Людмила Йосипівна Наконечна народилася
5 січня

1972

року

у

селі

Семенівка

Шаргородського району Вінницької області у сім'ї
колгоспників. З 1979 по 1989 роки навчалася у
Деребчинській середній школі, яку закінчила із
срібною
Йосипівна

медаллю.
вступила

У
на

1989

році

Людмила

фізико-математичний

факультет Вінницького державного педагогічного
інституту імені М. Островського, який закінчила з
відзнакою у 1994 році за спеціальністю «вчитель математики і фізики».
Після закінчення інституту працювала вчителем математики у ЗОШ № 13
м. Вінниці, викладачем математики у вищому художньому професійнотехнічному училищі № 5 м. Вінниці.
З 1999 року Л. Й. Наконечна працює у Вінницькому державному
педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, спочатку на посаді
асистента, старшого викладача, а з 2015 року - доцента кафедри алгебри і
методики навчання математики. Викладає елементарну математику, алгебру і
теорію чисел, лінійну алгебру і аналітичну геометрію, технології навчання
математики.
Керує науково-дослідницькою діяльністю на рівні курсових та дипломних
робіт студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» і «Спеціаліст». Під
керівництвом Людмили Йосипівни Наконечної підготовлено понад шістдесят
студентських публікацій.
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Напрям

наукового

дослідження:

засоби

формування

професійних

компетентностей майбутніх учителів математики.
Опубліковано понад 60 наукових праць, з них 19  у провідних фахових
виданнях України та зарубіжжя.
Брала участь у роботі понад 30 Міжнародних та Всеукраїнських науковопрактичних конференцій та семінарів.
Л. Й. Наконечна щороку бере участь в роботі журі міської та обласної
олімпіад юних математиків, є членом оргкомітетів Міжнародної конференції
«Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики» та
Всеукраїнської студентської олімпіади з математики, є членом редакційної
колегії збірника студентських робіт «Методичний пошук».
Доцент Л. Й. Наконечна є керівником Центру довузівської підготовки
ВДПУ

імені

Михайла

Коцюбинського,

відповідальна

по

кафедрі

за

профорієнтаційну роботу, наставник академічної групи студентів.
За вагомі успіхи у навчально-виховній та
Йосипівна

нагороджена

грамотами

Інституту

науковій роботі Людмила
математики,

фізики

і

технологічної освіти та Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського.
18 січня
55 років від дня народження
Мельник Василь Володимирович
кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри теорії і методики фізичного
виховання та спорту,
Відмінник освіти України
Народився 18 січня 1962 року у м.
Уральськ у Казахстані. З 1974 року проживає у м.
Вінниця. У 1979 році закінчив ЗОШ № 33. З 1979 по 1983 рік навчався на
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факультеті

фізичного

виховання

Вінницького

педагогічного

інституту

імені М. Островського та отримав диплом «з відзнакою».
З 1982 року по 1984 рік та з 1985 по 1986 рік працював вчителем
фізичної культури у ЗОШ № 29 м. Вінниці. У 1984-1985 роках проходив дійсну
військову службу у Збройних силах.
З 12 березня 1986 р. працює у Вінницькому державному педагогічному
університеті імені Михайла Коцюбинського. У 1988-2001 роках навчався в
аспірантурі Всесоюзного НДІ фізичної культури у м. Москва. У 1992 році
захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «теорія і методика
фізичного виховання, спортивного тренування та оздоровчої фізичної
культури».
З 1991 по 1992 рік працював на посаді асистента кафедри теорії і
методики фізичного виховання, з 1992 по 1994 рік  старшого викладача, з 1994
по 1996 рік  доцента кафедри, з 1996 по 2001 рік  заступника декана
факультету фізичного виховання, з 2001 по 2008 рік  завідувача кафедри, з
2008 по теперішній час працює на посаді доцента кафедри теоретикометодичних основ фізичного виховання.
Провідний викладач з дисциплін: «Основи наукових досліджень»,
«Спортивна боротьба і методика викладання», «Спортивні споруди і
обладнання», курс ПСМ з видів боротьби. Викладач курсу «Теорія і методика
фізичного виховання».
Керівник кафедральної наукової теми «Кредитно-модульна система
організації занять із професійно-орієнтованих дисциплін» з 1.01.2006 р. по
31.12.2010 р.
Організатор спільного засідання науково-методичного семінару кафедри
теорії і методики фізичного виховання та методичного об’єднання вчителів
фізичної культури школи-коледжу № 29 м. Вінниці.
У 2001 році нагороджений Почесною грамотою МОУ. У 2004 році
нагороджений знаком МОН України «Відмінник освіти України».
Готував студентів до участі у Всеукраїнських студентських науково-
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практичних конференціях «Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в
сучасному суспільстві» (Вінниця, травень 2008-2015 років).
Керував

проблемною

групою

студентського

наукового

гуртка.

Підготував студента-призера 2-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
2009 року зі спеціальності «фізичне виховання» Юрченко Олександра та
призера 2011 року Поляка Вадима, номінанта у різних конкурсах Кащеєву
Анну.
Керував написанням кандидатської дисертації викладача інституту
Дудорової Л. Ю, яка успішно її захистила 20 січня 2009 року у
спеціалізованій раді педуніверситету.
Кожного року організовував профорієнтаційну роботу та довузівську
підготовку

молоді

(зустрічався

з

абітурієнтами,

тренерами,

батьками

абітурієнтів, проводив перегляд абітурієнтів на змаганнях).
Тренер вищої категорії з дзюдо, Майстер спорту України, Перший дан
IJF. Відповідальний секретар Вінницької обласної федерації боротьби самбо та
дзюдо. З 2014 року – Перший Віце-президент Федерації дзюдо м. Вінниці, з
2016 року  Перший Віце-президент Федерації дзюдо Вінницької області.
Співорганізатор постійно діючого суддівського семінару Вінницької федерації
дзюдо та самбо. Співпрацює із тренерами ДЮСШ № 5, МДЮСШ «Спартак»
щодо впровадження у навчально-тренувальний процес сучасних науково
обґрунтованих методик проведення занять із спортсменами-борцями різного
рівня майстерності. Підготував двох переможців та призерів чемпіонатів і
кубків України з дзюдо, членів збірної команди України.

19

21 січня
40 років від дня народження
Чиж Ольга Петрівна
кандидат географічних наук, доцент кафедри географії
Народилася 21.01.1977 р. в с. Перепельники
Зборівського району Тернопільської області.
З вересня 1984 до липня 1994 р. навчалася у
Перепельницькій середній школі, де одержала
атестат про середню освіту.
У

1994

державного

році

вступила

до

педагогічного

імені М. Коцюбинського

на

Вінницького
університету
природничо-

географічний факультет, який успішно закінчила у 2000 році та отримала повну
вищу освіту за спеціальністю «вчитель географії та біології». У цьому ж році
вступила до магістратури Вінницького державного педуніверситету і була
прийнята на посаду асистента кафедри географії.
У 2001 році вступила до аспірантури Вінницького державного
педагогічного університету імені М. Коцюбинського (науковий керівник д.г.н.,
професор Денисик Г. І.), яку закінчила у 2004 році.
У березні 2007 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю
11.00.11 – «конструктивна географія та раціональне використання природних
ресурсів», на тему «Лісостепові полісся Правобережної України: структура,
класифікація та раціональне використання».
З 2007 по 2011 рік працювала на посаді старшого викладача кафедри
географії.
У 2011 році була обрана на посаду доцента кафедри географії.
У 2013 р. МОН України присвоєно вчене звання доцента.
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За плідну працю неодноразово нагороджена почесними грамотами
університету, обласного відділу освіти, обласної держадміністрації, обласної
ради.
У 2014 році була занесена на дошку пошани ВДПУ імені Михайла
Коцюбинського.
Стаж роботи в університеті – 16 років. Автор понад 90 наукових праць,
серед яких монографії, практикуми, методичні рекомендації.
Виховує

сина

Лебедя

Сергія

1995

року

народження,

студента

Вінницького інституту економіки Тернопільського національного економічного
університету.
21 січня
95 років від дня народження

Заєць Іван Іванович
історик, археолог, краєзнавець, дослідник трипільської культури
Вінниччини
(21.01.1922  02.07. 2007)

Ім’я науковця, професора Івана Івановича
Зайця відоме не лише у Вінницькому державному
педагогічному університеті, а й на теренах всієї
Україні та за її межами.
Іван

Іванович

космодрому

–

один

«Байконур».

з

Свого

фундаторів
часу

він

зустрічався з Головним конструктором Науководослідного

випробувального

Міністерства

оборони

СРСР,

полігону
двічі

№

5

Героєм

Соціалістичної праці академіком С. П. Корольовим та першим космонавтом
світу Ю. О. Гагаріним. Упродовж багатьох років оберігав Івана Івановича,
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приносив йому щастя та удачу талісман-дарунок С. П. Корольова – один з 2000
вимпелів, котрі у вересні 1959 року були доставлені на Місяць.
Народився Іван Іванович Заєць 21 січня 1922 року у с. Зайцівка
Царічанського району Дніпропетровської області. Успішно закінчив школу та
Харківське піхотне училище.
Молодому юнакові довелося пройти тернистими фронтовими шляхами
Великої Вітчизняної війни. У повоєнні роки займав Іван Іванович відповідальну
посаду в органах військової контррозвідки в Австрії, на Байконурі, у 43-й
Ракетній Армії. Був нагороджений орденами Великої Вітчизняної війни I
ступеня, Червоного прапора, Богдана Хмельницького; 20 медалями, серед яких
медалі імені теоретиків космонавтики Ю. В. Кондратюка та С. П. Корольова.
Почесний громадянин міста Байконур.
З 1963 по 1977 рік Іван Іванович працював директором Вінницького
обласного краєзнавчого музею. За роки роботи на цій посаді чимало було
зроблено для розбудови музею. З ініціативи І. І. Зайця було добудовано 20
залів, відкрито не одну нову цікаву експозицію.
У

Вінницький

державний

педагогічний

університет

ім. М. Коцюбинського Іван Іванович прийшов у 1973 році. Працював спочатку
старшим викладачем, потім доцентом, а з 1988 року – професором кафедри
історії слов’янських народів. Чотири десятиліття свого життя історик,
професійний археолог, науковець, відомий вчений в галузі трипіллєзнавства,
керівник

студентського

наукового

гуртка

присвятив

ВДПУ

ім.

М.

Коцюбинського. Почесний працівник університету, він більше десяти років
очолював Раду ветеранів навчального закладу.
У науковому доробку професора І. І. Зайця понад 150 наукових праць. Це
була особистість талановита, творча, багатогранна. Іван Іванович навчив і
виховав не одне покоління студентів, здійснив вагомий внесок у розвиток
історичної науки. В його багатогранній діяльності гармонійно поєдналися
здібності досвідченого педагога, вмілого організатора й талановитого науковця.
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І. І. Заєць залишив великий слід на скрижалях історії і в нашій пам’яті.
Його творча спадщина прислужиться ще не одному поколінню студентів і
науковців.

31 січня
55 років від дня народження
Косаківський Віктор Афанасійович
кандидат історичних наук, доцент кафедри історії
та культури України
Віктор Афанасійович народився 31 січня 1962
року в смт Чечельник Чечельницького району
Вінницької області.
У 1988 р. закінчив історичний факультет
Вінницького державного педагогічного інституту
імені М. Островського (спеціальність – «вчитель
історії та суспільствознавства»).
З 1988 по 2000 рік працював у Вінницькому
обласному краєзнавчому музеї на посадах: молодший науковий працівник,
науковий

працівник,

старший

науковий

працівник,

завідувач

сектору

археології, завідувач сектору археології і етнографії, ведучий науковий
працівник. Під час роботи в музеї створив ряд виставок: «Національна
символіка Поділля» (1991-1993) в співавторстві з Ю. К. Савчуком, «Ремесла та
промисли подолян» (1994-1997), «Живий вогонь» (1996) – персональна
виставка Заслуженого майстра народної творчості України гончара О. Г.
Луцишина, «Килими Поділля» (1998), «Народний одяг подолян» (2000).
З жовтня 2000 року і до сьогодні працює у Вінницькому державному
педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. Нині доцент
кафедри історії та культури України факультету історії, етнології і права.
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Формував етнографічну колекцію та створював етнографічний музей при
кафедрі

етнології

(2000-2003).

Також

сформував

Рукописний

фонд

студентських польових фольклорно-етнографічних досліджень. Викладає
навчальні

дисципліни:

«Етнографія

України»,

«Етнологія

України»,

«Етнопам’яткознавство», «Релігієзнавство». Проводить археологічну практику.
Веде студентський етнографічно-археологічний гурток, в якому навчає
студентів різних видів народних ремесел та проводить наукові дослідження.
Виготовляє деякі види виробів народних ремесел: малюнок на склі,
кошики з лози, витинанку, писанку, глиняну іграшку тощо.
Досліджує археологію (трипільську культуру, археологічні пам’ятки
Поділля різних епох, музейні колекції та персоналії дослідників), етнографію
(ремесла і промисли подолян, народне мистецтво, народний одяг, звичаї та
обряди), фольклор (пісенний і прозовий), історію та краєзнавство.
Проводив археологічні розкопки у смт Чечельник Чечельницького району
(1990) та у с. Буша Ямпільського району Вінницької області (2007-2009).
Проводить археологічні розвідки та вивчає археологічні пам’ятки краю.
Відкрив трипільські поселення біля смт Чечельник (одне на території цукрового
заводу, а інше − на південь від селища в ур. Вишенька), с. Кривецьке
(Тартацька сільрада), в ур. Коліно біля с. Луги; поселення черняхівської
культури в ур. Вишенька та біля сіл Рогізка, Каташин, а також кургани біля
Чечельника, Стратіївки та Рогізки. Всі пам’ятки знаходяться на території
Чечельницького району Вінницької області
Автор більше 200 наукових праць з вище перелічених тем, в тому числі
монографії «Нариси з історії Чечельника. З найдавніших часів до наших днів»
(Вінниця, 2000, у співавт.). Понад 60 наукових праць написано на археологічну
тематику, переважна більшість яких присвячена дослідженню трипільської
культури, а саме пам’яток Чечельницької локально-хронологічної групи та
історії трипільського ткацтва. Є автором статей до ІІ тому «Енциклопедії
трипільської цивілізації» : «Білий Камінь», «Чечельник», «Чечельницька
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група», «Відбитки текстилю». Співавтор публікацій про відомих дослідників
археології Поділля – І. І. Зайця та П. І. Хавлюка.
Науковий редактор багатьох монографій, колективних монографій і
наукових збірників: «Подільська старовина», «Одвічна Русава: етнографія та
фольклор с. Стіна на Поділлі», «Мои года – мое богатство : за матеріалами
родини Б. О. Четверня, жителя смт Чечельник», «Подільське традиційне
ткацтво» та ін.
Учасник більше 80-ти міжнародних, всеукраїнських, регіональних та
університетських наукових конференцій. В тому числі: Вінницької історикокраєзнавчої

конференції,

«Раннеземледельческие

(Вінниця,

1988-2016);

поселения-гиганты

I

польового

трипольской

семінару

культуры

на

Украине», (Тальянки, 1990); всеукраїнських і міжнародних конференцій:
«Трипільське поселення Кошилівці – Обоз (до 120-річчя відкриття)»,
(Заліщики, 1998), «Трипільський світ і його сусіди», (Збараж, 2001),
«Трипільські поселення – гіганти», (Київ, 2003), «Древні землероби Європи:
нові відкриття та гіпотези», присвяченої ювілею видатного дослідника
трипільської культури К. К. Черниш, (Збараж, 2004), «С. Н. Бибиков и
первобытная археология», (Київ, 2008), «Ранньоземлеробські культури БугоДніпровського межиріччя: проблеми дослідження», (Умань, 2009), «Прадавні
землероби Південно-Східної Європи (до 30-річчя дослідження поселеннягіганта Тальянки та 10-річчя співпраці з «Search Foundation» USA)», (КиївТальянки, 2011),

«Раннеземледельческие культуры Кавказа»: международ.

науч. конф., посвященная 60-летию открытия памятника Кюльтепе в
Азербайджане. = «The early farming cultures of the Caucasus»: the list of articles
of the International research conferense, devoted to the 60 years of the discovery of
the Kultepe monument in Azerbaijan, (Баку, 2012); Международ. науч.-практ.
конф. «VI Кирилло-Мефодиевские чтения», (Уфа, 2012); Міжнарод. наук. конф.
«Українська професійна та етнічна культура: нові ракурси дослідження,
інтеграція у світовий цивілізаційний процес», (Київ, 2012); VІІІ Міжнарод.
конгрес україністів «Тарас Шевченко і світова україністика: історичні
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інтерпретації та сучасні рецепції» (до 200-річчя від дня народження
Т. Г. Шевченка), (Київ, 2013); Наукова конференція «Міста і містечка Поділля
від доби Середньовіччя до початку ХХ ст.», (Вінниця, 2015) тощо.
Кандидат історичних наук. 25 березня 2013 р. в ІМФЕ ім. М. Рильського
НАН України захистив кандидатську дисертацію на тему «Етнокультурна
характеристика населення містечка Чечельника в історичному розвитку (ХІХ –
початок ХХІ століття)».
Дійсний член Центру дослідження історії Поділля, член Національної
спілки краєзнавців України, член науково-технічної ради Національного
природного парку «Кармелюкове Поділля».
31 січня
60 років від дня народження
Ясінський В’ячеслав Андрійович
викладач математики, заслужений вчитель України, Відмінник народної
освіти УРСР, Відмінник освіти України
(31.01.1957  05.11.2015)
Народився В. А. Ясінський 31 січня 1957
року в селі Чернівці Могилів-Подільського району
Вінницької області. У 1974 р. закінчив Чернівецьку
середню школу № 1 і вступив до Мазурівського
СПТУ № 17, яке закінчив у 1975 р. за спеціальністю
«тракторист-комбайнер широкого профілю». Того
ж року зарахований на I курс фізико-математичного
факультету Вінницького державного педагогічного
інституту

імені

Миколи

Островського,

закінчив з відзнакою в 1979 році.
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який

Трудову діяльність розпочав вчителем математики у середній школі № 1
міста Могилів-Подільського, згодом перейшов до Вінницької середньої школи
№ 15.
З

1984

року працював

викладачем

математики

у Вінницькому

державному педагогічному університеті, де пройшов шлях від асистента до
доцента. За сумісництвом понад 20 років викладав математику у вінницьких
середніх школах № 15 та № 18, фізико-математичній гімназії № 17, у ліцеї № 7,
читав лекції вчителям у Вінницькій академії неперервної освіти.
З 1991 р. В. А. Ясінський був членом журі, пізніше  експертомконсультантом, заступником голови журі Всеукраїнської олімпіади юних
математиків, а з 1998 р.  членом журі й експертом-консультантом
Всеукраїнського турніру юних математиків імені професора М. Й. Ядренка. У
часи проведення українських Соросівських олімпіад з математики (1995 – 2001)
В. А. Ясінський  постійний член журі цих престижних змагань. Також він
працював і в складі журі Всеукраїнських олімпіад для студентів математичних
спеціальностей педагогічних університетів, очолював математичні олімпіади
рідної Вінниччини.
Авторитет В'ячеслава Андрійовича був безмежним  його неперевершені
професійні якості прикрашали будь-який захід для математично обдарованої
молоді. Варто відзначити, що науково-методичне забезпечення вітчизняних
математичних змагань для обдарованих учнів значною мірою визначається
творчістю В. А. Ясінського як автора яскравих задач та незамінного фахівця з
формування комплектів завдань. Серед вітчизняних авторів олімпіадних задач
В’ячеслав Андрійович був безсумнівним лідером, визнаним далеко за межами
України усім математичним олімпіадним світом. Він є першим українським
педагогом-математиком, чиї задачі були представлені на Міжнародних
математичних олімпіадах (у 1998 та 2002 рр.). Окрім того, неодноразово його
задачі входили до переліку задач, з яких журі Міжнародних математичних
олімпіад обирає шість задач для проведення змагання (ShortList). Його задачі
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прикрашали завдання відбіркового та фінального етапів олімпіади з геометрії
імені І. Ф. Шаригіна, відкритих математичних олімпіад і фестивалів
Рішельєвського

ліцею,

комплексної

олімпіади

з

математики,

фізики,

інформатики «Турнір чемпіонів» тощо. В. А. Ясінський не лише вмів
створювати оригінальні задачі всіх рівнів складності, але й сам блискуче
розв'язував складні олімпіадні задачі. Ще в шкільні роки він з успіхом брав
участь у математичних олімпіадах різних рівнів — від шкільних до Всесоюзної.
Пізніше був неодноразовим переможцем авторитетних конкурсів всесоюзного
журналу «Математика в школі» для вчителів із розв’язування задач.
З 1993 р. по 2006 р. на запрошення Міністерства освіти і науки України
В. А. Ясінський постійно брав участь у відборах і науковій підготовці збірної
команди України до Міжнародних математичних олімпіад. Він безпосередньо
підготував чимало переможців Всесоюзних і Всеукраїнських олімпіад. Зокрема,
його

вихованець

Павло

Пилявський

є

чотириразовим

переможцем

Міжнародних математичних олімпіад (бронзова медаль 1996 р., срібна медаль
1997 р. і золоті медалі 1998 р. та 1999 р.).
В. А. Ясінський



автор

багатьох

науково-методичних

праць,

присвячених підготовці учнів і студентів до математичних змагань. Зокрема,
співавтор книжок: «Задачі міжнародних математичних олімпіад та методи їх
розв’язування» (1998), «Математичні олімпіади школярів України: 1991–2000»,
«Математичні олімпіади школярів України: 2001–2006», рекомендованих МОН
України як навчально-методичні посібники. Відзначимо також великі цикли
статей В. А. Ясінського в журналах «Математика в школі», «У світі
математики», «Математика в рідній школі», «Математика в школах України»,
присвячених методиці та практиці розв’язування олімпіадних задач. Його
останні книжки «Секрети підготовки до Всеукраїнських та Міжнародних
олімпіад.

Геометрія»

(2014)

та

«Секрети

підготовки

школярів

до

Всеукраїнських та Міжнародних математичних олімпіад. Алгебра» (2015),
написані у співавторстві з О. Б. Панасенком, містять надзвичайно змістовний
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матеріал, яким узагальнюються методичні підходи до роботи з майбутніми
переможцями олімпіад.
В. А. Ясінський був членом редколегії журналу для школярів «У світі
математики» з моменту його заснування в 1995 р., одним із ведучих розділу
розв'язування задач журналу «Математика в школі».
Більше 30 років сумлінної, творчої педагогічної діяльності В’ячеслав
Андрійович Ясінський присвятив роботі із майбутніми вчителями математики,
працюючи у Вінницькому державному педагогічному університеті імені
Михайла Коцюбинського на кафедрі алгебри і методики навчання математики.
Доцент В. А. Ясінський за оригінальними, авторськими методиками викладав
студентам елементарну математику, практикум розв’язування математичних
задач, спецкурси тощо. Керував педагогічною практикою, курсовими та
дипломними роботами. Тисячі вчителів математики Вінниччини отримали у
нього неповторні уроки майстерності розв’язування математичних задач, уроки
організації пізнавальної діяльності здібних до математики учнів.
За вагомий внесок у розвиток обдарованої молоді заслужений вчитель
України В. А. Ясінський був нагороджений знаками «Відмінник народної
освіти УРСР», «Відмінник освіти України», почесними грамотами МОН
України, іншими відзнаками. Мешканці Вінниці вшанували його званням
«Людина року-2000» в номінації «Працівник освіти». В. А. Ясінський
представлений у Книзі Педагогічної Слави України.
В’ячеслав Андрійович Ясінський помер 5 листопада 2015 року.
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8 лютого
60 років від дня народження
Хаєцький Григорій Сильвестрович
кандидат географічних наук, доцент кафедри географії
У 1984 р. закінчив Вінницький педагогічний
інститут ім. М. Островського. На кафедрі географії
працює з 1989 року.
У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на
тему:

«Аквальні

і

водно-болотні

антропогенні

ландшафти Поділля».
Читає навчальні дисципліни: «Картографія з
основами топографії», «Екологія людини», «Соціальна
екологія».
Опубліковано 72 наукові і науково-методичні праці. З них: 1 монографія,
4 навчальні посібники, 33 статті, 26 тез, 8 методичних розробок. У виданнях
ВАК – 24 праці. Найголовніші наукові публікації:
антропогенні

ландшафти

Поділля».

Посібники:

монографія «Водні
«Екологія

людини»,

«Топографія», «Картографія».
Захоплення: туристичні подорожі, велосипедні прогулянки, езотерична
література, художня і науково-популярна література, живопис, музика.
Подорожі: Кольський півострів, Карелія, м. Санкт-Петербург, Карпати,
Крим.
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11 лютого
55 років від дня народження
Холковська Ірина Леонідівна
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри педагогіки і професійної освіти
Ірина

Леонідівна

у

1983

році

з

відзнакою закінчила філологічний факультет
Вінницького

державного

педагогічного

інституту, отримавши кваліфікацію «вчитель
російської мови і літератури».
У

1995

відзнакою

за

р.

отримала

спеціальністю

диплом

з

«українська

мова та література».
З 1983 р. до 1985 р. працювала у фізико-математичній гімназії № 17
м. Вінниці.
Упродовж 1985-1989 рр. – асистент кафедри російської мови ВДПІ.
Навчалася в цільовій аспірантурі Науково-дослідного інституту педагогіки
України.
У 1992 р. захистила дисертаційне дослідження за темою: «Розвиток
комунікативних умінь учнів середніх класів на уроках російської мови».
У 1996 р. – доцент кафедри педагогіки ВДПІ. Викладає курси: «Основи
педагогічної майстерності», «Методика виховної роботи», «Педагогічна
конфліктологія», «Діагностика в системі діяльності соціального педагога»,
«Технологія діяльності соціального педагога».
Керує науково-дослідною роботою бакалаврів, магістрів, аспірантів.
Підготувала чотирьох кандидатів педагогічних наук. Як офіційний опонент
брала участь у засіданнях спеціалізованих учених рад у Тернопільському і
Вінницькому державних педагогічних університетах.
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З 2011 по 2014 рр. – докторант кафедри педагогіки. Тема докторської
дисертації  «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів до
попередження і розв’язання конфліктів у старшій школі» (спеціальність
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).
Науково-методичні
посібниках

(8),

пошуки

статтях,

знайшли

авторських

відображення

програмах

у

курсів,

навчальних
методичних

рекомендаціях. Два посібники «Організація діяльності класного керівника" та
«Методика виховної роботи. Практикум» рекомендовані Міністерством освіти і
науки України для використання у вищих педагогічних навчальних закладах.

12 лютого
85 років від дня народження
Шунда Никифор Миколайович
ректор Вінницького державного педагогічного університету (1976-2003 рр.),
доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти
України, кавалер державних і урядових нагород
Народився Никифор Миколайович 12 лютого 1932
року. У далекому 1951 році Никифор Миколайович
став студентом фізико-математичного факультету
Вінницького державного педагогічного інституту
імені М. Островського. 1955 року успішно закінчив
вуз і, здобувши спеціальність учителя математики
середньої школи, був направлений на роботу в
Шаргородську

середню

школу

нашої

області.

Продовжував педагогічну роботу завучем, учителем
математики у Вінницькій школі № 18 робітничої молоді. Це була важка робота,
бо спілкування з дорослими людьми мало свою специфіку, але можливість
передати свої знання тим, хто прагнув здобути освіту, приносило справжнє
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задоволення. Уже тоді зрозумів, що слід серйозно займатися наукою. 1966 року
Н. М. Шунда вступив до аспірантури столичного педагогічного інституту імені
М. Горького і три роки готував кандидатську дисертацію на тему «Функція як
основа сучасного викладання математики в школі». Здобувши ступінь
кандидата педагогічних наук, повернувся до рідного педінституту. Вже через
два місяці Никифора Миколайовича призначили заступником декана фізикоматематичного факультету, через рік – деканом, згодом – проректором з
навчальної роботи, а з 1976 року – ректором університету. За 50 років науковопедагогічної діяльності з-під пера Н. М. Шунди вийшли десятки підручників і
посібників для студентів і вчителів математики, зокрема «Практикум з
розв'язування задач з математики», «Функції та їх графіки», «Диференційне
числення функції однієї змінної», «Елементарна алгебра для студентів фізикоматематичних факультетів» тощо.
Внесок Н. М. Шунди у педагогічну науку оцінили фахівці. У 1997 році він
блискуче захистив докторську дисертацію за двома спеціальностями в Інституті
педагогіки і психології професійної освіти АПН України, спеціалізовану вчену
раду якого очолював академік І. А. Зязюн, а членами ради були академіки
Н. Г. Ничкало, С. У. Гончаренко, М. І. Шкіль, М. Д. Ярмаченко, В. А. Моляко та
ін.
Никифор Миколайович Шунда очолював ВДПУ ім. М. Коцюбинського
упродовж 27 років. За цей час Вінницький педагогічний став одним з
найбільших вищих педагогічних закладів держави, увійшов до 10 кращих
гуманітарних та 5 педагогічних вузів України, здобув найвищий – четвертий
рівень акредитації та статус університету. Збільшилась кількість факультетів,
кафедр, спеціальностей, побільшав набір студентів. Педуніверситет став
справжнім центром підготовки наукових кадрів. Тут було відкрито аспірантуру
і магістратуру, де готують фахівців більше ніж з 10 спеціальностей.
З ім'ям ректора пов'язані також визначні здобутки у спортивно-масовій роботі
університету. Никифор Миколайович сам брав участь у спортивних змаганнях,
тривалий час був членом збірної області з бігу на довгі дистанції, був
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рекордсменом області з бігу на 30 км, учасником естафети Олімпійського вогню
у 1980 році. 1994 року Н. М. Шунда нагороджений сертифікатом Міжнародного
Олімпійського комітету за активну роботу у розбудові Олімпійського руху в
Україні.
2001 року генеральна дирекція Міжнародної кадрової академії, враховуючи
багаторічні заслуги ректора університету, нагородила його медаллю «За заслуги
в освіті».

12 лютого
55 років від дня народження
Чуйко Юрій Андрійович
викладач кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання
Юрій Андрійович народився 12 лютого 1962
року в селі Комунарівка Калинівського району
Вінницької області в сім’ї службовців. В 1977 році
закінчив 8 класів Комунарівської школи і в цьому ж
році вступив до Гайсинського медичного училища,
яке закінчив у 1980 році.
З березня по жовтень 1980 року працював в
Калинівській школі № 5 на посаді фельдшера школи.
В жовтні 1980 року проходив службу в Збройних
силах Радянської армії, у 1982 році в жовтні місяці
звільнився в запас.
З січня по квітень 1983 року працював фельдшером здравпункту
Вінницького хімзаводу.
У 1983 році вступив до Вінницького державного педагогічного інституту
імені М. Островського на факультет фізичного виховання (спеціальність
«початкова військова підготовка»), який закінчив з відзнакою в 1987 році.
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Після закінчення інституту був залишений працювати на факультеті
фізичного виховання на посаді викладача кафедри теорії і методики фізичного
виховання.
У

1998

році

вступив

до

аспірантури

Вінницького

державного

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, яку закінчив у 2001
році.
На даний час працює викладачем кафедри теоретико-методичних основ
фізичного виховання факультету фізичного виховання і спорту. Викладає
дисципліни

«Теорія

і

методика

викладання

гімнастики»,

«Управління

підготовкою юних спортсменів», «Теоретичні основи дитячо-юнацького
спорту», «Підвищення спортивної майстерності».

11 березня
50 років від дня народження
Галузяк Василь Михайлович
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри педагогіки і професійної освіти
Василь Михайлович у 1986 р. з відзнакою
закінчив

Вінницьке

педагогічне

училище

за

спеціальністю «викладання в початкових класах
загальноосвітньої школи».
Упродовж

1986-1991

рр.

навчався

на

педагогічному факультеті Київського державного
педагогічного інституту імені О. М. Горького, який
закінчив з відзнакою за спеціальністю «педагогіка та
психологія (шкільна)», кваліфікація – «викладачдослідник з педагогіки і психології».
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З 1991 року – викладач кафедри педагогіки Вінницького державного
педагогічного інституту.
Протягом 1993-1996 рр. навчався в цільовій аспірантурі Науководослідного інституту психології імені Г. С. Костюка. У 1997 році захистив
кандидатську

дисертацію

на

тему

«Мотиваційно-ціннісні

детермінанти

індивідуального стилю педагогічного спілкування» (спеціальність 19.00.07 –
«педагогічна та вікова психологія»).
З 2001 року – доцент кафедри педагогіки Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Упродовж 20032006 рр. – навчався у цільовій докторантурі. Дисертаційне дослідження на
тему: «Психологія професійного розвитку особистості майбутнього вчителя».
Протягом

2008-2011

рр.

завідував

кафедрою

педагогіки

Вінницького

державного педагогічного інституту.
Керує науковою роботою бакалаврів, магістрів, аспірантів. Під його
керівництвом підготовлено та захищено вісім кандидатських дисертацій з
педагогіки. Як офіційний опонент бере участь у засіданнях спеціалізованих
учених рад у Науково-дослідному інституті психології АПН України,
Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.
Науково-педагогічний доробок становить більше 100 публікацій.
Співавтор

навчального

посібника

з

педагогіки,

рекомендованого

Міністерством освіти і науки України для використання у вищих педагогічних
навчальних закладах.
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21 березня
50 років від дня народження
Лісніченко Алла Павлівна
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри
англійської філології
Алла Павлівна народилася у Вінницькій області, смт Муровані Курилівці
21 березня 1967 р. Після успішного закінчення школи у 1984 р. вступила до
Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського на
факультет іноземних мов, оскільки захоплювалась англійською мовою й мріяла
про професію вчителя. Протягом п’яти років навчання в інституті її любов до
мови та майбутньої професії лише зміцніла завдяки талановитим та відданим
своїй справі викладачам: Блажко Л. В., Жученко Д. І., Хричивій І. С.,
Бабарикіній М. О., Носик С. Г. та ін.
По завершенню навчання в інституті отримала диплом з відзнакою та
пропрацювала

один

рік

вчителем

англійської

мови

у

Вінницькій

загальноосвітній школі № 25. У 1990 р. повернулася до рідної alma mater вже у
якості асистента кафедри англійської мови.
У 2005-2008 рр. навчалася у ВДПУ в аспірантурі та успішно захистила
дисертаційну

роботу

«Підготовка

майбутнього

вчителя

до

творчої

самореалізації в професійній діяльності» (спеціальність «теорія та методика
професійної освіти») під керівництвом доктора педагогічних наук, професора
Акімової О. В.
У 2014-2015 рр. виконувала обов’язки завідувача кафедри методики
викладання іноземних мов. На даний момент посідає посаду старшого
викладача кафедри англійської філології. Під керівництвом Алли Павлівни
Лісниченко студенти набувають знань і умінь з теоретичної фонетики,
практики усного й писемного мовлення, методики навчання іноземних мов у
початковій школі. Викладач намагається на своїх заняттях запалити у студентах
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таку любов до професії вчителя іноземних мов, яку має сама і яка вже протягом
27 років надихає й спонукає її до творчого професійного розвитку.

25 березня
45 років від дня народження
Шевченко Людмила Станіславівна
кандидат педагогічних наук, заступник декана з навчальної роботи, доцент
кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті, Відмінник освіти
України
Людмила

Станіславівна

народилася

25 березня

Шевченко

1972

року

в

м. Калинівка Вінницької області.
Працювала

старшою

піонервожатою

Грушківецької допоміжної школи-інтернату
(1989-1990 рр.).
З

вересня

Вінницькому

1990

педагогічному

фізико-математичному

навчалася

у

інституті

на

факультеті,

який

закінчила у 1995 році з дипломом із відзнакою, одержала спеціальність
«вчитель фізики, інформатики та обчислювальної техніки».
Упродовж 1995-2007 років працювала у Вінницькому міжрегіональному
вищому професійному училищі майстром виробничого навчання, викладачем
спецдисциплін,

виконавчим

директором

навчально-тренувальної

фірми

«Перлина Поділля».
З 1998 до 2002 рр. навчалася в аспірантурі Вінницького державного
педагогічного університету за спеціальністю 13.00.04 – «теорія та методика
професійної освіти». У 2006 році успішно захистила дисертацію на тему
«Формування

професійних

знань

майбутніх

кваліфікованих

робітників

засобами мультимедіа» і отримала ступінь кандидата педагогічних наук.
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З вересня 2007 року працює у Вінницькому державному педагогічному
університеті імені Михайла Коцюбинського старшим викладачем, доцентом на
кафедрі інноваційних та інформаційних технологій в освіті, заступником
директора Навчально-наукового інституту педагогіки, психології і підготовки
фахівців вищої кваліфікації з наукової роботи (на громадських засадах).
Л. С. Шевченко активно здійснює педагогічну, наукову й організаторську
діяльність в галузі освіти. Викладає наступні дисципліни: «Інформаційнокомунікаційні технології в наукових дослідженнях», «Вступ до фаху»,
«Методика

навчання

інформаційних

технологій»,

«Комп’ютерне

документознавство»; керує виконанням курсових і дипломних робіт студентів,
працює з аспірантами та здобувачами.
Під керівництвом Л. С. Шевченко у 2015 р. успішно захистили
кандидатські дисертації зі спеціальності 13.00.04 – «теорія і методика
професійної освіти» Уманець Володимир Олександрович, Добровольська
Наталія Вікторівна та Куцак Лариса Вікторівна.
Людмила Станіславівна бере безпосередню участь у розробці навчальних
планів, навчальних та робочих програм, написанні та підготовці до друку
навчально-методичної літератури для студентів, аспірантів, здобувачів.
Бере активну участь у роботі спільної науково-дослідної лабораторії з
проблем використання інформаційних технологій в освіті Вінницького
державного педагогічного університету й Інституту інформаційних технологій і
засобів навчання Національної академії педагогічних наук України.
Л. С. Шевченко є автором і співавтором понад 80 друкованих праць,
серед яких 5 монографій, понад 30 навчальних і навчально-методичних
посібників, з них 4 – з грифом МОН України, а також 36 наукових статей у
фахових виданнях з переліку, затвердженому ВАК України. Наукові праці
опубліковані у Білорусі, Польщі, Росії.
Брала участь у 38 міжнародних і всеукраїнських науково-практичних
конференціях з проблем педагогіки, теорії і методики професійної освіти,
інформаційних систем і технологій.
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За визначні здобутки в галузі освіти і науки Л. С. Шевченко нагороджена
знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2004);
Почесними грамотами Національної академії педагогічних наук України,
Міністерства освіти і науки України, Вінницької обласної державної
адміністрації та обласної Ради, Управління освіти і науки Вінницької обласної
державної адміністрації, Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського; Почесними дипломами міжнародних виставок
навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні», «Інноваційні технології
навчання»; Подяками Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих,
Національного

еколого-натуралістичного

центру

учнівської

молоді,

Української інженерно-педагогічної академії. Зараз Людмила Станіславівна
навчається у докторантурі.

4 квітня
40 років від дня народження
Гандзюк Віталій Олександрович
кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувач кафедри
журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю
Журналістика – нелегка справа, яку треба
любити. Інакше вона буде звичайним тягарем.
Журналістика – це щоденна праця, яка не завжди
може приносити солодкі плоди. Це воля, на яку часто
накидають зашморг. Журналістика – це не професія, а
група крові!
«Журналістика – це життя, і хто підкорився її
владі – вже ніколи не зможе зрадити», – у цьому
переконаний

завідувач

кафедри

журналістики,

реклами

та

зв’язків

з

громадськістю Вінницького державного педагогічного університету імені
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М. Коцюбинського Віталій Гандзюк. Поклик до друкованого слова проявився у
шкільні роки, коли восьмикласником почав надсилати перші замітки до
районної газети «Червона Зірка» (тепер – «Життя Теофіпольщини»), був
юнкором, сількором, позаштатним кореспондентом. З того часу журналістику
вважає своїм покликанням.
Віталій Олександрович Гандзюк народився 4 квітня 1977 р. в с. Гальчинці
Теофіпольського району на Хмельниччині. У 1999 р. закінчив філологічний
факультет Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. У студентські роки друкувався в газетах «Педагог», «Вінниччина»,
«Панорама», «Вінницька газета».
Із 1996 р. працював диктором, редактором літературно-мистецьких програм Вінницького обласного радіо. У 2000 р. став державним службовцем,
обійнявши посаду головного спеціаліста управління з питань внутрішньої
політики облдержадміністрації, де відповідав за інформування центральних
органів влади про суспільно значущі події в регіоні. У 2001 р. – редактор
інформаційних програм Вінницького державного телебачення «ВДТ-6».
У 2002 р. – керівник прес-служби Вінницької облдержадміністрації.
У 2003 р. повернувся до педагогічного університету референтомпомічником ректора, а також розпочав викладацьку діяльність на новоствореній
кафедрі журналістики. У 2005 р. вступив до аспірантури Інституту
журналістики Київського національного університету імені Т. Шевченка. У
2008 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «теорія та історія
журналістики», отримав науковий ступінь кандидата наук із соціальних
комунікацій. Має вчене звання доцента.
З 2010 р. до 2012 р. – завідувач кафедри журналістики, з 2015 р. до цього
часу  завідувач кафедри журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю
Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського.
В. Гандзюк підготував 75 наукових публікацій з історії газетної
періодики Поділля, краєзнавства, фольклору, друкується у місцевій пресі.
Учасник понад 50 наукових конференцій різних рівнів, виступає офіційним
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опонентом на захистах кандидатських дисертацій з теорії та історії
журналістики.
Затвердив тему докторської дисертації. Автор чотирьох книг: «Просимо
на весілля» (2001),
ідеології

«Часописи Поділля в процесі творення державницької

українства

(1917-1920

рр.)»

(2009),

«Школа

інтеліґентності

Олександра Шестопалюка» (2011), «Недоспівана пісня хор-ланки» (2012).
Налагодив тісні наукові зв’язки з кафедрою історії журналістики
Інституту журналістики Київського національного університету імені Т.
Шевченка, Центром дослідження історії Поділля Інституту історії України
НАН

України,

факультетом

журналістики

Львівського

національного

університету ім. І. Франка, Львівською національною науковою бібліотекою ім.
В. Стефаника та ін.
Доцент Віталій Гандзюк забезпечує викладання таких навчальних
дисциплін: «Технічні засоби і основи виробництва ЗМК», «Техніка мовлення»,
«Радіожурналістика»,

«Журналістський

фах»,

«Теорія

і

методика

журналістської творчості», «Журналістське розслідування», «Прес-служби та
інформаційні

агентства»,

навчально-виробничою

«Медіакритика», «Інтернет-журналістика»,

практикою,

курсовими,

дипломними

керує

роботами

студентів.
З метою ознайомлення майбутніх репортерів із особливостями та
специфікою функціонування різних видів мас-медіа, вироблення практичних
вмінь та навиків, організовує майстер-класи кращих працівників регіональних
друкованих видань, телерадіокомпаній, проводить екскурсії до місцевих
електронних

засобів

масової

інформації

та

центральних

телеканалів

«Перший.ua», «1+1», «Інтер», «УТР» та ін.
Шеф-редактор газети колективу Вінницького педуніверситету «Педагог».
Онлайн-видання «Студентська територія», яке також редагує В. Гандзюк, має
велику популярність серед молодіжної аудиторії. Свідченням цього є почесне
1 місце часопису в номінації «Краща студентська газета України» на
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Всеукраїнській виставці-конкурсі молодіжних видань України «Молодіжний
акцент», яка проходила у Запоріжжі (2010, 2011 рр.).
У межах проблемної групи «Репортер» В. Гандзюк координує підготовку
тематичних програм на студентському радіо «Юнітон», яке мають змогу
щоденно слухати в університеті. Окремі програми та сюжети транслюються в
ефірі обласного радіо, міської студії «Місто над Бугом» та Інтернетрадіостанції «Кампус». У 2011 р. на фестивалі аудіовізуальних мистецтв
«Кришталеві джерела», який проводила Національна рада України з питань
телебачення і радіомовлення (м. Суми), конкурсна програма студентівжурналістів «Геноцид на чорноземах» була відзначена дипломом переможця в
номінації «Краща художньо-публіцистична радіопрограма» та спеціальним
дипломом «За краще драматургічне музичне оформлення радіопрограми».
У вересні 2009 р. з ініціативи В. Гандзюка в Інституті філології й
журналістики було відкрито «Клуб українського кіно». Відтак майбутні
вчителі-філологи, журналісти переглядають на широкому екрані вітчизняні
художні та документальні фільми, зняті за творами класиків української
літератури.
В. Гандзюк активно займається виховною, громадською роботою, бере
участь у суспільно-політичному житті міста та області. Нині є куратором
академічної групи студентів-журналістів, з якими проводить різноманітні
тематичні заходи, екскурсії до визначних історичних місць Поділля.
Впевнений користувач комп’ютера, досконало володіє MS Windows,
основними складовими пакету MS Office, пошуковими та іншими webресурсами; на професійному рівні виконує обробку аудіо у програмі Sony Sound
Forge, відеомонтаж у програмі Sony Vegas Pro 10, здійснює верстку газет у
програмі Adobe PageMaker.
Із 1996 р. – член Всеукраїнської спілки краєзнавців.
Із 1997 р. – член Національної спілки журналістів України.
Із 2009 р. – голова первинної журналістської організації Вінницького
педуніверситету.
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За останні роки нагороджений Почесною грамотою Вінницької обласної
державної адміністрації та обласної ради (2012, 2013, м. Вінниця); Грамотою
управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій
області (2013, м. Вінниця); Грамотою Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення (2014, м. Київ).

18 квітня
60 років від дня народження
Яковлів Володимир Леонтійович
кандидат педагогічних наук, декан факультету фізичного виховання і
спорту, доцент кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання,
Відмінник освіти України
Володимир
квітня

1957

Леонтійович
року

в

народився
с.

18

Джугастра

Крижопільського району Вінницької області.
Закінчив Джугастрянську восьмирічну школу у
1972

році

і

вступив

до

Немирівського

педагогічного училища, яке закінчив у 1976
році.
Працював у Вербській середній школі
Крижопільського району Вінницької області
вихователем групи подовженого дня. У 1976-1978 рр.

проходив строкову

військову службу у внутрішніх військах м. Вінниці.
У 1978 році вступив на підготовче відділення Вінницького державного
педагогічного інституту ім.

М. Островського, а 1979 р. – на факультет

фізичного виховання, який закінчив у 1983 р. з відзнакою.
У 1982 році обраний головою спортивного клубу Вінницького державного
педагогічного університету ім. М. Острозького і працював до 1985 р. З 1983
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року працював викладачем кафедри теорії і методики фізичного виховання.
Протягом 1985-1988 рр. навчався в аспірантурі Ленінградського науководослідного інституту фізичної культури.
У 1991 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
педагогічних наук. У 1993 році присвоєно вчене звання доцента кафедра теорії і
методики фізичного виховання.
З вересня 1990 року по жовтень 1996 року – заступник декана факультету
фізичного виховання з навчальної роботи. У 1997 році обраний на посаду
декана факультету фізичного виховання. У 2003 році обраний на посаду деканадиректора Інституту фізичного виховання і спорту і цю посаду обіймає дотепер.
В. Л. Яковлів активно займається науково-дослідною роботою, має понад
100 публікацій з теорії та методики фізичного виховання, спортивної
підготовки дітей, підлітків, юнаків. Заслуговує на увагу монографія «Спортивна
орієнтація юних легкоатлетів на етапі початкової підготовки», навчальні
посібники: «Управління підготовкою юних спортсменів», «Теоретичні основи
дитячо-юнацького

спорту»,

«Основи

управління

підготовкою

юних

спортсменів».
Володимир

Леонтійович є організатором проведення Міжнародної

науково-практичної конференції «Фізична культура, спорт та здоров’я нації»,
Всеукраїнської

студентської

науково-практичної

конференції

«Фізична

культура, спорт та фізична реабілітація у сучасному суспільстві».
Виконує значну громадську роботу. Є керівником обласного відділення
Олімпійської академії України, членом обласного відділення Національного
Олімпійського комітету України, членом Президії обласного комітету з
фізичної культури і спорту.
Нагороджений знаком «Відмінник освіти України», Почесною Грамотою
МОН України, Вінницької обласної державної адміністрації і Вінницького
державного університету імені Михайла Коцюбинського.
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26 квітня
55 років від дня народження
Гудзевич Анатолій Васильович
доктор географічних наук, професор, заступник декана природничогеографічного факультету з наукової роботи
Уроженець Надросся, крайньої
південно-західної

околиці

Наддніпрянщини.

Закінчив

Морозівську

восьмирічну

Новофастівську
Навчався

у

середню

та
школи.

Верхівнянському

сільськогосподарському

технікумі

(Житомирська обл.). Протягом 1980-1982 років служив у Закавказькому
військовому окрузі. У 1982-1983 рр. працював на вінницькому заводі
«Кристал».

Закінчив

природничо-географічний

факультет

Вінницького

державного педагогічного інституту в 1988 році. У зв’язку із Чорнобильською
катастрофою в Україні учительський шлях розпочав дещо раніше – у січні 1987
року на Житомирщині (с. Нова Радча, Народичанський район) у якості вчителя
біології та географії. Пізніше, з 1988 рік по 1990 роки, працював на посаді
вчителя біології Вінницько-Хутірської школи. На кафедрі географії працює з
серпня 1990 року. Навчався в аспірантурі (1992-1995 pp.). Захистив
кандидатську дисертацію у 1996 році на тему «Динаміка техногенних
ландшафтів Поділля» за спеціальністю 11.00.11  конструктивна географія та
раціональне використання природних ресурсів. У 2002 році присвоєно вчене
звання доцента. З цього ж року – заступник декана природничо-географічного
факультету з наукової роботи.
У 2013 році захистив докторську дисертацію на тему: «Просторовочасова організація антропогенних ландшафтів (регіональний аспект)». У 2015
році присвоєно вчене звання професора.
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Є автором та співавтором понад 230 наукових і науково-методичних
праць, зокрема 6-ти монографій, 12-ти навчальних посібників, а також
картографічних

творів,

історичних

нарисів,

довідників,

практикумів,

методичних вказівок, брошур і буклетів. Започатковані і видаються краєзнавчі
збірки із серій: «Бібліотечка вінничанина» та «Бібліотека природолюба».
Брав участь в фольклорно-етнографічних експедиціях (2006-2007 рр. –
Красилівський р-н на Хмельниччині; 2007-2008 рр. – Бушанська сільська рада;
2011-2012 рр. Северинівська с/р на Вінниччині). Разом із своїми колегами
займався розробкою держбюджетних тем зі створення екомережі України та
виконання госпдоговірних робіт з природоохоронної (керівник п’яти тем) та
екологічної

(автор

розробок

екологічних

стежин

«Сабарівська»,

«Олександрівська», «Дружби народів») тематик.
Упродовж своєї педагогічної діяльності читав різні курси природничогеографічного спрямування: «Фізична географія України», «Радіоекологія»,
«Основи шкільного туризму», «Теорія і методологія географічної науки», а
також «Ландшафтний дизайн». Нині забезпечує викладання курсів: «Географія
материків та океанів», «Географія області», «Проблеми сучасної географії» та
проведення навчальних практик.
Займається проблемами антропогенного ландшафтознавства. Значну
увагу приділяє проблемам пошуку раціонального природокористування,
охорони навколишнього середовища та краєзнавству.
Хобі – спорт, читання, музика, мандри. Свого часу подорожував
Північним

Кавказом,

Грузією

(Колхідська

низовина,

Малий

Кавказ),

Азербайджаном (Куро-Араксинська низовина, Ленкорань), Росією (Дагестаном,
Калмикією до Приамур’я та о. Сахалін), Польщею (Свєнтокшиські гори й
Краків-Ченстоховська

височина

Малопольського

Сандомирський кряж, Татри).
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нагір’я,

Келецько-

1 травня
50 років від дня народження
Нестерова Світлана Юріївна
кандидат біологічних наук, доцент кафедри медико-біологічних основ
фізичного виховання і фізичної реабілітації
1992

рік

географічний
державного

−

закінчила
факультет

педагогічного

природничоВінницького
інституту

ім. М. Островського.
З 2003 року працює на кафедрі медикобіологічних основ фізичного виховання і
фізичної реабілітації.
2008 рік − закінчила аспірантуру при
кафедрі медико-біологічних основ фізичного
виховання і фізичної реабілітації Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського.
2009 рік − захистила кандидатську дисертацію «Соматотипологічні
особливості адаптаційних можливостей кардіо-респіраторної системи молоді
18-20 років в умовах різної метеоситуації» за спеціальністю 03.00.13 –
фізіологія людини і тварин.
Автор більше 30 наукових праць.
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11 травня
55 років від дня народження
Лазаренко Наталія Іванівна
ректор Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений
працівник Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського, Відмінник освіти України
Життєва стежина ювілярки бере початок у
мальовничому куточку старого міста, поміж
першої соковитої зелені й рясно квітучого
яблуневого саду. Мабуть, оте весняне буяння
природи в перші від народження дні визначило
життєлюбний,

відкритий,

яскравий

характер

Наталії Іванівни. А ще батьки – Іван Федорович
та Надія Михайлівна, які прищеплювали єдиній
доньці любов до праці, почуття людської гідності
та відповідальності, навчали шанувати людей, цінувати мудрість освіти. Саме
від них дістались Талі (так батьки лагідно називали доньку) у спадщину
невтомна працелюбність і цілеспрямована наполегливість, рішучість і весела
вдача, толерантність у стосунках з людьми, а ще чорні батькові очі, які,
здається, заглядають прямо в душу, і чарівна мамина усмішка та її співочий
талант.
Навчатися Наталці завжди було легко й цікаво, отож, зовсім невипадково
після успішного закінчення Вінницької середньої школи № 11 дівчина обрала
учительський фах і вступила на факультет підготовки вчителів початкових
класів Вінницького державного педагогічного інституту імені М. Островського.
Здобуваючи вищу освіту, Наталія Іванівна була однією з кращих студенток,
уже тоді робила перші кроки в науку: під керівництвом професора, завідувача
кафедри психології Н. І. Рейнвальд працювала над дипломним дослідженням,
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за результатами якого уже тоді отримала рекомендацію до навчання в
аспірантурі. Часу і бажання вистачало й на активну громадську діяльність: у
комітеті комсомолу інституту відповідала за важливу ділянку виховання –
культурно-масову роботу. І не тільки «відповідала», а й сама була активною
учасницею інститутського ансамблю пісні й танцю «Веснянка».
Отримавши диплом з відзнакою, Наталія Іванівна з 1983 до 1985 року
працювала у Вінницькій середній школі № 22.
За роботою молодого спеціаліста уважно стежили адміністрація школи,
батьки молодших школярів, а також декан факультету В. Я. Волошина, яка
ретельно підбирала кадри для кафедри педагогіки і методики початкового
навчання, що тільки набувала сили. Зважаючи на глибокі знання, здатність до
саморозвитку, суспільну активність Наталії Іванівни, її запросили на посаду
асистента кафедри, і з 1985 р. саме з кафедрою і педагогічним вишем
пов’язалось подальше життя жінки та її професійне зростання.
Зазначимо, що доля не раз усміхалась Наталі, посилаючи зустрічі з тими,
кого називають Учителями-наставниками, хто формує нас як особистість,
допомагає обрати правильний шлях, усвідомити своє призначення. Такими
були незабутня Валентина Яківна Волошина, яка запросила на кафедру, та
провідний методист початкової освіти Микола Самійлович Вашуленко (нині доктор педагогічних наук, академік) – науковий керівник кандидатської
дисертації Н. І. Лазаренко. Людина високої моралі, чуйна, уважна, він не тільки
сформував у своєї старанної учениці наукову сумлінність, а й став мудрим
другом і порадником на все життя.
1993 року Наталія Іванівна успішно захистила кандидатську дисертацію
на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук при НДІ
педагогіки України, повернулася в Альма-матер і продовжила роботу на посаді
старшого викладача кафедри педагогіки і методики початкового навчання, де
зарекомендувала себе відповідальним, вимогливим, уважним і доброзичливим
викладачем. У 1999 році їй присвоєно вчене звання доцента.
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Впродовж 1995 - 1998 рр. Н. І. Лазаренко виконувала обов’язки
заступника декана факультету підготовки вчителів початкових класів із
виховної роботи, а у вересні 1998-го була призначена заступником декана з
навчальної роботи. Роки сумлінної роботи на цій посаді гартували сильний
характер у ніжної жінки. Під уважним і вимогливим керівництвом декана В.
Я. Волошиної вона набувала вміння працювати з людьми, бачити перспективи і
ставити реальні цілі в розвитку колективу.
З 2004 року Наталія Іванівна очолила факультет підготовки вчителів
початкових класів. Саме під її керівництвом почалась його активна розбудова:
відкриття нових спеціальностей «Психологія», «Практична психологія»,
«Дошкільна освіта», зростання якісних показників кадрового забезпечення,
збільшення кількості кафедр. Це стало підґрунтям для створення потужного
Інституту педагогіки, психології і мистецтв.
29 вересня 2015 року на виборах ректора колектив Вінницького
державного

педагогічного

університету

імені

Михайла

Коцюбинського

більшістю голосів висловив довіру Наталії Іванівні Лазаренко очолити
навчальний заклад, сподіваючись на те, що вона буде гарним керівником і
всіляко дбатиме про якість навчання студентів, гідні умови праці викладачів та
високий рейтинг вишу.
Н. І. Лазаренко - не лише здібний керівник, а й висококваліфікований
викладач. На високому науково-методичному рівні вона викладає дисципліни,
які є основними у системі підготовки вчителя початкових класів: «Методика
викладання української мови у початковій школі», «Технології вивчення
освітніх галузей», «Основи викладання методики початкової освіти у вищій
школі».
Гарні показники характеризують ювілярку і як науковця, з-під пера якого
вийшла низка публікацій, серед яких «Практикум з методики викладання
української мови», «Курс лекцій з методики викладання української мови у
початковій школі» та ін. Наталя Іванівна є співавтором підручника для ВНЗ
України «Методика викладання української мови у початковій школі» за
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науковою редакцією академіка М. С. Вашуленка. Коло її наукових інтересів
становлять проблеми мовленнєвого розвитку учнів початкових класів,
методичні

аспекти

підготовки

студентів

до

формування

мовленнєвої

компетентності молодших школярів та ін. Під керівництвом Н. І. Лазаренко
успішно

здійснюють

свої

наукові

дослідження

студенти

факультету

дошкільної, початкової освіти та мистецтв.
За багаторічну сумлінну працю кандидата педагогічних наук, доцента
Наталію Іванівну Лазаренко нагороджено відзнакою «Відмінник освіти України»,
почесними грамотами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,
Вінницької обласної держадміністрації, обласного управління освіти, ректорату
університету,

присвоєно

звання

заслуженого

працівника

ВДПУ

ім. М. Коцюбинського. У вересні 2016 року Наталія Іванівна нагороджена
державною ювілейною медаллю «25 років незалежності України».
Пройшовши шлях від студентки до ректора університету, Наталія Іванівна
продовжує кращі традиції навчального закладу, у якому здобула фахову освіту.
Як людина професійно компетентна, творча й енергійна, вона зуміла об’єднати
викладачів у колектив однодумців, спроможних ефективно вирішувати питання
щодо перспектив розвитку навчального закладу та професійної підготовки
майбутніх учителів.
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30 травня
45 років від дня народження
Головкіна Вікторія Володимирівна
викладач кафедри фізичного виховання
Народилася

30

травня

1972

року

у

м. Вінниці.
У 1979-1987 роки навчалася в середній
загальноосвітній школі № 22.
1980-1987 роки –
Вінницькому

музична студія при

музичному

училищі

імені М. Леонтовича.
1980-1988

роки

–

спортивна

секція

з

плавання у спортивній школі № 1. У 1987 році
виконала норматив майстра спорту СРСР.
1987-1990

роки

–

Вінницьке

медичне

училище

імені

акад.

Д. К. Заболотного, закінчила з відзнакою.
2007-2012 роки - Вінницький державний педагогічний університет імені
Михайла Коцюбинського. Закінчила з відзнакою, має ступінь магістра.
Трудову діяльність Вікторія Володимирівна розпочала у 1990 році на
посаді фельдшера-лаборанта Вінницької міської лікарні № 2, потім працювала
тренером з плавання СК «Авангард» (2000-2007 роки), тренером-викладачем І
категорії міської дитячо-юнацької спортивної школи № 2 (2007-2015 роки).
З 2013 року по теперішній час – викладач кафедри фізичного виховання
Вінницького

державного

педагогічного

Коцюбинського.
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університету

імені

Михайла

10 червня
60 років від дня народження
Тимошенко Олександр Захарович
кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики та
інформатики
Народився 10 червня 1957 року в с. Івашківці
Шаргородського району Вінницької області.
У 1978 році закінчив фізико-математичний
факультет ВДПІ імені М. Островського, отримав
диплом з відзнакою за спеціальністю «математика».
У 1989 році закінчив аспірантуру при Інституті
математики АНУ і в цьому же році захистив
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
фізико-математичних наук. З 2003 року − доцент
кафедри математики та інформатики.
З

серпня

1980

року

на

викладацькій

роботі

у

ВДПУ

імені М. Коцюбинського.
15 червня
50 років від дня народження
Худоярова Ольга Степанівна
старший викладач кафедри хімії та методики навчання хімії
Ольга Степанівна народилася 15 червня 1967
року в м. Вінниці в сім’ї робітників. У 1984 році
закінчила Вінницьку середню школу № 5 із золотою
медаллю.
У 1989 році закінчила хімічний факультет
Київського національного університету
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ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «хімія – хімія мономерів і полімерів». З
1989 року по 1992 рік працювала в Київському науково-дослідному
інституті високомолекулярних сполук Академії наук України у відділі
спектроскопії. У 1992-2002 рр. – вчитель хімії Вінницької СЗОШ № 5.
З 2002 року Ольга Степанівна працює старшим викладачем кафедри хімії
та методики навчання хімії Вінницького державного педагогічного
університету ім. Михайла Коцюбинського, викладає курси: «Аналітична
хімія»,

«Хімія

високомолекулярних

сполук»,

«Хімія

навколишнього

середовища» для студентів хіміко-біологічних спеціальностей. Також бере
активну участь в організації студентської наукової роботи, є керівником
групи з підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед
студентів.
В 2010 році закінчила аспірантуру на кафедрі хімії Вінницького
державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського за
спеціальністю

«технологія

неорганічних

речовин»,

працює

над

кандидатською дисертацією на тему: «Одержання сульфідів фосфору із
фосфатно-сульфатної сировини термовідновлювальним методом».
О. С. Худоярова має понад 50 публікацій, з них 3 патенти, 3
навчальних посібники, 36 наукових статей, 10 методичних розробок .
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22 червня
50 років від дня народження
Бучацька Світлана Михайлівна
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри методики навчання іноземних мов
Світлана Михайлівна народилася 22 червня
1967 року в місті Тернополі. Після закінчення
школи

вступила до

Вінницького

державного

педагогічного інституту імені М. Островського та
у 1989 році з відзнакою закінчила факультет
іноземних мов за спеціальністю «англійська мова,
німецька мова» і здобула кваліфікацію «вчитель
англійської мови та німецької мови».
У вересні 1989 року Світлана Михайлівна
розпочала свій педагогічний шлях у Тернопільській ЗОШ № 3 з поглибленим
вивченням англійської мови. Згодом збагатила свій досвід викладання
англійської мови на факультеті іноземних мов Тернопільського державного
педагогічного інституту.
Протягом 1992-1994 рр. працювала перекладачем у спільному українськоканадському підприємстві «Продан» у місті Тернополі.
З 1995 Світлана Михайлівна продовжує освітянську діяльність на кафедрі
іноземних

мов

Вінницького

державного

педагогічного

університету

імені М. Коцюбинського.
У квітні 2009 р. Світлана Михайлівна захистила дисертацію за
спеціальністю

19.00.07

«педагогічна

та

вікова

психологія»

на

тему

«Формування психологічної готовності студентів до ділового спілкування
іноземними мовами», а у вересні того ж року очолила кафедру іноземних мов.
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Маючи значний досвід викладацької роботи на кафедрі іноземних мов,
Бучацька С. М. доклала багато зусиль до створення Центру іноземних мов з
метою популяризації іноземних мов.
У

вересні 2012 року Світлані Михайлівні присвоєно вчене звання

доцента кафедри іноземних мов.
Бучацька С. М. продовжує активно займатись науковою роботою, має
публікації у міжнародних наукових виданнях та бере участь у міжнародних
проектах за підтримки British Council та TESOL. Широке та багатоаспектне
коло наукових інтересів Бучацької С. М. не обмежується лише проблематикою
її дисертаційного дослідження. З 2015 року – член Асоціації психолінгвістів
України.
Загальний педагогічний стаж роботи становить 24 роки, з них 21  у
Вінницькому

державному

педагогічному

університеті

імені

Михайла

Коцюбинського.

18 липня
50 років від дня народження
Козачишина Оксана Леонідівна
кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської і слов’янської
філології та зарубіжної літератури
Народилася

18

липня

1967

року

в

м. Вінниця у родині вчителів.
У 1984 році закінчила Вінницьку середню
школу

№

1

(з

поглибленим

вивченням

англійської мови).
З

1984

Вінницькому

по

1989

роки

державному

навчалася

у

педагогічному

інституті імені М. Островського, де отримала
спеціальність «учитель англійської та німецької мов».
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Після закінчення навчання (1989 р.) по вересень 1992 року працювала
учителем англійської мови у Вінницькій ЗОШ № 2.
1 вересня 1992 року прийнята на посаду асистента кафедри англійської
філології Вінницького державного педагогічного інституту.
З вересня 1998 року по серпень 2001 року навчалася з відривом від
виробництва

в

аспірантурі

Київського

національного

лінгвістичного

університету при кафедрі лексикології та стилістики англійської мови. По
закінченні аспірантури з вересня 2001 року працювала старшим викладачем
кафедри

англійської

філології

Вінницького

державного

педагогічного

університету імені Михайла Коцюбинського.
У червні 2003 року захистила кандидатську дисертацію на тему
«Лінгвістичні прояви гендерних характеристик англомовних художніх текстів
(на матеріалі американської прози ХХ сторіччя)».
У період з вересня 2005 по листопад 2007 року виконувала обов’язки
завідувача кафедри німецької філології Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського.
З листопада 2007 р. по вересень 2010 р. обіймала посаду заступника
директора Інституту іноземних мов з наукової роботи.
У квітні 2011 року О. Л. Козачишиній рішенням Атестаційної колегії
МОН України присвоєно вчене звання доцента.
За період роботи в педагогічному університеті Оксана Леонідівна
забезпечувала викладання таких дисциплін: «Практика усного та писемного
мовлення», «Стилістика англійської мови», «Теорія та практика перекладу»,
«Інтерпретація англомовного тексту» для студентів ОКР бакалавра, спеціаліста
і магістра очної та заочної форм навчання. Є керівником дипломних та
магістерських робіт з англійської філології, проблематика яких охоплює
питання

лінгвістичної

гендерології,

когнітивної

лінгвістики,

соціо-

та

прагмалінгвістики, стилістики й інтерпретації тексту, а також теорії перекладу.
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Має понад 70 публікацій, серед них наукові статті, авторські навчальні
програми дисциплін, програми державних іспитів, навчально-методичні
рекомендації з теоретичних та практичних дисциплін, посібник зі стилістики
англійської мови.

16 серпня
60 років від дня народження
Кузьміна Світлана Анатоліївна
старший викладач кафедри англійської філології
Після закінчення Вінницького державного
педагогічного інституту в 1978 р. працювала 3 роки
за розподілом у Вінницькій області вчителем
англійської мови у школі № 7.
З 1981 р. по 2001 р. працювала вчителем в
ЗОШ № 21 м. Вінниці.
З

1996

працює

у

ВДПУ.

Викладала

«практичний курс англійської мови», «практичний
курс граматики», «типологію» студентам факультетів філології й журналістики,
початкового навчання, іноземних мов.
Неодноразово нагороджена почесними грамотами міської, обласної,
університетської адміністрацій за підготовку переможців олімпіад різного
рівня.
В 2009 р. отримала грант Фулбрайт (категорія: читання лекцій), читала
дисципліни педагогічного циклу в Південно-Східному університеті штату
Міссурі в 2009-2010 навчальному році. Там же почала займатися вивченням
систем підготовки майбутніх учителів в США. Створила власний курс
«підготовка майбутніх учителів в вузах США», який був трансформований в
режим online і став міжнародним проектом «Web-Blended Education».
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Брала участь у науково-педагогічних конференціях в м. Денвер
(Колорадо, США, 2009), м. Сент Льюс (Міссурі, США, 2009, 2013), м. Чикаго
(Іллінойс, США, 2010, 2015), м. Атланта (Джорджія, США, 2010), м. Сакар`я
(Туреччина, 2013), м. Нешвіл (Тенесі, США, 2015), м. Канзас Сіті (Канзас,
США, 2011).
Має публікації в іноземних журналах:

TOJET Vol. – Issue 2, p.1049

(Туреччина, 2014), Becoming a Global Voice (США, 2013), Procedia Social and
Behavioral Sciences (176, p. 378-385 Elsevier LTD, vol. 176, США, 2015),
Ukrainian Weekly (США, 2010).
Автор методичних розробок для студентів очної і заочної форми
навчання. В 2012 р. нагороджена почесною грамотою Академії педагогічних
наук України.

3 вересня
55 років від дня народження
Гусак Олександр Миколайович
старший викладач кафедри географії
Народився
вересня

1962

Олександр
року

в

с.

Миколайович
Мала

3

Жмеринка

Жмеринського району Вінницької області, в сім’ї
колгоспника Панасюка Миколи Івановича та
залізничника

Гусак

Тетяни

Никифорівни.

Дитинство проходило в селі на лоні чудової
подільської

природи

поруч

із

залізничною

вузловою станцією Жмеринка. Із тих часів
пам’ятаються гудки старих паровозів, пізніше тепловозів.
У 1969 році пішов до першого класу Мало-Жмеринської восьмирічної
школи, в якій навчався три роки до 1972 року. У цьому ж році перейшов до
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четвертого класу Жмеринської СШ № 1 імені І. Франка, де закінчив 10 класів в
1979 році. Цього ж року вступив на природничо-географічний факультет
Вінницького державного педагогічного інституту імені М. Островського, який
закінчив у 1984 році. Під час навчання був активним студентом, займався
художньою самодіяльністю.
Після закінчення навчання повернувся у рідний Жмеринський район,
пішов працювати вчителем географії і біології до Носківецької СШ. Працював
також організатором позакласної та позашкільної роботи. Трудовий стаж у
школі склав 5 років (1984-1989 р.). В кінці 1989 року був переведений до
рідного інституту на кафедру географії асистентом, де працює по теперішній
час. В 1995 році поступив на навчання до аспірантури ВДПУ ім. М.
Коцюбинського, яку закінчив у 1999 році.
Постійно займається вдосконаленням методики географічних дисциплін,
зокрема фізичної географії материків та океанів і основ шкільного туризму.
Займається науковою роботою, має 40 друкованих праць.
Найбільше Олександра Миколайовича цікавлять краєзнавчі географічні
дослідження та проблеми. Кожного року проводить навчально-польову
практику зі студентами. За час роботи довелось об’їхати всю Україну. Постійно
проводить виховну роботу зі студентами, тривалий час очолює профспілкову
організацію факультету. Займається туристичними походами та експедиціями.
Був наставником шести груп студентів випускників. Одружений, має двох
дітей, дочка теж працює вчителем.
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5 вересня
60 років від дня народження
Кравченко Павло Миколайович
кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії,
Відмінник освіти України
Народився Павло Миколайович 5 вересня
1957 року у смт Погребище Погребищенського
району на Вінниччині. У тому ж містечку
закінчив у 1974 році середню школу. З 1975 по
1977 рік проходив службу у лавах Радянської
армії.
З 1978 по 1982 рік навчався на історичному
факультеті

Вінницького

державного

педагогічного інституту ім. М. Островського, який закінчив з відзнакою. По
закінченні інституту починає працювати на кафедрі історії КПРС. У 1985 році
вступив до аспірантури Київського державного університету ім. Т. Шевченка.
Після її закінчення продовжив викладацьку роботу на кафедрі історії КПРС,
пізніше – на кафедрі політичної історії. З 1992 року на посаді старшого
викладача

починає працювати на кафедрі всесвітньої історії Вінницького

державного педагогічного інституту, викладаючи нову історію країн Європи й
Америки.
У 1997 році П. М. Кравченко захистив кандидатську дисертацію
«Індустріальне будівництво в Україні (друга половина 20-х − 30-ті рр. ХХ ст.)»,
в якій показав справжній стан будівництва та його ціну й довів, що
індустріалізація в роки перших п’ятирічок була стихійною, а її ціна була,
внаслідок некваліфікованого керівництва, занадто високою. Наступного, 1998
року, йому було присвоєно звання кандидата історичних наук за спеціальністю
«історія України».
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У 2002 році Павлу Миколайовичу було присвоєно вчене звання доцента
кафедри всесвітньої історії, де він продовжує працювати і сьогодні.
Крім викладання навчальних дисциплін з всесвітньої історії на факультеті
історії, етнології і права, П. М. Кравченко веде активну наукову роботу. Більш
як 20 років він є старшим науковим редактором обласної редакційної колегії
науково-документальної

серії

книг

«Реабілітовані

історією.

Вінницька

область», її відповідальним секретарем. За його безпосередньої участі було
видано більше 10 книг, які розкривають історію політичних репресій на Поділлі
у 20-х-70-х роках минулого століття, показують жахливу картину голоду і
Голодомору у нашому краї у роки радянського режиму, відносини
комуністичної влади і єврейського населення у 20-30-х роках ХХ століття.
Робота у цьому напрямку продовжується. Павло Миколайович – співавтор
книги «Вінниця. Історичний нарис», яка побачила світ у 2007 році.
Упродовж ряду років П. М. Кравченко був членом комісій при
Вінницькій обласній державній адміністрації, робота яких була присвячена
увіковіченню пам’яті жертв політичних репресій та жертв Голодомору 19321933 років в Україні і на Поділлі. Бере активну участь у громадськополітичному житті області. Є членом Спілки журналістів.
У 2006-2009 та 2011-2015 рр. П. М. Кравченко був відповідальним
секретарем Приймальної комісії університету, у 2008-2010 роках – завідувачем
кафедри етнології.
В авторському доробку дослідника більш як 140 наукових праць.
Педагог і дослідник, П. М. Кравченко неодноразово нагороджувався
грамотами Вінницької обласної державної адміністрації та обласного відділу
освіти, Міністерства освіти України (1999). Нагороджений нагрудними знаками
«Відмінник освіти України» (2004) та «За наукові досягнення» (2008).
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15 вересня
80 років від дня народження
Козлова Клавдія Пилипівна
кандидат педагогічних наук, професор
(15.09.1937 – 25.07.2013)
Народилася

Клавдія

Пилипівна 15 вересня 1937 року в
селі Судаково Смоленської області.
Клавдія Пилипівна отримала вищу
освіту,

з

червоним

дипломом

закінчила Вінницький державний
педагогічний інститут у 1961 році.
Ветеран Вінницького баскетболу.
Неодноразовий

переможець

республіканських змагань із баскетболу серед студентів, учасниця чемпіонатів
України. Декан факультету фізичного виховання Вінницького державного
педагогічного інституту із 1985 по 1990 роки. Кандидат педагогічних наук,
професор, заступник голови Ради ветеранів війни, праці та спорту, управління з
питань сім’ї, молоді та спорту Вінницької облдержадміністрації.
Ця приваблива жінка робила великий вклад у підтримку ветеранського
спорту, була організатором чисельних святкових вечорів для спортсменів
різних поколінь, вечорів-зустрічей спортивної громадськості регіону із
олімпійцями та видатними спортсменами сьогодення.
«Бажання до навчання, – говорила Клавдія Пилипівна, – завжди
непокоїло мене. Хотілося бути серед тих, хто вершив спорт, адже тоді стільки
уваги приділялося фізкультурно-спортивній роботі на селі, що самій хотілося
скоріше закінчити школу і – до спеціалізованого навчання. Так воно і вийшло,
але цьому передували десятикілометрові походи до школи та невтішне важке
життя у багатодітній сім’ї, яке щоденно підштовхувало до самостійного
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навчання. У 1951 році, приїхавши до Вінниці вступати до педагогічного
училища, зовсім не думала, що моє подальше життя буде так тісно пов’язане з
цим прекрасним містом над Бугом. Допомоги чекати було марно».
Успішно навчаючись в училищі, прийшла в спортивну секцію
баскетболу, яку вів викладач педагогічного інституту Третюк Володимир
Михайлович. Він і зумів зробити так, щоб всі його вихованці баскетболу стали
студентами
отримала

інституту,
направлення

хорошими

спортсменами.

на

Смоленщину.

свою

Закінчивши
Працювала

училище,
вчителькою

фізкультури в сільській школі, а помисли про справжній спорт, про виступи на
справжніх всеукраїнських змаганнях не покидали її свідомість.
У 1957 році поступила на факультет фізичного виховання Вінницького
державного педагогічного інституту. Знову стала відвідувати спортивну секцію
баскетболу у тренера Володимира Третюка. Колектив зібрався хороший. Вже
через рік команда інституту виступала за першість України серед студентів. То
був початок великого спортивного життя. До 1965 року щорічно виступала за
збірну команду баскетболісток інституту.
З

1962

року

працювала

викладачем

кафедри

спортивних

ігор

педінституту. З 1970 по 1973 рік навчалася в аспірантурі Ленінградського
науково-дослідного інституту фізичної культури. У 1974 році захистила
дисертацію кандидата педагогічних наук за спеціальністю «теорія і методика
фізичного виховання і спортивне тренування» на тему: «Исследования
тактических действий гандболисток в нападении и пути повышения их
эффективности» під керівництвом доктора біологічних наук, професора
Рогозкіна В. О.
В 1976 році отримала вчене звання доцента і продовжила роботу у
Вінницькому педінституті на посадах завідуючої кафедри фізичного виховання,
з 1978 по 1984 роки – завідуючої кафедри теорії і методики фізичного
виховання, з 1984 по 1990 роки – декан факультету фізичного виховання,
завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання. А з 1990 року до
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2001 та з 2008 і до останніх днів життя продовжувала роботу завідувача
кафедри.
У відсутності патріотизму Клавдію Пилипівну не дорікнеш. Вона
відрізнялася бійцівським характером, можливо, саме тому, вона була єдиною
жінкою, яка представляла військову кафедру на Всесоюзному семінарі
працівників військових кафедр. Вона своїми грамотними діями могла вийти із
будь-якої ситуації.
Беручи

активну

участь

в

науково-методичних

конференціях,

як

Всеукраїнських, так і Міжнародних, доцент К. П. Козлова працює над
аспектами наукових праць з фізичного виховання молоді. Її праці друкуються в
наукових виданнях різних країн світу. У 1996 році доцент Козлова К. П.
розробляє наукову працю на тему «Фізичний стан дітей, проживаючих в різних
екологічних умовах», яка надрукована в наукових виданнях Швейцарії, а у 1999
році в Сполучених Штатах Америки, в Нью-Йорку виходить книга «Сучасні
досягнення спортивної науки», яка містить статті Клавдії Пилипівни.
Будучи завідувачем кафедри теорії і методики фізичного виховання
Вінницького

державного

педагогічного

університету

імені

Михайла

Коцюбинського понад 27 років, Клавдія Пилипівна Козлова брала участь в
чисельних міжнародних конгресах в Празі, Польщі (Гданськ), Ленінграді,
Львові та інших містах.
К. П. Козлова багато уваги приділяла підготовці науково-педагогічних
кадрів, керувала науково-дослідною роботою студентів та аспірантів. Під її
керівництвом підготовлено і успішно захищено 3 кандидатські дисертації.
Клавдія Пилипівна нагороджена знаком «Відмінник народної освіти
України». Під час роботи в університеті вела активну науково-дослідну
діяльність. Має понад 80 наукових і навчально-методичних публікацій.
Систематично готувала студентів до участі у Всеукраїнських олімпіадах з теорії
і методики фізичного виховання.
Багато років поспіль Козлова К. П. була членом журі ІІ етапу
Всеукраїнської олімпіади з теорії і методики фізичного виховання.
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У 2002 році Клавдія Пилипівна отримує звання професора, а у 2004 році звання члена-кореспондента Української Академії наук.
25 липня 2013 р. К. П. Козлова пішла з життя.

25 вересня
55 років від дня народження
Мацейко Ірина Іванівна
кандидат біологічних наук, доцент кафедри медико-біологічних основ
фізичного виховання і фізичної реабілітації
Закінчила
державний

з

відзнакою

педагогічний

Вінницький
інститут

ім. М. Островського у 1986 році за спеціальністю
«географія з додатковою спеціальністю біологія».
Кваліфікація за базовою освітою – вчитель
географії

і

біології.

Працювала

учителем

географії ЗОШ № 5 м. Вінниці у 1986-1990 рр.
У Вінницькому державному педагогічному
університеті працює з листопада 1989 року
(старший лаборант кафедри анатомії і фізіології).
У 1992-95 рр. навчалася в аспірантурі Інституту фізіологіі ім. О. О. Богомольця
НАН України. З 1995 р. – асистент кафедри анатомії, фізіології та ОМЗ, з
вересня 2003 р. – асистент кафедри медико-біологічних основ фізичного
виховання та фізичної реабілітації. У квітні 2004 р. переведена на посаду
старшого викладача, а в жовтні 2004 р. – доцента цієї ж кафедри.
У 2004 році на засіданні спеціалізованої ради Київського національного
університету імені Тараса Шевченка захистила кандидатську дисертацію на
тему «Стан психофізіологічних функцій та успішність навчання учнів
середнього шкільного віку і їх зв’язок з властивостями основних нервових
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процесів» (науковий керівник – докт. біол. наук, проф. М. В. Макаренко) зі
спеціальності 03.00.13 – «фізіологія людини і тварин».
За час педагогічної роботи проводила лекційні, лабораторні та практичні
заняття з дисциплін кафедри. На даний час є провідним викладачем навчальних
дисциплін «Анатомія людини», «Анатомія людини з основами спортивної
морфології», «Гігієна з основами екології», «Методика навчання основ
здоров’я» для студентів факультету фізичного виховання і спорту. Постійно
оновлює зміст та вдосконалює методику викладання даних дисциплін,
впроваджує в навчально-виховний процес сучасні засоби навчання.
За період науково-педагогічної діяльності опублікувала близько 50
наукових та навчально-методичних праць.
Коло наукових інтересів: онтогенез властивостей основних нервових
процесів, динаміка зв’язку соматичного здоров’я з фізичною підготовленістю та
руховою активністю дітей шкільного віку.
Керує науковою роботою студентів: виконано близько 16 дипломних
(магістерських і бакалаврських) робіт, підготовлено призерів конкурсу
студентських

наукових

робіт

(Порчинську

Катерину,

Галандзовського

Станіслава).
Нагороджена грамотою МОН України за підготовку переможця конкурсу
студентських наукових робіт Порчинську Катерину.
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7 листопада
70 років від дня народження
Миронюк Михайло Васильович
кандидат педагогічних наук, доцент
Михайло Васильович народився 7 листопада
1947 р. у селі Кам’яногірка Жмеринського району
Вінницької області в сім’ї службовця. У 1965 році
закінчив із срібною медаллю Станіславчицьку
середню школу Жмеринського району. У цьому ж
році

вступив

на

денне

відділення

фізико-

математичного факультету Вінницького державного
педагогічного інституту імені М. Островського.
Інститут закінчив у 1969 році. Під час навчання в інституті займався спортом
(важкою атлетикою). Зокрема, у 1967 та 1968 роках виступав на спартакіадах
педагогічних вузів Української РСР.
З осені 1969 р. по 1972 р. Михайло Васильович згідно з направленням
працював вчителем математики Кацмазівської середньої школи Жмеринського
району. З 1 вересня 1972 р. по 15 листопада 1972 р. навчався на механікоматематичному факультеті Московського державного університету імені
М. В. Ломоносова (змушений залишити навчання у зв’язку з серйозним
захворюванням очей). З листопада 1972 р. по

серпень 1975 р. працював

вчителем математики у школі. З 1975 р. по 1977 р.  асистент кафедри вищої
математики

Хмельницького

технологічного

інституту

побутового

обслуговування (тепер Хмельницький національний університет).
З 01.09.1982 р. по 01.09.1985 р. навчався в аспірантурі Київського
державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького (спеціальність
«методика математики»). У 1994 році захистив кандидатську дисертацію на
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.
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З 1978 р. по 2012 р. працював у Вінницькому державному педагогічному
інституті імені М. Островського на кафедрі алгебри і методики навчання
математики. Спочатку старшим лаборантом кафедри алгебри і методики
викладання математики, потім – асистентом, старшим викладачем, доцентом.
Викладав дисципліни: «Алгебра і теорія чисел», «Вища математика», «Лінійна
алгебра» і «Аналітична геометрія». Михайло Васильович довгий час був
відповідальний за педагогічну практику студентів заочної форми навчання
напряму підготовки «Математика», був членом журі міських та обласних
олімпіад школярів з математики.
Напрям наукового дослідження Миронюка М. В.: вибрані питання теорії
чисел при підготовці вчителя математики. Керував науково-дослідницькою
діяльністю студентів на рівні курсових та дипломних робіт студентів освітньокваліфікаційних рівнів «Бакалавр» та «Магістр». Здійснював керівництво
проблемною групою «Вибрані питання теорії чисел». Опубліковано понад 50
наукових праць, з них у фахових виданнях  понад 20 публікацій.
У 1997-1998 роках Михайло Васильович був також заступником декана
фізико-математичного факультету. З 2000 р. по 2012 р.  керівником шахової
команди студентів педагогічного університету, неодноразового призера
шахових змагань серед команд ВНЗ м. Вінниці.
Михайло

Васильович

за

сумлінну

працю

на

освітянській

ниві

неодноразово нагороджувався грамотами Інституту математики, фізики і
технологічної освіти та Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського.
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12 листопада
40 років від дня народження
Матвійчук Олександр Анатолійович
кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології
Народився

12

листопада

1977

р.

у

м. Вінниця.
1995

року

закінчив

Вінницьку

загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 32.
Того ж року вступив до Вінницького
державного

педагогічного

інституту

імені

М. Островського, а у 2000 р. закінчив його і
отримав повну вищу освіту за спеціальністю
«географія і біологія» та здобув кваліфікацію
вчителя географії і біології. У 2002 р. закінчив магістратуру на базі
Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського,
отримав повну вищу освіту за спеціальністю «педагогіка і методика середньої
освіти. Біологія» та здобув кваліфікацію магістра-дослідника біології.
У 2000 р. О. А. Матвійчук працював на посаді керівника гуртків
Вінницької обласної станції юних натуралістів, а з 2000 р. до 2002 р.  на посаді
вчителя біології і географії Вінницької СЗОШ № 11.
У 2002 р. був прийнятий на посаду асистента, а з 2012 р. переведений на
посаду старшого викладача кафедри біології Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
За період роботи на посаді асистента кафедри біології Олександр
Анатолійович Матвійчук викладав лекційний і лабораторний курси з таких
дисциплін, як «Зоологія безхребетних», «Охорона природи», «Систематика
тварин», «Історія біосфери Землі», «Зоогеографія», «Заповідна справа»,
навчально-польові практики з зоології.
Був наставником двох академічних груп (випуски 2009 та 2013 років).
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За участі О. А. Матвійчука на кафедрі біології створено зоологічний
музей, фонди якого активно поповнюються.
З 2000 до 2011 року під керівництвом проф. В. В. Серебрякова працював
над дисертацією на тему «Видова структура орнітоценозів Верхнього і
Середнього Побужжя в умовах антропогенної трансформації екосистем». У
червні 2011 року було захищено кандидатську дисертацію у спеціалізованій
Вченій раді при Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова за
спеціальністю 03.00.16 – «екологія».
З 2015 року працює на посаді доцента кафедри біології. За період роботи
одноосібно та у співавторстві було підготовлено понад 40 наукових публікацій,
з них – статті у фахових наукових виданнях, збірниках наукових праць,
збірниках матеріалів всеукраїнських та міжнародних конференцій.
Організовував та брав участь у роботі наукових експедицій з вивчення
тваринного світу Побужжя. Зібрані матеріали лягли в основу виданих у
співавторстві

3-х

монографій:

«Орнітофауна

Верхнього

і

Середнього

Побужжя», «Кадастр наземних тетрапод Вінницької області» та «Раритети
тваринного світу Поділля: стан, загрози, збереження».
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15 грудня
60 років від дня народження
Кириленко Валерій Вадимович
кандидат психологічних наук, доцент кафедри методики
навчання іноземних мов
Народився 15 грудня 1957 року в
м. Вінниці. Родина Валерія Вадимовича –
династія педагогів від діда, Борщевського
Василя Митрофановича, першого професора
Вінницького

державного

педагогічного

інституту імені М. Островського, завідувача
кафедри української літератури в повоєнні
роки.

Дружина

Василя

Митрофановича

працювала директором школи, викладала
біологію та хімію. Батько Валерія Вадимовича – доктор медичних наук,
професор

Вінницького

національного

медичного

університету

імені М. Пирогова. Мати – учитель-філолог.
Ще у шкільні роки Валерій Вадимович захоплювався іноземними мовами,
художньою літературою, мріяв стати вчителем. У 1975 році закінчив середню
школу № 29 м. Вінниці. У тому ж році вступив до Вінницького державного
педагогічного інституту імені М. Островського на факультет англійської мови і
в 1979 році закінчив його з відзнакою.
Після закінчення інституту педагогічну діяльність розпочав у Вінницькій
ЗОСШ № 10 учителем англійської і німецької мов. За 9 років роботи в школі
виховав сотні вдячних учнів: майбутніх учителів, лікарів, спеціалістів у інших
сферах суспільного життя.
У 1988 році вступив до аспірантури Науково-дослідного інституту
психології імені Г. Костюка м. Києва. Успішно захистив кандидатську
дисертацію з проблеми вербального спілкування.
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У 2001 році почав викладати психологію та англійську мову у
Вінницькому державному педагогічному інституті, пройшов шлях від
асистента до доцента кафедри англійської філології, згодом – кафедри
методики

навчання

іноземних

мов.

Докладав

зусилля

до

виховання

студентської молоді та її фахової підготовки.
Валерій Вадимович проходив стажування у Німеччині в м. Франкфурт-на
Майні, в інституті імені Ґете. Кваліфікацію підвищував у вузах України.
Постійно працював над підвищенням професійного рівня, займався плідною
науковою діяльністю, творчо ставився до викладання. В. В. Кириленко активно
займається науково-дослідною роботою, має понад 80 опублікованих науковометодичних праць у провідних наукових журналах України, в тому числі
навчально-методичні посібники з викладання практичного курсу англійської
мови та психолінгвістики, лінгвокраїнознавства, брав участь у міжнародних та
Всеукраїнських науково-практичних конференціях.
Коло наукових інтересів В. В. Кириленка – психолінгвістика, проблеми
вербального спілкування, комунікативна лінгвістика, методика викладання
іноземних мов, лінгвокраїнознавчі аспекти англійської мови.
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17 грудня
70 років від дня народження
Сметанський Микола Іванович
доктор педагогічних наук, професор, Відмінник освіти України
(17.12.1947 – 18.12.2013)
Микола

Іванович

Сметанський

–

доктор

педагогічних

наук,

професор,

кафедри

педагогіки

завідувач

Вінницького

державного

педагогічного університету імені
Михайла
завідувач

Коцюбинського,
кафедри

соціальної

роботи Хмельницького інституту
соціальних технологій Університету «Україна».
Народився 17 грудня 1947 року у с. Сокілець Немирівського району
Вінницької області. З 1969 по 1973 р. навчався на філологічному факультеті
Вінницького державного педагогічного інституту ім. м. Островського, який
закінчив з відзнакою. Розпочав свою педагогічну діяльність на посаді вчителя
Качківської середньої школи Ямпільського району Вінницької області, а у 1976
році став її директором. Велику увагу приділяв учнівському самоврядуванню,
на базі школи регулярно проводилися семінари за участі викладачів кафедри
педагогіки і психології Вінницького педінституту.
У 1980 р. М. І. Сметанський переїхав до м. Вінниці і почав працювати на
посаді старшого викладача кафедри педагогіки Вінницького державного
педагогічного інституту ім. м. Островського. Упродовж 1981-1984 рр. навчався
в цільовій аспірантурі Науково-дослідного інституту педагогіки АПН України.
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У 1984 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему
«Діяльність учнівського самоврядування по формуванню в учнів бережливого
ставлення до суспільної власності».
З 1987 року по 2008 рік Микола Іванович Сметанський працював на
посаді завідувача кафедри педагогіки, яка у 2007 році визнана Міністерством
освіти і науки кращою кафедрою педагогіки України. За його керівництва
кафедра сформувалась як цілісна наукова одиниця, яка має авторитет не лише в
стінах рідного університету.
У 1994 році захистив докторську дисертацію на тему «Формування
соціальної відповідальності вчителя в системі «школа-вуз-школа». У 1996 році
отримав

наукове

звання

професора

кафедри

педагогіки

Вінницького

державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського.
Нагороджений знаком «Відмінник освіти України», лауреат обласної
премії в галузі педагогіки, Віце-президент Спілки творчих вчителів області
«Слово», нагороджений медаллю «За сприяння в охороні державного кордону
України» (2004). У 2008 році присвоєно звання «Почесний працівник
університету», неодноразово нагороджувався грамотами Міністерства освіти та
науки України.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України був
призначений Головою журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з педагогіки
(2003-2006 н. р.), обирався делегатом першого Всесвітнього з'їзду українців,
першого Всеукраїнського з'їзду учителів.
М. І. Сметанський багато уваги приділяв підготовці науково-педагогічних
кадрів, керував науково-дослідною роботою аспірантів та докторантів. Під його
керівництвом підготовлено і успішно захищено більше 50 кандидатських, 5
докторських дисертацій. Результатом плідного спілкування з аспірантами та
колегами стала очолювана професором М. І. Сметанським наукова школа, яка
працювала над вирішенням проблем професійної підготовки майбутніх
учителів.
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Активною і плідною була наукова діяльність М. І. Сметанського: його
науковий доробок складає більше 150 публікацій, серед яких монографії,
навчальні посібники, наукові статті, методичні розробки. До кола наукових
інтересів Миколи Івановича входили такі питання, як атестація навчальновиховних закладів, оцінювання якості педагогічної діяльності, організація
самовиховання учнівської та студентської молоді.
Протягом тривалого часу М. І. Сметанський був головним редактором
«Наукових записок Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія». Систематично
виступав рецензентом монографій, навчальних посібників, програм, дисертацій.
Був експертом ВАКу з атестації кандидатських і докторських дисертацій з
педагогіки.
М. І. Сметанський багато років був головою спеціалізованих Вчених рад
із

захисту

кандидатських

і

докторських

дисертацій

у

Хмельницькій

національній академії прикордонних військ України, Відкритого міжнародного
університету розвитку людини «Україна», членом спеціалізованих рад у
Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. Коцюбинського,
Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка.
У 1997 р. під керівництвом М. І. Сметанського кафедра педагогіки
організувала і провела Четверті Всеукраїнські педагогічні читання «Василь
Сухомлинський і сучасність». Упродовж трьох років (2003-2005) на базі
кафедри проводилася Всеукраїнська студентська олімпіада з педагогіки,
головою оргкомітету якої був професор М. І. Сметанський. У 1996 р. кафедра
провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми
формування творчої особистості вчителя».
Професор М. І. Сметанський очолював наукову групу викладачів кафедри
педагогіки ВДПУ ім. М. Коцюбинського, які працювали над державними
науковими дослідженнями: «Зміст педагогічної підготовки вчителів в умовах
формування загальноєвропейського простору вищої освіти» (2005-2007) та
«Методологія і технологія моніторингу якості педагогічної діяльності» (2008-
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2010). У результаті виконання останнього дослідження була розроблена модель
атестації загальноосвітніх навчально-виховних закладів, що ґрунтувалася на
нових підходах до діагностики та оцінювання якості педагогічної діяльності.
М. І. Сметанський як талановитий науковець і викладач був знаний не
лише в Україні, але й за кордоном: регулярно читав лекції і брав участь у
наукових конференціях у Вищій педагогічній школі міста Лодзь (Польща),
університеті ім. Казимира Великого у місті Бидгощ (Польща), був членом
редакційної колегії двох університетських часописів зазначених навчальних
закладів.
Професійним, а також життєвим кредо Миколи Івановича було «Вперед,
тільки вперед!»
18 грудня 2013 р. Микола Іванович Сметанський пішов з життя.
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