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ЗНАМЕННІ ДАТИ 2021 РОКУ 

 

ООН ОГОЛОСИЛА: 
 

2021–2030 рр. – Міжнародним десятиліттям науки про океан в 
інтересах стійкого розвитку; 

 – Десятиліттям Організації Об’єднаних Націй по 
відновленню екосистем; 

2019–2028 рр. – Десятиліттям ООН щодо сімейних фермерських 
господарств; 

 – Десятиліттям світу в пам’ять про Нельсона Манделу; 
2016–2025 рр. – Десятиліттям дій Організації Об’єднаних Націй з 

проблем харчування; 
2015–2024 рр. – Міжнародним десятиліттям осіб африканського 

походження; 
2014–2024 рр. – Десятиліттям сталої енергетики для всіх; 
2021 р. – Міжнародним роком творчої економіки для сталого 

розвитку; 
 – Міжнародним роком овочів та фруктів; 
 – Міжнародним роком миру та довіри. 
  

ЮНЕСКО ОГОЛОСИЛО: 
 

м. Тбілісі (Грузія) – Всесвітньою столицею книги – 2021. 
 

ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ ОГОЛОШЕНО: 
 

2018–2027 рр. – Десятиріччям української мови. 
  

МІНІСТРОМ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОГОЛОШЕНО: 
 

2020–2021 н. р. Роком математики в Україні. 
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ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ УНІВЕРСИТЕТУ 

Січень 
1 – 75 років від дня народження Льва Васильовича Баженова, 

доктора історичних наук, професора кафедри всесвітньої історії. 
1 – 70 років від дня народження Івана Васильовича Рибака (1951–

2017 рр.), працівника університету впродовж 1976–2017 рр., 
кандидата історичних наук, професора, завідувача кафедри 
архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих 
дисциплін у 2005–2017 рр. 

1 – 50 років від дня народження Алли Анатоліївни Марчишиної, 
доктора філологічних наук, завідувача кафедри англійської мови. 

3 – 150 років від дня народження Агатангела Юхимовича 
Кримського, почесного члена колективу КПДУУ (1919 р.). 

4 – 75 років від дня народження Олександра Павловича Шишкіна, 
працівника університету впродовж 1979–2020 рр., зокрема на 
посаді доцента кафедри спорту і спортивних ігор. 

5 – 85 років від дня народження Степана Миколайовича Дмитрієва, 
кандидата педагогічних наук, працівника університету впродовж 
1973–2014 рр., зокрема на посаді доцента кафедри педагогіки та 
методик дошкільної і початкової освіти. 

6 – 75 років від дня народження Юхима Семеновича Латера (1946–
2017), кандидата економічних наук, доцента, працівника 
університету впродовж 1981–2015 рр., зокрема на посаді 
завідувача кафедри економічної теорії. 

6 – 80 років від дня народження Анатолія Казимировича 
Лубчинського, працівника університету впродовж 1973–2015 рр., 
кандидата філософських наук, доцента кафедри філософських 
дисциплін. 

22 – 45 років від дня народження Наталії Анатоліївни Мазур, доктора 
економічних наук, завідувача кафедри економіки підприємства. 

28 – 50 років від дня народження Марини Олександрівни Чистякової, 
кандидата наук з фізичного виховання та спорту, старшого 
викладача кафедри теорії і методики фізичного виховання. 

29 – 60 років від дня народження Івана Григоровича Мариніна, 
кандидата педагогічних наук, доцента кафедри музичного 
мистецтва. 

31 – 135 років від дня народження Віктора Кіндратовича Приходька, 
державного, громадсько-просвітницького і культурного діяча, 
Подільського губернського комісара освіти (1917 р.), голови 
Подільського губернського земства (1918 р., 1920 р.), одного з 
фундаторів Кам'янець-Подільського державного українського 
університету. 
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Лютий 
6 – 55 років від дня народження Олександра Віталійовича Ситніка, 

кандидата військових наук, доцента кафедри військової 
підготовки. 

13 – 65 років від дня народження Світлани Михайлівни Федірко, 
працівника університету упродовж 1980–2015 рр., зокрема на 
посаді доцента кафедри англійської мови. 

15 – 75 років від дня народження Майї Антонівни Печенюк, 
кандидата педагогічних наук, професора, завідувача кафедри 
музичного мистецтва. 

17 – 70 років від дня народження Ніни Василівни Вишневської, 
працівника університету упродовж 1975–2011 рр., зокрема на 
посаді доцента кафедри іноземних мов. 

18 – 165 років від дня народження Софії Федорівни Русової, лектора 
педагогіки Кам’янець-Подільського державного українського 
університету. 

19 – 60 років від дня народження Антоніни Володимирівни Уманець, 
кандидата філологічних наук, завідувача кафедри іноземних мов. 

20 – 85 років від дня народження Ніни Єлисеївни Захарової, 
працівника університету упродовж 1962–2011 рр., зокрема на 
посаді старшого викладача кафедри іноземних мов. 

23 – 100 років від дня народження Бориса Михайловича Кушніра, 
викладача історичних дисциплін, працював у ЗВО впродовж 
1965–2001 рр. 

24 – 65 років від дня народження Валентини Павлівни Вонсович, 
кандидата педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки та 
управління навчальним закладом. 

25 – 70 років від дня народження Тетяни Сергіївни Бойко, заступника 
головного бухгалтера університету. 

26 – 100 років тому на базі Кам'янець-Подільського інституту 
теоретичних наук створено два вищих навчальних заклади: 
Інститут народної освіти, який став правонаступником 
ліквідованого університету та Сільськогосподарський інститут. 

Березень 
1 – 65 років від дня народження Тамари Павлівни Драганової, 

кандидата економічних наук, працівника університету упродовж 
1999–2015 рр., зокрема на посаді доцента кафедри економічної 
теорії. 

1 – 70 років від дня народження Надії Іванівни Мозолюк, працівника 
університету упродовж 2000–2015 рр., зокрема на посаді 
старшого викладача кафедри економічної теорії. 

3 – 75 років від дня народження Гелени Броніславівни 
Тришневської, кандидата педагогічних наук, працівника 
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університету упродовж 1980–2015 рр., зокрема на посаді доцента 
кафедри педагогіки та методик дошкільної і початкової освіти. 

3 – 55 років від дня народження Валентини Миколаївни Чорпіти, 
старшого лаборанта кафедри фізичної реабілітації та медико-
біологічних основ фізичного виховання. 

8 – 35 років від дна народження Анни Вікторівни Семенюк-
Прибатень, кандидата юридичних наук, старшого викладача 
кафедри архівознавства, спеціальних історичних та 
правознавчих дисциплін. 

11 – 70 років від дня народження Дмитра Дмитровича Совтисіка, 
кандидата біологічних наук, доцента кафедри фізичної 
реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання. 

11 – 50 років від дня народження Олени Павлівни Наїстої, методиста 
навчального відділу. 

15 – 70 років від дня народження Людмили Володимирівни Третяк, 
працівника університету упродовж 1977–2015 рр., зокрема на 
посаді старшого викладача кафедри історії української 
літератури та компаративістики. 

15 – 60 років від дня народження Анатолія Олексійовича Гуменюка, 
кандидата історичних наук, доцента кафедри всесвітньої історії. 

15 – 50 років від дня народження Оксани Михайлівни Кух, асистента 
кафедри інформатики. 

16 – 85 років від дня народження Олексія Федоровича Головка, 
кандидата медичних наук, працівника університету упродовж 
1982–2012 рр., зокрема на посаді професора кафедри анатомії, 
фізіології та валеології. 

19 – 65 років від дня народження Геннадія Борисовича Вонсовича, 
кандидата історичних наук, доцента кафедри політології та 
філософії. 

20 – 80 років від дня народження Сидора Івановича Бацея, кандидата 
сільськогосподарських наук, працівника університету упродовж 
2004–2014 рр., зокрема на посаді доцента кафедри математики і 
природознавства з методикою викладання. 

21 – 70 років від дня народження Галини Альфредівни Андрієвської, 
кандидата педагогічних наук, працівника університету упродовж 
1976–2012 рр., зокрема на посаді доцента кафедри мовознавчих 
дисциплін. 

22 – 100 років від дня народження Володимира Георгійовича Кулаєва 
(1921–1980 рр.), працівника університету упродовж 1953–
1980 рр., викладача кафедри марксизму-ленінізму, одного із 
перших викладачів, які закінчили наш заклад. 

24 – 35 років від дня народження Дарії Юріївни Хохель, кандидата 
філологічних наук, старшого викладача кафедри англійської 
мови. 
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31 – 45 років від дня народження Оксани Миколаївни Городиської, 
кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри 
іноземних мов. 

31 – 40 років від дня народження Тетяни Вікторівни Зданюк, 
кандидата педагогічних наук, доцента кафедри німецької мови. 

Квітень 
1 – 75 років від дня народження Миколи Григоровича Самулевича, 

працівника університету упродовж 1970–2012 рр., викладача 
кафедри фізичного виховання. 

8 – 45 років від дня народження Володимира Михайловича Мисіва, 
кандидата наук з фізичного виховання та спорту, доцента 
кафедри теорії і методики фізичного виховання. 

11 – 70 років від дня народження Едуарда Михайловича Мельника, 
кандидата історичних наук, працівника університету упродовж 
1988–2015 рр., зокрема на посаді доцента кафедри історії 
України. 

11 – 100 років від дня народження Дмитра Яковича Цвіркуна, декана 
факультету фізичної культури упродовж 1957–1961 рр. 

13 – 35 років від дня народження Оксани Климівни Кушнір, 
кандидата економічних наук, доцента кафедри економіки 
підприємства. 

18 – 50 років від дня народження Олени Миколаївни Вержиховської, 
кандидата педагогічних наук, завідувача кафедри психолого-
медико-педагогічних основ корекційної роботи. 

22 – 105 років від дня народження Валентина Івановича Трошенка 
(1973–1976 рр.), кандидата педагогічних наук, декана 
факультету фізичного виховання. 

Травень 
2 – 40 років від дня народження Івана Станіславовича Підгурного, 

кандидата мистецтвознавства, доцента кафедри образотворчого 
і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів 
мистецтва. 

4  65 років від дня народження Надії Володимирівни Проценко, 
працівника університету упродовж 1978–2013 рр., зокрема на 
посаді доцента кафедри іноземних мов. 

8 – 45 років Надії Юріївни Олійник, кандидата педагогічних наук, 
доцента кафедри менеджменту. 

8 – 40 років від дня народження Віталія Анатолійовича Іванюка, 
доктора технічних наук, доцента, завідувача кафедри 
інформатики. 

11 – 50 років від дня народження Ірини Петрівни Марціновської, 
кандидата педагогічних наук, асистента кафедри корекційної 
педагогіки та інклюзивної освіти. 
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13 – 40 років від дня народження Тетяни Василівни Калинюк, 
кандидата педагогічних наук, завідувача кафедри німецької 
мови. 

15 – 135 років від дня народження Миколи Тимофійовича Геращенка, 
екстраординарного професора кафедри фізіології худоби 
Кам’янець-Подільського державного українського університету. 

16 – 65 років від дня народження Віктора Самуїловича Щирби, 
кандидата фізико-математичних наук, доцента, декана фізико-
математичного факультету. 

16 – 40 років від дня народження Людмили Іванівни Лісової, 
кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри 
логопедії та спеціальних методик. 

25 – 75 років від дня народження Миколи Семеновича Циганівського, 
кандидата фізико-математичних наук, працівника університету 
упродовж 1980–2011 рр., зокрема на посаді доцента кафедри 
алгебри і математичного аналізу. 

25 – 50 років від дня народження Аркадія Миколайовича Куха, 
доктора педагогічних наук, професора кафедри фізики. 

25 – 35 років від дня народження Тетяни Володимирівни Думанської, 
кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри 
математики. 

30 – 35 років від дня народження Тетяни Леонідівни Боднарчук, 
кандидата економічних наук, старшого викладача кафедри 
економіки підприємства. 

Червень 
3 – 75 років від дня народження Нелі Тимофіївни Годич, працівника 

університету упродовж 1968–2012 рр., зокрема на посаді 
асистента кафедри алгебри і математичного аналізу. 

3 – 45 років від дня народження Вадима Борисовича Воронецького, 
кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри 
легкої атлетики з методикою викладання. 

4 – 35 років від дня народження Руслана Сергійовича Бутова, 
кандидата наук з фізичного виховання та спорту, старшого 
викладача кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних 
основ фізичного виховання. 

5 – 65 років від дня народження Олександра Олександровича 
Городецького, кандидата філософських наук, працівника 
університету у 1985–2019 рр., зокрема на посаді доцента 
кафедри політології. 

7 – 80 років від дня народження Віталія Васильовича Нечитайла, 
доктора історичних наук, професора, працівника університету 
упродовж 1978–2018 рр., завідувача кафедри політології та 
соціології у 2007–2015 рр., члена Національної спілки 
письменників України. 
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7 – 135 років від дня народження Костя Віталійовича Широцького 
(1886–1919 рр.), етнографа, фольклориста, краєзнавця Поділля, 
в.о. екстраординарного професора кафедри історії українського 
мистецтва Кам’янець-Подільського державного українського 
університету. 

10 – 105 років з дня народження Петра Андрійовича Родіна, декана 
факультету фізичного виховання (1954–1957 рр., 1961–1965 рр.). 

10 – 40 років від дня народження Альони Мирославівни Боршуляк, 
кандидата мистецтвознавства, доцента кафедри музичного 
мистецтва. 

11 – 35 років від дня народження Романа Івановича Ковальського, 
кандидата педагогічних наук, асистента кафедри музичного 
мистецтва. 

13 – 50 років від дня народження Валентини Федорівни Неборак, 
старшого лаборанта кафедри архівознавства, спеціальних 
історичних та правознавчих дисциплін. 

14 – 60 років від дня народження Алли Олександрівни Лаврової, 
кандидата філологічних наук, доцента кафедри германських мов 
та зарубіжної літератури. 

20 – 40 років від дня народження Анастасії Олександрівни 
Трофименко, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри 
іноземних мов. 

22 – 65 років від дня народження Віктора Григоровича Притуляка, 
кандидата філологічних наук, старшого викладача кафедри 
германських мов та зарубіжної літератури. 

25 – 40 років від дня народження Юлії В’ячеславівни Галецької, 
кандидата педагогічних наук, асистента кафедри логопедії та 
спеціальних методик. 

Липень 
1 – 80 років від дня народження Валентини Павлівни 

Мирошниченко, провідного редактора каталогів відділу 
комплектування та наукової обробки літератури упродовж 
2008–2015 рр. 

4 – 65 років від дня народження Неоніли Миколаївни Бурдаківської, 
кандидата філологічних наук, працівника університету упродовж 
1981–2015 рр., зокрема на посаді доцента кафедри мовознавчих 
дисциплін. 

9 – 60 років від дня народження Юрія Анатолійовича Хоптяра, 
кандидата історичних наук, доцента кафедри архівознавства, 
спеціальних історичних та правознавчих дисциплін. 

10 – 50 років від дня народження Сергія Васильовича Луця, 
кандидата мистецтвознавства, старшого викладача кафедри 
образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та 
реставрації творів мистецтва. 
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10 – 45 років від дня народження Ганни Анатоліївни Кришталюк, 
кандидата філологічних наук, доцента кафедри англійської мови. 

11 – 35 років від дня народження Ольги Василівни Віннічук, 
кандидата політичних наук, завідувача кафедри політології та 
філософії. 

12 – 155 років від дня народження Антона Степановича Синявського, 
приват-доцента кафедри політичної економії Кам’янець-
Подільського державного українського університету. 

12 – 40 років від дня народження Олесі Олександрівни Барбанюк, 
кандидата філологічних наук, доцента кафедри англійської мови. 

14 – 85 років від дня народження Анатолія Олексійовича Копилова 
(1936–2007 рр.), кандидата історичних наук, професора кафедри 
всесвітньої історії, ректора Кам’янець-Подільського державного 
педагогічного університету (1977–2001 рр.). 

16 – 45 років від дня народження Наталії Сергіївни Славіної, 
кандидата психологічних наук, доцента кафедри загальної та 
практичної психології. 

18 – 45 років від дня народження Оксани Миколаївни Семерні, 
доктора педагогічних наук, доцента кафедри екології. 

21 – 35 років від дня народження Олександра Васильовича Ротара, 
викладача кафедри легкої атлетики з методикою викладання. 

24 – 40 років від дня народження Наталії Василівни Рубановської, 
кандидата біологічних наук, старшого викладача кафедри 
біології та методики її викладання. 

27 – 50 років від дня народження Інни Борисівни Любинської, 
старшого викладача кафедри географії та методики її 
викладання. 

Серпень 
2 – 65 років від дня народження Галини Василівни Горох, кандидата 

філологічних наук, працівника університету упродовж 1985–
2015 рр., зокрема на посаді доцента кафедри мовознавчих 
дисципліни. 

9 – 135 років від дня народження Олександра Тисовського, приват-
доцента кафедри зоології Кам’янець-Подільського державного 
українського університету. 

9 – 75 років від дня народження Анатолія Федоровича Гуцала, 
доцента кафедри архівознавства, спеціальних історичних та 
правознавчих дисциплін. 

9 – 40 років від дня народження Олени Анатоліївни Клюс, кандидата 
наук з фізичного виховання та спорту, завідувача кафедри 
фізичного виховання. 

15 – 85 років від дня народження Михайла Прокоповича Мисіва 
(1936–2010 рр.), кандидата педагогічних наук, працівника 
університету упродовж 1963–2010 рр., зокрема на посаді доцента 
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кафедри теорії та методики фізичного виховання. 
15 – 40 років від дня народження Тетяни Василівни Олинець, 

кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри 
теорії та методик початкової освіти. 

17 – 70 років від дня народження Лариси Броніславівни Попової, 
кандидата педагогічних наук, працівника університету упродовж 
1988–2015 рр., зокрема на посаді доцента кафедри педагогіки та 
методик дошкільної і початкової освіти. 

17 – 40 років від дня народження Вадима Володимировича Зданюка, 
кандидата педагогічних наук, доцента кафедри фізичної 
реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання. 

19 – 65 років від дня народження Оксани Леонівни Татаурової, 
провідного фахівця відділу кадрів. 

20 – 85 років від дня народження Галини Антонівни Бачинської 
(1936–2007 рр.), бібліотекаря бібліотеки університету упродовж 
1973–2004 рр. 

22 – 80 років від дня народження Миколи Миколайовича Ковальчука, 
працівника університету упродовж 1978–2020 рр., зокрема на 
посаді старшого викладача кафедри легкої атлетики з 
методикою викладання. 

24 – 95 років від дня народження Марії Мусіївни Саковської (1926–
1998 рр.), викладача психології упродовж 1960–1998 рр. 

24 – 85 років від дня народження Володимира Прокоповича Газіна, 
доктора історичних наук, професора кафедри всесвітньої історії. 

Вересень 
2 – 130 років від дня народження Павла Петровича Филиповича, 

приват-доцента російської літератури Кам’янець-Подільського 
державного українського університету. 

6 – 70 років від дня народження Тамари Миколаївни Чередніченко, 
працівника університету упродовж 1990–2014 рр., зокрема на 
посаді старшого викладача кафедри фізичного виховання. 

14 – 80 років від дня народження Ольги Миколаївни Рокаш, 
кандидата філологічних наук, працівника університету упродовж 
1965–2013 рр., зокрема на посаді доцента кафедри зарубіжної 
літератури. 

16 – 70 років від дня народження Івана Михайловича Конета, доктора 
фізико-математичних наук, професора, проректора з наукової 
роботи. 

19 – 80 років від дня народження В’ячеслава Юхимовича Хапка, 
кандидата педагогічних наук, працівника університету упродовж 
1971–1983 рр., зокрема на посаді завідувача кафедри теорії і 
методики фізичного виховання. 

19 – 35 років від дня народження Інни Вікторівни Волковинської, 
кандидата філологічних наук, старшого викладача кафедри 
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історії української літератури і компаративістики. 
20 – 125 років від дня народження Івана Федоровича Слизького 

(1896–1984 рр.), працівника університету упродовж 1944–
1968 рр. 

23 – 65 років від дня народження Лариси Анатоліївни Гонтар, 
друкарки загального відділу. 

27 – 75 років від дня народження Галини Олександрівни Гомілко-
Качковської (1946–2005 рр.), працівника університету впродовж 
1976–2004 рр., зокрема на посаді викладача кафедри педагогіки і 
методики початкового навчання, засновника кабінету 
народознавства на педагогічному факультеті. 

28 – 80 років від дня народження Віктора Семеновича Поліщука, 
кандидата економічних наук, доцента кафедри економічної 
теорії. 

29 – 155 років від дня народження видатного українського історика 
Михайла Сергійовича Грушевського (1866–1934 рр.), професора, 
почесного члена Кам'янець-Подільського державного 
українського університету (1919 р.). 

Жовтень 
2 – 40 років від дня народження Наталії Василівни Гудими, 

кандидата філологічних наук, завідувача кафедри теорії та 
методик початкової освіти. 

2 – 35 років від дня народження Василя Григоровича Чабанова, 
кандидата філософських наук, старшого викладача кафедри 
політології та філософії. 

4 – 40 років від дня народження Інги Анатоліївни Федькової, 
кандидата філологічних наук, старшого викладача кафедри 
іноземних мов. 

5 – 35 років від дня народження Тараса Дмитровича Пухальського, 
кандидата педагогічних наук, асистента кафедри музичного 
мистецтва. 

6 – 65 років від дня народження Таїсії Євгенівни Веселовської, 
кандидата технічних наук, доцента кафедри туризму та 
готельно-ресторанної справи. 

6 – 55 років від дня народження Оксани Іванівни Дмітрієвої, 
кандидата педагогічних наук, доцента кафедри корекційної 
педагогіки та інклюзивної освіти. 

10 – 50 років від дня народження Лілії Жоржівни Смельцової, 
бібліотекаря ІІ категорії бібліотеки університету. 

11 – 130 років від дня народження Миколи Михайловича 
Васильківського, приват-доцента кафедри філософії релігії 
Кам’янець-Подільського державного українського університету. 

14 – 60 років від дня народження Ірини Борисівни Ковальської, 
кандидата фізико-математичних наук, доцента кафедри 
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математики. 
18 – 25 років тому відкрито навчально-наукову лабораторію 

етнології Кам'янець-Подільського державного педагогічного 
інституту. 

20 – 60 років від дня народження Михайла Порфировича Бамбуляка, 
старшого викладача кафедри військової підготовки. 

21  – 40 років від дня народження Алли Григорівни Бренюк, 
кандидата мистецтвознавства, старшого викладача кафедри 
образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та 
реставрації творів мистецтва. 

23 – 70 років від дня народження Дмитра Анатолійовича Люби, 
працівника університету впродовж 1979–2020 рр., зокрема на 
посаді асистента кафедри методики викладання фізики та 
дисциплін технологічної освітньої галузі. 

23 – 60 років від дня народження Євгена Павловича Козака, 
кандидата педагогічних наук, доцента кафедри спорту і 
спортивних ігор. 

26 – 55 років від дня народження Лариси Віталіївни Толубець, 
керівника загального відділу. 

27 – 155 років від дня народження Євгена Костянтиновича Тимченка, 
ординарного професора кафедри мовознавства та санскритської 
мови Кам’янець-Подільського державного українського 
університету. 

28 – 75 років від дня народження Цезарія Андрійовича Криськова 
(1946–2019 рр.), кандидата фізико-математичних наук, доцента, 
завідувача кафедри фізики. 

Листопад 
9 – 55 років від дня народження Уляни Василівни Музики, старшого 

лаборанта кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних 
основ фізичного виховання. 

14 – 35 років від дня народження Наталії Миколаївни Сліпачук, 
кандидата філологічних наук, старшого викладача кафедри 
англійської мови. 

16 – 80 років від дня народження Валентина Тимофійовича Грубляка 
(1941–2016), кандидата медичних наук, професора кафедри 
медичної психології. 

23 – 145 років від дня народження Степана Юхимовича Гаєвського, 
приват-доцента кафедри московської літератури і мови 
Кам’янець-Подільського державного українського університету. 

28 – 70 років від дня народження Олександра Михайловича 
Завальнюка, доктора історичних наук, професора кафедри історії 
України, ректора Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка у 2001–2012 рр. 



 

14 

Грудень 
2 – 65 років від дня народження Валентини Михайлівни Бунди 

(1956–2012 рр.), заступника директора наукової бібліотеки 
університету. 

5 – 100 років від дня народження Катерини Савівни Баценко (1921–
2002 рр.), кандидата філологічних наук, завідувача кафедри 
української мови. 

6 – 90 років від дня народження Анатолія Степановича Данілова 
(1931–1990 рр.), викладача фізичного виховання та гімнастики. 

6 – 45 років від дня народження Олега Михайловича Рачковського, 
проректора з науково-педагогічної роботи (адміністративно-
господарська робота та розвиток матеріально-технічної бази), 
старшого викладача кафедри фізики. 

15 – 45 років від дня народження Світлани Володимирівни Польової, 
старшого викладача кафедри англійської мови. 

17 – 25 років тому після державної атестаційної і акредитаційної 
експертизи Кам'янець-Подільський державний педінститут 
отримав IV рівень акредитації, що дало підставу для 
реорганізації його 28 червня 1997 року у педагогічний 
університет. 

23 – 80 років від дня народження Людмили Петрівни Смолінської, 
провідного бібліотекаря наукової бібліотеки університету. 

25 – 65 років від дня народження Поліни Львівни Шулик, кандидата 
філологічних наук, доцента кафедри германських мов і 
зарубіжної літератури. 

28 – 90 років від дня народження Євгена Миколайовича Великого 
(1931–2018), старшого викладача кафедри філософських 
дисциплін. 

31  115 років від дня народження Леоніда Олександровича Манакіна 
(1906–1998 рр.), кандидата фізико-математичних наук, 
завідувача кафедри фізики. 
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професор кафедри всесвітньої історії  
Кам’янець-Подільського національного університету  

імені Івана Огієнка 
 

Лев Васильович Баженов – доктор історичних наук, професор, 
академік Української академії історичних наук, член-кореспондент 
Міжнародної слов’янської академії наук, директор Центру історії 
Поділля при Інституті історії України НАН України, заслужений 
працівник освіти України, лауреат премій Дмитра Яворницького, Юхима 
Сіцінського і Петра Тронька, «Скарби Болохівської землі». 

Лев Васильович невтомний трудівник у сфері вищої освіти – один 
із найбільш знаних і титулованих вчених-подолян, авторитетний для 
тисяч молодих українців, які здобували вищу історичну освіту в 
Кам’янці-Подільському, керівник власної наукової школи «Історичне 
краєзнавство і проблеми регіональної історії Правобережної України», 
незмінний з 1995 р. керівник наукового Центру дослідження історії 
Поділля, керівник Хмельницької обласної організації Національної 
спілки краєзнавців України, професор кафедри всесвітньої історії 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Його земний шлях розпочвся 01 січня 1946 р. у 
м. Старокостянтинові Хмельницької області, в сім’ї вчителя і 
письменника Василя Баженова. З 1958 року сім’я переїхала до 
м. Хмельницького, де Лев здобув восьмирічну освіту і вступив на 
навчання до місцевого кооперативного технікуму і одночасно вечірню 
СШ № 3. По його закінчення у 1963 р. працював продавцем магазину 
господарських товарів у обласному центрі. 

З вересня 1964 по червень 1968 рр. – студент історичного 
факультету Кам’янець-Подільського державного педагогічного 
інституту, в якому 1965 року здійснив першу публікацію і визначив свої 
наукові інтереси на перспективу. Вирішальний вплив на розвиток 
історичного світогляду Лева Васильовича мали його учителі та 
наставники – професор Л. А. Коваленко, ректор інституту І. С. Зеленюк, 
доценти, пізніше професори – П. Ф. Щербина, І. С. Винокур, П. Ф. Лаптін, 
М. Ф. Александра.  

Три роки під час навчання очолював Студентське наукове 
товариство інституту, на канікулах опрацьовував фонди центральних 
державних архівів Москви, Києва та облдержархіву, що дало змогу 
успішно виконати і захистити дипломну роботу “Польське повстання 
1831 р. на Поділлі” (1968), виступити з доповідями на ІV-й конференції 
істориків-славістів СРСР у Мінську (1968) та на ІІ і ІІІ Подільських 
історико-краєзнавчих конференціях (1967, 1970 рр.). 



 

16 

З 1969 року працює в Кам’янець-Подільському педінституті (нині 
КПНУ ім. І. Огієнка) асистентом, з 1972 р. – старшим викладачем, з 
1977 р. – доцентом, з 1997 р. – професором кафедри всесвітньої історії, у 
1975–1993 рр. був деканом історичного факультету й чимало зробив для 
його розбудови. 

1974 року захистив кандидатську дисертацію в Київському 
державному університеті імені Тараса Шевченка на тему «Повстання 
1830–1831 рр. на Правобережній Україні» (науковий керівник – 
Жебокрицький В. А., доктор історичних наук, професор Київського 
державного університету імені Тараса Шевченка). 

У період 1980-х – 1992 рр. учений загалом опублікував 50 статей, 
3 брошури, буклет. Взяв участь у підготовці колективного навчального 
посібника для учителів з історії краю. Найбільш резонансною стала 
поява навесні 1993 р. праці «Поділля в працях дослідників і краєзнавців 
ХІХ – ХХ ст.: історіографія, біобібліографія, матеріали». 

Лев Васильович, попри велику зайнятість деканатськими 
справами, намагався бути прикладом для колег у громадській роботі. З 
1981 р. очолював обласний відділ Українського географічного 
товариства, проводив велику роботу з популяризації ще й географічних 
знань, вивчення природи, економіки, трудових ресурсів Подільського 
регіону. З його ініціативи було проведено низку унікальних для того 
часу всеукраїнських географічних наукових конференцій, за 
результатами яких було видано цікаві і різноманітні матеріали. Це – 
«Продуктивні сили і природа Хмельницької області» (1981), «Проблеми 
історичної географії Поділля» (1982), «Проблеми етнографії Поділля» 
(1986), «Проблеми екології Поділля» (1996), «Проблеми економічної 
географії Поділля» (1987), «Проблеми етнографії, фольклору і соціальної 
географії Поділля» (1992) та ін. Лев Васильович пишається тим, що 
доклав великих зусиль до створення Національного природного парку 
«Подільські Товтри», кількох природних заповідників.  

У 1970–1980-х рр. Л. В. Баженов незмінно входив до правління 
обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії 
та культури. Йому довірили бути ректором народного університету 
«Скарби народу», який діяв у структурі цієї організації і знаходився у 
Кам’янці-Подільському, забезпечувати просвітницьку роботу серед 
інтелігенції. З 1991 р. увійшов до складу правління обласної організації 
Всеукраїнської спілки краєзнавців. Зініціював обласну краєзнавчу 
премію імені Юхима Сіцінського, яку й понині вручають керівники 
Хмельницької обласної державної адміністрації найкращим науковцям і 
краєзнавцям регіону. 

У 1993–1995 рр. був докторантом відділу регіональних проблем 
історії України Інституту історії України НАН України. У вересні 1996 р. в 
цьому ж інституті захистив докторську дисертацію «Становлення і 
розвиток історичного краєзнавства Правобережної України у ХІХ – в 
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перші десятиріччя ХХ ст.» (науковий консультант –Тронько П. Т., 
професор, академік НАН України, доктор історичних наук,) зі 
спеціальності «Історія України». Розпочався найбільш результативний 
етап у науковій біографії вченого. Того ж року став професором, 1997-го 
– членом-кореспондентом Міжнародної слов’янської академії наук, а у 
1999 р. його обрали академіком Української академії наук історичних 
наук і членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських 
(кандидатських) дисертацій у Чернівецькому національному 
університеті імені Юрія Федьковича. У 2009–2013 рр. очолював 
спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських дисертацій зі 
спеціальності «Історія України» в Кам’янець-Подільському 
національному університеті імені Івана Огієнка, сприяв її інституалізації. 

Будучи з 1991 р. представником і вихованцем наукової школи з 
історичного краєзнавства України патріарха краєзнавства, Героя 
України, академіка НАН України П. Т. Тронька, Лев Васильович 1995 року 
і по даний час сформував й розвинув власну наукову школу. 

Велику увагу вчений приділяє діяльності згаданого Центру, 
заснованого як спільний структурний підрозділ двох юридичних осіб – 
Інституту історії України НАН України і Кам’янець-Подільський 
національний університет імені Івана Огієнка. Станом на 2020 р. 
зусиллями Центру видано близько 200 монографій і книг, понад 
30 навчальних посібників, близько 50 наукових збірників та іншу 
літературу з історії та культури подільського регіону.  

Здібності організатора і керманича науково-дослідної роботи 
особливо проявилися в Л. В. Баженова після обрання його в жовтні 
2008 року головою Хмельницької обласної організації Національної 
спілки краєзнавців.  

За вірне служіння Українській державі і українському народові, за 
високі здобутки у професійній і громадській роботі Лева Васильовича 
відзначено на різних владних рівнях. Він – заслужений працівник освіти 
України, відзначений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за 
вагомий особистий внесок у збереження історичної пам’яті та 
духовності української нації. У колекції відзнак – звання «Відмінник 
освіти України», десятки грамот і почесних грамот освітніх відомств за 
різні роки, нагороди обласної держадміністрації, обласної та міської 
ради, міського голови, ректорату. 

 
О. М. Завальнюк, 

доктор історичних наук,  
професор 
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ЛУБЧИНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ КАЗИМІРОВИЧ 
кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософських дисциплін 
Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка 
 
Лубчинський Анатолій Казимірович народився в селі Іванів 

Калинівського району Вінницької області в сім’ї службовця. У 1958 р. 
Анатолій Казимірович закінчив Іванівську середню школу, а в 1961 р. 
Верховенський сільськогосподарський технікум Ружинського району 
Житомирської області за спеціальністю молодший агроном. 

Самостійний трудовий шлях розпочав на посаді агронома колгоспу 
ім. Р. Люксембург с. Буряківка Червоноармійського району 
Житомирської області, звідки був призваний до лав Збройних Сил СРСР. 
Армійська служба проходила на території Польщі у ракетних військах. 
Демобілізувався в званні сержанта. 

З 1964 по 1968 рр. навчався на історичному факультеті Одеського 
університету ім. І. І. Мечникова. Під час навчання захоплювався 
філософією, брав активну участь у проведені досліджень на тему: «Стан 
релігійності та атеїзму в місті Одесі та Одеській області». 

По закінченню вузу працював учителем історії та 
суспільствознавства в Джулинській середній школі Бершадського 
району Вінницької області, де зустрів свою майбутню дружину Софію 
Яківну – вчительку іноземної мови. 

У 1969 р. переїхав із сім’єю на нове місце поживання до міста 
Кам’янця-Подільського. Розпочав трудову діяльність у місцевому 
історичному музеї-заповіднику, де займався екскурсійною роботою, 
описом фондових документів з історії релігії та атеїзму, допомагав у 
створені сільських музеїв у Кам’янець-Подільському та Дунаєвецькому 
районах Хмельницької області. Закінчив музейну роботу на посаді 
керівника відділу атеїзму Кам’янець-Подільського історичного музея-
заповідника. 

У 1973 р. на запрошення керівництва розпочав роботу на посаді 
асистента кафедри марксизму-ленінізму Кам’янець-Подільського 
педагогічного інституту ім. В. П. Затонського, а в 1981 році обраний по 
конкурсу на посаду старшого викладача кафедри філософії і наукового 
комунізму. У цей час остаточно сформувались власні наукові інтереси в 
сфері релігії та атеїзму. Вони набрали чітко окреслених форм та 
наукового підґрунття. 

Підвищенню кваліфікаційного рівня сприяло навчання в 
аспірантурі при кафедрі історії і теорії атеїзму Київського державного 
університету ім. Т. Г. Шевченка під керівництвом професорів 
В. К. Танчера, Ф. І. Калініна, О. В. Огневої та інших яку закінчив у 1982 р. У 
1987 р. на спеціалізованій Раді при Інституті філософії АН УРСР (м. Київ) 
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відбувся захист кандидатської дисертації і присвоєння вченого ступеня 
кандидата філософських наук, а в 1991 р. отримав вчене звання доцента. 

Наукова та педагогічна діяльність Анатолія Казиміровича 
повністю присвячена проблемам релігієзнавства, з якого був 
розроблений і читався курс лекцій, проводились семінарські заняття. 

Свої наукові дослідження Анатолій Казимірович втілював у 
друкованих працях та апробовував на конференціях міжнародного та 
всеукраїнського рівня. Серед них варто відзначити дослідження питання 
про роль і місце громадянської обрядовості у соціальній сфері 
суспільства, її вплив на моральне виховання населення в цілому і молоді 
зокрема. 

Вільний час Анатолій Казимірович присвячує сім’ї, а також 
улюбленим хобі – грі в шахи та розв’язанню японських кросвордів 
«Судоку». Має добру звичку щоденних прогулянок на свіжому повітрі. 

Прізвище Анатолія Казимировича значиться в книзі: Кам’янець-
Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський: 
Оіюм, 2003. – Т. 1. – С. 796. 
 

А. А. Лубчинський 
кандидат історичних наук, 

доцент кафедри архівознавства, спеціальних історичних 
та правознавчих дисциплін 
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МАРЧИШИНА АЛЛА АНАТОЛІЇВНА 
доктор філологічних наук, 

професор кафедри англійської мови 
Кам’янець-Подільського національного університету  

імені Івана Огієнка 
 

До плеяди величних постатей української науки, славних учених 
Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка, які 
відомі своїми науковими здобутками як на теренах України, так і за її 
межами, належить яскрава постать Алли Анатоліївни Марчишиної – 
дослідниці в царині ґендерології, ґендерної лінгвістики, сучасної 
англомовної постмодерністської прози, лінгвістики тексту. 

Марчишина Алла Анатоліївна народилася 01.01.1971 р. в с. Шустівці 
Кам’янець-Подільського району Хмельницької області у робітничій сім’ї. 
Навчалася у Кам'янець-Подільській середній школі № 4, яку закінчила у 
1988 р. із золотою медаллю. 1988–1993 рр. – навчання у Кам'янець-
Подільському державному педагогічному інституті ім. В. П. Затонського 
за спеціальністю "Українська мова і література та іноземна мова", після 
закінчення якого отримала диплом з відзнакою й набула кваліфікації 
"Вчитель української мови і літератури та англійської мови". 

У 1992 р. почала трудову діяльність в Кам'янець-Подільській 
гімназії № 5, працюючи на посаді вчителя англійської мови. 

У 1999 р. здобула другу вищу освіту, закінчивши з відзнакою 
Чернівецький державний університет імені Ю. Федьковича, за 
спеціальністю "Англійська мова та література", з кваліфікацією 
"Філолог, викладач англійської мови та літератури". 

У 1995 р. починає працювати в Кам'янець-Подільському 
державному педагогічному інституті (нині – КПНУ ім. І. Огієнка) 
старшим лаборантом, згодом – викладачем на кафедрі іноземних мов. 

З 2001 р. до 2004 р. – навчання в аспірантурі (кафедра англійської 
філології НПУ ім. М. П. Драгоманова), яке успішно завершилося у 2005 р. 
захистом кандидатської дисертації "Функціонально-семантичні 
особливості дієслівних операторів гумористичної модальності (на 
матеріалі сучасної англомовної художньої прози)" у Київському 
національному лінгвістичному університеті та отримала ступінь 
кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.04 Германські мови).  

Упродовж 2006–2011 рр. працює на посаді декана факультету 
іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка. 

У 2010 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри англійської 
мови.  

Розширення сфери наукових інтересів, участь у численних наукових 
форумах, публікації у фахових виданнях і друк навчально-методичних 
праць спонукали до професійного зростання. Логічним продовженням 
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наукових пошуків стало навчання в докторантурі (кафедра германських 
мов і перекладознавства Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка) у 2016–2018 рр. 

У 2018 р. захистила дисертацію "Ґендерна ідентичність в 
англомовному постмодерністському дискурсі: соціокультурний та 
лінгвопоетичний аспекти (на матеріалі наукових, публіцистичних та 
художніх текстів)" в Одеському національному університеті імені 
І. І. Мечникова, отримала ступінь доктора філологічних наук за 
спеціальністю 10.02.04 Германські мови.  

У червні 2020 р. Марчишину Аллу Анатоліївну обрано завідувачем 
кафедри англійської мови Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка, а наприкінці 2020 року – на посаду 
професора кафедри. 

Алла Анатоліївна є досвідченим фахівцем, прикладом сумлінного 
ставлення до роботи, користується непохитним авторитетом як серед 
колег, так і серед студентського загалу. Високий рівень відповідальності, 
а також організаційний і професійний талант Алли Анатоліївни мотивує 
колектив кафедри англійської мови до згуртованості та налагодженої 
співпраці. 

Марчишина А. А. – висококваліфікована, вимоглива викладачка, яка 
в процесі професійно-педагогічного спілкування сприяє передачі 
громадянських, національних, професійних і моральних цінностей 
здобувачам освіти.  

У святковий день ювілею, коли оцінюється зроблене й 
окреслюються плани на майбутнє, бажаємо Аллі Анатоліївні міцного 
здоров’я, щастя, успішного здійснення задумів, тепла і любові рідних та 
підтримки друзів, аби таланило на однодумців, доброзичливих і щирих 
людей, а накопичений життєвий досвід і мудрість сприяли досягненню 
нових звершень! 

           
О. О. Барбанюк,  

 кандидат філологічних наук,  
доцент кафедри англійської мови 
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ВОНСОВИЧ ГЕННАДІЙ БОРИСОВИЧ 

кандидат історичних наук,  

доцент кафедри політології та філософії Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

 

Історик за освітою, політолог за фахом, педагог за покликанням 

серця – коротка, але виразна характеристика Геннадія Борисовича 

Вонсовича, кандидата історичних наук, доцента кафедри політології та 

філософії. Народився Геннадій Борисович у перлині Подільського краю, 

місті Могилів-Подільський Вінницької області 19 березня 1956 року. 

У 1972 році Геннадій Борисович закінчив Могилів-Подільську 

загальноосвітню школу № 1. Трудову діяльність розпочав на 

машинобудівному заводі, здобувши спеціальність токаря. Саме трудова 

діяльність та військова служба стали тими сходинками у життєвому 

зростанні молодої людини, що сформували риси характеру та істотно 

вплинули на подальшу долю: зібраність, точність, сконцентрованість. У 

1974 році вступає на історичний факультет Кам’янець-Подільського 

державного педагогічного інституту імені В. П. Затонського. Навчаючись 

в інституті, юнак проявив себе як творчий, допитливий студент, що 

сприяло формуванню соціально-політичного світогляду, який стане 

основою у подальшій науково-педагогічній діяльності. Геннадій 

Борисович завжди з повагою згадує своїх наставників: А. О. Копилова, 

Л. А. Коваленка, П. Ф. Лаптіна, Ю. М. Тарасова, П. Ф. Щербину, В. П. Газіна, 

Л. В. Баженова, Й. С. Винокура та багатьох інших, які сформували у нього 

інтерес до пізнання, любов до професії вчителя. Здобувши фах вчителя 

історії і суспільствознавства, продовжив опановувати чергову сходинку 

життєвого процесу, працюючи вчителем історії та суспільствознавства в 

середніх школах смт Летичіва і Сатанова. Проте прагнення до наукової 

діяльності „взяло гору”, і з 1987 р. він стає асистентом кафедри філософії 

рідного вишу. Цілеспрямованість і наполегливість Геннадія Борисовича 

та співпраця з неординарним фахівцем, науковим керівником – 

доктором економічних наук, академіком АНУ Ю. М. Лавриненком 

сприяли написанню кандидатської дисертації на тему „Ідейно-політичне 

виховання студентської молоді на етапі перебудови”, яка була захищена 

на спеціалізованій вченій раді Київського Інституту політології і 

соціального управління (1991 р.). 

В умовах трансформації суспільства і творення незалежної 

української держави, життя диктує здійснення фундаментальних 
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реформ у різних сферах життєдіяльності суспільства, включаючи освіту. 

Особливо важливою заслугою, в даному контексті, є участь 

Г. Б. Вонсовича у створенні на історичному факультеті кафедри 

політології та соціології, а також її подальшого розвитку. Це 

відобразилося у зміцненні її кадрового потенціалу. Зокрема, науковий 

шлях батька продовжив Сергій Геннадійович, який став першим на 

Хмельниччині доктором політичних наук. Без перебільшення, саме 

зусиллями викладачів кафедри і, безперечно, Геннадія Борисовича, 

навчальний підрозділ став відповідати велінню часу, 

конкурентноспроможним на освітянській і науковій ниві. Лекції, які він 

читає, з основних і спеціальних дисциплін, відзначаються високим 

теоретичним і науково-методичним рівнем. Теоретичний матеріал 

викладається послідовно, носить проблемний характер, доступний для 

слухачів. Геннадії Борисович є засновником і керівником сайту “Школа 

молодого політолога” Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Будучи толерантним і вимогливим 

наставником, він прагне розкривати студентам політичні реалії як 

минулого, так і сучасного в Україні та світовому соціально-політичному 

процесі, бути компетентними у опануванні майбутньої професії, 

критично осмислювати факти і явища. Саме такі настанови сприяли 

обранню майбутньої професії випускників кафедри. Так, Віннічук Ольга 

Василівна, після захисту кандидатської дисертації працювала 

викладачем кафедри, а з вересня 2020 р. очолила її. Запроваджену 

традицію продовжив Чабанов Василь Григорович, який є викладачем 

кафедри. 

Геннадії Борисович є автором понад 110 наукових праць. Це 

публікації у фахових виданнях, навчальні і навчально-методичні 

посібники тощо. Вонсович Г. Б. був учасником міжнародних, 

всеукраїнських, регіональних наукових і науково-практичних 

конференцій. 

За продуктивну і наполегливу працю Вонсовича Г. Б. нагороджено 

грамотою МОН України (2008), почесним знаком і грамотами Кам’янець-

Подільського національного університету (2006, 2008, 2016). 

 

О. В. Віннічук 

кандидат історичних наук, доцент, 

завідувач кафедри політології та філософії 
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ХОПТЯР ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 

кандидат історичних наук,  

доцент кафедри архівознавства, спеціальних історичних та 

правознавчих дисциплін Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 

 

Народився 9 липня 1961 р. в смт Ярмолинці Хмельницької області. 

Після успішного закінчення Кам'янець-Подільської середньої 

школи № 1 у 1978 р. Юрій Анатолійович вступає на історичний 

факультет Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту 

імені В. П. Затонського. В цей час молодий студент виступає активним 

учасником громадського життя факультету та інституту: обирався 

членом профбюро групи, брав участь у спортивних змаганнях, працював 

на будівництві, сільськогосподарських роботах та інше. 

Після закінчення у 1982 р. інституту з відзнакою Ю. А. Хоптяр за 

розподілом розпочав трудову діяльність у середній школі с. Нове Село, 

Ярмолинецького району учителем історії і правознавства. 

Організувавши історичний гурток, молодий педагог зацікавив учнів 

пошуковою археологічною та історичною роботою. 

У серпні 1983 р. Юрій Анатолійович перейшов на роботу у 

Кам’янець-Подільську СШ № 16, де викладав історію і правознавство. 

За особисті професійні і моральні якості Ю. А. Хоптяра у листопаді 

1983 р. запросили на посаду асистента у Кам’янець-Подільську філію 

загальнотехнічного факультету (ЗТФ) Хмельницького технологічного 

інституту побутового обслуговування (ХТІПО). Витримавши конкурсний 

відбір серед трьох претендентів, Юрій Анатолійович викладав у ХТІПО 

історію та філософію. 

Виконуючи конституційний обов’язок, Ю. А. Хоптяр з травня 

1984 р. по листопад 1985 р. служив у лавах Збройних Сил, де пройшов 

шлях від рядового до лейтенанта. Після завершення служби у листопаді 

1985 р. Юрій Анатолійович повернувся на попередню роботу у 

Кам’янець-Подільську філію ЗТФ ХТІПО. Однак, у липні 1987 р. за 

рішенням Міністерства освіти ця філія припинила функціонування тому, 

з метою збереження викладацького складу, викладачів розподілили між 

педагогічним і сільськогосподарським інститутами. Таким чином, у 

серпні 1987 р. колишній випускник розпочав роботу у педагогічному 

інституті на посаді асистента і з того часу працює у рідному вузі. 
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З вересня 1987 р. протягом трьох років Ю. А. Хоптяр знаходився на 

стажуванні на кафедрі історії Київського національного університету 

ім. Т. Г. Шевченка, проводив заняття на факультеті міжнародних 

відносин, працюючи з іноземними студентами. Одночасно в інституті 

історії АН УРСР затвердив тему кандидатської дисертації «Селянський 

рух на Лівобережній Україні (березень 1917 – січень 1918 рр.)». Навчався 

у відомих вчених істориків: професорів А. О. Буравченкова, 

Ю. М. Гамрецького, Н. І. Миронець, А. Г. Слюсаренка та інших. 

У грудні 1990 р. на розширеній Спеціалізованій вченій раді 

Київського національного університету Ю. А. Хоптяр успішно захистив 

кандидатську дисертацію. У листопаді 1995 р. рішенням вченої ради 

педінституту Юрію Анатолійовичу за плідну наукову та навчально-

методичну працю присвоєно вчене звання доцента. У 2006 р. вчена рада 

університету одноголосно обрала Ю. А. Хоптяра на посаду професора 

кафедри на той час історії Росії та спеціальних історичних дисциплін. 

Чимало Ю. А. Хоптяр зробив для покращення матеріально-технічної 

бази історичного факультету. Завдяки його зусиллям, за сприяння 

ректорату, деканату, став до ладу на історичному факультеті сучасний 

кабінет правознавства (ауд. 19) у якому студенти і вчителі здобувають 

відповідну навчально-методичну інформацію та орієнтири для 

подальшої діяльності. 

Поруч з цим, професором кафедри постійно проводилась наукова 

робота. В процесі створення дисертації та після її захисту опубліковано 

близько 200 наукових праць, присвячених проблемам історії України та 

Поділля. Діапазон наукових інтересів Ю. А. Хоптяра досить широкий. 

Цілий ряд наукових досліджень було присвячено аграрним проблемам, 

питанням освіти, торгівлі, шляхового будівництва, репресій, судочинства 

та іншим. Дослідник Поділля взяв участь у роботі понад ста наукових та 

краєзнавчих конференцій. 

Будучи членом "Спілки краєзнавців України", Юрій Анатолійович 

плідно працює над краєзнавчою тематикою. У 2004 р. зусиллями 

науковців Ю. А. Хоптяра та П. Я. Слободянюка побачило світ наукове 

видання присвячене "малій батьківщині" – Ярмолинцям, у якому 

широкому загалу читачів пропонувався багатий історико-краєзнавчий 

матеріал. Нарощуючи роботу над обраною краєзнавчою тематикою, у 

2007 р. з-під пера вченого вийшло унікальне генеалогічне видання 

присвячене історії восьми поколінь роду Хоптярів. У ньому автор вміло 

переплів історію родини з історією краю. Справді, дослідити родовід 
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впродовж двох століть – справа вельми складна. Особливо, коли це 

стосується не родини дворян, високих державних службовців, митців, а 

простих людей – селян. Про це родинне видання повідомлялося у пресі.  

Паралельно із науковими розробками здійснювалась помітна 

навчально-методична робота. Силами Ю. А. Хоптяра створене 

навчально-методичне забезпечення програмних дисциплін, а також 

видано кілька навчально-методичних матеріалів, курсів лекцій „Основи 

конституційного права України” (2000 р.), „Основи права України” 

(2002 р.) та «Основи правознавства» (2011, 2020), які рекомендовані 

міністерством освіти і науки України. З 2005 по 2020 рр. вийшла серія 

навчальних посібників з різних навчальних дисциплін: "Етнологія", 

"Історія Росії (ХVІІІ ст.)", "Історична термінологія", "Історія Росії 

(ХVІІ ст.)", "Основи правознавства", "Наукова інформація в архівній 

справі" та інші. Усі ці видання також отримали дозвіл міністерства 

освіти і науки України на друк. Майже всі вказані видання 

перевидавалися двічі, а "Етнологія" – тричі! Такий показник вказує на 

високу якість наукової, навчально-методичної літератури, створеної 

Ю. А. Хоптяром, кількісний показник якої давно перевалив за сотню. У 

2012 р. Юрій Анатолійович був включений до авторського колективу 

вчених енциклопедистів Енциклопедії історії України до дев'ятого тому 

якої увійшло ряд його статей. 

За постійну і самовіддану працю Ю. А. Хоптяр неодноразово 

нагороджувався почесними грамотами ректорату, міського відділу 

освіти та медаллю до 85-річчя університету (2003). Юрій Анатолійович 

нагороджений: урядовими нагородами "Почесний знак міністерства 

юстиції" (2008), "Відмінник освіти України" (2005), відзначений 

грамотами МОН (2006), Інституту історії України НАН України (2007), 

Національної спілки краєзнавців України (2014), управління культури, 

туризму і курортів Хмельницької обласної державної адміністрації 

(2008–2011), обласної та міської ради. За особистий внесок у 

дослідження та популяризацію історико-культурної спадщини 

Ю. А. Хоптяра у 2012 р. зараховано до галереї "Провідні дослідники 

історії Хмельниччини", що знаходиться в Державному архіві 

Хмельницької області. Ряд видань розташували на своїх шпальтах 

відомості автобіографічного та популярного характеру про 

Ю. А. Хоптяра. 

У 2018 р. професор Ю. А. Хоптяр до 100-річчя рідного університету 

опублікував монографію «Кафедра архівознавства, спеціальних 
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історичних та правознавчих дисциплін К-ПНУ імені Івана Огієнка: 

становлення, здобутки, перспективи (30-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.». А в 

квітні 2019 р. за вказане ґрунтовне дослідження Ю. А. Хоптяр став 

переможцем ХІV обласного конкурсу науково-дослідних робіт у 

номінації «НДР за тематикою суспільних та гуманітарних наук».  

Свої творчі сили та натхнення Юрій Анатолійович черпає із родини, 

сім'ї, а одружений з 1986 р. Для родини Хоптярів університет став 

рідним, адже дружина – Хоптяр Алла Олександрівна, також випускниця 

вишу (1992), тепер кандидат філологічних наук, доцент, декан 

факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського національного 

університету. Разом з дружиною Юрій Анатолійович виховував сина – 

Хоптяра Андрія Юрійовича (1987 р. н.), також випускника Кам’янець-

Подільського національного університету з відзнакою (2010 р.), який у 

2015 р. успішно захистив кандидатську дисертацію.  

Бадьорого, компетентного, дисциплінованого, з почуттям гумору – 

саме такого звикли бачити Юрія Анатолійовича в університеті викладачі 

та студенти, саме такі люди і складають золотий фонд колективу. 

Дисципліни, які в різний час викладав Ю. А. Хоптяр: 

Пам’яткознавство; Історична термінологія; Основи конституційного та 

адміністративного права; Конституційне право України; Основи 

сімейного права; Російський імперський проект: Російська імперія, СРСР, 

Російська Федерація (кінець ХІХ – ХХ ст.); Етнологія; Методика 

правового виховання; Наукова інформація в архівній справі; Історія Росії 

(ХVІІ – ХVІІІ ст.); Новітня історія Росії (1917–2020); Основи 

правознавства. 
 

В. І. Адамовський, 
кандидат історичних наук, 

доцент кафедри архівознавства,  

спеціальних історичних  

та правознавчих дисциплін 
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КОНЕТ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ 

проректор з наукової роботи,  

доктор фізико-математичних наук,  

професор кафедри математики  

Кам’янець-Подільського національного університету  

імені Івана Огієнка 

 

Іван Михайлович Конет – проректор з наукової роботи Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка, професор 

кафедри математики, доктор фізико-математичних наук, професор, 

заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії наук 

вищої школи України, лауреат премії імені Миколи Дарманського. 

Народився відомий вчений-математик і освітянин 16 вересня 

1951 року в с. Лисівці Заліщицького району Тернопільської області. 

Батько Михайло Антонович (1922–2004) працював на шахтах Донбасу, 

пізніше шляховим робітником. Мати Евстахія Ільківна (1926–2014) до 

виходу на пенсію працювала в рільничій бригаді місцевого колгоспу 

«Зоря комунізму». У 1968 році закінчив Товтсенську середню школу із 

срібною медаллю і за порадою вчителя математики Д. І. Поповича 

вступив на математичний факультет Чернівецького державного (нині 

національного) університету імені Юрія Федьковича. Навчався за 

спеціальністю «Математика» зі спеціалізацією по кафедрі 

диференціальних рівнянь. 

Студентом п’ятого курсу чотири місяці проходив стажування у 

відділі «Математичні методи у квантовій теорії поля» Інституту 

теоретичної фізики АН УРСР (завідувач відділу – академік АН УРСР, 

доктор фізико-математичних наук, професор О. С. Парасюк) під 

керівництвом доктора фізико-математичних наук, професора В. П. Гачка. 

Курсові та дипломну роботу виконав під керівництвом 

М. П. Ленюка. Пізніше у співавторстві з Михайлом Павловичем побачили 

світ перші публікації І. М. Конета, присвячені крайовим задачам 

математичної фізики. Професор М. П. Ленюк фактично був неофіційним 

консультантом Івана Михайловича при написанні докторської 

дисертації. Їхня творча співпраця продовжувалася до самої смерті 

Михайла Павловича. 

1973 року І. М. Конет закінчив університет з відзнакою й упродовж 

2,5 років працював учителем фізики і математики Баришської середньої 

школи Бучацького району Тернопільської області. 
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У лютому 1976 року наказом Міністерства освіти України Іван 

Михайлович призначений на посаду асистента кафедри математики 

Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту імені 

В. П. Затонського. 

У грудні 1982 року закінчив аспірантуру при Київському 

державному педагогічному інституті ім. О. М. Горького. В аспірантурі 

навчався під керівництвом видатного українського математика і 

педагога, дійсного члена АПН СРСР, доктора фізико-математичних наук, 

професора М. І. Шкіля (ректора інституту). 23 червня 1983 року Іван 

Михайлович успішно захистив дисертацію «Крайові задачі, що 

описуються системами лінійних диференціальних рівнянь другого 

порядку з малим параметром при похідній» зі спеціальності 01.01.02 – 

диференціальні рівняння та математична фізика на засіданні 

спеціалізованої вченої ради в Інституті математики АН СРСР (голова 

ради – академік АН СРСР, доктор технічних наук, професор 

Ю. О. Митропольський). 

Визнавши результати дисертаційної роботи важливим внеском у 

теорію асимптотичних методів інтегрування крайових задач для 

звичайних диференціальних рівнянь. Вища атестаційна комісія при Раді 

Міністрів СРСР 7 грудня 1983 року присудила І. М. Конету науковий 

ступінь кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.02 – 

диференціальні рівняння та математична фізика. 

У січні 1983 року Іван Михайлович повертається до Кам’янця-

Подільського державного педагогічного університету і працює на 

посадах асистента, старшого викладача (1984), доцента (1986), 

професора (1998) кафедри геометрії і методики викладання математики 

(сьогодні – кафедри математики).  

Для студентів фізико-математичного факультету І. М. Конет 

розробив і прочитав у різні роки нормативні курси «Математична логіка 

і теорія алгоритмів», «Диференціальна геометрія та елементи топології», 

«Теорія ймовірностей і математична статистика», «Математична 

фізика», «Алгебра і геометрія», «Лінійна алгебра», «Елементарна 

математика», спеціальні курси «Диференціальні рівняння математичної 

фізики», «Геометрія трикутника», для магістрантів – нормативні курси 

«Основи наукових досліджень», «Актуальні задачі математичної фізики», 

«Сучасні проблеми прикладної математики», та спецкурс «Інтегральні 

перетворення та їх застосування». 
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І. М. Конет викладав спеціальні та нормативні курси у фізико-

математичних класах ліцеїв міста Кам’янця-Подільського, зокрема в 

ліцеї «Антей». Його учні були переможцями міських, обласних та 

призерами національних і Соросівських олімпіад з математики. 

З 1996 року І. М. Конет активно працював над темою докторської 

дисертації «Інтегральні перетворення в задачах теорії диференціальних 

рівнянь з частинними похідними». Результати досліджень опубліковано 

в багатьох статтях у фахових журналах і збірниках наукових праць та 

підсумовано в 12 монографіях, 4 препринтах Інституту математики НАН 

України (м. Київ), 3 препринтах Інституту прикладних проблем механіки 

і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України (м. Львів). 

З 01.09.2006 року по 30.06.2007 року проходив наукове стажування 

на кафедрі інтегральних і диференціальних рівнянь Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка під керівництвом 

завідувача кафедри, доктора фізико-математичних наук, професора, 

члена-кореспондента НАН України М. О. Перестюка і завершив роботу 

над докторською дисертацією. 

24 листопада 2008 року на засіданні спеціалізованої вченої ради 

Д 26.001.37 у Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка (голова ради – академік НАН України М. О. Перестюк) 

захистив дисертацію «Інтегральні зображення розв’язків крайових і 

мішаних задач для диференціальних рівнянь частинними похідними в 

кусоково-однорідних середовищах» на здобуття наукового ступеня 

доктора фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.02 – 

диференціальні рівняння. 

Результати докторської дисертації І. М. Конета мають переважно 

теоретичний характер. Вони є важливим внеском у теорію крайових і 

мішаних задач для диференціальних рівнянь з частинними похідними. 

Отримані в ній формули для інтегральних зображень низки крайових і 

мішаних задач для диференціальних рівнянь з частинними похідними 

можуть бути використані в практиці інженерних розрахунків певних 

класів актуальних задач теплофізики, термомеханіки, термопружності, 

механіки де формівного твердого тіла та дифузії в кусково-однорідних 

середовищах. 

Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 28 квітня 

2009 року Конету Івану Михайловичу присуджено науковий ступінь 

доктора фізико-математичних наук зі спеціальності «Диференціальні 

рівняння». 
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У травні 2009 року за вагомі успіхи в науковій діяльності доктор 

фізико-математичних наук, доцент І. М. Конет нагороджений знаком 

МОН України «За наукові досягнення». 

9 листопада 2010 року рішенням Атестаційної колегії МОН України 

присвоєно вчене звання професора кафедри диференціальних рівнянь і 

прикладної математики. 

24 листопада 2011 року вченою радою університету Іван 

Михайлович обраний на посаду завідувача, професора кафедри алгебри і 

математичного аналізу. 

15 грудня 2012 року за вагомі досягнення в розвитку вітчизняної 

освіти і науки обраний дійсним членом Академії наук вищої школи 

України. 

Професор І. М. Конет був членом спеціалізованої вченої ради 

К 76.051.02 із захисту кандидатських дисертацій при Чернівецькому 

національному університеті імені Юрія Федьковича. Під його 

керівництвом захищено дві кандидатські дисертації. Виступав 

офіційним опонентом на захисті 12 кандидатських і 2 докторських 

дисертацій, підготував 34 відгуки на автореферати докторських і 

кандидатських дисертацій. 

У різні роки І. М. Конет очолював державні екзаменаційні комісії з 

математики в Кам’янець-Подільському національному університеті 

імені Івана Огієнка, Черкаському державному педагогічному інституті, 

Полтавському державному педагогічному інституті, Чернівецькому 

національному університеті імені Юрія Федьковича; ліцензійні й 

акредитаційні експертні комісії в Рівненському державному 

гуманітарному університеті, Ніжинському державному педагогічному 

університеті імені М. В. Гоголя, Глухівському національному 

педагогічному університеті імені О. Довженка. 

Професор І. М. Конет був керівником держбюджетної теми 

«Напружений стан тонких пластин» (опубліковано 33 праці, у тому числі 

1 монографія, 27 статей, 5 матеріалів і тез конференцій). Був виконавцем 

держбюджетних тем: «Аналітичні та якісні методи дослідження 

крайових задач для диференціальних і різницевих рівнянь» (керівник – 

професор Ю. В. Теплінський) (опубліковано 50 праць, в тому числі 

2 монографії, 2 препринти, 27 статей, 19 матеріалів і тез конференцій); 

«Інноваційні технології формування фахівця в умовах особистісно 

орієнтованого навчання та ступеневої освіти» (керівник – професор 

П. С. Атаманчук) (опубліковано 77 праць, в тому числі 32 монографії, 
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19 навчальних посібників, 48 статей, 7 матеріалів і тез конференцій); 

«Управління процесами формування фахових компетентностей 

майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах 

євроінтеграції» (керівник – професор П. С. Атаманчук) (опубліковано 

108 праць, в тому числі 1 монографія, 1 препринт, 10 навчальних 

посібників, 70 статей, 20 матеріалів і тез конференцій); «Інноваційні 

технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-

технологічного профілю» (керівник – професор П. С. Атаманчук) 

(опубліковано 80 праць, в тому числі 1 монографія, 19 навчальних 

посібників і брошур, 50 статей, 10 матеріалів і тез конференцій). 

Статті й наукові повідомлення І. М. Конета друкуються в 

академічних фахових журналах «Буковинський математичний журнал», 

«Доповіді НАН України», «Математичний вісник НТШ», «Математичні 

студії», «Математика в школі», «Математика в школах України», 

«Нелінійні коливання», «Українский математичний журнал», «У світі 

математики», «Инженерно-физический журнал», угорському 

математичному журналі «Miskolc mathematical notes», збірниках 

наукових праць Інституту математики НАН України (м. Київ), Інституту 

прикладних проблем математики і механіки НАН України (м. Донецьк), 

Інституту прикладних проблем механіки і математики 

ім. Я. С. Підстригача НАН України (м. Львів), Вісниках Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, Національного 

університету «Львівська політехніка», Херсонського національного 

технічного університету, збірниках наукових праць Запорізького 

державного університету, Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка¸ Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова, Рівненського державного 

гуманітарного університету, Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича та ін. За час роботи в університеті професором 

Конетом І. М. здійснено понад 600 публікацій. 

Під керівництвом І. М. Конета виконано й захищено 58 дипломних 

робіт спеціаліста та 38 дипломних робіт магістра, опубліковано понад 

70 студентських наукових публікацій у факультетському й 

університетському збірниках. 

Професор І. М. Конет упродовж багатьох років бере активну участь 

в обласних конкурсах науково-дослідних робіт (НДР) у різних номінаціях 

(5 дипломів 1-го ступеня, 4 дипломи 2-го ступеня, 3 дипломи 3-го 

ступеня). 
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З травня 2008 року І. М. Конет – позаштатний співробітник 

престижного математичного журналу «Mathematical Reviews», який 

видається в США (штат Вірджинія), реферує статті математиків різних 

країн світу, опубліковані в рейтингових математичних виданнях. 

У вересні 2007 року наказом ректора професора О. М. Завальнюка 

був призначений на посаду начальника науково-дослідного сектору 

Кам’янець-Подільського державного університету й працював на цій 

посаді до 1 вересня 2012 року. 

З лютого 2012 року Іван Михайлович – член Національної спілки 

краєзнавців України. 

28 серпня 2013 року наказом ректора С. А. Копилова професор 

І. М. Конет призначений на посаду проректора з наукової роботи 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

27 березня 2015 року професору І. М. Конету присуджено 

Хмельницьку обласну премію імені Миколи Дарманського в галузі освіти 

і науки в номінації «Кращий науковець». 

З червня 2015 року – член Національної спілки журналістів 

України. 

З 29 жовтня 2015 року – член Наукової ради МОН України (Секція 

«Математика»). 

За успіхи й творчі досягнення в навчальній, методичній, виховній 

та науковій роботі І. М. Конет нагороджений Грамотою Верховної Ради 

України «За заслуги перед українським народом» (№ 15-к), (25 січня 

2019 року), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України 

(2001), Грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

(2010), Почесними грамотами Хмельницької обласної державної 

адміністрації та Хмельницької обласної ради, відзначений Подякою 

Чернівецької обласної державної адміністрації (2012), Почесними 

грамотами Кам’янець-Подільської міської ради, Почесною грамотою 

Дунаєвецької районної державної адміністрації (2013), грамотами, 

грошовими преміями та цінними подарунками ректорату університету, 

знаками «За вагомий внесок у розвиток освіти та науки у Кам’янець-

Подільському державному університеті», «Ветеран праці Кам’янець-

Подільського національного університету». 

Іван Михайлович – переможець конкурсів «Викладач року» 

Кам’янець-Подільського університету 2004, 2007, 2009 та 2011 років. 

Портрет І. М. Конета занесено на Дошку пошани «Відомі вчені 

університету» Кам’янець-Подільського національного університету 
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імені Івана Огієнка. Указом Президента України № 567/2015 від 

04 жовтня 2015 року Івану Михайловичу Конету за значний особистий 

внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих 

фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий 

професіоналізм присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і 

техніки України». 

19 серпня 2016 року Хмельницькою обласною державною 

адміністрацією нагороджений почесною відзнакою «За заслуги перед 

Хмельниччиною». 

 

С. А. Копилов,  

доктор історичних наук, професор,  

ректор університету; 

О. М. Завальнюк,  

доктор історичних наук, професор,  

професор кафедри історії України 
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КОЗАК ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри спорту і спортивних ігор 

Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 

 

На Буковині в мальовничому селі Жилівка (історична назва Синжер 

із 1635 року) Новоселицького району Чернівецької області в сім’ї 

робітників 23 жовтня 1961 року народилася друга дитина – Євген 

Павлович Козак. Батько – Козак Павло Васильович, 1940 року 

народження, за фахом будівельник, чимало працював у школі завгоспом 

та електриком. Тепер на пенсії. Мати – Козак (Кирнична) Анстасія 

Федорівна, 1939 року народження, працювала листоношею. На жаль, 

найдорожча людина в житті Євгена померла після важкої хвороби 

2008 року. Крім того, в родині Козаків є дві сестри: Козак Катерина, 

1960 року народження за фахом бухгалтер (має сина і внука) та Козак 

Тетяна, 1968 року народження, за фахом швея (теж має сина і внука). 

1977 року Євген Павлович успішно закінчив Жилівську восьмирічну 

школу, в якій була привита любов до спорту, здорового способу життя 

саме Гусаном Михайлом Арсенійовичем, учителем фізичної культури. Не 

маючи освіти з фаху, вчитель навчив Є. П. Козака й інших учнів 

систематично працювати над собою, щоб у майбутньому вступити до 

вищого навчального закладу. 

1979 року Євген Павлович закінчив Котилівську середню школу на 

відмінно й добре, де також дбали про здоров’я учнів, прививали любов 

до спорту. Цю місію виконав учитель фізичної культури Іллаш Ілля 

Петрович. Пізніше навчався в автошколі ДОСААФ м. Чернівці, далі 

служив у збройних силах в Угорщині. Був учасником збору врожаю в 

Краснодарі та Казахстані. Після завершення служби вступив до 

Кам’янець-Подільського педагогічного інституту імені В. П. Затонського 

на факультет фізичної культури, де успішно й з великою цікавістю 

займався волейболом у тренерів Білоуса Вільяма Івановича, а згодом 

Дороша Валерія Устиновича. 

1986 року завідувач кафедри Левицький Едуард Людвигович 

запросив працювати викладачем і тренером на кафедрі спорту і 

спортивних ігор, за що Євген Павлович йому щиро вдячний. 

Є. П. Козак виростив та виховав двох дітей: дочку Антоніну, котра 

закінчила історичний факультет (має сина Дмитра 13 років і донечку 
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Дашу 2018 року народження) та сина Олега, котрий закінчив 

економічний факультет нашого університету, а зараз працює в банку і 

поєднує навчання за фахом у Німеччині. 

Упродовж перших років роботи на кафедрі проводив практичні 

заняття на денній і заочній формах навчання з таких дисциплін, як 

спортивні ігри, теорія і методика плавання, туризм з методикою 

викладання і підвищення спортивної майстерності (волейбол чоловіки). 

Зараз читає курси лекцій, проводить практичні заняття на денній і 

заочній формах навчання, а саме: зі спортивно-педагогічного 

вдосконалення (волейбол чоловіки), теорії і методики викладання 

спортивних ігор, адаптації в спорті; керує виробничою і педагогічною 

практикою студентів, написанням курсових і магістерських робіт.  

За три роки була створена волейбольна команда, яка виборювала 

перші місця як у місті, так і на обласних та всеукраїнських змаганнях. До 

її складу входили: Туз Володимир, чудова людина, гарний спортсмен 

(працював учителем фізичної культури в м. Дунаївці; на жаль, помер 

2018 року), Комаров Володимир, Корчевий Сергій, Спекторук Олександр, 

Бойчук Леонід, Воляник Сергій, Сус Валерій, Радченко Олександр (зараз 

кандидат педагогічних наук).  

1989 року проходив стажування в інституті фізичної культури імені 

Лесгафта (м. Ленінград) під науковим керівництвом Зедгенідзе 

Володимира Іраклійовича – заслуженого тренера з волейболу, котрий 

дуже багато допоміг Євгенові в удосконаленні тренерської роботи і 

котрого він завжди пам’ятатиме. 

1990 року волейбольна команда взяла участь у першому чемпіонаті 

України та виборола право виступати в першій лізі чемпіонату України. 

З 2003 року команда університету під керівництвом Євгена Павловича 

бере участь у студентській лізі чемпіонату України серед команд другої 

ліги роком пізніше першої ліги, а з 2007 по 2019 роки – у вищій 

“Студентській лізі”. За цей період команда отримала низку яскравих 

перемог: стала бронзовим призером 2009 року серед команд вищої 

студентської ліги України. Двадцять гравців із команди виконали 

норматив КМС України – Мукасєєв Олександр, Головатий Сергій, Ткач 

Максим, Дядюшкін Валентин, Усачук Олександр, Ісаєнко Сергій, 

Ільницький Володимир, Рудковський Юрій, Каменяр Дмитро, Матущак 

Богдан, Мазенко Богдан, Довгий Ілля, Сторожилов Андрій, Сидоренко 

Володимир, Матус Олександр, Коваліков Ігор, Мірошніченко Олександр, 

Терещук Іван, Сенюшка Михайло, Кадюк Мар’ян і двадцять студентів 
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виконали норматив майстра спорту України – Петунін Юрій, Жуматій 

Олександр, Слинчук Іван, Тупчій Андрій, Кульбіда Олександр, Перепадя 

Андрій, Ковальчук Володимир, Главчук Михайло, Багрій Тарас, Шоркін 

Дмитро – вони є випускниками, Плотницький Олег, Вієцький Дмитро, 

Полуян Тимофій, Кучер Віталій, Головень Олексій, Лизанець Станіслав, 

Руденко Сергій, Патратій Вадим, Краєвський Віктор, Наложний 

Олександр навчаються на факультеті фізичної культури зараз, три 

студенти є МСУ з пляжного волейболу – Плотницький Олег, Вієцький 

Дмитро, Полуян Тимофій і один студент (Шоркін Дмитро) виконав 

норматив МСУМК. 

Чоловіча команда з волейболу Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка під керівництвом Евгена 

Павловича стала багаторазовими чемпіонами міста та Хмельницької 

області серед КФК та вишів ІІІ – ІV рівнів акредитації, дев’ятиразовими 

чемпіонами вищої студентської ліги України серед вишів 2010–

2018 років, чемпіонами ІІІ спортивних ігор України серед вишів ІІІ – 

ІV рівнів акредитації (м. Харків, 2012), переможцями ІХ українсько-

польського студентського фестивалю (м. Чернівці, 2012), срібними 

призерами ХІ літньої універсіади України серед вишів (м. Чернігів, 2013), 

переможцями ІV Міжнародного турніру «Кубок свободи», присвяченого 

пам’яті «Героїв небесної сотні» (м. Чернівці, 2015), чемпіонами 

ХІІ літньої універсіади України серед вишів (м. Суми, 2015), срібними 

призерами ХІІІ літньої універсіади України серед вишів (м. Чернігів, 

2017). 

2011 року Є. П. Козак захистив кандидатську дисертацію 

«Формування ціннісного ставлення до фізичної культури у студентів 

вищих педагогічних навчальних закладів» на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук із спеціальності 13.00.07 – теорія і 

методика виховання. 

2015 року йому присвоєно вчене звання доцента кафедри спорту і 

спортивних ігор (наказ МОН України № 987 від 29.09.2015). 

У науковому доробку Євгена Павловича п'ятдесят наукових статей, 

вісімнадцять із яких надруковані у фахових виданнях, окрім того, дві 

монографії, дев’ять навчальних посібників, три методичні рекомендації 

у співавторстві. Бере участь у всеукраїнських, міжнародних, 

регіональних наукових конференціях вишів. 

Козак Є.П. – голова міської федерації з волейболу міста Кам’янця-

Подільського, суддя першої категорії з волейболу. Має авторитет серед 
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студентів, фахівців із фізичної культури та спорту України, 

співробітників університету. Він талановитий тренер, 

високопрофесійний фахівець. 

Нагороджений Подякою від Хмельницької обласної державної 

адміністрації (2007 р.); Почесною грамотою Хмельницької державної 

адміністрації (2010–2011 рр.); Грамотою управління у справах сім'ї, 

молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації за 

вагомий внесок у розвиток фізичної культури та спорту, олімпійського 

руху та пропаганди здорового способу життя, з нагоди Дня фізичної 

культури та спорту (2012 р.); Подякою від Федерації волейболу України 

за вагомий внесок у розвиток українського волейболу (2017 р.); 

Почесною грамотою міністерства освіти і науки України комітету з 

фізичного виховання та спорту за вагомий особистий внесок у справу 

розвитку фізичного виховання і спорту серед студентської молоді, 

пропаганду здорового способу життя та з нагоди дня працівників освіти 

(2017 р.). 

Євген Павлович може пишатися пройденим шляхом у царині спорту, 

навчання, виховання й науки. У нього є сподівання на нові успішні 

життєві сходинки та нові досягнення в спорті. 

 

М. В. Прозар,  

кандидат наук з фізичного виховання та спорту,  

доцент, завідувач кафедри спорту і спортивних ігор 
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ЗАВАЛЬНЮК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

доктор історичних наук,  

професор кафедри історії України  

Кам’янець-Подільського національного університету  

імені Івана Огієнка 

 

Олександр Михайлович Завальнюк – доктор історичних наук, 

професор, академік Національної академії наук вищої освіти України, 

академік Академії педагогічних і соціальних наук, академік Міжнародної 

кадрової академії, заслужений працівник освіти України. 

Народився Олександр Михайлович 28 листопада 1951 р. у місті 

Сміла (нині Черкаська область) у сім’ї військовослужбовця, яка 

наступного року перебралася на Кам’янеччину. 1968 року після 

закінчення Приворотської середньої школи Кам’янець-Подільського 

району Хмельницької області впродовж чотирьох років навчався на 

історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного 

педагогічного інституту. Став переможцем всесоюзного конкурсу 

студентських наукових робіт й одержав дипломом із відзнакою. Як 

учитель історії і суспільствознавства дебютував у Крилівській середній 

школі на Рівненщині. Потім випала служба у лавах радянської армії. У 

1974–1976 рр. працював учителем історії в Орининській школі-

інтернаті, продовжував підтримувати контакти з викладачами рідного 

факультету, за сприяння яких обрав тему майбутнього наукового 

дослідження. У 1976–1979 рр. навчався в аспірантурі Київського 

державного педагогічного інституту імені О. М. Горького. Тут під 

керівництвом доктора історичних наук, професора Березовчука Миколи 

Даниловича виконав кандидатську дисертацію «Селянський аграрний 

рух на Правобережній Україні (березень 1917 – січень 1918 рр.)», яку 

захистив у 1980 році в Київському державному університеті імені Тараса 

Шевченка. 

Із 1979 року почав працювати в Кам’янець-Подільському 

державному педагогічному інституті, спочатку на кафедрі історії СРСР і 

УРСР, а згодом на кафедрі історії України: асистентом, старшим 

викладачем, доцентом, професором.  

У 2011 році виконав й успішно захистив в Інституті історії України 

НАН України докторську дисертацію «Утворення і діяльність державних 

українських університетів (1917–1921 рр.)». У навчальному процесі на 

історичному факультеті й нині продовжує блискуче читати лекції і 
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майстерно проводити семінарські заняття з новітньої історії України, 

актуальних проблем історії України та спецкурсу з проблем становлення 

національної української освіти у 1917–1920 рр. під його керівництвом 

виконано сотні дипломних, бакалаврських і магістерських робіт, 

виконуються кандидатські і докторські дисертації. Заснував наукову 

школу «Україна наприкінці ХІХ ст. – у 30-х рр. ХХ ст.», у складі якої на 

2016 рік працювало 15 осіб – 4 доктори й 11 кандидатів історичних наук. 

Крім викладацької, займався й управлінською діяльністю. 1982–

1984 рр. – заступник декана, 1993–2001 рр. – декан історичного 

факультету, 2001–2012 рр. – ректор університету. На посаді керівника 

вишу докладав багато зусиль для росту професорсько-викладацького 

колективу, підвищення його авторитету і зростання рейтингу в Україні, 

наукових здобутків викладачів і студентів. Станом на середину 2012 р. 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка у 

національному рейтингу, проведеному Міністерством освіти і науки, 

молоді та спорту України, посів 14 місце серед 32 класичних 

університетів нашої держави, а в рейтингу «ТОП-200», складеному 

кафедрою ЮНЕСКО в Україні, – 97-е місце серед 200 найкращих 

українських вишів. У 2002–2011 рр. вчені університету опублікували 

21 810 наукових праць, зокрема 274 монографії, провели 277 наукових 

конференцій, 109 з яких мали статус міжнародних. За рівнем наукових 

досягнень у 2011 р. заклад посів 5 місце серед всіх класичних 

університетів України. Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка прийняли до Міжнародної та 

Євразійської асоціацій університетів. 

Науково-дослідна сфера творчого пошуку професора охоплює такі 

актуальні проблеми з історії України, як становлення і функціонування 

національної університетської освіти у 1917–1921 рр., історія 

української школи у 1917–2020 рр., збройна боротьба за українську 

державність у 1919–1920 рр., наукове краєзнавство (регіональна 

історія), персоналії минулого і сучасного життя українського соціуму. Ці 

та інші складові вітчизняної історії ХХ – початку ХХІ ст., стали предметом 

дослідження у понад 700 його наукових публікацій, 75 із яких – 

монографії, посібники, брошури. Водночас взяв участь у майже 

200 міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових конференціях, 

семінарах і круглих столах, на яких виступав із доповідями, 

присвяченими тим чи іншим науковим проблемам. 
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Олександр Михайлович започаткував збірники статей: «Наукові 

праці історичного факультету Кам’янець-Подільського педагогічного 

інституту» (нині – «Наукові праці Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Історичні наук»), 

«Освіта, наука і культура на Поділлі». Ініціював кілька інших наукових 

збірників – багатопрофільних «Наукових праць Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка» і «Вісника Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка», «Іван 

Огієнка і сучасна наука та освіта». Є відповідальним редактором 

наукових фахових видань та збірників. 

Керує осередком Українського історичного товариства імені 

М. Грушевського. Член президії Національної спілки краєзнавців 

України, член Національної ради з питань краєзнавства та Національної 

спілки журналістів України. Заслужений працівник освіти України. 

Почесний краєзнавець України. Академік трьох академій – Академії наук 

вищої освіти України, Міжнародної кадрової академії та Академії 

педагогічних та соціальних наук (Росія). Лауреат всеукраїнських премій 

імені Дмитра Яворницького, Івана Огієнка і Героя України Михайла 

Сікорського та обласних премій імені Юхима Сіцінського, Пилипа 

Клименка, Іона Винокура і Миколи Дарманського. Нагороджений 

багатьма державними, рейтинговими та заохочувальними нагородами, 

зокрема орденом «За заслуги ІІІ ступеня», Почесною грамотою Верховної 

Ради України, орденами св. Володимира Великого ІІ, ІІІ і ІV ступенів, 

зіркою «Патріот України», золотою медаллю «За заслуги в освіті», 

срібними медалями «Незалежність України», «За патріотизм», знаками 

Ярослава Мудрого, Петра Могили, Івана Крип’якевича, Української 

федерації вчених, «Честь і шана», «Лідер України», «За заслуги перед 

міською громадою», «За наукові досягнення», «Свята Софія», «Інтелект 

нації», «За успіхи у науково-педагогічній діяльності». 

 

В. С. Степанков,  

доктор історичних наук, професор; 

О. Б. Комарніцький,  

доктор історичних наук, доцент 
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2021 РОКУ ВИПОВНЮЄТЬСЯ: 

 155 років від дня народження Опанаса Захаровича Неселовського, 

в.о. екстраординарного професора кафедри історії богослужіння 

Кам’янець-Подільського державного українського університету. 

 150 років від дня народження Олександра Яніцького, приват-

доцента кафедри фізики Кам’янець-Подільського державного 

українського університету. 

 140 років від дня народження Сергія Степановича Остапенка, 

приват-доцента кафедри статистики і політичної економії 

Кам’янець-Подільського державного українського університету. 

 135 років від дня народження Олексія Васильовича Прахова, 

приват-доцента кафедри єврейської мови Кам’янець-Подільського 

державного українського університету. 

 100 років тому в результаті низки реорганізацій Кам’янець-

Подільський державний український університет було 

перетворено в Кам’янець-Подільський інститут народної освіти. 

 95 років з часу виходу перших двох томів “Записок Кам'янець-

Подільського інституту  народної освіти”, де були опубліковані, 

зокрема, наукові праці ректора, професора В. О. Гериновича. 

 70 років тому створена кафедра української літератури. Її 

фундатори – М. М. Хмелінський (завідувач), О. О. Бойко, В. М. Сапун, 

П. І. Свідер. Нині – це кафедра історії української літератури та 

компаративістики, яку очолює доктор філологічних наук, 

професор Рарицький Олег Анатолійович. 

 70 років тому заснована кафедра анатомії та фізіології людини – 

одна з перших спеціалізованих кафедр факультету фізичного 

виховання. Нині – це кафедра фізичної реабілітації та медико-

біологічних основ фізичного виховання, яку очолює кандидат 

біологічних наук, доцент Жигульова Евеліна Олександрівна. 
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 65 років тому завершено реконструкцію міського стадіону по 

вул. Ленінградській, переданого інститутові 1955 року. Спортивне 

ядро стадіону та його майданчики були оснащені за останніми 

вимогами. Всі роботи виконувалися силами викладачів та 

студентів факультету. Наприкінці 50-х років серед усіх факультетів 

фізичного виховання України лише Кам'янець-Подільський мав 

свій стадіон з гаревою доріжкою, секторами та ігровими 

майданчиками. Велика заслуга в цьому тодішнього ректора 

І. С. Зеленюка 

 60 років тому організовано кафедру педагогіки і методики 

початкового навчання. Нині це кафедра теорії та методик 

початкової освіти, яку очолює кандидат філологічних наук, доцент 

Гудима Наталія Василівна. 

 55 років тому ректором Кам’янець-Подільського інституту став 

кандидат педагогічних наук, доцент І. В. Івах. 

 50 років тому за заслуги в підготовці висококваліфікованих 

педагогічних кадрів К-ПДПІ був нагороджений Почесною 

грамотою Президії Верховної Ради Української РСР. 

 50 років тому побачив світ том “Історія міст і сіл Української РСР. 

Хмельницька область”, підготовлений переважно за участю 

науково-педагогічних працівників інституту. 

 30 років тому кандидат фізико-математичних наук, доцент 

В. С. Щирба очолив фізико-математичний факультет, який очолює і 

нині. 

 30 років тому було засновано наукову школу «Літературний текст 

у контексті культури: проблеми рецепції та інтерпретації». 

 25 років тому було засновано наукову школу «Актуальні проблеми 

українського мовознавства та лінгводидактики». 
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 25 років тому доктор фізико-математичних наук, професор 

Ю. В. Теплінський став лауреатом Державної премії України в 

галузі науки і техніки. 

 20 років тому університет посів 1–2 місце серед вищих 

педагогічних закладів України за підсумками науково-дослідної 

роботи та якісними показниками науково-педагогічних 

працівників. 

 20 років тому за підсумками міжнародного Академічного 

рейтингу популярності та якості “Золота фортуна”, проведеного 

2001 року, університет став лауреатом рейтингу в номінації 

“Адаптованість навчальних програм до міжнародних вимог”. 

 20 років тому за працю “Українська національна революція XVII ст. 

(1648–1676 рр.)” у серії “Україна крізь віки” академіки В. А. Смолій і 

В. С. Степанков удостоєні Державної премії України в галузі науки і 

техніки. 

 20 років тому професор Ю. В. Теплінський був нагороджений 

бронзовою медаллю НАН України за особистий внесок у розвиток 

математичної науки. 

 15 років тому розпочав роботу відділ міжнародних зв'язків. 

 15 років тому відділ аспірантури реорганізовано у відділ 

аспірантури і докторантури. 

 15 років тому розпочав роботу Центр дослідження природи 

Поділля та його структурний підрозділ – науково-навчальна 

лабораторія екології. 

 10 років тому було засновано наукову школу «Теоретико-

практичні аспекти дослідження рослинного покриву Поділля та 

його антропічної трансформації». 


