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ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ 2019 РОКУ 

 
Січень  

 

1 – 70 років від дня народження Петра Даниловича Плахтія (1949) – 
кандидата біологічних наук, професора кафедри біології та методики її 

викладання. 
2 – 60 років від дня народження Олександра Івановича Колісника (1959) – 

викладача кафедри легкої атлетики з методикою викладання; 

2 – 70 років від дня народження Людмили Онуфріївни Варік (1949) – 
кандидата філологічних наук, колишнього доцента кафедри слов’янської 
філології та загального мовознавства; 

2 – 145 років від дня народження Василя Олексійовича Біднова (1874-
1935) – громадського діяча, історика, декана богословського факультету 

Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918-
1920 рр.). 

8 – 80 років від дня народження Василя Івановича Годича (1939-2018) – 

кандидата фізико-математичних наук, доцента кафедри математики.  
11 – 50 років від дня народження Людмили Василівни Горчак (1969) – 

керівника відділу навчально-виховної роботи і гуманітарної освіти. 
15 – 60 років від дня народження Ігоря Ерастовича Ментуса (1959) – 

кандидата військових наук, професора кафедри військової підготовки. 

25 – 60 років від дня народження Івана Андрійовича Гуцула (1959) – 
кандидата мистецтвознавства, доцента кафедри образотворчого і 
декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва. 

27 – 55 років від дня народження Тетяни Володимирівни Ігнатьєвої (1964), 
кандидата історичних наук, доцента кафедри політології та соціології. 

 

Лютий 
 

4 – 70 років від дня народження Володимира Васильовича Присакара 
(1949)– кандидата педагогічних наук, колишнього доцента кафедри 

педагогіки та управління навчальним закладом. 
4 – 70 років від дня народження Лариси Ростиславівни Круглецької (1949)– 

провідного бібліографа, колишнього завідувача інформаційно-
бібліографічного відділу бібліотеки. 

 

Березень 
 

5 – 55 років від дня народження Анатолія Анатолійовича Заводовського 

(1964), кандидата історичних наук, доцента кафедри історії України. 
12 – 75 років від дня народження Ольги Степанівни Сінгаєвської (1944) – 

колишнього старшого викладача кафедри фізичного виховання. 

15 – 90 років від дня народження Івана Йосиповича Козака (1929-2013) – 
кандидата філософських наук, доцента кафедри філософських 

дисциплін. 
18 – 95 років від дня народження Йосипа Івановича Токара (1924-1993) –

завідувача бібліотеки університету (1948-1993). 
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19 – 70 років від дня народження Людвіга Октав’яновича Сморжевського 

(1949) – кандидата педагогічних наук, колишнього доцента кафедри 
математики. 

19 – 50 років від дня народження Ольги Миколаївни Чарановської (1969) – 
старшого лаборанта кафедри економіки підприємства, провідного 
фахівця заочного відділу. 

20 – 75 років від дня народження Миколи Агафоновича Михацького (1944) 
– кандидата фізико-математичних наук, колишнього доцента кафедри 

математики. 
27  – 60 років від дня народження Леоніда Дмитровича Гурмана (1959) – 

кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри легкої 

атлетики з методикою викладання. 
31  – 55 років від дня народження Ірини Олексіївни Кучинської (1964) – 

доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри педагогіки 

та управління навчальним закладом. 
 

Квітень 
 

1 – 50 років від дня народження Ірини Анатоліївни Андрейцевої (1969) – 
кандидата економічних наук, доцента кафедри управління персоналом 

та економіки праці. 
1 – 70 років від дня народження Віктора Никодимовича Рокачука (1949) – 

кандидата філософських наук, доцента, колишнього завідувача 
кафедри філософських дисциплін. 

7 – 75 років від дня народження Бориса Михайловича Негоди (1944) – 

заслуженого художника України, професора кафедри образотворчого і 
декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва. 

24 – 70 років від дня народження Зіновія Петровича Яропуда (1944) – 

кандидата педагогічних наук, доцента кафедри музичного мистецтва. 
25 – 95 років від дня народження Миколи Федоровича Довганя (1924-1981) 

– кандидата історичних наук, доцента, декана історичного факультету 
(1970-1972). 

29 – 60 років від дня народження Віталія Станіславовича Лозового (1959) – 

доктора історичних наук, професора кафедри історії України. 
 

Травень 
 

1 – 50 років від дня народження Майї Вікторівни Зубаль (1969) – 
кандидата наук з фізичного виховання та спорту, доцента кафедри 

спорту і спортивних ігор. 
4 – 80 років від дня народження Галини Романівни Михайловської (1939-

2017) – колишнього інспектора відділу кадрів. 
14 – 80 років від дня народження Тіни Іванівни Сурової (1939) – кандидата 

педагогічних наук, колишнього доцента кафедри теорії та методик 

початкової освіти.  
15 – 80 років від дня народження Олександри Петрівни Мітіної (1939) – 

колишнього завідувача музею університету. 

17 – 50 років від дня народження Тетяни Йосипівни Бабюк (1969) – 
кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри теорії та 

методик дошкільної освіти. 
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17 – 60 років від дня народження Людмили Григорівни Любінської (1959) – 

доктора біологічних наук, професора, завідувача кафедри біології та 
методики її викладання. 

17 – 60 років від дня народження Валентини Петрівни Чопик (1959) – 

бібліотекаря 1-ї категорії.  
 

Червень 
 

2 – 80 років від дня народження Бориса Микитовича Тімошенка (1939-

2017) – кандидата педагогічних наук, доцента кафедри легкої атлетики 
з методикою викладання. 

8 – 70 років від дня народження Павліни Степанівни Каньоси (1949) – 

кандидата філологічних наук, колишнього професора кафедри теорії 
та методик початкової освіти, декана педагогічного факультету (1989-

2015). 
20 – 80 років від дня народження Анатолія Андрійовича Криськова (1939) – 

колишнього доцента кафедри фізики. 

21 – 60 років від дня народження Юрія Васильовича Столяра (1959) – 
старшого викладача кафедри військової лідготовки. 

23 – 60 років від дня народження Ірини Євгеніївни Боднар (1959) – 

кандидата педагогічних наук, доцента, керівника навчального відділу 
університету. 

26 – 80 років від дня народження Петра Сергійовича Атаманчука (1939) – 
доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри методики 
викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі. 

 
Липень 

 

4 – 80 років від дня народження Галини Петрівни Ткачук (1939) – 
кандидата педагогічних наук, колишнього професора кафедри теорії 
та методик початкової освіти. 

8 – 65 років від дня народження Людмили Олександрівни Іванової (1954) – 
кандидата філологічних наук, доцента, колишнього завідувача 
кафедри німецької мови. 

11 – 50 років від дня народження Людмили Миколаївни Воєвідко (1969) – 
кандидата педагогічних наук, доцента кафедри музичного мистецтва, 

керівника навчально-методичного відділу університету. 
12 – 50 років від дня народження Віталія Івановича Співака – кандидата 

психологічних наук, доцента кафедри соціальної педагогіки і 

соціальної роботи, декана факультету корекційної та соціальної 
педагогіки і психології. 

15 – 65 років від дня народження Валентини Олексіївни Заремби (1954) – 
асистента кафедри педагогіки та управління навчальним закладом. 

20 – 75 років від дня народження Віктора Степановича Прокопчука (1944) 

– доктора історичних наук, професора, директора університетської 
бібліотеки (2004-2015). 

25 – 140 років від дня народження Олімпіади Михайлівни Пащенко 

(Шульмінської) (1879-1972) – голови Кам’янецької повітової земської 
управи, ініціатора відкриття Кам’янець-Подільського державного 

українського університету. 
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31 – 60 років від дня народження Олександра Володимировича Кеби (1959) 

– доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри 
германських мов і зарубіжної літератури. 

 
Серпень 

 

7 – 70 років від дня народження Руслани Семенівни Стародубцевої (1949) – 

колишнього бібліотекара 1-ї категорії. 
12 – 60 років від дня народження Василя Михайловича Сича (1959) – 

кандидата психологічних наук, доцента кафедри психології освіти. 
13 – 55 років від дня народження Валентини Григорівни Підлісної (1964) – 

старшого лаборанта кафедри фізичного виховання. 

13 – 75 років від дня народження Євгенії Іванівни Сохацької (1944) – 
кандидата філологічних наук, колишнього професора кафедри історії 

української літератури та компаративістики. 
19 – 135 років від дня народження Ісаака Прохоровича Мазепи (1884-1952) 

– голови Ради Народних Міністрів УНР, який надавав фінансову та 

матеріальну допомогу К-ПДУУ у 1919 році. 
19 – 70 років від дня народження Тамари Миколаївни Ситник (1944) – 

заслуженого працівника культури України, професора кафедри 

музичного мистецтва. 
25 – 60 років від дня народження Оксани Іванівни Жмурко (1959) – 

старшого лаборанта кафедри всесвітньої історії. 
 

Вересень 
 

4 – 50 років від дня народження Анжеліки Станіславівни Попович (1969) – 
доктора педагогічних наук, професора кафедри української мови. 

10 – 55 років від дня народження Людмили Адамівни Гульман (1964) – 
бібліотекаря 2-ї категорії. 

13 – 110 років від дня народження Івана Степановича Зеленюка (1909-

1966) – українського історика, краєзнавця Поділля, кандидата 
історичних наук, ректора Кам’янець-Подільського державного 
педагогічного інституту (1946-1966 рр.). 

14 – 50 років від дня народження Олени Станіславівни Аліксійчук (1969) – 
кандидата педагогічних наук, доцента кафедри музичного мистецтва. 

15 – 100 років від дня народження Олексія Степановича Кучерука (1919-
2006) – доктора медичних наук, професора, колишнього завідувача 
кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного 

виховання. 
15 – 80 років від дня народження Лариси Степанівни Нижник (1939-2014) 

– провідного бібліотекаря. 
25 – 70 років від дня народження Богдана Івановича Ладиняка (1949) – 

старшого викладача кафедри легкої атлетики з методикою 

викладання. 
25 – 50 років від дня народження Володимира Анатолійовича Дубінського 

(1969) – кандидата історичних наук, доцента кафедри всесвітньої 

історії, декана історичного факультету. 
28 – 50 років від дня народження Володимира Володимировича Газіна 

(1969) – кандидата історичних наук, доцента кафедри історії України. 
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Жовтень 
 

2 – 70 років від дня народження Антоніни Олександрівни Губанової (1949) 
– кандидата фізико-математичних наук, доцента кафедри фізики. 

2 – 55 років від дня народження Михайла Михайловича Бойчука (1964) – 
старшого лаборанта кафедри фізичного виховання. 

3 – 50 років від дня народження Бориса Олексійовича Коваленка (1969) – 

кандидата філологічних наук, доцента кафедри української мови, 
декана факультету української філології та журналістики. 

12 – 50 років від дня народженя Мар’яни Сидорівни Гордійчук (1969) – 
кандидата педагогічних наук, доцента кафедри теорії та методик 
дошкільної освіти. 

14 – 50 років від дня народженя Тетяни Валеріївни Борисової (1969) – 
кандидата педагогічних наук, доцента кафедри музичного мистецтва. 

16 – 55 років від дня народження Тетяни Вікторівни Дуткевич (1964) – 
кандидата психологічних наук, професора, завідувача кафедри 
психології освіти. 

20  – 75 років від дня народження Петра Антоновича Білого (1944) – 
колишнього проректора з економічних питань і соціального розвитку. 

21  –50 років від дня народження Оксани Василівни Галайбіди (1969) – 

кандидата філологічних наук, доцента, завідувача кафедри англійської 
мови. 

21 – 50 років від дня народження Олега Петровича Панчука (1969) – 
кандидата педагогічних наук, доцента кафедри методики викладання 
фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі. 

29 – 85 років від дня народження Валентини Михайлівни Пархоменко 
(1934) – провідного бібліографа.  

30 – 75 років тому наркомат освіти призначив директором Кам’янець-

Подільського учительського інституту філолога-літератора Василя 
Михайловича Бєліцького (30.10.1944-24.01.1947 рр.). 

 
Листопад 

 

4 – 55 років від дня народження Ірини Леонідівни Рудзевич (1964) – 

кандидата психологічних наук, доцента кафедри психолого-медико-
педагогічних основ корекційної роботи. 

6 – 60 років від дня народження Петра Аполлоновича Стрельбіцького 
(1959) – кандидата економічних наук, доцента, завідувача кафедри 
управління персоналом та економіки праці. 

8 – 60 років від дня народження Людмили Олександрівни Матвейчук (1959) 
– доктора наук з державного управління, доцента кафедри економіки 

підприємства. 
20 – 50 років від дня народження Руслана Теодоровича Сімка (1969) – 

кандидата психологічних наук, доцента кафедри загальної та 

практичної психології. 
23 – 60 років від дня народження Тетяни Віленинівни Душанової (1959) – 

старшого викладача кафедри екології. 

26 – 70 років від дня народження Володимира Володимировича Мойка 
(1949-2017) – кандидата фізико-математичних наук, доцента кафедри 

математики. 
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Грудень 
 

3 – 80 років від дня народження Станіслава Миколайовича Сінгаєвського 
(1939-2002) – кандидата педагогічних наук, доцента, декана 

факультету фізичної культури (1983-2002 рр.).  
10 – 160 років від дня народження Юхима Йосиповича Сіцінського (1859-

1937) – видатного краєзнавця Поділля, етнографа, мистецтвознавця, 

громадського діяча. 
18 – 65 років від дня народження Надії Дмитрівни Крючкової (1954) – 

провідного бібліотекаря, завідувача відділу рідкісних видань. 
20 – 90 років від дня народження Олександра Трифоновича Щура (1929-

2012) – кандидата історичних наук, доцента кафедри архівознавства, 

спеціальних історичних та правознавчих дисциплін.  
23 – 55 років від дня народження Федора Андрійовича Демідчика (1964) – 

кандидата військових наук, доцента кафедри військової підготовки. 
29 – 95 років від дня народження Костянтина Степановича Константинова 

(1924-1986) – кандидата філософських наук, доцента, колишнього 

завідувача кафедри суспільних наук, а згодом – філософії.  
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2019 РОКУ ВИПОВНЮЄТЬСЯ: 
 

 140 років від дня народження Івана Михайловича Ганицького (1879-
?) – українського вченого-механіка, громадського діяча, керівника 

першого в добу Центральної Ради народного українського 
університету в Києві, який 1918 року очолив комісію по відкриттю 
Кам’янець-Подільського державного українського університету. 

 100 років тому (1919) почав діяти читальний зал для студентів. 
 100 років тому (восени 1919) викладачі університету створили 

наукове товариство, яке складалося із двох секцій: точних і 
гуманітарних наук і нараховувало 36 членів. 

 95 років тому (1924) Вінницький інститут народної освіти було 

розформовано та злито з Кам’янець-Подільським ІНО, що позитивно 
позначилося на матеріальному забезпеченні й дозволило збільшити 
фонди навчальної літератури. 

 90 років тому (квітень 1929) при інституті почали діяти 
чотиримісячні курси підготовки абітурієнтів. 

 85 років тому (1933-1934 н.р.) Інститут соціального виховання 
реорганізовано в педагогічний інститут з чотирирічним терміном 
навчання в складі трьох факультетів: історичного, фізико-

математичного, хіміко-біологічного. Проте в наступному 1935 р. він 
був несподівано закритий. 

 80 років тому (1939) було відкрито Кам’янець-Подільський 

учительський інститут з дворічним терміном навчання у складі двох 
факультетів: мовно-літературного (українське та російське відділення) 

та історичного, обидва факультети мали заочну форму навчання. 
 75 років тому (1944) відновлено роботу Кам’янець-Подільського 

учительського інституту у складі трьох факультетів: мовно-

літературного, історичного, фізико-математичного. 
 70 років тому (1948-1949 н.р.) рішенням Ради Міністрів СРСР 

Кам’янець-Подільський учительський інститут було реорганізовано в 
педагогічний з чотирирічним терміном навчання. 

 70 років тому (1949) навчальна база інституту поповнилася 

просторим триповерховим будинком у Старому місті, який майже 15 
років слугував головною базою інституту. 

 70 років тому (1949) засновано факультет фізичного виховання. 

 70 років тому (1949) була створена загальноінститутська спортивна 
кафедра – фізичної культури і спорту. 

 50 років тому згідно наказу Міносвіти України № 232 від 10 жовтня 
1969 р. на базі кафедри історії були створені дві кафедри – історії 
СРСР і УРСР та загальної історії. 

 40 років тому (1979) історичний факультет запровадив додаткову 
спеціальність “Держава і право” і перейшов на п’ятирічний термін 

навчання. 
 40 років тому (1979) відповідно до наказу Міносвіти України № 200 

була організована кафедра цивільної оборони. 

 30 років тому (за підсумками 1989 р.) інститут увійшов у число 
кращих чотирьох вищих педагогічних закладів України щодо 
кількості та якості студентських наукових робіт, представлених на 

республіканські конкурси. 
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 25 років тому (1994) організовано інформаційно-видавничий відділ, 

переіменований у 2005 р. на редакційно-видавничий. 
 20 років тому (1999) засновано наукову школу “Україна наприкінці 

ХІХ – на початку ХХІ ст.” Керівник – Олександр Михайлович 
Завальнюк, доктор історичних наук, професор. 

 20 років тому (1999) відкрито науково-методичну лабораторію 

літературного краєзнавства. 
 15 років тому (2004) засновано наукову школу “Художня спадщина 

України в контексті сучасного мистецтвознавства”. Керівник – 
Наталія Олексіївна Урсу, доктор мистецтвознавства, професор. 

 15 років тому (2004) розпочав роботу природничо-економічний 

факультет, реорганізований у 2006 році у дві незалежні структури – 
природничий та економічний факультети. 

 15 років тому (2004) бібліотечні фонди Кам’янець-Подільського 

міського архіву передані до бібліотеки університету. Створено відділ 
рідкісної книги. 

 15 років тому (2004) відкрито кабінет полоністики, фонди якого 
постійно поповнюються завдяки підтримці польських партнерів. 

 15 років тому (2004) створено навчально-методичний відділ. 

 15 років тому (2004) розпочав роботу Центр регіональних досліджень 
університету. 

 15 років тому (2004-2005 н.р.) розпочато педагогічний експеримент 
із впровадження кредитно-модульної системи організації навчального 
процесу на перших курсах фізико-математичного та педагогічного 

факультетів. 
 15 років тому (2004) створена служба з питань працевлаштування 

випускників та роботи з ними у післяуніверситетський період. 

 15 років тому (2004) почала функціонувати  науково-дослідна 
лабораторія психології – філія лабораторії організаційної психології 

ім. Г. С. Костюка АПН України. 
 15 років тому (2004) університет отримав міжнародні відзнаки 

“Лаври слави” і “Європейська якість”, присуджені Європейською 

Діловою Асамблеєю (м. Оксфорд, Англія). 
 15 років тому (2004) університет став лауреатом Всеукраїнського 

рейтингу вищих закладів освіти України “Софія Київська” і 
нагороджений дипломом у номінації гуманітарних та вищих 
навчальних закладів України за вагомий внесок у підготовку 

висококваліфікованих кадрів для системи освіти. 
 10 років тому (2009) університет прийняли до Міжнародної асоціації 

університетів. 

 10 років тому (2009) згідно рішення Президії ВАК України на 
історичному факультеті відкрито спеціалізовану вчену раду з правом 

прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності – 
історія України. 

 10 років тому (2009) до складу університету увійшов факультет 
військової підготовки. 

 10 років тому (2009) в університеті запроваджено систему 

рейтингової оцінки наукової діяльності науково-педагогічних 
працівників. 
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