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ЗНАМЕННІ  ДАТИ 2020 РОКУ  

ООН ОГОЛОСИЛО: 

2013–2022 рр. – Міжнародним десятиліттям зближення культур; 

2014–2024 рр. – Десятиліттям стійкої енергетики для всіх; 

2011–2020 рр. – Десятиліттям біорізноманіття Організації 

Об’єднаних Націй; 

2011–2020 рр. – Десятиліттям дій за безпеку дорожнього руху. 

ЮНЕСКО ОГОЛОСИЛО: 

м. Куала-Лумпур (Малайзія) – Всесвітньою столицею книги-2020. 

ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ ОГОЛОШЕНО: 

2020 – Роком Європи в Україні; 

2018–2027 – Десятиріччям української мови. 

МІНІСТРОМ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗАЯВЛЕНО: 

2020–2021 навчальний рік буде оголошено Роком математики в 

Україні. 
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ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ УНІВЕРСИТЕТУ  

Січень 

1 – 75 років від дня народження Анатолія Васильовича 
Поповича (1945) – колишнього старшого викладача 
кафедри музичного мистецтва. 

 – 70 років від дня народження Валерія Андрійовича 
Смолія (1950) – доктора історичних наук, професора, 
академіка НАН України, директора Інституту історії 
України НАН України, голови Наглядової ради Кам'янець-
Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка, випускника історичного факультету (1970). 

2 – 80 років від дня народження Ніли Йосипівни 
Волошиної (1940-2010) – доктора педагогічних наук, 
професора, члена-кореспондента НАПН України, 
почесного професора кафедри педагогіки та методики 
початкового навчання та дошкільного виховання 
Кам'янець-Подільського національного університету імені 
Івана Огієнка. 

12 – 135 років від дня народження Павла Григоровича 
Клепатського (1885-після 1938) – приват-доцента, 
професора Кам’янець-Подільського державного 
українського університету (далі К-ПДУУ) (1919-1920), 
ректора Кам’янець-Подільського інституту народної 
освіти (травень–жовтень 1922). 

13 – 100 років тому (1920) правління Кам'янець-Подільського 
державного українського університету схвалило «Статут 
бібліотечної ради». 

16 – 50 років від дня народження Наталії Дмитрівни 
Коваленко (1970) – кандидата філологічних наук, 
доцента, доцента кафедри української мови. 

 – 55 років від дня народження Олега Миколайовича 
Семерні (1965) – провідного фахівця редакційно-
видавничого відділу. 

18 – 60 років від дня народження Оксани Миколаївни 
Мозолюк (1960) – старшого викладача кафедри 
української мови. 

 – 50 років від дня народження Романії Зіновіївни 
Григоряк (1970) – провідного фахівця бухгалтерії. 
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19 – 50 років від дня народження Ірини Валентинівни 
Райтаровської (1970) – старшого викладача кафедри 
спорту і спортивних ігор. 

24 – 70 років від дня народження Валерія Устиновича 
Дороша (1950-2018) – викладача кафедри спорту і 
спортивних ігор.  

25 – 95 років від дня народження Віктора Михайловича 
Качура (1925-2005) – викладача факультету фізичної 
культури. 

 – 85 років від дня народження Євгенії Пилипівни 
Сільвеструк (1935) – колишнього провідного бібліографа 
бібліотеки. 

27 – 100 років тому Професорська Рада Кам'янець-
Подільського державного українського університету 
ухвалила «Правила бібліотеки К-ПДУУ». 

Лютий 

1 – 55 років від дня народження Сергія Анатолійовича 
Кучинського (1965) – викладача кафедри військової 
підготовки, учасника бойових дій. 

 – 80 років від дня народження Василя Івановича 
Якубовського (1940) – кандидата історичних наук, 
колишнього професора кафедри історії України. 

7 – 85 років від дня народження Івана Петровича 
Юришинця (1935-2011) – кандидата філософських наук, 
доцента, завідувача кафедри філософських дисциплін 
(1992-2002 рр.). 

9 – 55 років від дня народження Надії Іванівни Вересюк 
(1965) – бібліотекаря кафедри військової підготовки. 

10 – 60 років від дня народження Ігоря Петровича Рибака 
(1960) – кандидата географічних наук, доцента, доцента 
кафедри географії та методики її викладання. 

19 – 70 років від дня народження Петра Петровича 
Леонтієва (1950) – колишнього концертмейстера кафедри 
музичного мистецтва. 

21 – 95 років від дня народження Бориса Романовича 
Ліпмана (1925-2012) – доцента кафедри музичного 
мистецтва. 
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22 – 110 років від дня народження Петра Федоровича 
Щербини (1910-2001) – доктора юридичних наук, 
професора, професора кафедри архівознавства, 
спеціальних історичних та правознавчих дисциплін. 

Березень 

16 – 65 років від дня народження Олександри Іванівни 
Мельник (1955) –колишнього доцента кафедри іноземних 
мов. 

18 – 70 років від дня народження Тетяни Пилипівни 
Карпенко (1950) – колишнього старшого викладача 
кафедри музичного мистецтва. 

 – 75 років від дня народження Михайла Григоровича 
Кудрявцева (1945) – доктора філологічних наук, 
професора, колишнього завідувача кафедри історії 
української літератури та компаративістики. 

21 – 15 років тому (2005) в університеті створено Центр 
профорієнтаційної роботи. 

24 – 70 років від дня народження Юрія Володимировича 
Теплінського (1950) – доктора фізико-математичних 
наук, професора, завідувача кафедри математики. 

26 – 90 років від дня народження Юрія Нестеровича 
Скринника (1930-2008) – кандидата історичних наук, 
доцента, колишнього декана педагогічного факультету. 

Квітень 

1 – 55 років від дня народження Оксани Іванівни 
Пшетаковської (1965) – провідного бібліотекаря 
читального залу № 2. 

3 – 50 років від дня народження Володимира Йосиповича 
Бучковського (1970) – асистента кафедри 
образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та 
реставрації творів мистецтва. 

7 – 130 років від дня народження Олександра 
Андріановича Аленича (1890-1923) – старшого 
асистента кафедри фізики, приват-доцента К-ПДУУ, 
астронома-наглядача університету (1919-1920), 
викладача ІНО (1921-1922). 
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8 – 75 років від дня народження Анатолія Павловича Іотка 
(1945) – колишнього старшого викладача кафедри 
фізичного виховання. 

10 – 125 років від дня народження Льва Устимовича 
(Юстимовича) Биковського (1895-1992) – українського 
бібліографа, книгознавця, бібліотекознавця, другого 
помічника бібліотекаря К-ПДУУ (1919-1920). 

14 – 95 років від дня народження Олександра 
Костянтиновича Носова (1925-2017) – полковника 
запасу, ветерана Другої світової війни, викладача історії 
КПРС (1979-1991). 

16 – 70 років від дня народження Валерія Олександровича 
Мельника (1950) – керівника юридичного сектору. 

20 – 50 років від дня народження Оксани Борисівни 
Розумовської (1970) –старшого викладача кафедри 
інформатики, керівника відділу моніторингу якості 
підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації. 

23 – 75 років від дня народження Людмили Володимирівни 
Огороднікової (1945) – колишнього завідувача 
абонементу фізико-математичного факультету. 

28 – 80 років від дня народження Ольги Пилипівни Бодян 
(1940) – кандидата біологічних наук, доцента, колишнього 
доцента кафедри фізичної реабілітації та медико-
біологічних основ фізичного виховання. 

Травень 

1 – 95 років від дня народження Віталія Пилиповича 
Житкевича (1925-1982) – кандидата фізико-
математичних наук, доцента, завідувача кафедри фізики. 

 – 55 років від дня народження Надії Ярославівни 
Скоропад (1965) – бібліотекаря 1-ї категорії абонементу 
мистецької літератури педагогічного факультету. 

4 – 95 років від дня народження Луки Григоровича Ништи 
(1925-1992) – кандидата педагогічних наук, доцента, 
доцента кафедри педагогіки та управління навчальним 
закладом, декана філологічного факультету (1973–1977). 

6 – 100 років тому (1920) на історико-філологічному 
факультеті створено кафедру педагогіки. 

16 – 55 років від дня народження Віри Орестівни Кукул 
(1965) – провідного фахівця навчального відділу. 
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 – 60 років від дня народження Людмили Володимирівни 
Поплавської (1960) – асистента кафедри української 
мови. 

17 – 55 років від дня народження Ірини Ідаятівни Олійник 
(1965) – начальника відділу кадрів. 

19 – 50 років від дня народження Наталії Йосипівни 
Александрович (1970) – асистента кафедри музичного 
мистецтва. 

24 – 60 років від дня народження Тетяни Павлівни 
Білоусової (1960) – кандидата філологічних наук, 
доцента, доцента кафедри слов’янської філології та 
загального мовознавства. 

31 – 55 років від дня народження Тамари Миколаївни 
Романюк (1965) – провідного фахівця навчального 
відділу. 

Червень 

1 – 25 років тому (1995) відкрито Центр дослідження історії 
Поділля Інституту історії України НАН України при 
Кам’янець-Подільському державному педагогічному 
інституті. 

7 – 65 років від дня народження Івана Петровича 
Прокоф’єва (1955) – кандидата філологічних наук, 
доцента, колишнього доцента кафедри історії української 
літератури і компаративістики. 

10 – 60 років від дня народження Михайла Богдановича 
Гуски (1960) – кандидата наук з фізичного виховання та 
спорту, старшого викладача кафедри спорту і спортивних 
ігор. 

19 – 55 років від дня народження Галини Анатоліївни 
Кузьмінської (1965) – старшого лаборанта кафедри 
військової підготовки. 

20 – 60 років від дня народження Олександра Сергійовича 
Волковинського (1960) – доктора філологічних наук, 
професора, завідувача кафедри журналістики.  

25 – 50 років від дня народження Віталія Анатолійовича 
Гуцала (1970) – кандидата історичних наук, асистента 
кафедри архівознавства, спеціальних історичних та 
правознавчих дисциплін, завідувача науково-дослідної 
лабораторії археології.  



9 

29 – 75 років від дня народження Семена Дмитровича 
Абрамовича (1945) – доктора філологічних наук, 
професора, завідувача кафедри слов’янської філології та 
загального мовознавства. 

30 – 75 років від дня народження Вікторії Романівни 
Лічкевич (1945) – колишнього доцента кафедри 
іноземних мов. 

Липень 

4 – 100 років від дня народження Івана Юхимовича 
Гнатенка (1920-1997) – кандидата педагогічних наук, 
доцента, декана історичного, загальнонаукового, 
філологічного факультетів, завідувача кафедри педагогіки 
та психології (сьогодні – кафедра педагогіки та 
управління навчальним закладом) (1970-1981). 

 – 90 років від дня народження Іона Срулевича Винокура 
(1930-2006) – доктора історичних наук, професора, 
академіка АН ВШ України, завідувача кафедри історії 
народів Росії та спеціальних історичних дисциплін 
(сьогодні – кафедра архівознавства, спеціальних 
історичних та правознавчих дисциплін) (1969-2006 рр.). 

11 – 100 років тому (1920) радянською владою закрито 
богословський факультет, а історико-філологічний і 
правничий реорганізовано у факультет соціальних наук. 

12 – 105 років від дня народження Петра Тимофійовича 
Тронька (1915-2011) – доктора історичних наук, 
професора, академіка НАН України, Героя України. 

15 – 65 років від дня народження Любові Феодосіївни 
Філінюк (1955) – колишнього вченого секретаря 
бібліотеки університету. 

23 – 60 років від дня народження Віцентини Францівни 
Гаврилюк (1960) – старшого лаборанта кафедри 
філософських дисциплін. 

31 – 50 років від дня народження Евеліни Олександрівни 
Жигульової (1970) – кандидата біологічних наук, 
доцента, завідувача кафедри фізичної реабілітації та 
медико-біологічних основ фізичного виховання. 

 – 100 років від дня народження Валентина Мусійовича 
Сапуна (1920-1981) – викладача української літератури 
(1952–1976 рр.). 
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Серпень 

1 – 100 років від дня народження Овсія Григоровича 
Фінгермана (1920-1995) – старшого викладача з 
підготовки студенток-медсестер, начальника курсів 
цивільної оборони (1961-1991). 

4 – 70 років від дня народження Миколи Сергійовича 
Солопчука (1950-2016) – кандидата педагогічних наук, 
професора, декана факультету фізичної культури (2002-
2016). 

 – 60 років від дня народження Сергія Олександровича 
Кріля (1960) – кандидата фізико-математичних наук, 
доцента, доцента кафедри математики. 

8 – 75 років від дня народження Вільяма Івановича Білоуса 
(1945-1999) – доцента кафедри спорту та спортивних ігор 
(1971–1999). 

9 – 100 років від дня народження Миколи Андрійовича 
Скорського (1920-2016) – українського літературознавця, 
почесного професора кафедри історії української 
літератури та компаративістики. 

17 – 50 років від дня народження Наталії Миколаївни 
Гончарук (1970) – кандидата психологічних наук, 
доцента, доцента кафедри загальної та практичної 
психології. 

18 – 60 років від дня народження Володимира 
Миколайовича Марчука (1960) – старшого викладача 
кафедри теорії і методики фізичного виховання. 

 – 65 років від дня народження Марії Павлівни Чопик 
(1955) – колишнього асистента кафедри української мови. 

20 – 100 років від дня народження Олександра Семеновича 
Маруняка (1920-1980) – старшого викладача кафедри 
філософських дисциплін. 

25 – 55 років від дня народження Любові Василівни 
Мартинюк (1965) – кандидата педагогічних наук, 
доцента, доцента кафедри музичного мистецтва. 

27 – 95 років від дня народження Галини Мефодіївни 
Краєвської (1925-2016) – кандидата філологічних наук, 
доцента, доцента кафедри германських мов і зарубіжної 
літератури. 
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31 – 15 років тому (2005) факультет української філології 
перейменовано на факультет української філології та 
журналістики. 

 – 15 років тому (2005) на базі кафедри української 
літератури та компаративістики створено кафедру історії 
української літератури та компаративістики. 

 – 15 років тому (2005) створено нову кафедру – теорії та 
історії журналістики й української літератури (сьогодні – 
кафедра журналістики). 

Вересень 

1 – 90 років від дня народження Георгія Васильовича 
Панькова (1930) – колишнього викладача кафедри 
математики. 

7-9 – 55 років тому (1965) в інституті відбулася Перша 
Подільська історико-краєзнавча конференція, у роботі 
якої взяли участь краєзнавці України, РРФСР, Молдови, 
Румунії. 

8 – 150 років від дня народження Миколи Олександровича 
Столяріва (Столярова) (1870-1942) – ординарного 
професора фізико-математичного факультету К-ПДУУ 
(1919-1920).  

10 – 90 років від дня народження Івана Степановича Чайки 
(1930-1998) – кандидата економічних наук, доцента, 
працював в університеті упродовж 1972–1998 рр. 

13 – 55 років від дня народження Марії Василівни Кузів 
(1965) – кандидата мистецтвознавства, старшого 
викладача кафедри музичного мистецтва. 

29 – 65 років від дня народження Віктора Миколайовича 
Лабунця (1955) – доктора педагогічних наук, професора, 
професора кафедри музичного мистецтва, декана 
педагогічного факультету. 

Жовтень 

1 – 90 років від дня народження Тамари Дмитрівни 
Кидалової (1930-2019) – викладача фізичної культури, 
багаторічного завідувача кафедри фізичного виховання 
(1965-1993). 

5 – 65 років від дня народження Тетяни Сергіївни Хохель 
(1955) – методиста вищої категорії навчального відділу. 
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14 – 60 років від дня народження Людмили Миколаївни 
Марчук (1960) –доктора філологічних наук, професора, 
завідувача кафедри української мови. 

17 – 70 років від дня народження Валентини Семенівни 
Карпалюк (1950) – кандидата філологічних наук, 
доцента, колишнього завідувача кафедри мовознавчих 
дисциплін. 

18 – 50 років від дня народження Наталії Петрівни 
Шеремети (1970) – кандидата філологічних наук, 
доцента, доцента кафедри української мови, заступника 
декана з навчальної роботи та забезпечення якості вищої 
освіти факультету української філології та журналістики. 

20 – 65 років від дня народження Анатолія Федоровича 
Ковальчука (1955) – старшого викладача кафедри теорії 
та методик початкової освіти. 

23 – 75 років від дня народження Лариси Борисівни Іотко 
(1945-2013) – викладача кафедри німецької мови. 

Листопад 

15 – 70 років від дня народження Любові Галинівни Яропуд 
(1950) – кандидата філологічних наук, доцента, 
колишнього доцента кафедри української мови і вченого 
секретаря університету. 

17 – 60 років від дня народження Марії Петрівни Матвєєвої 
(1960) – кандидата психологічних наук, доцента, доцента 
кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти. 

21 – 60 років від дня народження Ігоря Яковича Вакуляка 
(1960) – провідного фахівця факультету фізичної 
культури. 

27 – 130 років від дня народження Миколи Антоновича 
Плевако (1890-1941) – приват-доцента по кафедрі 
української літератури і бібліотекаря К-ПДУУ (1919-1920). 

30 – 55 років від дня народження Андрія Борисовича 
Задорожнюка (1965) – кандидата історичних наук, 
доцента, доцента кафедри історії України.  

 – 50 років від дня народження Андрія Анатолійовича 
Лубчинського (1970) – кандидата історичних наук, 
доцента, доцента кафедри архівознавства, спеціальних 
історичних та правознавчих дисциплін. 
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Грудень 

1 – 50 років від дня народження Олександра Петровича 
Волоха (1970) – кандидата технічних наук, доцента 
кафедри військової підготовки. 

2 – 55 років від дня народження Ліани Віталіївни 
Гончарової (1965) – колишнього завідувача сектору 
історичного факультету. 

65 років від дня народження Тетяни Григорівни 
Ленської (1955) – колишнього викладача кафедри теорії і 
методики фізичного виховання. 

3 – 60 років від дня народження Сергія Петровича Рябцева 
(1960) – викладача кафедри фізичного виховання. 

 – 75 років від дня народження Зінаїди Петрівни 
Криловської (1945) – колишнього методиста заочного 
відділу. 

5 – 90 років від дня народження Анатолія Антоновича 
Грицюка (1930-1994) – кандидата філософських наук, 
доцента, доцента кафедри філософських дисциплін. 

 – 80 років від дня народження Георгія Дмитровича 
Мітіна (1940-2001) – кандидата педагогічних наук, 
доцента, доцента кафедри педагогіки та управління 
навчальним закладом. 

9 – 105 років від дня народження Степана Степановича 
Шестакевича (1915-2004) – викладача кафедри 
фізичного виховання. 

11 – 60 років від дня народження Ірини Юріївни Голубішко 
(1960) – кандидата філологічних наук, доцента, доцента 
кафедри германських мов і зарубіжної літератури. 

21 – 100 років від дня народження Зої Яківни Маслової 
(1920-2018) – старшого лаборанта кафедри всесвітньої 
історії, викладача історії, завідувача читального залу 
історичного факультету. 

23 – 55 років від дня народження Валентини Адамівни 
Демідчик (1965) – старшого лаборанта кафедри 
військової підготовки. 

26 – 25 років тому (1995) відкрито Центр мовознавчих студій 
Інституту української мови НАН України при Кам’янець-
Подільському державному педагогічному інституті. 
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2020 РОКУ ВИПОВНЮЄТЬСЯ:  

100 років тому (1920) створено «Студентську трудову 
артіль» при Кам'янець-Подільському державному 
українському університеті. 

100 років тому (травень 1920) створено студентське 
наукове товариство К-ПДУУ й було видано перший 
номер його літературно-наукового журналу «Нова 
думка» (головний редактор В. Поліщук). 

100 років тому (1920) РНМ УНР ухвалила закон «Про 
відкриття з 1-го жовтня 1920 р. політехнічного 
факультету при К-ПДУУ». 

95 років тому (1925) на базі ІНО створено Кам’янець-
Подільське краєзнавче товариство при Всеукраїнській 
академії наук на чолі з В. Гериновичем. 

90 років тому (1930) ІНО перейменовано в Інститут 
соціального виховання (ІСВ) з трирічним терміном 
навчання. 

80 років тому (вересень 1940) в Кам'янець-Подільському 
державному педагогічному (учительському) інституті 
було створено деканати і кафедри: марксизму-
ленінізму, української і російської мови та літератури, 
історії, педагогіки. 

60 років тому (1960) Інститут поповнився четвертим 
факультетом – педагогіки і методики початкового 
навчання. 

25 років тому (1995) створено студентський клуб «ОСН-
Сапсан», який надавав вагому підтримку в наведенні 
правопорядку в гуртожитках, на вечорах відпочинку 
студентства. 

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

15 років тому (2005) укладено угоду з «Укр-телекомом» 
про надання ADSL-доступу до мережі «Internet». 

15 років тому (2005) створено локальну комп'ютерну 
мережу історичного і педагогічного факультетів. 
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15 років тому (2005) введено в дію поштовий сервер 
університету. 

15 років тому (2005) започатковано проведення конкурсу 
«Молодий викладач року». 

15 років тому (2005) вчена рада університету затвердила 
«Положення про кращого наставника студентської 
академічної групи Кам’янець-Подільського 
державного університету». 

15 років тому (2005) розпочала роботу бібліотека 
природничо-економічного (сьогодні – економічного) 
факультету. 

15 років тому (2005) створено навчально-методичний 
відділ університету.  
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