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Від авторів
У липні 2012 року Вінницькому державному педагогічному університету імені
Михайла Коцюбинського виповнилося 100 років. За свою вікову історію наш навчальний
заклад пройшов гідний шлях. Поставши як учительський інститут, що готував освітні
кадри початкової і середньої освіти на Поділлі, згодом інститут став одним з провідних
педагогічних університетів України, у стінах якого отримали кваліфікацію вчителя сотні
його вихованців. Зараз вищу освіту в педуніверситеті здобувають понад шість тисяч
студентів. свої фахові знання і досвід у шести інститутах і факультеті підростаючому
поколінню передають понад 500 висококваліфікованих педагогів, серед яких 35 докторів
та 291 кандидат наук.
Кожен навчальний підрозділ університету має своє неповторне минуле, сповнене не
лише значних досягнень і високих злетів, а й почасти непересічних випробувань і людських
трагедій. Створений 1919 року, у часи національно-визвольних змагань українців,
історичний факультет також пройшов непростий шлях становлення у 1920–1930-ті роки,
гартувався у важкий воєнний і повоєнний час, пережив тимчасове закриття у середині
50-х років. відновлена підготовка істориків у Вінниці була на початку 70-х років, а як
самостійний структурний підрозділ педагогічного інституту факультет запрацював з 1973
року й діє до сьогодні як Інститут історії, етнології і права.
Вся його історія, чи це були мирні роки, чи лихоліття війни, нерозривно пов’язана
з долею навчального закладу, країни, українського народу. Лише за останні 40 років
інститутом підготовлено більше 5 тисяч спеціалістів-істориків. Випускники інституту
успішно працюють у загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях, технікумах, професійнотехнічних училищах, а також у музеях, архівах, екскурсійних бюро, є співробітниками
правоохоронних органів та державними службовцями. Більш ніж сто його вихованців,
захистивши кандидатські та докторські дисертації, працюють у вищих навчальних
закладах чи наукових установах України і ближнього зарубіжжя.
Викладачі, студенти та випускники Інституту історії, етнології і права пишаються своєю минулою і сучасною історією. Шануючи зроблене, примножуючи традиції, досвід, на
дбання попередніх поколінь, він впевнено почуває себе зараз і з надією дивиться у майбутнє.
Цікавій і неповторній минувшині й сучасності Інституту історії, етнології і права
присвячена дана книга. Її автори — викладачі, переважно випускники інституту, люди, які
своїми руками і розумом творять його долю. Вони є не пасивними спостерігачами того, що
відбувалося і відбувається в інституті, а дійовими учасниками його історії, залюбленими
в його біографію. Ця любов вимірюється не кількістю висловлених у цій книзі щирих
слів (хоча і вони важливі) про минуле і сьогодення інституту, а, передусім, повсякденною
копіткою, часто прихованою від людського ока, самовідданою й безкорисливою працею
задля його процвітання, на благо молоді, що здобуває тут освіту.
Видання цієї книги — наш посильний подарунок до славного ювілею рідного
педагогічного університету, наша шана його викладачам і співробітникам.
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ШЛЯХОМ СТАНОВЛЕННЯ

(1912–1920-ті рр.)

П

очаток ХХ ст. відзначається як один з драматичних періодів історії Російської імперії. Перша
світова війна, революції, зміни політичних курсів,
безперечно, впливали на освітньо-культурне життя
України, закрема Поділля. Незважаючи на складну
політичну і соціально-економічну ситуацію в Україні духовне, культурне і мистецьке життя українського народу не занепало. І хоча в той час дійсно
національної педагогічної школи не було створено,
однак намітилися напрямки її відродження і розвитку. Прикладом цього може бути відкриття Він
ницького учительського інституту. Це була важлива подія в культурно-освітньому житті м. Вінниці.

Двокласне міське училище (приміщення не збереглося)

Жіноча та чоловіча міські гімназії (тепер Державний
архів Вінницької області та технічний ліцей)

Комерційне училище (тепер школа-ліцей № 7)

Ідея про відкриття в м. Вінниці учительського інституту зародилась в середовищі вінницьких
мешканців ще в 1907 р. Завдяки їхньому клопотанню 5 червня 1912 р. було видано наказ про заснування в м. Вінниці учительського інституту, який
розпочав роботу 1 липня 1912 р. 1 Інститут займав
невелику двоповерхову будівлю в районі Замостя,

на початку вул. Великої Олександрійської (тепер
проспект Коцюбинського) у будівлі № 2. В перший
рік існування інституту основна діяльність була
спрямована на забезпечення його необхідним обладнанням та інвентарем2. Перших чотирьох тисяч
карбованців, виділених з місцевого бюджету, ледве
вистачило на обладнання однієї класної кімнати,
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Реальне училище
(тепер торговоекономічний
інститут КНТЕУ)

Міністерська жіноча гімназія
(тепер школа-гімназія № 2)

Будівля Вінницького
учительського інституту,
інституту народної освіти,
1912–1924 рр. (1912 р.),
нині одне з приміщень
Вінницького будівельного
технікуму
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Лист Попечителя Київського навчального округу
про відкриття з 1 липня 1912 р. у м. Вінниці
учительського інституту, 1912 р.

були придбані парти, кафедра, дошка, географічні
й історичні карти, навчальні таблиці.
У липні 1912 р. тимчасово виконуючим обов’язки
директора новоствореного інституту було призначено П. О. Андріанова, ректора чоловічої гімназії.
невдовзі його замінив Матвій Дмитрович Запольський, досвідчений керівник і педагог, який
керував інститутом до 1922 р.
Упродовж другої половини липня до прий
мальної комісії надійшло 70 заяв, на вступні іспити
з’явився 61 абітурієнт; за їх наслідками до складу
учнів першого класу було зараховано 25 осіб, заняття розпочалися з 15 вересня 1912 р.
Інститут був заснований на принципах загальної підготовки, без поділу на відділення чи
факультети. По його закінченні випускник міг викладати будь-який предмет.
Заняття в учительському інституті розпочи
налися о 9-й годині ранку і закінчувалися о 1425 (по
6 уроків щодня). Тривалість навчальної години
складала 50 хвилин. Навчалися 6 днів на тиждень.
Уроки були не спаровані, але, наприклад, історія викладалась у 1912–13 н. р. три дні поспіль: у четвер,
п’ятницю і суботу3. Так простіше було пов’язати викладений матеріал, можна було розподілити одну велику тему на 2–3 уроки, що збільшувало вірогідність

кращого сприймання і запам’ятовування
інформації. Навчання в інституті здійснювалося російською мовою, вживання української заборонялося. За мовним режимом
в інституті суворо стежили викладачі, наглядачі, аудитори.
За соціальним складом перший набір
виглядав наступним чином: 19 селян, 5 козаків, 1 особа духовного звання; за віком:
19-річних — троє, 20–22-річних — десятеро,
23–25-річних — п’ятеро, 26–29-річних — семеро; за віросповіданням — всі православні; за
національністю — 24 росіяни, 1 молдаванин; за
рівнем освітньої підготовки: 6 осіб закінчили
учительську семінарію, 8 — педагогічні курси,
2 — міське училище, 8 отримали звання учителя, склавши екзамен, 1 мав домашню освіту 4.
Матеріальне забезпечення учнів було
вкрай низьким. Місячну стипендію в розмірі
20 крб. отримував лише один учень, решта —
по 13 крб. 85 коп. 6 Від рідних отримували матеріальну допомогу 11 учнів, за позикою — 5,
зовсім ніякої — 9. З 25 учнів лише 4 займалися
підробітками. Як засвідчують так звані «опитувальні листи», учні відчували потребу в найнеобхіднішому: 7 з них снідали лише шматком
хліба, 12 не вечеряли, 18 не мали зміни взуття.

Запольський Матвій Дмитрович,
директор інституту, 1912–1922 рр. (1913 р.)
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Архівна справа Вінницького учительського інституту
в Державному архіві Вінницької області, 1912–1914 рр.

Гуртожитку поки що не було, учні винаймали
помешкання в приватних будинках.
В інституті вихованці опановували низку
дисциплін (див. табл. 1).
Простежуючи передумови виникнення історичного відділення, необхідно згадати першого викладача історії учительського інституту. Це був Полієвкт Василіскович Гришков,
який чимало дав вихованцям цього закладу не
лише в плані вивчення історії, а й у розумінні
життя і педагогічної майстерності.
Народився П. В. Гришков 9 січня 1886 р.
в сім’ї священика, був православної віри.
У 1910 р. закінчив курс наук історико-філологічного факультету Імператорського Харківського університету. З 1 вересня 1910 р. за
розпорядженням Головного управління Київського навчального округу був допущений до
виконання обов’язків наставника історії і географії у Велико-Сорочинській учительській
семінарії ім. М. В. Гоголя у Миргородському повіті Полтавської губернії. Завдяки наполегливій праці і відповідальному ставленню до своїх
обов’язків він обіймав високі посади у цьому
навчальному закладі. Про це свідчить призначення П. В. Гришкова керівником занять з історії на тимчасових педагогічних курсах для вчителів початкових училищ Полтавської губернії
при Велико-Сорочинській гімназії. У червні
1912 р. його було запрошено на таку ж посаду
до Вінницької учительської семінарії, а згодом
за пропозицією Управляючого Київським навчальним округом від 2 серпня 1912 р. переведено на посаду вчителя історії і географії до Він
ницького учительського інституту (з 1 вересня
1912 р.). В листі директора учительського інституту М. Д. Запольського зазначалося: «Маю

Розклад уроків у Вінницькому учительському інституті на 1912–13 н. р. 5
Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Субота

9–950

Закон Божий

Історія
словесності

Геометрія

Закон Божий

Історія

Історія

10–1050

Арифметика

Креслення

Фізика

Російська
мова

Каліграфія

Фізика

1105–1155

Теорія
словесності

Географія

Природо
знавство

Малювання

Географія

Геометрія

1235–1325

Російська мова

Арифметика

Теорія
словесності

Історія

Алгебра

Малювання

1325–1425

Малювання

Алгебра

Співи

Співи

Природо
знавство

Арифметика

Години
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Дні

Табл. 1

ВІД ВИТОКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Гришков Полієвкт Василіскович,
перший викладач історії Вінницького
учительського інституту, 1912–1917 рр.

честь повідомити Вам, що розпорядженням Пана
Попечителя Київського навчального округу від
1 серпня 1912 р. Ви призначені на місце викладача
історії і географії ввіреного мені інституту»6.
Про високий рівень освіченості й майстерності
П. В. Гришкова свідчить той факт, що з його призначенням до Вінниці на адресу дирекції Вінницького учительського інституту почали надходити
листи з проханням надати викладачеві можливість
проводити заняття також в інших навчальних закладах міста — реальному училищі, приватній жі
ночій гімназії, комерційному училищі тощо. Таким
чином Вінницький учительський інститут був на
той час фактично єдиним джерелом постачання
кваліфікованих викладацьких кадрів для училищ
та шкіл міста. Авторитет П. В. Гришкова в інституті був високим. З 2 січня по 8 березня 1915 р. він
виконував обов’язки директора учительського інституту. Втім, за наказом попечителя Київського
навчального округу від 1 вересня 1917 р. П. В. Гришкова призначено вчителем історії та географії до
Саранської гімназії (Удмуртія).
На звільнену посаду був призначений Борис
Васильович Скітський, викладач місцевого реального училища, який мав диплом історика по закінченні в 1907 р. університету Св. Володимира 7.
Впродовж наступного десятиліття він працював
учителем середньої школи. Б. В. Скітського високо
цінували в інституті як одного з провідних педагогів. Він був високоосвіченим, гарним методистом,
лектором і керівником позакласної роботи учнів.

Слід зазначити, що у 1917–18 н. р. історію Росії,
Сходу, Греції і Риму викладав також І. Є. Озерянський.
Педагогічна рада на засіданні 31 травня 1918 р. одноголосно вирішила залишити його й на наступний
навчальний рік. У 1919–20 н. р. у Вінницькому учительському інституті викладачем історії працював
також учитель місцевої міської гімназії І. П. Волков.
По завершенні навчання випускники Він
ницького учительського інституту отримували
атестати, форма яких була затверджена Міністер
ством народної освіти Російської імперії 4 лютого
1914 р. за № 6028. Атестат на звання учителя вищого початкового училища отримували вихованці інституту, які успішно склали такі іспити: російська
мова, арифметика, алгебра, геометрія, історія з методикою, природознавство з методикою, фізика,
Закон Божий, графічні мистецтва, співи.
У 1917 р. Тимчасовий уряд розпочав реформу
педагогічної освіти. Згідно із законом від 14 червня 1917 р., до оновлених учительських інститутів
приймали осіб, які закінчили загальноосвітню школу ІІІ ступеня, причому перевагу віддавали особам
з педагогічною підготовкою і практикою8.
Перший Російський з’їзд представників учительських інститутів (1917 р.) висловився за трирічний термін навчання. Зазвичай учительські інститути мали три відділення: словесно-історичне,

Скітський Борис Васильович, викладач історії
Вінницького учительського інституту, 1917–1924 рр.
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Борис Васильович
Скітський та його учні

фізико-математичне і природничо-географічне; вони не давали вищої освіти, а лише «вищесередтак було і у Вінниці. Назва «клас» замінювалася на ню». В правовому відношенні вони стояли навіть
«курс». Учні учительських інститутів називалися нижче середніх шкіл, бо їх випускникам було каслухачами, їх кількість становила 45 осіб. Водно- тегорично відмовлено у вступі до політехнічних
час, беручи до уваги нестачу вчителів, педагогічній інститутів та інших вищих навчальних закладів.
раді інституту дозволялося збільшити її до 75 осіб. Доходило до абсурду: до учительського інституту
Слухачі, які закінчили учительський інститут, брали осіб із середньою освітою, які мали право
отримували звання учителя вищих початкових учи- вступати до вищих шкіл. Натомість, закінчивши
цей навчальний заклад, вони це право втрачали.
лищ з правом викладання в усіх школах ІІ ступеня.
В обіжникові Міністерства освіти від
7 вересня 1917 р. за
№ 5674 учительські ін
ститути визначалися
як «вищесередні шко
ли». Передбачалося, що
внаслідок реформуван
ня освітніх закладів
цей тип школи досягне у своїй перебудові
логічного завершення,
тобто перетвориться
на вищу школу. Однак
цього не сталось через
політичні зміни, що
розпочались у державі. Така невизначеність
статусу негативно позначилася на життєдіяльності учительських
інститутів. Офіційно Монографія Б. В. Скітського «Гетманщина накануне ее падения (очерки быта)», 1928 р.
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1919 р. за № 395/3205 Вінницький учительський інститут був визнаний вищим соціальним навчальним закладом
з трьома напрямами підготовки: словесно-історичним, природничо-геогра
фіч
ним, фізико-математичним, які в
бутньому стали основою для ви
май
окремлення факультетів9. Передбачалося для навчання за словесно-історичним
напрямом набрати 30 осіб. Це мало позитивні наслідки, оскільки відтоді учительський інститут вважався вищим
навчальним закладом і набув структурованості, що дало можливість вивчати не
широке коло дисциплін, а значно вужче,
враховуючи потреби фахової підготовки
зі спеціальності. Цей наказ зобов’язував
педагогічні ради інститутів виробити
і затвердити нові навчальні плани. Навчальний план для слухачів словесноісторичного напряму наведено у табл. 2.
Як видно з таблиці, на словесноісторичному відділі більше уваги приділялося загальним дисциплінам і предметам мовознавчого характеру. З 34 обо
в’язкових предметів лише 7 відводилося
історії. Однак навчальний план показує, як широко вивчалася українська
мова; натомість у ньому немає жодної
згадки про російську.
Варте уваги спеціальне «Положення
щодо змін в навчальному плані 1919–1920
навчального року», в якому зазначається: «Історія України, як історія Батьківщини, мусить бути виділена в окремий
курс. Історія Московщини повинна
Атестат учителя вищого початкового училища,
ввійти в курс всесвітньої історії, на кот
випускника Вінницького учительського інституту, 1916 р.
ру призначається 10 годин». Читаючи ці
рядки, можна зробити висновок, що в пеУкраїнська влада, що змінювалася впродовж ріод державотворчих процесів 1917–1920 рр. значно
1917–1920-х рр., ґрунтовних змін в устрої учитель- зросла національна свідомість української освітянських інститутів не запровадила. Вони і надалі пе- ської інтелігенції. Українські державні діячі в галузі
ребували у невизначеному становищі, в стадії експе- освіти вже відкрито заявляли про право на вивченриментів. Зокрема на підставі закону Гетьманської ня української мови та вітчизняної історії. Як видно
держави від 10 липня 1918 р. до учительських інсти- з навчального плану, для вивчення української істотутів розпочали приймати осіб з середньою освітою рії відводилося 7 год., тобто більше, ніж для російза результатами колоквіуму, а тих, що закінчили ської, на вивчення якої разом із всесвітньою історіучительські семінарії, — після складання іспиту.
єю заплановано 10 год 10.
Попри суперечливі й нечіткі тимчасові закони
План наступного навчального року (1920–21)
та інструкції, вчительські інститути розвивалися, був розроблений спеціальною комісією Педагогічвраховуючи запити й вимоги життя. Так, наказом ної ради інституту відповідно до вказівок, надіслаНародного комісаріату освіти УСРР від 21 травня них Міністерством народної освіти від 30 жовтня
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Табл. 2

навчальний план словесно-історичного відділу на 1919–20 н. р. 11
№
з/п

Назва дисципліни

Кількість
год. / тижд.
На
На
1 курсі 2 курсі

На 3
курсі

А. Загальнообов’язкові предмети

№
з/п

Назва дисципліни

На
На
На
1 курсі 2 курсі 3 курсі

7

Вступ до мовознавства

–

–

1

1

Основи богослов’я

2

–

–

8

Українське письменство

2

2

2

2

Моральне богослов’я

–

1

–

9

Всесвітнє письменство

3

4

3

10

Теорія і психологія художньої
творчості

–

–

1

11

Методика письменства

–

1

–

12

Пробні лекції з письменства

–

–

2

13

Дитяча література

–

–

1

3

Історія релігій

-

-

1

4

Психологія і теорія виховання

3

-

–

5

Дидактика зі школознавством

–

2

–

6

Історія педагогіки

–

–

3

7

Основи дошкільного виховання

–

–

1

8

Гігієна (загальна і шкільна)

–

–

1

14

Історія первісної культури і Сходу

2

–

–

Історія Греції, Риму, середніх віків

3

–

–

4

3

9

Логіка

–

1

–

15

10

Історія філософії

–

2

–

16

Історія України

–

11

Вступ до філософії

–

–

1

17

Всесвітня історія

–

3

2

18

Теорія історичного процесу

–

–

1

12

Графічне мистецтво

2

2

2

13

Співи (теорія і практика)

1

1

1

19

Семінар з історії

1

–

–

20

Пробні лекції з історії

–

–

2

15

20

21

–

–

14

Руханка

Всього:

1

1

1

9

10

12

Всього:

В. Необов’язкові предмети

Б. Обов’язкові предмети
1

Географія України (загальний курс)

1

–

–

1

Наука про право і державу

2

2

Граматика української мови

2

2

–

2

Політекономія

–

2

–

Виразне читання

–

–

1

4

4

2

3

Українська діалектологія

–

–

1

3

4

Семінар з української мови

1

1

–

4

Нова мова (французька або німецька)

5

Методика мови

–

1

–

5

Музика

6.

Пробні лекції з української мови

-

-

1

1919 р. В цілому він за своєю структурою і змістом був майже незміненим: комісія пропонувала
загальні курси української мови (2 лекції), українського письменства (2 лекції), історії України
(2 лекції) цілком сконцентрувати в першому році
навчання — в такому разі вони будуть ґрунтовні
ше засвоєні слухачами.
На життєдіяльності інституту відбивались політичні події й економічні негаразди. Так, у зв’язку
з радянсько-польською війною з 8 серпня 1919 р.
до липня 1920 р. інститут тимчасово не працював.
Крім того, у лютому 1920 р. в місті поширилася епідемія висипного тифу. За такої ситуації було вирішено припинити роботу інституту.
В умовах становлення та зміцнення позицій
радянської влади та насадження нової ідеології
Губернський відділ народної освіти направив листа до Він
ницького учительського інституту від
23 червня 1920 р., в якому зазначалося, що всі по-
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Кількість
год. / тижд.

Всього:

1

1

1

7

7

4

станови та розпорядження, надані раніше радянською владою, відновлюють свою чинність і мають
силу керівництва до дії.
Спеціальним розпорядженням Наркомату
освіти УСРР за № 317 від 21 серпня 1920 р. Вінницький учительський інститут був реорганізований
у Вінницький інститут народної освіти (ВІНО)12.
Він переводився на утримання держави і підпорядковувався Народному Комісаріатові освіти УСРР 13.
Можна вважати, що тоді ж була започаткована політика радянізації підготовки педагогічних кадрів,
яка, з одного боку, при наборі слухачів передбачала
врахування класового підходу у руслі «пролетаризації», а з іншого — ідеологічну уніфікацію навчальних програм і відповідність викладацького
складу поставленим завданням.
На одному з перших засідань вченої ради інституту ректор М. Д. Запольський виразно висловлювався про проб
леми радянської реорганізації:

ВІД ВИТОКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

План навчальних занять інституту на 1919 р.

«Будучина інституту головним чином залежить від
підбору лекторських сил, у перші ж часи існування
інституту це має виключну вартість, звідси — притягнення найкращих лекторів, котрі зараз є в розпорядженні Він
ниці, стоять на черзі ґрунтовних
завдань інституту» 14. Ті, хто залишився працювати
у реорганізованому інституті, потерпали не тільки
від матеріальної скрути, а й від несвободи поглядів
і нагляду за викладацькою діяльністю.
Матеріальне становище викладачів було вкрай
важким, тому питання харчового забезпечення спеціально слухали на засіданні вченої ради 17 жовтня
1920 р. Зі стурбованістю ректор звертався до присутніх представників губернської адміністрації:
«…продукти харчування в останній час настільки
піднялись в ціні, що сімейні працівники, — маючи
на увазі їх невеличке утримання, — не мають ніякої можливості хоча б в деякій мірі задовольняюче
існувати, коли ж до цього додати неминучі витрати
на опалення, то існування педагогів в сучасний мо-

мент… вже зовсім скрутне». Доповідач посилався
на досвід радянської Росії, де «педагоги понад їх
утримання, вже отримують від держави харчову
субсидію (прожитковий педагогічний пайок). Що
стосується, зокрема, робітників вищих шкіл, то їх
харчова допомога в Росії дуже значна (академічний
пайок)». Вчена рада ВІНО звернулася з клопотанням до відділу народної освіти про харчову допомогу для викладачів інституту борошном, крупами, сіллю та цукром15.
У грудні 1920 р. директор інституту доповідав
Подільському губернському відділу народної освіти, що «інститут розпочав свої заняття 28 серпня
і, незважаючи ні на які тяжкі умови, безперервно
працює до цього часу»16. Умови справді були важкими. Для опалення (інститут опалювався 29 грубками) «протягом цілої зими 1920–1921 рр. не мав
ані полінця, крім незначної кількості дров, котрі
принесли до інституту на власних горбах студенти з лісу»17. Директор пропонував місцевій владі
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замість готових дров виділити ІНО недалеко від
Вінниці потрібних розмірів ділянку лісу, «експлуатацію якої студенти Інституту змогли б виконати
шляхом власного труда», інакше «за відсутністю
дров інститут у недалекому часі буде примушений
припинити наукову працю»18.
На той час навчання у Вінницькому ІНО тривало три роки 19. За своєю структурою ВІНО поділявся на загальні курси, на яких вивчали загальні
дисципліни на 3 курсах; останні мали по два триместри. Крім того, були циклові курси, на яких викладалися спеціальні предмети. Циклові курси поділялися на гуманітарний, фізико-математичний
та природничо-географічний.
На І курсі у першому триместрі гуманітарного циклу студенти вивчали такі дисципліни:
українська література (3 лек. на тиждень), загальна і російська література (2 лек.), історія первісної
культури (3 лек.); у другому триместрі: українська
література (1 лек.), загальна і російська література
(2 лек.), історія Сходу і античного світу (5 лек.).
На ІІ курсі у першому триместрі вивчалися загальна й російська література (2 лек.), наукова граматика української мови (2 лек.), наукова граматика
російської мови (2 лек.), історія середніх і нових віків
(6 лек.); в другому триместрі — загальна і російська
література (3 лек.), наукова граматика української
мови (2 лек.), наукова граматика російської мови (2
лек.), історія Стародавньої Русі, України і Росії до середини XVIII ст. (5 лек.), теорія і психологія творчості (1 лек.), теорія історичного процесу (2 лек.).
На ІІІ курсі у першому триместрі студенти
вивчали українську літературу (2 лек.), загальну
і російську літературу (3 лек.), загальну літературу
(1 лек.), семінар з літератури (2 лек.), загальне мово
знавство (1 лек.), історію мови (2 лек.), семінар з мови
(1 лек.), нову історію з другої половини XVIII ст. до
ХХ ст. (5 лек.), економічну історію Західної Європи, України і Росії (7 лек.), семінар з історії (2 лек.).
У другому триместрі вивчалися українська література (2 лек.), загальна і російська література (1 лек.),
загальна література (1 лек.), методика літератури
(2 лек.), семінар з літератури (2 лек.), загальне мовознавство (1 лек.), історія мови (2 лек.), семінар
з мови (1 лек.), методика мови (2 лек.), історія України і Росії (6 лек.), методика історії (2 лек.), семінар
по історії (2 лек.) 20.
Отже, впродовж 3 курсів на предмети з мови
і літератури припадало 50 лекцій на тиждень, з
історичних дисциплін — 47. Як бачимо, кількість
лекційних занять з історичних предметів, порів-
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няно з навчальним планом 1919–1920 рр., зросла.
Поряд з історією України вивчалася історія Росії, а поряд з українською мовою і літературою
обов’язковою для вивчення була російська мова
і література.
У Статуті Вінницького інституту народної
освіти зазначалось, що він є вищою шкільною
установою, яка має за мету здійснювати підготовку працівників для всіх галузей народної освіти
в галузі дошкільної, шкільної та позашкільної діяльності. Для цього у ВІНО створювалися чотири
відділи: 1) відділ дошкільного виховання; 2) відділ
підготовки працівників для класного навчання
в єдиній трудовій школі; 3) відділ підготовки працівників для викладання окремих предметів в єдиній трудовій школі; 4) відділ підготовки працівників для позашкільної освіти21. Навчальний курс
в інституті на І, ІІ і ІV відділах тривав 3 роки, на
ІІІ відділі — 4 роки. Початок навчального року —
1 вересня, кінець — 15 липня.
Зазначимо, що для студентів гуманітарного
циклу всіх відділів обов’язковими були такі предмети: історія первісної культури, історія Сходу
і античного світу, історія середніх віків, історія нових віків, історія України й Росії, історія мистец
тва, наукова граматика, загальне мовознавство,
українське письменство, всесвітнє і російське
письменство.
Додатковими предметами для студентів ІІІ відділу були теорія історичного процесу, економічна
історія Західної Європи, України і Росії, соціальна
історія Західної Європи, України і Росії, історія політичних установ у Західній Європі, Україні й Росії,
історія політичних ідей у Західній Європі, Україні
й Росії, історія мови, додатковий курс загального
і російського письменства, методика історії, методика мови і письменства.
У 1920 р. при Вінницькому інституті народної
освіти було відкрито тимчасові курси з метою підготовки шкільних працівників для шкіл ІІ ступеня. На курси приймали осіб, які закінчили курс
середньої школи або чотирикласну учительську
семінарію. Курси мали три відділення: словесноісторичне, фізико-математичне і природничо-географічне. На словесно-історичне відділення було
зараховано 30 слухачів. У широкому обсязі вивчалися фонетика і морфологія, синтаксис та історія
української мови, а також історія української літератури. З історичних дисциплін у І семестрі студіювали історію України і Росії до ХV ст., історію
первісної культури, історію Сходу, Греції та Риму,

ВІД ВИТОКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ
середніх віків і Європи до ХV ст.; у ІІ семестрі —
історію України і Росії з ХV до кінця ХVIII ст., історію Західної Європи з ХV до кінця ХVIII ст.,
історію України і Росії в ХІХ ст., історію Західної
Європи в ХІХ ст., практичні заняття з історії.
Як зазначалося в статуті, ВІНО користувався
всіма правами юридичної особи, мав право видавати і друкувати свої праці, влаштовувати пуб
лічні лекції, екскурсії, створювати наукові товариства тощо.
Навчальний рік поділявся на три триместри,
з яких перші два — осінній та зимовий — тривали
приблизно по 100 навчальних днів, розпочинаючись, відповідно, з 1 вересня та 20 січня; третій —
літній — мав приблизно 40 днів навчання до 15 лип
ня. Робочий день для студентів в інституті не мав
перевищувати 8 годин.
На початку 1920-х рр. Україна перебувала у стані глибокої політичної, соціальної та економічної
кризи, що позначилась і на становищі Вінницького
інституту народної освіти. Про важке становище
інституту яскраво засвідчує лист М. Д. Запольського до представників влади: «За весь період минулої війни з Німеччиною, інститут жодного разу не
сходив зі своєї культурно-просвітницької позиції,
жодного разу не припиняв роботу. Тепер, із встановленням радянської влади, без фінансування він
може бути закритий» 22.
Радвлада ставила вимоги крім суто педдіяльності з підготовки кадрів займатися ідеологічною
роботою серед населення. 12 серпня 1922 р. до Він
ницького губернського відділу наросвіти надійшов циркуляр від наркома освіти УСРР Г. Гринька,
в якому зазначалося: «…звертає на себе увагу та
обставина, що майже не набули широкого поширення публічні академічні лекції на користь голодуючим. Таким чином, професорське і академічне
середовище опинилось наче осторонь тієї справи,
якою зайнята вся країна. Категорично пропоную
широко розгорнути кампанію науково-популярних лекцій на користь голодуючим з притягненням
до цієї справи всіх найбільш видатних і популярних професорів і лекторів» 23.
Відповідно, перед педагогічними, науковими,
художньо-мистецькими працівниками міста були
поставлені завдання задля активізації лекторської
роботи. Розпочалась кампанія проведення різного
роду відрахувань, зборів, лотерей, концертів, лекцій і т. д., щоб спрямувати засоби для підтримки
працівників освіти в голодуючі губернії. Так, професор М. І. Безбородько, місячний оклад якого ста-

новив 17,5 крб., хоча був сам нездоровим і мав на
утриманні хвору дружину, відрахував у фонд голодуючим 5 крб. 24
Наказом Народного комісаріату освіти від
20 квітня 1921 р. про прийом у вищі навчальні заклади УСРР встановлювалися умови вступу, зокрема до ВІНО. Кандидатів в інститут відряджали
губернські ради профспілок, губернські партійні
комітети та відповідні військові органи. До інституту зараховувалися особи за результатами колок
віуму з таким освітнім цензом: ті, що закінчили
медичні школи і педагогічні курси; індустріальний і сільськогосподарський пролетаріат з виробничим стажем; ті, що закінчили середню освітню
або професійну школу. Абітурієнти, які вступали
на словесно-історичний відділ, мали скласти колоквіум і виявити при цьому «осмислення ходу
і факторів історичного процесу в світлі матеріалістичного розуміння найважливіших історичних
періодів» 25.
Для організації вступної кампанії формувалися приймальні комісії, до складу яких входили
представники губпрофосвіти, губпарткому і адміністрації інституту26. Обов’язковою умовою прийому на навчання була письмова рекомендація
від партійних органів, профспілок або комітетів
незаможних селян (КНС). Наприклад, у 1922 р. на
І курс прийняли 45 осіб, з них 41 за відрядженнями: 21 — від КНС, 20 — від профспілок «Робос»,
«Радробітник», «Радземліс» і 20 — від губернського
військового комісаріату 27.
До навчання приступило ще менше студентів — 37 осіб, 26 з яких були селянами, 4 — міщанами, 1 — робітником. 5 осіб представляли інші
соціальні стани. Абсолютна більшість були безпартійними — лише 2 мали партійні квитки РКП(б).
За національним складом переважали українці —
31 особа. Євреїв було 4, росіян — 1, болгар — 1. За
статевою ознакою домінували чоловіки — 27 осіб 28.
Постановою Раднаркому УСРР від 26 квітня
1921 р. встановлювались обов’язкові дисципліни
для всіх вищих шкіл республіки. Зокрема, на словесно-історичному відділі вивчалися такі предмети: розвиток суспільних форм (І триместр по
4 год.); історичний матеріалізм (І триместр по
3 год.); пролетарська революція (І–ІІ триместри по
2 год.); політичний устрій РСФСР і УСРР (І триместр по 2 год.); план електрифікації РСФСР і УСРР
(І триместр).
Втім, педагогічною радою інституту цей план
був змінений і мав такий вигляд: на І і ІІ курсах
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ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ І ПРАВА ВДПУ
предмети поділялися на загальні і спеціальні. На
першому курсі словесно-історичного циклу вивчали лише українську історію (3 год. на триместр). На
другому курсі, окрім філологічних дисциплін, історію Росії і України і спецкурс з історії Риму (4 год.).
На третьому і четвертому курсах викладалася ще
й практика викладання і методика історії (2 год.).
Вивчення історії охоплювало період з часів первісної культури до новітньої історії Росії та України 29.
І надалі навчальний план зазнавав значних
змін. Так, 20 серпня 1923 р. на педагогічній раді було
ухвалено навчальний план на трьох курсах, серед
них і словесно-історичному. Предмети поділялися
на загальні й спеціальні. До загальних предметів належали марксиствознавство (2 год. — 1 триместр),
історія соціалізму (2 год. — ІІ триместр), праце
знавство (2 год. — ІІ триместр), історія матеріальної
культури (2 год. — ІІ триместр), педологія (2 год.), соціальне виховання (6 год.), нова мова (2 год.).
Спеціальним предметами вважалися історія
наукового світознавства (2 год.), історія класової
боротьби (6 год.), методи роботи з історії (3 год.),
література українська і загальна (4 год.), українська
мова (1 год.), теорія художньої творчості (2 год.), методи роботи з мови (3 год.). Отже, суто історичним
дисциплінам стали приділяти менше уваги, перевагу отримували дисципліни ідеологічного характеру,
спрямовані на формування соціалістично-комуністичного світогляду. Водночас слід зазначити, що на
початку 1920-х рр. комуністична ідеологія лише почала утверджуватися в суспільстві. У 1922–1923 рр.
тільки один студент з 84 був членом РКП(б), один —
кандидатом у члени КСМУ, один — членом КНС, всі
інші були безпартійними 30.
Від часу заснування Вінницького ІНО гострою
залишалася проблема забезпечення викладачами. В інформації від 14 листопада 1921 р. про стан
та діяльність Подільського губернського відділу народної освіти повідомлялось, що «нормальне функціонування» ІНО у Вінниці «залежить від
кадрів професорів, яких повинен дати Харків, і від
матеріального становища слухачів, яких необхідно
зрівняти із слухачами інших вищих навчальних
закладів»31.
Ректорат постійно опікувався кадрами, дбав
про високий кваліфікаційний рівень викладання. На часі було залучення до праці у ВІНО колег
з Києва та Кам’янця-Подільського. Спеціально
вчена рада слухала повідомлення В. А. Каменського про згоду київських професорів П. А. Тутківського, В. Є. Данилевича, А. М. Лободи, О. В. Фо-
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міна, Є. К. Тимченка викладати лекції у ВІНО 32.
У цей час у Вінниці перебував професор історії
Кам’янецького ІНО П. Клименко, котрий мав намір на довгий час залишитися у Вінниці; рекомендувалося скористатися цим, оскільки попередні
домовленості з київськими професорами-істориками В. Є. Данилевичем і Й. Гермайзе не вдалось
підтвердити 33.
У листопаді 1922 р. штат ВІНО складався з адміністративного персоналу — 2 осіб, технічного
персоналу — 4 осіб, викладачів — 22 34. Від 21 лютого 1922 р. з Харкова до ВІНО відрядили на посаду
проректора і політкомісара Ф. А. Кондрацького 35,
який невдовзі замінив М. Д. Запольського на посаді ректора.
Франц Андрійович Кондрацький народився
в 1884 р. в Галичині. У 1910 р. закінчив філософський факультет Львівського університету, працював учителем приватної гімназії. Окрім української, володів російською, англійською, німецькою,
польською мовами. В часи вчителювання виступав
перед селянами з лекціями культурно-освітньої
та політичної тематики. Отримав великий досвід
громадсько-політичної діяльності, був учасником
визвольних змагань 1917–1920 рр. у складі Української Галицької Армії, згодом перейшов на позиції
радянської влади і у 1920 р. вступив до Комуністичної партії Східної Галичини, що тоді входила
до РКП(б) 36. У 1920–1922 рр. працював завідувачем
організаційно-інструкторського відділу Народного комісаріату освіти УСРР. У лютому 1922 р. був
призначений ректором і політичним комісаром
Вінницького інституту народної освіти. В інституті
викладав педагогіку, читав лекції з історії господарських форм та історичного матеріалізму. Відомий як активний організатор історико-краєзнавчих досліджень на Поділлі.
Правничі дисципліни (науку про право і державу, радянську Конституцію) в інституті забезпечували М. С. Коган, В. І. Подольський. Лекції із
загальної й українсько-російської історії, історії
всесвітньої культури, історії культури України, методології історії, методики історії у Вінницькому
ІНО продовжував читати Б. В. Скітський.
У 1922–1923 н. р. в інституті діяли кафедри історії, суспільних дисциплін, математики, фізики,
педагогічних дисциплін, природничих наук, мови
й літератури 37. Водночас у звіті про роботу ВІНО
за 1922–23 н. р. відзначалося, що одним із суттєвих недоліків в організації навчального процесу
є недостатня кількість літератури, а «курс з історії
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революційних рухів ніяк не можна поновити через відсутність відповідного лектора»38. Лише наприкінці ІІ триместру прибув до Вінниці лектор
з Кам’янця-Подільського, але доволі частою була
практика залучення до викладання суспільних
дисциплін відповідальних працівників губкому
партії, губпрокуратури та інших установ.
Розпочата з весни 1923 р. політика коренізації вимагала від керівництва ВІНО з’ясування готовності викладачів читати лекції і проводити
практичні заняття українською мовою. У ВІНО
15 лекторів працювали українською, 7 — російською мовами. У звіті Наркомату освіти УСРР за
1923 р. Вінницький ІНО був віднесений до найбільш успішних у здійсненні українізації освіти.
У зв’язку з нестачею коштів у 1923–24 н. р. було
об’єднано треті курси гуманітарного і математичного відділів. Така реорганізація негативно позначилася на науково-педагогічному рівні інституту.
В період відбудови народного господарства
країни всі кошти йшли у промисловість, керівниц
тву держави було не до освіти. Однією з проблем
Вінницького інституту народної освіти була його
слабка матеріальна база. Ф. А. Кондрацький у доповідній записці до НКО УСРР у червні 1923 р.
повідомляв: «Будинок інституту не ремонтовано
сім років, і зараз він потребує безумовного проведення його. Вже в початковому році зроблена
відповідна заявка і надісланий кошторис в Наркомосвіти, але кошти для ремонту переведені постановою ВУЦВК на місцевий бюджет. Однак з
місцевого бюджету неможливо добути достатнього кредиту на весь необхідний ремонт, були проведені як вкрай необхідні лише роботи по ремонту і фарбуванню покрівлі у найбільш попсованих
місцях» 39.
У зв’язку з матеріальною скрутою зменшувалася кількість слухачів, також і на гуманітарному
відділі. Так, у 1920–21 н. р. тут навчалося 212 осіб,
у жовтні 1922 р. — 106, у червні 1923 р. — 93, восени
того ж року — 148 осіб 40. Пояснення цього слід шукати як у різній кількості прийому, так і у відрахуванні студентів. За соціальним станом переважали
селяни, у травні 1922 р. вони становили 46% слухачів. З службовців походили 25%, робітників — 13%,
міщан — 12%, інших категорій — 4% 41.
Старшокурсники працювали у закладах соціального виховання вже як «штатні вчителі або як
самостійні практиканти»42. Чимало студентів мали
певний педагогічний стаж. У звіті про роботу інституту за І триместр 1923–24 н. р. вказувалося, що

«29 чоловік учителювало в установах соціального
виховання м. Вінниці, де вважалися… найліпшими педагогічними працівниками і вносили в ці
установи нове життя» 43.
Керівництво ІНО контролювало дотримання
дисципліни на заняттях. «Регламент внутрішнього життя студентів ІНО» містив такі обов’язкові
правила (орфографія збережена): «1. Всі студенти
після початку лєкції не повинні входити до авдиторії. 2. Під час лєкцій рішуче забороняється ходити
по каридору і голосно розмовляти. 3. В авдиторіях,
а також у каридору куріння рішуче забороняється — для цього є окрема кімната, роздівальна та
кімната, де є водопровод. 4. Рішуче забороняється кидати окурки на підлогу. 5. Про всякі непорозуміння, які можуть виникнути між студентами,
а також між студентами та лєкторами, доводити до
відома виконавчого бюро. 6. За порушення постанов виконбюро на перший та другий раз висловлюється догана на загальному зібранні студентів, на
третій раз — члени профсекцій будуть виключатися зі складу членів спілки, для решти студентів накладатиметься штраф» 44.
Такі заходи давали певні позитивні результати. Так, у 1922–23 н. р. відвідуваність занять на
І курсі становила 80%, на ІІ курсі — 88%, на ІІІ курсі — 64%. В осінньому триместрі 1923–24 н. р. цей
показник сягав 90–100% 45.
Водночас студенти вимагали дотримання трудової дисципліни з боку викладачів. 14 лютого
1923 р. вони вказали на факти неявки лекторів та
частих спізнень на заняття й звернулися до ректора з проханням виправити становище. Керівник
відреагував швидко, і вже 15 лютого видав розпорядження, в якому досить коректно закликав викладачів покращити трудову дисципліну: «Маючи
на увазі вище сказане, прошу п. Лекторів совісно
відноситься до виконання своїх обов’язків, щоби
не давати адміністрації причини примінювати конечні міри для піднесення дисципліни»46.
Чимало студентів Вінницького ІНО з різних
причин вибували з закладу, насамперед після кампаній студентських чисток (перереєстрацій). Першу з них провели у травні 1922 р. Із 199 осіб на перереєстрацію з’явилось 123 47. У жовтні-листопаді
1923 р. провели другу чистку 48. Частина студентства переводилася до інших вишів або ж відраховувалася за певні провини 49.
Представники студентства входили до ради
інституту, в якій становили ¼ від загального складу 50. Студентський комітет проіснував до верес-

17

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ І ПРАВА ВДПУ
ня 1923 р., коли його реорганізували у виконавче
бюро професійних секцій (ВБПС). До його складу
входили представники секції профспілки робітників освіти («Робос»), комітету незаможних селян,
інших громадських організацій. ВБПС працювало
у тісному зв’язку з губернськими відділами відповідних професійних спілок, проводило профроботу серед своїх членів, дбало про їхнє матеріальне
забезпечення 51. Тоді ж було проведено вибори курсових уповноважених 52.
Для проведення культурно-освітньої роботи
ВБПС створило студентський клуб, у якому працювали різні гуртки. Культурно-освітній гурток
імені Лесі Українки, який очолював студент Мельник, видавав часопис «Струмки»53, підтримував постійні зв’язки з підшефною червоноармійською частиною і мешканцями навколишніх сіл,
для яких читали лекції і проводили політгодини.
Крім того, гуртківці купляли книги й газети для
читальні, провели вечірку (вторговані 527 крб. передали безпритульним дітям), влаштовували літературні суди.
Не менш плідно працювала драматична студія,
яка організовувала концерти, вистави тощо. Зокрема, під керівництвом місцевого актора Терниченка члени студії у травні 1923 р. у Народному домі
міста поставили п’єсу І. Вікіла «Шляхи». Невдовзі
у м. Літині вони зіграли п’єсу «Марнота».
Не зміг розгорнути своєї діяльності марксистський гурток. Серед причин — «відсутність
вільного часу у студентства, відсутність керівника
в зв’язку з безпорадним станом катедри соціальноекономічних наук» і, очевидно, зацікавленості молоді до профілю гуртка.
Студком, а згодом і ВБПС, мобілізовували студентство на різні загальноінститутські та загальноміські заходи. Урочисто святкували чергові річниці Жовтневої революції та Комуністичної спілки
молоді України (КСМУ). Наприклад, 8 листопада
1920 р. студенти заслухали доповіді М. Д. Запольського «Біжуча революція і народня освіта»
і Б. В. Скітського «Основи біжучої революції в минулому». Явка студентів на такі святкування була
обов’язковою. Доповіді на різноманітну тематику
організовував і міськком КСМУ. Зокрема, 22 грудня 1922 р. молодь прослухала дві доповіді — «Революція в Німеччині» і «Німецька комуністична
спілка молоді та наші завдання»54.
Досить важким було матеріальне становище
молоді. Директор Ф. А. Кондрацький з цього приводу писав: «Студентство Вінницького ІНО в пе-
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реважній більшості бідняцьке, із незаможного
селянства і різних категорій, так званої трудової
інтелігенції, насамперед учительства. Засобів до
існування не має воно зовсім, або їх не вистачає
настільки, що без матеріальної допомоги трудно
було б говорити про його матеріальне існування,
а тим більш про навчальну працю»55. Керівництво
закладу намагалося допомагати усіма можливими
способами. Починаючи з грудня 1922 р., їм надали
20 державних стипендій, по 70 крб. кожна. У наступному році НКО УСРР виділив додатково 30,
а губернська стипендіальна комісія — ще 14 півстипендій. Крім того, студентам надавалось також
продовольство (продовольчі стипендії) 56.
Щоб полегшити матеріальні умови навчання
пролетарським студентам, переважну більшість
їх звільнили від плати за навчання. У першу чергу
звільнялися ті, хто мав «революційні заслуги» і перебував у важкому матеріальному становищі; члени КНС, які не мали заробітку; члени профспілки
«Робос» із дворічним стажем; військовослужбовці
та їхні діти до 18 років; інваліди війни та праці; особи, які вели педагогічну, науково-педагогічну або
наукову роботу в установах НКО 57. За підрахунка-

Кондрацький Франц Андрійович,
директор інституту в 1922–1924 рр.
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такими роботами були зайняті 41,2% студентів 58. Діяла студентська каса взаємодопомоги:
продуктовий і грошовий фонд
формувався шляхом відрахувань з академпайків і стипендій. У складний для певного
студента час каса позичала чи
безповоротно видавала кошти
або продукти.
З допомогою місцевих
органів влади для студентів облаштували інтернат на
50 осіб 59. Він утримувався переважно на кошти місцевої
організації КУБУЧу, а відповідальність за порядок у ньому покладалася на правління, яке складалося з трьох
представників ВБПС, адміністрації ІНО та інтернатників. На жаль, в інтернаті не
було елементарних зручностей, у кімнатах мешкало по
10 і більше осіб. На загальних
зборах мешканців неодноразово йшла мова про незадовільний стан приміщення. Керівництво закладу реагувало
на відповідні звернення, але
перенести інтернат в інший
будинок не мало змоги 60. Частина студентів мешкала у підвалі навчального корпусу ІНО.
При інтернаті функціонувала
їдальня, яка обслуговувала
60 студентів, переважно найбідніших. Продукти харчування постачалися з інститутського господарства. Землю
(40 га) обробляла створена
студкомом трудова артіль (комуна), яка налічувала 30 осіб.
Свідоцтво робітника трудової школи, випускника Вінницького
У зв’язку з різними неукраїнського педагогічного технікуму ім. І. Франка, 1929 р.
гараздами, передусім матеріальними й кадровими, влада
ми О. Б. Комарніцького, лише у листопаді-грудні наполягала на закритті Вінницького ІНО; 1923 р.
1923 р. від внесення плати звільнили 92 студенти.
було створено ліквідаційну комісію. Аргументи
На прохання молоді заняття проводилися піс- членів ради інституту про те, що «Вінниця є кульля обіду, що давало їй змогу працювати у різних турним центром Поділля, де мусить існувати вища
установах, насамперед в освітніх закладах. У 1923 р. педустанова», що 90% студентів не зможуть при-
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бути до Кам’янець-Подільського ІНО, куди планувалося їх перевести, через важкий матеріальний
стан, на жаль, не переконали відповідні керівні
інстанції у доцільності подальшого існування закладу 61. 15 січня 1924 р. ВІНО був закритий з пе-

реведенням слухачів до найближчих ІНО в Києві,
Одесі, Кам’янці-Подільському та ін. Через 2 роки
в м. Вінниці був створений педагогічний технікум
ім. І. Я. Франка. Його директором став викладач
колишнього ВІНО М. С. Шлепаков.

■ 1 Державний архів Вінницької області (далі: ДАВіО). – Ф. 54. – Оп. 1. – Спр. 32. – Арк. 48; ■ 2 ДАВіО. – Ф. 54. – Оп. 1. – Спр. 32. –
Арк. 51; ■ 3 ДАВіО. – Ф. 54. – Оп. 1 – Спр. 132. – Арк. 22; ■ 4 ДАВіО. – Ф. Р-1941. – Оп. 1. – Спр. 10. – Арк. 6; ■ 5 ДАВіО. – Ф. 54. –
Оп. 1. – Спр. 35. — Арк. 11; ■ 6 ДАВіО. – Ф. 54. – Оп. 1. – Спр. 71. – Арк. 34; ■ 7 ДАВіО. – Ф. 54. – Оп. 1. – Спр. 81. – Арк. 6;
■ 8 ДАВіО. – Ф. 54. – Оп. 1. – Спр. 28. – Арк. 64; ■ 9 Вініковецький С. Я., Воловик В. П. Деякі аспекти культурного розвитку
Подільської губернії 20-х років ХХ ст. // Матеріали Х Подільської історико-краєзнавчої конференції / Редкол.: І. С. Винокур,
Л. В. Баженов, Ю. І. Блажевич та ін. – Кам’янець-Подільський, 2000. – С. 407; ■ 10 ДАВіО. – Ф. Р-1941. – Оп. 1. – Спр. 183. – Арк. 55;
■ 11 ДАВіО. – Ф. Р-1941. – Оп. 1. – Спр. 13. – Арк. 56; ■ 12 ДАВіО. – Ф. Р-1941. – Оп. 1. – Спр. 14. – Арк. 4 зв.; ■ 13 ДАВіО. –
Ф. Р-1941. – Оп. 1. – Спр. 10. – Арк. 89; ■ 14 ДАВіО. – Ф. Р-1941. – Оп. 1. – Спр. 14. – Арк. 20; ■ 15 ДАВіО. – Ф. Р-1941. – Оп. 1. – Спр. 14. –
Арк. 22–22 зв.; ■ 16 Культурне будівництво на Вінниччині в роки Радянської влади / А. Г. Бабенко, А. А. Міняйло. – Вінниця,
1959. – С. 8; ■ 17 ДАВіО. – Ф. Р-1941. – Оп. 1. – Спр. 15. – Арк. 4 зв.; ■ 18 ДАВіО. – Ф. Р-1941. – Оп. 1. – Спр. 14. – Арк. 26, зв. – 27;
■ 19 ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 2. – Спр. 1050. – Арк. 23; ■ 20 ДАВіО. – Ф. Р-1941. – Оп. 1. – Спр. 14. – Арк. 6 зв. – 11; ■ 21 ДАВіО. –
Ф. Р-1941. – Оп. 1. – Спр. 13. – Арк. 89; ■ 22 ДАВіО. – Ф. Р-1941. – Оп. 1. – Спр. 13. – Арк. 92; ■ 23 ДАВіО. – Ф. Р-254. – Оп. 1. –
Спр. 249. – Арк. 10; 24; ■ 24 ДАВіО. – Ф. Р-254. – Оп. 1. – Спр. 27. – Арк. 120; ■ 25 ДАВіО. – Ф. Р-1941. – Оп. 1. – Спр. 13. – Арк. 4;
■ 26 ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 2. – Спр. 1000. – Арк. 107; ДАВіО. – Ф. П. 1. – Оп. 1. – Спр. 1542. – Арк. 7; ■ 27 ЦДАВО України. –
Ф. 166. – Оп. 2. – Спр. 1050. – Арк. 27 зв.; ДАВіО. – Ф. Р-1941. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 82, 112; ■ 28 ДАВіО. – Ф. Р-1941. – Оп. 1. – Спр. 1. –
Арк. 112; ■ 29 ДАВіО. – Ф. Р-1941. – Оп. 1. – Спр. 1 – Арк. 21; ■ 30 ДАВіО. – Ф. Р-1941. – Оп. 1. – Спр. 10. – Арк. 21; ■ 31 Поділля
в період відбудови народного господарства (1921–1925 рр.) : зб. док. і мат. – Вінниця, 1959. – С. 101; ■ 32 ДАВіО. – Ф. Р-1941. –
Оп. 1. – Спр. 15. – Арк. 2 зв. – 3; ■ 33 ДАВіО. – Ф. Р-1941. – Оп. 1. – Спр. 15. – Арк. 58; ■ 34 ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 2. –
Спр. 1050. – Арк. 24; ■ 35 ДАВО. – Ф. Р-1941. – Оп. 1. – Спр. 15. – Арк. 61; ■ 36 Нестеренко В. А. «Червоний ректор» Ф. А. Кондрацький
// Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Т. 7. – Кам’янець-Подільський, 2006. – С. 158; ■ 37 Суровий А. Ф. Вінницький
інститут народної освіти (1920-ті рр.) // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Т. 10. – Кам’янець-Подільський, 2007. –
С. 300; ■ 38 ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 2. – Спр. 1050. – Арк. 23; ■ 39 ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 2. – Спр. 1050. – Арк. 2;
■ 40 Суровий А. Ф. Вінницький інститут народної освіти (1920-ті рр.) // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Т. 10. –
Кам’янець-Подільський, 2007. – С. 304; ■ 41 Комарніцький О. Б. Студентство Вінницького інституту народної освіти у першій половині 20-х рр. ХХ ст.; ■ 42 ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 4. – Спр. 619. – Арк. 115; ДАВіО. – Ф. Р-1941. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 11;
■ 43 Суровий А. Ф. Вінницький інститут народної освіти (1920-ті рр.) // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Т. 10. –
Кам’янець-Подільський, 2007. – С. 304; ■ 44 ДАВіО. – Ф. Р-1941. – Оп. 1. – Спр. 47. – Арк. 151; ■ 45 ДАВіО. – Ф. Р-1941. – Спр. 5. – Арк.
109 зв.; ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 4. – Спр. 619. – Арк. 83; ■ 46 Прокопчук В. С. Кондрацький Франц Андрійович – ректор
Кам’янець-Подільського інституту народної освіти. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – С. 10; ■ 47 ЦДАВО України. –
Ф. 166. – Оп. 2. – Спр. 1050. – Арк. 101; ■ 48 ДАВіО. – Ф. Р-1941. – Оп. 1. – Спр. 9. – Арк. 117; ■ 49 ДАВіО. – Ф. Р-1941. – Оп. 1. – Спр. 11. –
Арк. 2–3; ■ 50 ДАВіО. – Ф. Р-1941. – Оп. 1. – Спр. 12. – Арк. 95; Спр. 13. – Арк. 97 зв.; ■ 51 ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 4. – Спр. 619. –
Арк. 83 зв.; ■ 52 ДАВіО. – Ф. Р-1941. – Оп. 1. – Спр. 9. – Арк. 110 зв.; ■ 53 ДАВіО. – Ф. Р-1941. – Оп. 1. – Спр. 9. – Арк. 110 зв., 114;
Спр. 5. – Арк. 110 зв.; ■ 54 ДАВіО. – Ф. Р-1941. – Оп. 1. – Спр. 9. – Арк. 110–110 зв.; Спр. 14. – Арк. 27 зв.; Спр. 45. – Арк. 54, 63; Спр. 5. –
Арк. 71; ■ 55 ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 4. – Спр. 619. – Арк. 8 зв.; ДАВіО. – Ф. Р-1941. – Оп. 1. – Спр. 5. – Арк. 110; ■ 56 ДАВіО. –
Ф. Р-1941. – Оп. 1. – Спр. 5. – Арк. 110; ■ 57 ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 4. – Спр. 619. – Арк. 6; ДАВіО. – Ф. П–1. – Оп. 1. –
Спр. 1612. – Арк. 4; ■ 58 ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 2. – Спр. 1050. – Арк. 23 зв.; ДАВіО. – Ф. Р-1941. – Оп. 1. – Спр. 5. – Арк.
109 зв. – 110; ■ 59 ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 4. – Спр. 619. – Арк. 83; ДАВіО. – Ф. Р-1941. – Оп. 1. – Спр. 9. – Арк. 110 зв.;
■ 60 Суровий А. Ф. Підготовка учительських кадрів на Поділлі в 1920-х роках // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. –
Кам’янець-Подільський, 2002. – Т. 2. – С. 57–71; ■ 61 ДАВіО. – Ф. Р-1941. – Оп. 1. – Спр. 9. – Арк. 137–137 зв.

20

В ЕПОХУ РЕОРГАНІЗАЦІЙ

(1930-ті рр.)

Д

окументів, які б всебічно висвітлювали
життя історичного факультету в 1930-х рр., в Державному архіві Вінницької області, на жаль, не збереглося. Швидше за все вони були втрачені у роки
війни. Тому цей період доводиться висвітлювати за
мізерними матеріалами фондів Вінницького обкому компартії України. Зрозуміло, що в них майже
нічого не говориться про навчальну роботу, програми курсів і реальне студентське життя. Проте

Приміщення педінституту в Мурах, 1932–1943 рр. (1935 р.)

Гібер Яків Абрамович,
директор інституту у 1930–1933 рр. (1937 р.)

в кожному протоколі партзборів інститутського
осередку йдеться про боротьбу з класовими супротивниками, лівими і правими «уклоністами»,
«ворогами народу» і хліборобами-«куркулями».
Однак у малоосвіченій країні з кожним роком
зростала потреба в учительських кадрах. Це було
зумовлено, зокрема, постановою про здійснення
загального обов’язкового початкового навчання
і розширення мережі загальноосвітніх шкіл, дошкільних і позашкільних закладів.
Уряд республіки прийняв ухвалу про створення в Україні інститутів соціального виховання
(ІСВ) з трирічним терміном навчання, в які перейменували всі колишні ІНО. Згідно з постановою РНК УСРР від 11 серпня 1930 р. такий вищий
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годин (224 — для табірних зборів, 226 — політгодин та гурткової роботи, 3854 — навчання
і 1232 — педпрактики).
Студентський колектив випускав два стінних часописи —
«Ленінським шляхом» і «За куль
турну революцію». Ставилося
завдання випускати і курсові
стінгазети, покращити їхній
зміст та зовнішній вигляд.
У 1931 р. на перший курс історико-економічного відділення було зараховано 63 студенти,
з них з Вінницького робітфаку — 27, з Тульчинського — 13,
робітників — 8, наймитів — 4,
Студентська картка робітфаківця
Вінницького інституту соціального виховання
колгоспників — 34, звільнених
від єдиного сільгоспподатку —
навчальний заклад почав діяти у Вінниці на базі 15, середняків — 1, одноосібників — 3, службовпедтехнікуму. Його директором став Я. А. Гібер ців — 1, партійців — 3, комсомольців — 25, українців — 54, євреїв — 6, росіян — 2, інших — 1 2.
(заступник — О. Коцюба).
У липні 1933 р. інститути соціального вихо- Відбулося два набори до інституту і робітфавання були реорганізовані в педагогічні з чоти- ку — осінній і весняний. У ці роки, відповідно
рирічним терміном навчання. З вересня 1935 р. до партійних директив, молодь непролетарськоВінницький інститут соціального виховання став селянського походження до вищих навчальних
учительським інститутом з дворічним терміном закладів не приймалася. Шлях до вищої школи
навчання, маючи два факультети: фізико-матема- також закривався, незалежно від рівня підготовтичний і гуманітарний (спеціальності «мова і літе- ки, вихідцям з колишніх «панівних класів», духовенства, учасникам білогвардійського руху, армії
ратура», «історія»).
У 1931 р. на навчання було прийнято 150 осіб УНР й інших антибільшовицьких формувань
(з них 22 — історики): на денну форму — 120, на 1917–1920 рр.
вечірню — 30. До інституту
було переведено 240 студентів
2-го і 3-го курсів педтехнікуму.
Функціонувало чотири відділення:
історико-економічне,
агробіологічне, мовно-літературне, техніко-економічне. Навчання спочатку відбувалося
в будинку на сучасній вулиці
М. Грушевського, а в 1932 р. інститут отримав триповерховий
будинок ко
лишньої гімназії
1
в «Мурах» .
Навчальний рік на початку
30-х рр. скла
дав
ся з 32 декад,
2 з яких припадали на виробничі екскурсії. Робочий день тривав 7 годин, декада охоплювала
Студентська картка слухача Вінницького інституту соціального виховання
56, а весь цикл навчання — 5040
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Професор кафедри історії
Зінчук Даміан Арсенович
(1881–? рр.) у 30-х роках ХХ ст.

Партбюро в 1936 р. змушене було визнати наслідки цього класового підбору: «На курсах істориків багато студентів мають дуже низьку під-

готовку, а їх восени прийдеться випускати і вони
будуть виховувати дітей. З них історики будуть
досить погані, а тому дирекції потрібно виключати з інституту тих, хто не відповідає своєму призначенню»3.
Існували певні проблеми з набором, тому зі
студентів формували «вербувальні бригади», які
агітували молодь у селах і містах області вступати
до інституту. Були організовані виїзди викладачів
у райони для проведення бесід з випускниками.
Міська молодь не дуже шанувала педагогічну освіту. У 1937–38 н. р. в інституті навчалося лише 5 осіб
з Вінниці. Вважалося за успіх, що в 1941 р. вступило 40 городян 4. Більшість вступників подавала
документи на фізико-математичний і мовно-літературний факультети. Тільки у 1939 р. за кількістю абітурієнтів історичний факультет перевищив
фізико-математичний.
Студенти жили за складних життєвих обставин. Партійці проводили «широку роботу по популяризації та набору студентів до студентської
комуни (побутової)» і намагалися «не допускати
товаришів, які можуть ії розкласти»5. В першій половині 1930-х рр. студенти отримували лише хлібні
картки. Завідуючого студентською їдальнею за махінації з харчами зняли з роботи і віддали до суду6.
Голодомор 1933 р., що його переживав народ
України, не оминув і студентів та викладачів. Нерідко студенти змушені були залишати навчання.

Їдальня інституту,
1936 р.
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3-й випуск Вінницького інституту соціального виховання, 1933 р.

Різко погіршився життєвий рівень викладачів.
Студентські лави косив тиф. Навчальні приміщення, гуртожитки по вулиці Гоголя, 19 і Нагорній, 11
(на Старому місті) не опалювалися, в них часто
було відсутнє освітлення і окріп для чаю.
Письменник Кузьма Гриб, який тоді вчився
в інституті, свідчить у своїх спогадах: «То були
страшні, невимовно голодні дні юності. Я нічого
не їв по три дні. Понуривши голову до землі, ходив
у парку навкруги клумби, де в’янули сальвії, опускали голови жовті купчаки. В голові шуміло, живіт
підтягнувся так, що вже сісти було важко»7.
Не оминули викладачів та студентів і безпідставні репресії. Взагалі-то вони ніколи й не припинялися з часів «червоного терору» 1918–1920 рр.,
із тією тільки різницею, що на початку 1930-х рр.
лише позбавляли можливості навчатися чи працювати, а в роки Великого терору (1937–1938 рр.)
кидали до в’язниці й розстрілювали. Достатньо
було припуститися вчинку й висловити свою думку, яка не збігалася з «Коротким курсом історії
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ВКП(б)», щоб зазнати репресій. Прикладів цього
було чимало.
Студентка другого курсу Шмідт, яка в 1931 р.
відвідала костьол, була негайно відрахована. Знищення українського селянства, що відбувалося на
селі на початку 30-х рр., викликало невдоволення
серед викладачів та студентів. Так, навесні 1931 р.
студент Сергієвський, виступаючи перед однокурсниками, заявив, що класової боротьби на селі
немає і партії не слід втручатися у справу колективізації та вести боротьбу з куркулем. Проти колективізації виступив і професор Добринченко, за що
його було негайно звільнено з роботи 8.
Бюро партосередку інституту розглянуло питання про «правоопортуністичну вилазку з боку
Павлюка, Струтинського і Сугака», студентівпершокурсників історико-економічного відділу.
Струтинський говорив: «Хлібозаготівельні плани
в колгоспах нереальні». Сугак вважав, що «плани
м’ясозаготівель непосильні і призведуть до зменшення тваринництва». Павлюк відверто заявляв,

ВІД ВИТОКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Комсомольський
актив інституту,
1935 р.

Випускна віньєтка Вінницького педагогічного інституту, 1935 р.

25

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ І ПРАВА ВДПУ
що «міліція й представники забирають хліб поголовно у всіх незаможників». З робітфаку було відраховано й студента Білостенюка, який заявив, що
«партія й уряд не поліпшили становища селянства,
а навпаки — погіршили» 9.
Заради історичної правди слід зауважити, що
студентів-істориків залучали до хлібозаготівельних кампаній і розкуркулення. За інститутом було
закріплене село Хижинці Вінницького району, де
вони брали участь у антиселянських акціях 10.
На пленумі міського комітету КП(б)У 1932 р.
констатувалося: «Студент, комсомолець Сірий заявляв, «що партія взяла непосильні темпи в будівництві соціалізму в СРСР». Студентство гостро засудило цей виступ. Сірого виключено з інституту.
Доцент історії Кудрявець зі своїм асистентом Симаковичем припустили антиленінське тлумачення
історичних подій і фактів. Ці збочення було виправлено (викладачів звільнено, а пізніше репресовано), мобілізовано на боротьбу з ними як парторганізацію, так і лектуру та студентство» 11.
Карали студентів і за анекдоти або жарти з єврейської тематики. Їм чіпляли тавро антисеміта й
виганяли з навчання. За «антисемітську вилазку»

в 1933 р. виключили з інституту студентку І курсу
Максимчук і студента ІІ курсу Гнатюка 12.
Студентів безперервно примусово «тягли» на
різні мітинги з нагоди викриття «троцькістів-терористів», «Блоку українських націоналістичних
партій», «Українського центру білогвардійців-терористів», «Націоналістично-терористичного цент
ру», «Блоку українських терористичних груп»,
«Антирадянського паралельного троцькістського центру» тощо. І, безумовно, в педагогічному
інституті органи ГПУ, згодом НКВД знаходили
агентів міфічних антирадянських організацій.
З 9 березня по 19 квітня 1930 р. в Харкові відбувався судовий процес у справі «Спілки визволення України» (СВУ) — на лаві підсудних
опинилися найкращі представники української інтелігенції: віце-президент Всеукраїнської Академії
наук (ВУАН) С. О. Єфремов (в минулому — активний діяч Центральної Ради), науковий співробітник
ВУАН А. В. Ніковський (міністр закордонних справ
уряду УНР), академік М. Є. Слабченко, донька ві
домого українського письменника М. Старицького М. Старицька-Черняхівська та ін. Серед 45 підсудних був Валентин Дмитрович Отамановський,

Студенти четвертокурсники складають залік з історіографії лектору, директору інституту Т. О. Купріянову.
Присутні декан факультету Т. М. Штульберг, секретар Вінницького обкому КП(б)У В. Чернявський, червень 1937 р.
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більш активної та інтелектуальної частини нації
і моральне розтління тих, кого терор не торкнувся.
Було звільнено з роботи й заарештовано директора інституту Я. А. Гібера і заступника О. Коцюбу.
Недовго протримався на цій посаді новий директор І. Р. Малий, призначений у 1933 р. Його було заарештовано в 1935 р., а згодом, у 1937 р., ув’язнено
і призначеного на його місце Т. О. Купріянова (викладав політекономію на факультеті). Їх без будьяких підстав було звинувачено в «належності до
української націоналістичної антирадянської організації» 17 і розстріляно.
Ці та інші арешти, з одного боку, призвели
до зниження науково-педагогічного рівня викладацьких кадрів, а з іншого — посилили підо
зрілість, заполітизованість інститутського і факультетського життя, через що будь-хто міг бути
звинувачений у антирадянських настроях і діяльності та репресований.
Серед інших 23 серпня 1937 р. було заарештовано декана історичного факультету Тетяну Мар-

Малий Іван Романович, директор інституту
в 1933–1935 рр. (1935 р.)

«керівник Вінницької філії «СВУ». Випускник Віденського університету, талановитий історик, він
справді очолював у Вінниці філію, але не вигаданої
ДПУ «СВУ», а Всенародної бібліотеки при Академії
наук України, а також керував «науково-краєзнавчим Кабінетом виучування Поділля» і читав лекції
студентам 13.
У 1936 р. пильні чекісти з’ясували, що «історик Прозоров належав до ленінградського контрреволюційного центру 1926–1927 рр.» 14. Його було
звільнено з роботи і арештовано. В цьому ж році
викрито «авантюриста і контрреволюціонера, викладача всесвітньої історії Погребинського»15. Такі
каральні акції призвели до того, що зовсім не викладалася стародавня історія, історія середніх віків, нова історія та історія залежних колоніальних
народів. Не вистачало «лектури» на 1130 годин 16.
Терор 1937–1938 рр. охопив усі нації та соціальні групи тодішнього СРСР. Головним наслідком
масових репресій було фізичне винищення най-

Купріянов Терентій Омелянович,
директор інституту, 1935–1937 рр. (1935 р.)
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ківну Штульберг як «учасницю антирадянської
націоналістичної терористичної організації». Вся
ії «вина» полягала в тому, що вона була дружиною
раніше заарештованого голови Вінницького обл
виконкому О. Л. Триліського. Так трапилося, що
свідком її допитів став колишній студент-історик,
а перед арештом директор СШ № 1 О. М. Трачук,
якого теж заарештували і катували. Він вижив,
був реабілітований і в часи незалежності написав
книгу спогадів «Жертва і свідок більшовицького
раю»18. Він згадує: «…Навпроти, в такому ж кабінеті, двері також відчинено, але так, щоб я, позираючи на ті двері, не міг бачити, хто там в цей час
перебуває.
І ось звідти чути гуркіт. Лайку, несамовитий
жіночий зойк, тяжкі ридання впереміжку зі словами: «Я нічого не знаю, я не підпишу. За що ви мене
б’єте?» Потім коротка пауза — і знову страшний жіночий зойк, він посилювався…
Мій мучитель безперервно смоктав цигарку,
мовчав і тільки спідлоба поглядав на мене. А тим
часом сусіди завзято «працювали», добиваючи
свою жертву. Вона вже не могла кричати, тільки
тяжко стогнала.
Голос її, спотворений болем, але я його впі
знав: Тетяна Марківна Штульберг! Вона працювала заступником директора Вінницького педінституту, коли я в ньому навчався на історичному

Випускна віньєтка
історичного
факультету, 1937 р.
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факультеті. Партійна організація об’єднувала
викладачів і студентів, і ми, студенти, часто зустрічалися із Тетяною Марківною у справах,
пов’язаних з виконанням різних партійних та
громадських доручень. Хоч вона обіймала таку
високу посаду, а ще й була дружиною голови обл
виконкому Триліського, проте не відзначалась
зазнайством. Це була висококультурна, проста
і славна людина» 19.
Виїзна сесія військової колегії Верховного
Суду Союзу РСР присудила Т. М. Штульберг як
«учасницю антирадянської націоналістичної терористичної організації до тюремного ув’язнення
терміном на десять років, з позбавленням політичних прав на п’ять років, з конфіскацією всього
належного їй майна. Термін тюремного ув’язнення
рахувати з 23 серпня 1937 р. Вирок остаточний
і оскарженню не підлягає» 20. На жаль, ми не знаємо, чи вдалося їй повернутися живою з далеких
північних таборів.
Під час аналізу наявних документів за 1930-ті рр.
складається враження, що викладацький склад
факультету декілька разів оновлювався. Якщо в
1935 р. партвнески в інституті сплачувало 27 осіб,
то у 1937 р. — тільки 12 21. Викладачі просто боялися викладати деякі курси: історію України, історію ВКП(б), політекономію. Так, історію України
почергово читали Бойко, Петренко, М. М. Пав-
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У студентському
гуртожитку, 1937 р.

люченко (заарештовані), Красовський (самогубство), Крамаренко, Р. Малий. Викладача Зінченка
не врятувало й викладання середньовічної історії — арештували. Коли в 1938 р. до педінституту
прибув працювати випускник Ленінградського
педінституту ім. Герцена М. З. Жук, у нього склалося враження, що «інститут голий». Тобто майже всі викладачі були репресовані. Це і не дивно,
адже міськком КП(б)У вважав, що до інституту
«в останні роки прибуло більше десятка шпигунів,
бандитів і націоналістів» 22.
На місце звільнених і арештованих викладачів
приходили нові кадри з колишніх випускників факультету. Так, в інституті в 1940 р. почав працювати його вихованець Лука Микитович Бабійчук. Він
народився в селі Велика Джугастра Крижопільського району Вінницької області. У 1927–1929 рр.
заочно навчався в Тульчинському педагогічному
технікумі і одночасно завідував початковою школою в Балтському районі (нині Одеська область).
На 1931–1935 рр. припадають роки оволодіння фахом вчителя-історика у Вінниці. З 1935 р. до червня
1940 р. очолював середню школу в селі Вендичани
Могилів-Подільського району, після чого був відряджений на курси викладачів марксизму-ленінізму при ЦК КП(б)У до міста Києва. З вересня 1940 р.
і до початку війни працював викладачем основ
марксизму-ленінізму в своїй alma-mater 23.
Місцеві єжово-беріївські поплічники з обласного управління НКВС ставили тенета і на

студентську молодь. Зачіпкою для арешту могло
стати будь-що. Наприклад, 7 лютого 1937 р. було
заведено справу на студентів ІІІ курсу істфаку
Миколу Бородая і Миколу Ковальова, уродженців села Рачки (з 1939 р. — Кірове) Немирівського
району, які мешкали на одній квартирі. Їх звинуватили в злочинах, передбачених статтею 54–10
ч. 1 КК УСРР. Вся їхня вина полягала в тому, що
«на початку 1936 р. Ковальов приніс в аудиторію

Протокол допиту Ковальова М. І., 1937 р.
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Учасники
музичного гуртка
струнних інструментів,
1938 р.

підручник з історії України націоналістичного
характеру і звернувся до лектора Петренка, якого вже викрили й арештували як троцькіста, з
питанням про можливість використання цього
посібника. Це було в присутності всіх студентів
і тому Петренка відповів, що цим підручником
можна користуватися, проте треба критично
підходити до викладеного матеріалу, але краще
було б цей підручник знищити. Ковальов тоді ж
його і спалив. Ковальов користувався у Петренка
особл ивою увагою і завжди отримував самі кращі оцінки» 24. Молоді подоляни згинули в мороці
ГУЛАГУ.
За «антирадянські настрої» у 1937 р. репресовано студентів-істориків ІІІ курсу В. Дольчука,
Т. Сича, Г. Троць 25.
19 листопада 1937 р. кулю в потилицю отримав на подвір’ї Вінницького обласного управління
НКВС й галичанин Петро Козак, який у свій час служив в УГА, був амністований і залишився на Поділлі вчителювати. Вже закінчував інститут, коли за
ним прийшли. Студента звинуватили в тому, що,
«працюючи вчителем в селі Лісничому Бершадського району, проводив контрреволюційно-націоналістичну пропаганду серед вчителів за самостійну
Україну, вихваляв фашистський лад в Польщі» 26.
Вісім років сибірських таборів отримала студентка ІІ курсу Супруненко-Шереховська за те, що
«не повідомила органам про контрреволюційну діяльність «ворога народу», свого чоловіка (зав. відділом пропаганди Вінницького обкому КП(б)У)» 27.
Вона вижила і в 1956 р. залишилася на поселенні
в Казахстані.
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Молодь заохочували до обмовляння. Студенти
змушені були оббріхувати не лише викладачів, а й
один одного, звинувачуючи товаришів у тому, що
вони — діти ворогів народу, мають ворожі погляди
і їх треба виключати з інституту 28.
У 1938 р. навчальний заклад знову стає педагогічним, але вже імені Миколи Островського, яке
було присвоєно постановою ЦВК і Раднаркому
УРСР від 4 квітня 1937 р.
Було проведено перший набір на історичний
факультет педінституту. Абітурієнти складали історію СРСР, географію, математику (усно і письмово), фізику (усно), російську літературу (усно
і письмово), українську літературу (усно і письмово) — всього 9 екзаменів.
Проте абітурієнти часто-густо були ображені поганою організацією вступних екзаменів. Так,
екзамен з фізики мав розпочатися 10 серпня о 9-й
годині, а почався лише о 20-й годині і тривав до 2-ї
години ночі. Вже наступного дня вступникам довелося складати екзамен з математики. Крім того,
директора інституту звинувачували у відсутності
контролю за санітарними умовами в гуртожитку,
де мешкали вступники. Зазначалося, що там повно
бруду та блощиць. Через це вступники вночі не можуть відпочивати 29.
На першому курсі історичного факультету
було створено дві академічні групи. В групі «А»
старостою було призначено Мельника, в групі
«Б» — Товкань. Студенти у вільний час могли відвідувати наукові товариства: войовничих матеріалістів-діалектиків, войовничих безвірників, істориків-марксистів, краєзнавців 30.
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М. З. Жук, викладач історії, помічник декана
історичного факультету, 1938–1949 рр. (1939 р.)
Литвинов Яків Каленикович,
директор інституту в 1937–1941 рр. (1938 р.)

Директором інституту в 1937 р. Наркомат
освіти УРСР призначив Якова Калениковича Литвинова. Деканом факультету історії був
М. Б. Рубін. Напередодні Великої Вітчизняної
війни деканат історичного факультету очолював
Степан Савович Марченко. Викладачі: історії
СРСР — М. З. Жук, був помічником декана; історії України — Р. Малий; нової історії — А. І. Каневський; історії середніх віків — кандидат історичних наук П. Д. Чирикін, О. Ф. Пиж; історії
стародавнього світу — М. Б. Рубін, був завпедом
інституту; педагогіки — М. М. Волокитіна; політекономії — Г. І. Вержиківський; основ марксизму-ленінізму — Д. П. Малий; психології —
М. Я. Мишко; російської літератури — кандидат
філологічних наук Г. Л. Пустинников; української
літератури — Г. П. Кочур; військової справи —
воєнруки В. О. Кизима і Г. Ф. Мойсіді; фізкультури — Карманов.
Ще з 1936 р. в усіх вищих навчальних закладах
запроваджували студентський квиток та матрикул
(залікова книжка) єдиного взірця. Відповідно до

М. З. Жук (1908 р. н.), 2012 р.
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Автобіографія викладача історії М. З. Жука

постанови РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 10 березня
1938 р., починаючи з 1939 р., було встановлено чотири ступені оцінок успішності студентів: «незадовільно», «посередньо», «добре», «відмінно»31.
У 1939–40 н. р. досягнення в оволодінні знан
нями виглядали наступним чином: загальна кількість студентів — 176; вчилися на «відмінно» — 12;
«добре» — 38; «посередньо» — 90; «незадовільно» — 34.
За перший семестр наступного навчального року
успішність виглядала таким чином: загальна кількість
студентів — 268; вчилися на «відмінно» — 39; «доб
ре» — 80; «посередньо» — 122; «незадовільно» — 27.
У вересні 1940 р. було проведено загальноінститутські диктанти, які виявили низькі знання
з мов. З 257 студентів-істориків, які писали конт
рольні завдання, 158 отримали незадовільні оцінки з української мови і 77 — з російської 32. Тому
дирекцією було введено додаткові години для вивчення російської та української мов і збільшено
кількість консультацій з цих предметів.
Для заохочення студентів до навчання партійний і комсомольський осередки ініціювали укладання договорів на соцзмагання між групами, курсами та окремими студентами.
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У 1938 р. студенти отримували стипендію: на
першому курсі — 135 крб. на місяць; на другому —

І. С. Бельченко — викладач історії, 1939 р.
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Пам’ятна випускна віньєтка
робфаку педагогічного
інституту, 1939 р.

175; на четвертому — 200. Для порівняння: заробіт
на плата директора інституту становила 850 крб.,
декана — 467 крб. Харчувалися за талонами. Талон
на обід коштував 1 крб. 50 коп.
Перед початком Другої світової війни продо
вольче становище знову погіршилося: запровадили
карткову систему, викладачі отримували мізерний
пайок, погано було із хлібом. За місяць до нападу
Німеччини з історичного факультету зняли 4 сти
пендії для незабезпечених.

Радянський уряд постановою від 2 жовтня
1940 р. встановив плату за навчання у вищих нав
чальних закладах, що стало причиною відрахуван
ня частини студентської молоді через її неспро
можність платити. З інституту було відраховано
330 студентів. Перевелося з інших 116. На 1 квітня
1941 р. навчалося 919 осіб 33.
Навчальних аудиторій у приміщенні в Мурах
не вистачало, і тому істфак навчався в другу зміну.
В 1941 р. історикам передали будівлю середньої
школи № 15. Педпрактику студен
ти ІІІ курсу проходили в СШ № 2
з 19 жовтня по 1 грудня.
Навчання в передвоєнні роки
було надзвичайно мілітаризоване.
Студенти факультету в 1939–40 н. р.
оволодівали необхідними умін
нями, щоб стати ворошилівськи
ми стрільцями, пістолетчиками,
інструкторами стрілецької підго
товки,
бійцями-рукопашниками,
інструкторами ППХО (протиповіт
ряна і хімічна оборона), інструк
торами ГПО (готовий до праці
і оборони). У 1940–1941 н. р. діяли
відповідні гуртки: ГПО, ворошилів
Студенти Вінницького педагогічного інституту
ських стрільців, кулеметників, мо
на військових заняттях, 1940 р.
тоциклістів, ППХО, пістолетчиків,
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Випускники Вінницького
педагогічного інституту
ім. Миколи Островського,
травень 1940 р.

медсестер запасу, радистівоператорів. Відбували
ся походи в протигазах та «сталінські естафети».
На засвоєння таких важливих у педагогічному
інституті навчальних дисциплін, як педагогіка та
психологія, відводилося лише по 60 годин, в той
час як на військову підготовку — 200 годин.
Відвідування цих гуртків було обов’язковим для
студентів і викладачів. 5 квітня 1941 р. бюро Вінниць
кого міському КП(б)У оголосило догану викладачам
історичного факультету М. Б. Рубіну і П. Д. Чирикіну
за невідвідування військових занять 34.

У таких складних і драматичних умовах пра
цювали колектив викладачів і студентів. У 1935–
1936 рр. були суттєво перероблені навчальні пла
ни: скорочено кількість дисциплін, переважно
загальноосвітніх, збільшено кількість годин для
спеціальних предметів, додатково до загальної пе
дагогічної практики додавалася практика за спеці
альністю, запроваджувалися державні іспити.
Курс основ марксизмуленінзму, на засвоєн
ня якого було виділено 192 години теоретичного
курсу та практичних занять, викладався впродовж

Диплом випускника
історичного факультету
Вінницького державного
учительського інституту,
батька Героя Радянського
Союзу П. А. Матієнка, 1941 р.
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відведене на засвоєння
в другому і третьому
семестрах фахових дис
циплін — стародавньої
історії (220 год.), історії
середніх віків (120 год.),
історії Ук
раїни (120
год.).
Чимало студентів
факультету успішно по-
єднували навчання в ін
ституті з викладацькою
та виховною роботою
в школах, технікумах,
робітфаках, різних кур
сах і гуртках. Обо
в’яз
ковою була участь у шеф
ській роботі в колгоспах,
Комітет комсомолу Вінницького педінституту, травень 1941 р.
праця в підсобному гос
подарстві ін
ституту, на
трьох семестрів. Він мав забезпечити знання марк будівництві гуртожитків, благоустрої міста. Завдя
систсько-ленінської ідеології, оскільки радянська ки виїздам бригад студентської молоді в селах від
система визначала школу головним знаряддям ко бувалися культурно-масові заходи.
Активно готувалися студенти і до свята за
муністичного виховання молоді, і педагогічні кад
ри мали бути цілковито пройняті духом більшо кінчення навчального року, на якому преміювали
кращих студентів, заслуховували виступи дирек
вицької партії 35.
Історію СРСР студенти-історики вивчали тора, секретаря комсомольської організації, голови
упродовж трьох семестрів. Як позитивний момент профкому. Наприкінці червня 1937 р. на студент
потрібно відзначити доволі значне навантаження, ське свято прибули голова облвиконкому Трилісь

Випускна віньєтка
історичного факультету,
1941 р.
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кий, секретар міського партійного комітету Левін
зон, секретар обкому ЛКСМУ Медовий, завідувач
обласного відділу народної освіти Подольський
(всі пізніше розстріляні як «вороги народу»)36. Піс
ля цього виступили колективи художньої самоді
яльності. У другій половині дня на березі р. Пів
денний Буг відбувалися спортивні змагання, ігри,
а ввечері — масове студентське «гуляння»37.
У 1941 р. педагогіч
ний і учительський ін
ститути існували одно
часно під керівництвом
одного директора — Я. К. Літвінова. Останні
ми перед вій
ною викладачами і співробітника
ми історичного факультету були М. Б. Рубін —
завідувач педагогічною частиною інституту;

С. С. Марченко — декан; М. З. Жук — помічник
декана; лектори — І. С. Бельченко; Є. В. Купчинець
ка, Е. Г. Кессельбренер, Я. П. Зінчук, Г. С. Марголін,
В. Ф. Рубаник, І. І. Ванін, М. Я. Мишко, О. Ф. Пиж;
керівники військової підготовки — В. О. Кизима
і Г. Ф. Мойсіді; секретар партбюро — Д. Н. Кейсер;
секретар комітету ЛКСМУ — А. Ф. Яценко; голова
профкому — Б. А. Буяльський; лаборант кабінету
марксизму-ленінізму — Б. І. Вайнер; лаборант —
К. М. Розенцвіт.
Під вибухи бомб з німецьких літаків дипломи
отримали 60 випускників, яким замість викладан
ня історії у школі довелося скуштувати гіркого хлі
ба війни.

■ 1 90 років Вінницькому державному педагогічному університету імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2002. – С. 12;
■ 2 ДАВіО. – Ф. П. 292. – Оп. 1. – Спр. 4. – Арк. 62; ■ 3 ДАВіО. – Ф. П. 292. – Оп. 1. – Спр. 32. – Арк. 26; ■ 4 ДАВіО. – Ф. П. 136. –
Оп. 6. – Спр. 19. – Арк. 70; ■ 5 ДАВіО. – Ф. П. 136. – Оп. 6. – Спр. 19. – Арк. 70: ■ 6 ДАВіО. – Ф. П. 292. – Оп. 1. – Спр. 4. – Арк. 35;
■ 7 ДАВіО. – Ф. П. 292. – Оп. 1. – Спр. 8. – Арк. 34; ■ 8 Про Михайла Стельмаха. – К., 1987. – С. 46; ■ 9 ДАВіО. – Ф. П. 87. – Оп. 1. –
Спр. 82. – Арк. 60; ■ 10 ДАВіО. – Ф. П. 87. – Оп. 1. – Спр. 141. – Арк. 109; ■ 11 ДАВіО. – Ф. П. 292. – Оп. 1. – Спр. 4. – Арк. 79;
■ 12 ДАВіО. – Ф. П. 292. – Оп. 1. – Спр. 6. – Арк. 65; ■ 13 ДАВіО. – Ф. П. 292. – Оп. 1. – Спр. 8. – Арк. 40, 52; ■ 14 Вітковський В. На вістрі
часу. Органи державної безпеки України на Вінниччині (Поділлі) 1917–2007 рр. – Вінниця, 2007. – С. 153; ■ 15 ДАВіО. – Ф. П. 292. –
Оп. 1. – Спр. 6. – Арк. 111; ■ 16 Більшовицька правда. – 1937. – 16 серпня; ■ 17 ДАВіО. – Ф. П. 292. – Оп. 1. – Спр. 15. – Арк. 58;
■ 18 90 років Вінницькому державному педуніверситету. – С. 16; ДАВіО. – Ф. Р. 6023. – Оп. 4. – Спр. 6378. – Арк. 1 – 40; ■ 19 Трачук О. М.
Жертва і свідок більшовицького раю. – Вінниця, 2000. – С. 21; ■ 20 Реабілітовані історією. Вінницька область. Книга перша. –
Вінниця, 2006. – С. 595; ■ 21 ДАВіО. – Ф. Р. 6023. – Оп. 4, – Спр. 5079. – Арк. 43; ■ 22 Гареник С. Вищий педагогічний навчальний
заклад у Мурах в 1932–1943 роках // Вінницькі Мури. Погляд крізь віки. – Вінниця, 2011. – С. 399; ■ 23 ДАВіО. – Ф. П. 136. –
Оп. 2. – Спр. 135. – Арк. 1–10; ■ 24 ДАВіО. – Ф. П. 292. – Оп. 1. – Спр. 34. – Арк. 15; ■ 25 ДАВіО. – Ф. Р. 6023. – Оп. 4. – Спр. 32292. –
Арк. 17; ■ 26 ДАВіО. – Ф. Р. 6023. – Оп. 4. – Спр. 5079. – Арк. 7, 17, 27, 38, 42; ■ 27 ДАВіО. – Ф. Р. 6023. – Оп. 4. – Спр. 16677. – Арк. 1–23;
■ 28 ДАВіО. – Ф. П. 292. – Оп. 1. – Спр. 42. – Арк. 36; ■ 29 Більшовицька правда. – 1937. – 23 травня; ■ 30 ДАВіО. – Ф. Р. 6023. – Оп. 4. –
Спр. 4455. – Арк. 1–30; ■ 31 Прищепа О. П. Організація навчального процесу у Ровенському державному вчительському інсти
туті (1940–1941 рр.) // Наукові записки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Вип. ХV. Серія: Історія. – Вінниця, 2009. – С. 124;
■ 32 ДАВіО. – Ф. П. 136. – Оп. 6. – Спр. 19. – Арк. 51; ■ 33 ДАВіО. – Ф. П. 292. – Оп. 1. – Спр. 35. – Арк. 35; ■ 34 ДАВіО. – Ф. П. 136. –
Оп. 6. – Спр. 21. – Арк. 43; ■ 35 Сірополко С. Історія освіти в Україні. – К., 2001. – С. 912; ■ 36 ДАВіО. – Ф. П. 292. – Оп. 1. – Спр. 32. –
Арк. 38; ■ 37 Комарницький О. Б. Партійно-комсомольські осередки студентів Вінницького педвузу у 30-ті рр. ХХ ст.: підтримка
правлячого режиму // Наукові записки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Вип. ХV. Серія: Історія. – Вінниця, 2009. – С. 142.
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У ЧАС СУВОРИХ ВИПРОБУВАНЬ
(1940-ві — 1957 р.)

В

ажкі випробування випали на долю ви
хованців історичного факультету в роки Великої
Вітчизняної війни. Історики педінституту взя
ли активну участь у боротьбі проти нацистських
поневолювачів. Пройшли фронтовими дорогами
викладачі Я. П. Зінчук, М. Б. Рубін, П. Я. Ременяк.
На фронтах війни викладачі й студенти виявили
мужність і героїзм, а випускник факультету 1937 р.
М. Ф. Шварцман був удостоєний звання Героя Ра
дянського Союзу.
Учасниками і організаторами комуністич
ного підпілля та партизанського руху були ви

пускники історичного факультету передвоєнних
років М. С. Парасунько і П. П. Мельник. Комісаром
партизанського загону був П. К. Волинець, який до
війни також навчався на історичному факультеті.
8 травня 1965 р. П. К. Волинцю посмертно присво
єно звання Героя Радянського Союзу. Командиром
партизанського загону був вихованець факультету
передвоєнних років П. Т. Кугай.
Воєнні дії та окупація Вінниччини німець
кими військами завдали значних матеріальних
втрат та руйнувань освітнім установам. В умовах
нацистського режиму представники української

Мойсей Фроймович Шварцман,
випускник історичного факультету 1936 р.,
Герой Радянського Союзу (присвоєно посмертно)

Волинець Петро Каленикович, комісар
Калинівського партизанського загону
імені Леніна, Герой Радянського Союзу
(присвоєно посмертно)
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П. Т. Кугай, командир партизанського загону
у роки Великої Вітчизняної війни

Матієнко Петро Андрійович,
Герой Радянського Союзу
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Оголошення періоду нацистської
окупації про початок занять
у Вінницькому педагогічному
і учительському інститутах.
«Вінницькі вісті», 1941 р.
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Акт комісії про збитки та втрати, завдані нацистськими загарбниками Вінницькому педінституту, 1944 р.

інтелігенції прагнули відновити роботу навчаль 1941 р. розпочалося навчання на трьох факульте
них закладів. Вони сподівалися, що німці опіку тах заочної форми навчання: мовно-літературно
ватимуться духовними інтересами народу. Незва му, історичному та фізико-математичному. Одно
жаючи на тяжкі умови військового часу, тільки часно проводився набір абітурієнтів для вступу на
у Вінниці в першій половині вересня 1941 р. було I курс. На початку 1942 р. в педагогічному інститу
відкрито одну початкову, дві неповно-середні та ті навчалося 525 студентів: на мовно-літературно
десять середніх шкіл. У другій по
ловині 1941–42 н. р. після об’єднання
у місті функціонувало 9 шкіл. У черв
ні 1942 р. було відкрито двокласну
німецьку школу для дітей місцевих
німців.
У щойно відкритих навчальних
закладах працювали вчителі, які сум
лінно ставилися до своєї роботи і не
були байдужі до української історії та
культури. Так, у 78 народних школах
Вінницького гебіту, в яких навчалося
близько 7 тисяч учнів, навчальний
процес забезпечувало 180 вчителів.
Відновив роботу педагогічний
інститут. Його приміщення знаходи
Зруйноване у роки великої Вітчизняної війни приміщення
лися на вулиці Івана Богуна (до вій
педінституту, 1944 р.
ни вул. Володарського). З 1 жовтня
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Післявоєнне приміщення
інституту. Навчальні
аудиторії та помешкання
студентів, 1944–1953 рр.
(нині будинок
по вул. Гоголя, 19)

му факультеті — 200 студентів, на історичному —
85, на фізико-математичному — 40. Відновили своє
навчання у ВНЗ 200 студентів старших курсів. Для
успішної підготовки студентів-заочників до зимо
вої екзаменаційної сесії викладачі інституту що
суботи проводили консультації з історії України,
загальної історії, німецької мови, української мови
та літератури, світової літератури, теорії літерату
ри, психології та педагогіки, елементарної мате
матики та аналітичної геометрії, фізики та вищої
математики.
В інституті діяли курси вивчення німецької
мови. Окрім мови, слухачі вивчали німецьку та
західну літературу, методику викладання німець
кої мови, педагогіку, а також українську мову, лі
тературу та історію України. Восени 1942 р. 230

Приміщення інституту
в 1944–1953 рр. (нині
ЗОШ № 4 м. Вінниці)
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випускників курсів були направлені в школи для
викладання німецької мови, а також влаштовані
перекладачами на підприємства та установи м. Він
ниці та області 1.
Однак добре налагодити навчання в інституті
так і не вдалося. Часто навчальний процес перери
вався через використання навчальних приміщень
для потреб німецьких військових частин та матері
альні труднощі. На початку 1943 р. у зв’язку з при
мусовою трудовою мобілізацією та масовою депор
тацією молоді до Німеччини інститут був закритий.
Після вигнання нацистських загарбників на
вчальні заклади відновлювали роботу. У квітні
1944 р. педінститут розпочав діяльність у примі
щенні середніх шкіл № 7 (тимчасово), а згодом № 4
по вул. Гоголя.
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Слободянюк Давид Сергійович,
декан історичного факультету в 1944–1945 рр. (1941 р.)

Купряшкін Тихін Юхимович,
декан історичного факультету,
1946–1956 рр.

Навчально-виховну роботу на кафедрі історії
Згідно з постановою Ради Народних Комі
сарів УРСР від 24 червня 1944 р. у Вінницькому СРСР і УРСР і загальної історії у перші післявоєн
педагогічному інституті було відкрито три фа ні роки здійснювали викладач історії середніх ві
культети: історичний, мовно-літературний, фі ків Мирон Захарович Жук, викладач нової історії
зико-математичний, а також заочний відділ. На Микола Карлович Якубов, викладачі історії СРСР
трьох факультетах навчалось 252 студенти. Для Соломон Юхимович Глузман, Марія Василівна
підготовки вступни Львова, Олександр Сергійович Сенченко, Наталія
ків були організова Іванівна Хмара, викладач Конституції СРСР Пет
ні короткотермінові ро Трохимович Пацей (до 1946 р. був директором
педагогічного інституту)3, викладач давньої історії
курси.
У цей час дека Михайло Григорович Чернота та інші.
Незабаром повернулися до інституту і почали
ном історичного фа
культету був при працювати на факультеті викладачі Яків Петрович
значений Давид Сер- Зінчук і М. Б. Рубін.
У 1945–46 н. р. факультет поповнили викла
гійович
Слободя
нюк 2. Були створені дачі історії стародавнього світу Фаїна Самійлівна
кафедри історії СРСР Слободянська, викладач Григорій Петрович Кири
і УРСР та загальної ленко, викладач історії СРСР ХІХ ст. Іван Митро
історії, якими від фанович Клімов (до 1948 р. він був заступником
повідно завід ували директора інституту з науково-навчальної робо
Микола Матвійович ти), викладач історії СРСР ХХ ст. Тихін Юхимович
Пацей Петро Трохимович,
Бабляк і Абрам Ілліч Купряшкін, який з 1946 до 1956 р. очолював дека
директор інституту
в 1944–1946 рр.
нат історичного факультету.
Каневський.
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Ткаченко Олександр Михайлович,
директор інституту, 1946–1969 рр.

У наступні роки на кафедрах факультету була
вміло налагоджена робота висококваліфікованих
викладачів з молодими асистентами, кращими ви
пускниками історичного факультету перших піс
лявоєнних випускників, яких залишили працюва
ти на факультеті. Серед них був і Генріх Адамович
Лютворт, який у 1946 р. з відзнакою закінчив істо
ричний факультет.
У 1947 р. на кафедру для викладання істо
рії СРСР і УРСР був прийнятий Іван Опанасович
Пшук, який закінчив аспірантуру Одеського дер
жавного університету. Також в цей час прийшли
викладачі історії СРСР ХІХ ст. Тимофій Павлович
Комарніцький, Лідія Гаврилівна Кузнєцова та інші.
Кафедра історії СРСР і УРСР у перші повоєн
ні роки за своїм науковим складом була найбільш
потужною в інституті. Із 7 кандидатів наук, до
центів, які на той час працювали в інституті, троє
(М. М. Бабляк, І. Т. Клімов і Т. Ю. Купряшкін) були
з кафедри історії СРСР і УРСР.
Доцент Т. Ю. Купряшкін опрацьовував ар
хівні матеріали для хроніки подій у Мордовії у
1905–1907 рр. Активно працював над підготовкою
кандидатської дисертації І. О. Пшук.
На початку 1947–48 н. р. факультет нарахо
вував понад 200 студентів, з них 180 навчались
у педагогічному і 30 — в учительському інституті.

Студенти і викладачі інституту в день виборів до Верховної Ради УРСР, 9 лютого 1947 р.
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Випускна віньєтка
історичного факультету
учительського інституту,
1947 р.

У перші повоєнні роки в інститут прийшли сту
денти-фронтовики. Післявоєнну сесію складали
42 студенти-історики, 66% яких склали екзамени
на «відмінно» і «добре». Як у боях на фронті, так і за
студентською лавою вони самовіддано працювали,
опановуючи знання.
У педагогічному інституті в післявоєнні роки
була поширеною заочна форма навчання. Так, вже
у 1946 р. з 1545 студентів-заочників на історично
му факультеті педагогічного інституту навчалось

237 студентів і 216 — на історичному факультеті
учительського інституту 4.
З кожним роком зростали педагогічні кафедри
факультету, підвищувалися науково-теоретичний
рівень та педагогічна майстерність викладачів.
У 1948 р. І. Т. Клімов залишив факультет і пе
рейшов на роботу до Казанського університету.
З 1948 по 1952 р. М. М. Бабляк одночасно із заві
дуванням кафедри історії СРСР і УРСР працював
заступником директора з навчально-наукової

Студенти на святковій
демонстрації приуроченій
святкуванню річниці
Жовтневої революції
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Оголошення у газеті
«Вінницька правда»
про набір студентів
на 1947–48
навчальний рік

роботи. В 1952 р. Миколу Матвійовича Бабляка
було призначено директором Луцького педагогіч
ного інституту 5.
Дирекція інституту, викладацький колектив
скерували багатоманітне життя навчального за

Виклик на навчальноекзаменаційну сесію
студента-заочника,
1953 р.
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кладу на підвищення фахового рівня підготовки
вчителів. В повоєнні часи існували труднощі щодо
укомплектування окремих кафедр викладачами
з ученим ступенем і званням. Із 59 викладачів пе
дагогічного інституту тільки 20 викладачів ви

ВІД ВИТОКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Наукові записки Вінницького державного
педагогічного інституту ім. М. Островського, 1948 р.

кладали українською мовою. На історичному фа
культеті з 7 викладачів лише двоє читали лекції
українською 6.
Незважаючи на певні труднощі, успішність
студентів-істориків була високою. У другому
семестрі 1947–48 н. р. відмінні оцінки отримали
33,7% студентів факультету. 50 студентів (26%)
склали сесію лише на «відмінно», 63 студенти
(32,1%) — на «відмінно» і «добре». Загалом 58%
усіх студентів історичного факультету склали
сесію без жодної оцінки «задовільно». У груд
ні 1948 — січні 1949 р. успішність на факультеті
складала 98,5%. Добре навчалися студенти Каюк,
Федун, Рабінер, Подзигун, Бондарчук, Яковська,
Татарчук та інші.
Вперше за післявоєнні роки в 1948 р. вступні
екзамени на історичному факультеті були прове
дені за конкурсом. Було подано більше трьох заяв
на одне місце 7. І це незважаючи на те, що працю
вати і навчатись доводилось у важких умовах.
Приміщення середньої школи № 8, де знаходився
історичний факультет, потребувало ремонту 8. Не
вистачало обладнання. Дуже бідною була бібліоте
ка факультету, яка нараховувала ледь більше 2 тис.
примірників книг і журналів.
З травня 1947 р. розпочало свою діяльність
студентське наукове товариство істориків. При

Випускна віньєтка
історичного факультету,
1948 р.
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Викладачі історикофілологічного
факультету

двох кафедрах факультету діяли історичні гуртки,
які налічували більше 20 студентів. З 1947–48 н. р.
на факультеті запрацював кабінет історії СРСР
і УРСР. У науковому гуртку історії СРСР і УРСР
студенти, наприклад, працювали над темами на
ціонально-визвольної війни українського народу

Викладачі історикофілологічного
факультету
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1648–1654 рр., використовуючи при цьому місце
вий матеріал.
Щороку на факультеті відбувалися підсумко
ві наукові конференції студентів і викладачів фа
культету. Кращі роботи студентів-істориків були
опубліковані в «Наукових записках», відзначались

ВІД ВИТОКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Випускна віньєтка заочного відділу історичного факультету педагогічного інституту, 1950 р.

наказом міністра вищої освіти та міністра освіти
УРСР. Студенти факультету під керівництвом ви
кладача-краєзнавця М. Б. Рубіна щороку органі
зовували експедиції з вивчення археологічних та
історичних пам’яток Вінниччини. У 1950 р. експе
диція виявила низку історичних та археологічних
пам’яток у Могилів-Подільському та Яришівсько
му районах, у 1951 р. — у Ситковецькому і Брац
лавському районах, у 1952 р. — у Тростянецькому
і Бершадському районах.
Студенти розвивали свої творчі здібності в лі
тературній і драматичній студіях, колективах ху
дожньої самодіяльності, виступали на вечорах
відпочинку. Діяли спортивні секції, гуртки. Ак
тивну участь студенти факультету брали у міжфа
культетських спартакіадах. Кращими спортсмена
ми істфаку були Грицишин, Андреєв, Булгакова,

Масляєв, Бурштейн, Коломієць та інші, які були
рекордсменами міста й області.
Особлива гордість історичного факультету по
воєнного часу — це його перші майстри спорту, ре
кордсмени країни Альбіна Рутковська — учасниця
Олімпійських ігор у Мельбурні — і Семен Криц
штейн — чемпіон України і світу з легкої атлетики.
Ми пишаємось тим, що вони були випускниками
історичного факультету.
Йшли роки, на зміну викладачам, які з тих чи
інших причин залишали кафедри факультету, при
ходили інші. Навчально-виховну роботу на факуль
теті здійснювали доценти Н. І. Колюшко, І. О. Пшук,
А. І. Каневський, Я. П. Зінчук, Т. Є. Купряшкін та
інші. Тоді ж почали свій педагогічний шлях В. П. Во
ловик, П. А. Мельничук, І. Г. Гавриленко та інші ви
кладачі.

47

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ І ПРАВА ВДПУ

Студенти на перерві, 1960 р.

Кабінет історії і суспільствознавства, 1951 р.
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У 1952–53 н. р. історичний факуль
тет був об’єднаний з факультетом мови
й літератури і отримав назву істори
ко-філологічного. Відповідно змінився
і контингент студентів, який на середи
ну 1950-х рр. вже нараховував близько
тисячі студентів (552 — денна форма
навчання і 442 — заочна).
Велику увагу приділяли на істори
ко-філологічному факультеті науковій
роботі. Над вивченням історії рідного
краю, краєзнавства працювали викла
дачі І. О. Пшук, М. Б. Рубін. На факуль
теті було організовано краєзнавчий
гурток, в якому студенти займались
збиранням і використанням місцевого
матеріалу під час вивчення, зокрема, іс
торії України.
За перше повоєнне десятиліття фа
культет дав путівку в життя сотням учи
телів історії. Чимало з них стали науков
цями, викладачами вищих навчальних
закладів. Серед них — доктори історич
них наук, професори Київського дер
жавного університету ім. Т. Г. Шевченка
брати К. О. Джеджула і А. О. Джеджула,
В. П. Шевчук, доценти вінницьких ви
шів О. О. Хижук, А. А. Мазур, С. Я. Віні
ковецький, В. О. Колісніченко та інші 9.
Крім основної спеціальності, студен
ти інституту набували кваліфікацію
з інших спеціальностей — викладача
креслення, малювання, музики і співів,
фізичного виховання. Для студентів іс
торико-філологічного факультету було
введено факультативний курс «Осно
ви сільського господарства». Майбутні
вчителі історії знайомились із досяг
неннями агротехніки та основами сіль
ськогосподарського машинобудування.
Негативно позначилися на роботі
факультетського колективу сталінськожданівські переслідування діячів на
уки, літератури і мистецтва в післяво
єнні роки. За «ідеологічні збочення» був
звільнений історик Мирон Захарович
Жук. Кілька викладачів пережили вели
ку душевну травму через безпідставні
звинувачення в «українському буржу
азному націоналізмі»10.

ВІД ВИТОКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Збірник наукового студентського товариства, 1957 р.

Автореферат дисертації І. О. Пшука на здобуття
наукового ступеня кандидата історичних наук

Випускна віньєтка
заочного відділу
історичного факультету,
1951 р.
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Випускна віньєтка
історичного факультету
педагогічного інституту,
1952 р.

Випускна віньєтка заочного відділу історичного факультету учительського інституту, 1952 р.
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Бондарчук Іван Афанасійович,
випускник історичного факультету 1952 р.,
кандидат економічних наук, професор,
Герой Соціалістичної праці, 1958 р.

Титульний аркуш курсової роботи з історії, 1953 р.

Викладачі історико-філологічного факультету

51

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ І ПРАВА ВДПУ

Випускна віньєтка історичного факультету педагогічного інституту, 1957 р.

Наукові видання викладачів інституту

52

Однак і в ті непрості часи колектив факультету
загалом успішно виконував свою місію підготовки
учителів. Свідома трудова дисципліна виклада
чів, студентів, потяг до знань, уміння переживати
труднощі створювали умови для організації на
вчально-виховного процесу.
Але так тривало недовго. Відповідно до наказу
Міністерства вищої освіти УРСР та Міністра осві
ти УРСР від 4 липня 1956 р. за № 468/297 про злиття
з 1 вересня 1956 р. історичного відділу історико-фі
лологічного факультету Вінницького педінститу
ту ім. М. Островського з історичним факультетом
Одеського державного університету ім. І. І. Мечні
кова, студенти III і IV курсів у кількості відповідно
53 і 28 осіб перейшли на навчання на істфак Одесь
кого державного університету. У 1957 р. у Він
ницькому педінституті відбувся останній випуск
студентів-істориків.
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Приміщення інституту, 1960 р.

У зв’язку з ліквідацією істо
ричного відділу історико-філоло
гічного факультету були звільне
ні з інституту викладачі кафедри
історії М. Б. Рубін, В. П. Воловик,
А. І. Каневський, І. Г. Гавриленко,
які перейшли в розпорядження
Вінницького облвно.
Кандидати історичних наук
Я. П. Зінчук і Н. І. Калюжко були
переведені на роботу до Одеського
держуніверситету ім. І. І. Мечні
кова. Декан історико-філологічного
факультету Т. Ю. Купряшкін, за
відувач кафедри історії І. О. Пшук,
ст. викладач Г. А. Лют
ворт зали
шилися працювати в інституті на
кафедрі марксизму-ленінізму 11. Так
на довгих 15 років з історії Він
ницького педагогічного інституту
«випав» історичний факультет.

Тематика засідань історичного гуртка
кафедри загальної історії, 1952 р.
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На першотравневій
демонстрації

■ 1 Зінько Ю. А. Заклади культури та освіти Вінниччини в умовах нацистської окупації (1941–1944 рр.) // Історія
України. Маловідомі імена, події, факти. Збірник статей. Випуск 26. – К., 2004. – С. 233; ■ 2 ДАВіО. – Ф. 136. – Оп. 18. –
Спр. 6. – Арк. 1; ■ 3 ДАВіО. – Ф. 136. – Оп. 18. – Спр. 6. – Арк. 4; ■ 4 ДАВіО. – Ф. 136. – Оп. 18. – Спр. 40. – Арк. 1; ■ 5 ДАВіО. –
Ф. 136. – Оп. 35. – Спр. 487. – Арк. 56.; ■ 6 ДАВіО. – Ф. 136. – Оп. 18. – Спр. 57. – Арк. 35; ■ 7 ДАВіО. – Ф. 136. – Оп. 18. –
Спр. 80. – Арк. 5. ■ 8 ДАВіО. – Ф. 292. – Оп. 2. – Спр. 19. – Арк. 1; ■ 9 90 років – Вінницькому державному педагогічному
університету імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2002. – С. 86; ■ 10 Там само. – С. 21; ■ 11 ДАВіО. – Ф. 5050. –

Оп. 5. – Спр. 16. – Арк. 6.
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ДОБА ВІДНОВЛЕННЯ І РОЗВОЮ

(1970–1980-ті рр.)

У

1971 р. у зв’язку з нестачею на Вінниччи
ні вчителів історії було відновлено їх підготовку на
історико-філологічному факультеті. Спочатку їх
фаховою підготовкою опікувалася кафедра історії
КПРС і наукового комунізму (завідувач — доцент
Н. С. Квєтний), а у вересні 1972 р. окремо була
створена кафедра історії. До її складу входили до
центи В. П. Воловик, В. М. Мазило, П. І. Хавлюк,
викладач М. Д. Римша, а очолив її доктор історич
них наук, професор Ілля Гаврилович Шульга 1, за
прошений з Ужгородського державного універси

Грущенко Іван Павлович,
ректор інституту в 1969–1976 рр.

тету і зарахований до штату викладачів інституту
з 25 серпня 1972 р. 2 Суспільно-філософські дис
ципліни забезпечували викладачі кафедри філо
софії професор С. М. Черненко, доценти І. С. Зво
нарьов, О. В. Ушаков, В. П. Дудар та кафедри історії
КПРС — І. О. Пшук, Н. С. Квєтний, А. Д. Давидюк,
А. Р. Локаєнко, П. Т. Волков, Л. Г. Будьонна.
Наступного навчального року у складі кафедри
історії було вже 10 викладачів, з них 1 доктор наук
(проф. І. Г. Шульга) і 4 кандидати наук — П. С. Гри
горчук, О. Г. Лойко, С. Д. Плахотнюк, П. І. Хавлюк.
Доцент В. П. Воловик був переведений на посаду
старшого наукового співробітника для підготовки
докторської дисертації 3. Тоді був остаточно струк
турований навчальний план з фахових предметів,
зокрема історію СРСР студенти мали вивчати впро
довж трьох років: на І курсі (від найдавніших часів
до початку ХVІІ ст.), ІІ курсі (від початку ХVІІІ до
початку ХХ ст.), ІІІ курсі (радянський період). За
наслідками зимової екзаменаційної сесії з 76 сту
дентів відмінну оцінку отримали 15 осіб (19,7%),
«добре» — 32 (42,2%), «задовільно» — 29 (38,1%) 4.
Факультет впевнено заявляв про себе у різних на
прямках: у навчанні, в науковій, виховній, про
форієнтаційній роботі. Викладачі проводили ре
гулярні зустрічі з учителями області, заохочували
кращих випускників середніх шкіл до вступу на
історичний факультет.
Активна громадська позиція і результати пра
ці колективу дозволили вченій раді Вінницького
державного педагогічного інституту ім. Миколи
Островського ухвалити 25 серпня 1973 р. рішення
про виокремлення історичного факультету у са
мостійний підрозділ інституту5. Першим деканом
відновленого історичного став Петро Семенович
Григорчук, випускник Київського державного уні
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Археологи І. І. Заєць та П. І. Хавлюк обстежують місце майбутніх розкопок
трипільського поселення біля с. Рахни Лісові Шаргородського району, квітень 1969 р.

Студенти історичного факультету 1970-х рр.
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П. С. Григорчук, кандидат історичних наук,
декан історичного факультету, 1973 р.

Лойко Олексій Герасимович,
декан історичного факультету в 1978–1988 рр.

Студенти історичного факультету, 1976 р.
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Заступник секретаря парткому педінституту
Ф. М. Роботько виступає на комсомольській
конференції, 1983 р.

Клятва першокурсника Вінницького державного
педагогічного інституту ім. М. Островського, 1970-ті рр.

верситету ім. Т. Г. Шевченка, кандидат історичних
наук; він обіймав цю посаду до 1978 р. Наступні
десять років деканом факультету був Олексій Гера
симович Лойко, кандидат історичних наук, доцент,
також випускник КДУ ім. Т. Г. Шевченка.
У загальноінститутській системі факультет
розглядався як підрозділ виразно ідеологічно
го спрямування, який готував кадри не лише для
школи, а й до апарату державних та партійних

Викладачі
інституту
1970-х рр.
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Доктори історичних наук, професори І. Г. Шульга, М. М. Кравець та доктор філологічних наук,
професор, проректор інституту з наукової роботи П. М. Лісовий

Викладачі історичного факультету 1973–1977 рр.
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Колона спортивної молоді на першотравневій демонстрації, 1971 р.

Студенти на демонстрації з нагоди Жовтневої революції 1917 р., 1977 р.
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Викладачі й студенти — учасники святкової демонстрації з нагоди 60-ї річниці Жовтневої революції 1917 р., 1977 р.

Студенти-випускники, 1978 р.
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Випускники історичного факультету, 1976 р.

Шунда Никифор Миколайович,
ректор інституту (університету) в 1976–2003 рр.
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установ. При відборі майбутніх студентів, окрім
гарного атестату за середню школу і відмінних
знань з історії СРСР, обов’язково бралися до уваги
соціальне походження, партійність, стаж роботи
(для юнаків — служба в Радянській Армії), а також
характеристика з місця попередньої роботи чи ви
пускаючого навчального закладу (це мала бути ре
комендація за підписами секретарів відповідних
комітетів партії чи комсомолу).
До майбутнього історика приглядалися дуже
прискіпливо, тому вступним іспитам (з історії
СРСР від найдавніших часів до сучасності; укра
їнської або російської мови та літератури (усно
та твір); іноземної мови) передувала попередня
бесіда-знайомство з представниками фахової
приймальної комісії на чолі з деканом, на якій
з’ясовувалися ступінь загальної й політичної куль
тури, обізнаність з подіями в країні і світі, вміння
давати їм оцінку та викладати власну думку, тес
тувалися пропагандистські, організаторські, ху
дожньо-творчі й спортивні здібності абітурієнта.
Обов’язковими були питання зі знання політичної
карти світу та історії рідного краю загалом й свого
села, містечка, міста, району зокрема.
Упродовж перших двох-трьох років свого від
родження факультет зростав кількісно. У 1971 р. на
спеціальність «історія» було прийнято 25 студен
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Студенти з наставником групи доцентом П. С. Григорчуком, 1979 р.

тів, наступного — вже 50 осіб, з 1975 р. стали наби
рати 75 юнаків і дівчат. поповнилася й викладаць
ка ланка — на початок 1975–76 н. р. на факультеті
працювали 2 професори, доктори історичних наук,
5 кандидатів історичних наук, 2 старші викладачі,
3 асистенти. Рішенням Ради ВДПІ у серпні 1975 р.
на історичному факультеті стали діяти дві спеці
альні фахові кафедри: історії СРСР та УРСР (за
відувач — професор І. Г. Шульга) і загальної історії
(завідувач — професор М. М. Кравець) 6. Відтоді на
першій з них займалися викладацькою діяльністю
В. П. Воловик, П. С. Григорчук, С. Д. Плахотнюк,
М. Д. Римша, згодом до них приєднався викладач
Л. Е. Раковський 7. До першого складу колективу
кафедри загальної історії, крім професора Миколи
Миколайовича Кравця, увійшли кандидати наук
О. Г. Лойко, П. І. Хавлюк, а також молоді науковці
Ю. І. Поп, А. Д. Ткаченко, Р. І. Стовбун 8.
Науковим авторитетом, організаторським та
лантом і цілеспрямованими зусиллями цих викла
дачів було закладено новий етап історії факультету.

За підтримки ректора інституту І. П. Грущенка була
сформована загальна концепція його розвитку, ви
значені пріоритети у навчально-виховному процесі
та накреслені науково-дослідні перспективи.
Уже через півроку після виокремлення під
розділу Вчена рада інституту заслухала питання
«Про хід виконання плану комуністичного вихо
вання на історичному факультеті»: доповідав де
кан П. С. Григорчук, виступали завідувачі кафедр.
Молодий колектив істориків отримав схвальні
оцінки, однак професор І. Г. Шульга підкреслив
у своєму виступі: «Про успіхи факультету сказано
авансом. З часом факультет врахує всі зауваження,
йтиме в ногу з усім інститутом. Варто більше звер
тати уваги на позааудиторну роботу зі студентами.
Ми мало буваємо в гуртожитку, на концертах, ве
чорах відпочинку, які проводять самі студенти» 9.
Позиція професора була абсолютно щирою, він
цікавився життям молоді не формально, щедро
ділився власним досвідом, справді дбав про вихо
вання різнобічно розвинутої особистості, ініцію
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Ветерани інституту — учасники Великої Вітчизняної війни, 9 травня 1980 р.

Біля актової зали інституту
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особистої відповідальності за професійну гідність.
У перший же навчальний рік був сформований
навчальний кабінет з історії СРСР з експонатами
з методики вивчення історії та суспільствознавства, наступного року — навчальний кабінет з
археології. Були виготовлені стенди з археології
та історії СРСР, придбані карти, укомплектовані
кафедральні бібліотечки з навчальних посібників, підручників, хрестоматій, зібрана й постійно
оновлювалася навчально-наукова картотека за
проблемами з історичних дисциплін тощо. З ініціативи і завдяки наполегливим клопотанням викладачів факультету А. Д. Ткаченка, М. Д. Римші
з 1974–75 н. р. в інституті почав діяти читальний
зал суспільно-політичної та історичної літератури 10. Завдяки археологічній практиці з студентами-першокурсниками доцент П. І. Хавлюк розпочав збір археологічної колекції. З приходом на
факультет І. І. Зайця у 1976 р. ця робота не лише
посилилась, а й оформилась у представницьку музейну експозицію, яку викладачі використовували
під час навчального процесу.
Диплом другого ступеня переможця
республіканського туру VІІ Всесоюзного
Професори й викладачі брали участь у ствоконкурсу студентських наукових робіт
ренні фундаментальних історичних праць «Історія
студентки А. М. Тростогон, 1978 р.
селянства», «Історія Української РСР». У другій половині 1970-х рр. викладачі В. П. Воловик,
О. Г. Лойко, П. С. Григорчук, Ю. І. Поп,
С. Д. Плахотнюк, І. О. Пшук, Л. Г. Будьонна, М. М. Кравець, О. І. Андрушко,
П. М. Лісовий, А. Д. Ткаченко працювали
над колективною монографією «Соціалістичне Поділля», план-проспект якої
був затверджений вченою радою Інституту історії АН УРСР 11. Факультет активно
включився у наукові контакти з іншими
вищими навчальними закладами і академічними установами країни. Зокрема,
впродовж першого п’ятиріччя були налагоджені стосунки з університетами Києва, Чернівців, Ужгорода, Кишинева та
педагогічними інститутами Кам’янцяПодільського, Полтави, Луцька 12.
В цей час ректором інституту став
Грамоти ректорату та парткому учасникам фестивалю
кандидат фізико-математичних наук, дохудожньої самодіяльності педінституту, 1977 р.
цент Н. М. Шунда.
У 1977 р. на запрошення кафедри ісвав проведення тематичних вечорів у актовій залі,
торії СРСР та УРСР до педінституту був
гуртожитку, підшефній школі.
відряджений професор Львівського державноВодночас від самого початку на факультеті за- го університету ім. Івана Франка Я. П. Кісь, який
панували принципи високої вимогливості до пе- прочитав майбутнім історикам курс палеографії
дагогічної культури майбутнього історика, його та спецкурс з етногенезу слов’ян 13. У другому се-
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Викладачі й студенти історичного факультету в актовій залі інституту під час гри КВК, 1975 р.

Студенти-історики Д. Коваль, П. Коляструк, Т. Васильєва та О. Лесько
серед делегатів комсомольської конференції Замостянського району, 1979 р.
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местрі, завдяки особистим запросинам професора
М. М. Кравця, вінницькі студенти слухали професора Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту М. Кукурудзяка з проблеми
джерелознавства історії України. Був виокремлений у самостійну дисципліну курс історії південних і західних слов’ян; відтоді ж до постійних навчальних програм підготовки істориків увійшли
як обов’язкові дисципліни джерелознавство історії
СРСР, історична географія тощо. У спеціальному
курсі студенти вивчали історію культури народів
СРСР. За наполяганням професора М. М. Кравця
у курсі всесвітньої історії також спеціально вивчали питання світової культури 14. доцент О. Г. Лойко
запропонував студентам спецкурс «культура Західної Європи в епоху Ренесансу»; великий інтерес
викликав спецкурс доцента А. Д. Ткаченка «Міжнародні відносини на сучасному етапі» 15.
На кафедрах велика увага приділялася самостійній навчально-науковій діяльності студентів,
працювали наукові гуртки: історії СРСР (керівник — професор І. Г. Шульга), загальної історії (ке-

рівник — професор М. М. Кравець), краєзнавчий
(керівник — доцент В. П. Воловик), археологічний
(керівник — доцент П. І. Хавлюк), історії ВЛКСМ
та молодіжного міжнародного руху (керівник —
доцент П. С. Григорчук), історії соціалістичного
і комуністичного будівництва (керівник — доцент
С. Д. Плахотнюк).
Студентське наукове товариство факультету
випускало наукову стінну газету «Пошук», в якій
подавалась інформація про роботу СНТ, публікувались студентські розвідки, висвітлювались новинки історіографії. Вихованці гуртка І. Г. Шульги
привчалися науковим керівником до реферування
фахових наукових журналів, училися робити наукові огляди, рецензії, готували реферати, апробуючи їх не лише на засіданнях гуртка, а й на
конференціях, круглих столах. Так, у 1972 р. в загальноінститутській конференції студентського
наукового товариства взяли участь студенти історичного факультету В. Резнік, С. Дровозюк, М. Семененко, М. Клейман, О. Кравчук, Д. Дачевський,
Н. Стрельбіцька та інші 16.

Посвята у студенти, 1979 р.
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Випускники історичного факультету, 1980 р.

Туристична поїздка до Білорусії. Брестська фортеця, 1980 р.
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Туристична поїздка до Латвії. Рига, 1981 р.

Екскурсія до Києва, 1984 р.
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Робота студента ІІ курсу А. Зінченка «Відгомін польського повстання 1863–1864 рр. на Поділ
лі» (керівник — професор І. Г. Шульга; зовнішня
рецензія — Вільнюський університет, Литва) була
рекомендована Вченою радою інституту до участі
у Всесоюзному конкурсі наукових робіт студентів 17.
Наступного року відзнаки на інститутській конференції отримали М. Луцький (за роботу «Трипільське
землеробство») та Л. Маковійчук (за роботу «Суспільно-політична діяльність М. М. Коцюбинського
на Вінниччині») 18. За 1971–1975 рр. студенти взяли
участь у 31 конференції 19. Серед найбільш успішних,
крім згаданих, були також роботи таких студентів,
як І. Шкабой, М. Калініна, В. Ізмайлова, А. Пуздренко, К. Синиця, Т. Сашко, О. Чумаченко, Е. Ординський, Т. Балакан, Т. Машталєр, О. Хлевнюк.
На історичному факультеті викладання фахових дисциплін здійснювалося виключно українською мовою. Викладачі кафедр факультету на
семінарських заняттях та у побуті наполегливо домагалися чистоти українського мовлення від своїх

студентів. Така традиція поступово унормувалася,
закріпилася й стала відмітною рисою студентаісторика серед загалу російськомовної молоді пед
інституту.
Уже в перші роки після свого відновлення історичний факультет домігся помітних успіхів
у підготовці учительських кадрів і був занесений
на міську Дошку пошани, а згодом нагороджений
грамотою і занесений до Книги пошани Міністерства освіти РСР.
На факультеті вирувало студентське життя.
Зрозуміло, що офіційні заходи проходили під
керівництвом комітету ВЛКСМ педінституту.
Упродовж 1970-х рр. комсомольську організацію
факультету очолювали Віра Сорочинська, Лідія
Розпашнюк, Ольга Довгалюк, Любов Веретеннікова, профспілкову — Володимир Самарський, Вік
тор Мисан. Історики започаткували проведення
в інституті ювілейно-меморіальних тематичних
тижнів (на честь 100-річчя В. І. Леніна, 30-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні та ін.).

Огляд-конкурс художньої самодіяльності, 1986 р.
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На факультеті була створена Рада відмінників та
рада по зв’язках з випускниками 20.
На звітній науковій конференції студентів
1977–78 н. р. були відзначені нагородами інституту
наукові доробки студентів-істориків. Наукове товариство педінституту очолив Олег Хлевнюк, якого було обрано заступником голови інститутської
Ради молодих учених 21.
Ідеологічні приписи й обмеження, що були
обов’язковими для виконання, не могли зупинити
молодіжних ініціатив і починань ширшого формату. Окрім оглядів самодіяльності, зазвичай присвячених «червоним» дням і датам, юнаки і дівчата
1970-х рр. мали багато цікавих справ: відродження
інтелектуально-гумористичної гри КВК — клубу веселих та кмітливих — спочатку серед курсів
істфаку, а згодом — і педінституту; створення вокально-інструментального ансамблю (за участю
Сашка Бондаренка, Олександра Зведенюка, Валентина Шумаріна, Валерія Ткаченка, Нелі Гончарук,
Лариси Теленкової) і проведення дискотек; вечоризустрічі з видатними людьми й яскравими особистостями в циклі «Від усієї душі», неперевершеною
ведучою яких була Світлана Незнанова; організа-

ція навчально-пізнавальних туристичних поїздок
разом з кураторами академічних груп по Україні,
до Прибалтики, Білорусії, Закавказзя, Москви, Ленінграду тощо.
Активно розвивалася художня самодіяльність, набули загальноінститутського визнання
во
кально-інструментальний дует Ігоря Шаблі та
Василя Бойчука, пісенний колектив «Ярославна»,
танцювальний талант братів Віктора і Петра Біди
(Бойко), Тетяни Вдовиченко і Наталки Мартинової.
Особливо здружували молодь літні археологічні розкопки. у 1970-х рр. під керівництвом доцента
кафедри всесвітньої історії П. І. Хавлюка вони проводилися у с. Сажках Немирівського району (поселення уличів, ІХ ст.) та с. Пархомівці Іллінецького району (зарубинецька культура). До програми
археологічної практики входило також вивчення
місцевої топоніміки й етнографічної культури та
побуту селян 22.
Різноманітно діяв клуб інтернаціональної
дружби «Планета» за головування Миколи Ільчука,
маючи гарну репутацію й визнання у молоді міста
й області. Так, у грудні 1976 р. на ознаменування
100-літнього ювілею Тирнівської конституції був

Шукачі трипільської старовини. Іллінецький район, 1977 р.
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Доцент І. І. Заєць проводить розкопки трипільського поселення Кліщів, 1980 р.

Археологічна практика, 1978 р.
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проведений вечір радянсько-болгарської дружби,
де мав можливість розповісти про свою рідну країну студент історичного факультету з Болгарії Іван
Джигалські. Тоді історики започаткували спільні
вечори-діалоги з зарубіжними студентами, які навчалися в політехнічному та медичному інститутах. Наступної весни було проведено вечір дружби
з народами Індії, в якому взяли активну участь студенти медінституту.

На початку 1980-х рр. роботу з виховання студентської молоді в інституті проводив клуб інтернаціональної дружби «Гаудеамус», який очолювала
студентка історичного факультету Олена Шумаріна. Члени клубу організовували зустрічі з іноземними студентами навчальних закладів міста,
проводили спільні концерти з представниками
іноземних земляцтв, листувалися зі студентською
молоддю республік Радянського Союзу.

Табір студентів-археологів,
с. Сажки, Немирівський район,
1980 р.

Студентське весілля, 1979 р.
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«Жалованная грамота» молодій студентській сім’ї, 1980 р.

Майбутні педагоги здійснювали шефство над
сільськими школами сіл Шляхова Бершадського
і Соболівка Теплицького району, Кожухів та Дяківці Літинського району, Ворошилівка Тиврівського району, Комсомольського Козятинського
району, Сосонки Вінницького району, Чукова Немирівського району 23. Це були не лише шефські
концерти художньої самодіяльності, а й передача
бібліотечок навчальної та художньої літератури до
шкільних бібліотек, допомога в організації діяльності сільських і шкільних музеїв, методичних кабінетів з історії.
Надзвичайно популярною була участь студентів факультету в осінніх сільськогосподарських
роботах, як правило, щорічно у вересні-жовтні.
Студенти допомагали колгоспникам збирати урожай яблук, картоплі, цукрового буряка, виконували інші роботи. Проживання у сільській місцевості, спільна праця, відпочинок, дозвілля після неї
надзвичайно позитивно відбивались на формуванні справжніх колективів на рівні групи, курсу, факультету. Студенти з радістю їхали на такі місячні
трудові «канікули», хоч за працю отримували мізерну заробітну плату. Найчастіше студенти-історики працювали у с. Білки Немирівського району
та селах Шипинки і Шевченкове Барського району.
Окремі студенти виконували денні норми на 150
і більше відсотків 24.

Студентське весілля (родина Огнев’юків), 1981 р.
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Повідомлення у газеті «Радянське життя» Літинського
району про зустріч кожухівських школярів із студентами
історичного факультету, 29 березня 1977 р.

Лист-подяка Кожухівської середньої школи
Літинського району студентам історичного
факультету, 1977 р.

Студенти відпочивають, 1980 р.
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Вечір КВК у студентському гуртожитку 4-Б, 1980 р.

У колгоспному саду, 1974 р.
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Перепочинок під час збирання урожаю, 1974 р.

У саду радгоспу с. Білки Іллінецького району, 1979 р.
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Студенти Л. Деркач та А. Манук’ян
збирають яблука, 1979 р.

Важливою в житті факультету була перша половина 1980-х рр. Цей період був насиченим різноманітними подіями, пов’язаними передусім з
навчальною та виховною роботою. Звісно, що на діяльність деканату, кафедр та студентського колективу факультету, як і раніше, впливали політичні
події, на які так багате було радянське суспільство
того часу: керівництво країни змінювалось щороку і, відповідно, змінювались надії і сподівання
на реформи, на краще життя. Як і раніше, все визначалось керівництвом КПРС. Керівні вказівки
по інстанціях «спускались донизу», до первинних
партійних організацій, які й повинні були їх втілювати в життя.
Посаду декана факультету продовжував обій
мати кандидат історичних наук, доцент О. Г. Лойко.
У межах факультету працювали, як і до цього, дві
кафедри — загальної історії та історії СРСР і УРСР,
очолювані відповідно відомими в Україні істориками — докторами наук, професорами М. М. Кравцем та І. Г. Шульгою.
Якихось суттєвих змін у навчально-виховному
процесі тих років не відбувалось. Стабільність взагалі була характерною рисою часів «розвиненого
соціалізму».
Факультет продовжував займати провідні позиції в інституті за якісними показниками у навчанні
та виховній роботі. Студенти-історики очолювали
студентські структури на рівні інституту. Декілька

Легкоатлетичний крос навколо м. Вінниці (50 км). Попереду № 17 — доцент кафедри історії КПРС А. Р. Локаєнко, 1980 р.
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Професорсько-викладацький склад, початок 1980-х рр.

Викладачі історичного факультету, 1983 р.
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Студентський будівельний загін «Ластівка», Тюмень, Російська Федерація, 1975 р.

На будівництві колгоспного корівника, 1976 р.
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Студентські будівельні загони на будівництві табору відпочинку школярів «Подільський Артек», м. Ладижин, 1982 р.

Декан О. Г. Лойко зі студентами факультету, початок 1980-х рр.
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років посаду голови студентського профспілкового
комітету педінституту обіймав Степан Дзевелюк;
комітет комсомолу навчального закладу очолювали
Лідія Мельничук (Розпашнюк), Тетяна Пашиніна.
Роботою студентських будівельних загонів
опікувалися заступник секретаря комітету комсомолу педінституту Юрій Зінько, члени комітету
комсомолу Павло Кравченко, Дмитро Коваль, які
у літній період, працюючи одночасно в обласному
зональному штабі студентських будівельних загонів Вінницького обласного комітету ЛКСМУ, відвідували місця розташування будзагонівців, налагоджували їх роботу та побутові умови, стежили за
дотриманням техніки безпеки під час виконання
будівельних і сільськогосподарських робіт.
Літній трудовий семестр займав особливе
місце у тогочасному житті вищого навчального
закладу. Попри різне ставлення до цього явища
сьогодні, все-таки варто зазначити, що працюючи
у будівельних та сільськогосподарських загонах,
студенти надавали неоціненну допомогу сільським
працівникам у збиранні врожаю, заготівлі кормів
для худоби, будівництві корівників та свинарників, силосних ям, складських приміщень колгоспів, були суттєвою робочою силою на новобудовах
країни. Робота влітку давала можливість студенту
поліпшити своє фінансове становище, а також фізично загартуватися.

Третьому трудовому семестру значну увагу
приділяли партійна організація й комсомол, який
займався формуванням будівельних загонів та
їхнім навчанням. Ще під час другого навчального
семестру починалося формування загонів, призначався їх керівний склад — командир і комісар,
організовувалося навчання, у процесі якого студенти опановували робітничі будівельні професії
за допомогою кваліфікованих спеціалістів обласного навчального комбінату. Так, у 1981 р. двічі на
тиждень в інституті навчались мулярі, штукатури, теслі, оператори бетонозмішувачів, стропальники 25.
У педінституті на початку 1980-х рр. діяло
20 будівельних загонів. На історичному факультеті щоліта формували два загони — «Пошук» та
«Гіпаніс». Будівельні загони факультету працювали у Вінницькій області та далеко за її межами,
наприклад, у Тюменській області Російської Федерації, виконуючи різні види будівельних робіт.
Восени кожного року підводилися підсумки роботи, визначалися переможці серед будівельних
загонів та окремих студентів. У 1982 р. переможцем було визнано будівельний загін факультету,
командиром якого був четвертокурсник Олександр Сорокін. Влітку 1983 р. студентський будівельний загін «Пошук» працював на будівництві
колгоспних тваринницьких ферм у с. Соболівка

Агітбригада інституту «Ритм», 1980 р.
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Агітбригада істфаку перед виступом, 1980 р.

Агітбригада історичного факультету, 1982 р.
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Теплицького району. Загін під
керівництвом командира Василя Кузика освоїв 96 тис. крб.
капіталовкладень.
Бійці (так називали студентів-будзагонівців) будівельних
і сільськогосподарських загонів
нагороджувались Почесними
грамотами комітету комсомолу
інституту, цінними подарунками, туристичними путівками
по містах країни та зарубіжжя.
Наприклад, студент Дмитро
Коваль у 1981 р. був нагороджений поїздкою до Індії, а Юрій
Зінько у 1982 р. — путівкою
до Чехословаччини та знаком
ЦК ВЛКСМ «За активную работу в студенческих отрядах».
У 1980-х рр. історичний
факультет залишався серед інститутських лідерів. У 1981 р.
факультет вкотре став переможцем соціалістичного змагання у педагогічному інституті
і був нагороджений вимпелом
та грошовою премією у розмірі 2 тис. крб. 26 При всьому
критичному ставленні до такої
форми відзначення діяльності
викладачів і студентів необхідно зазначити, що вона, попри
деякий формалізм, була суттєвим чинником активізації праці колективу. Вагомим внеском
у перемогу стала наукова робота
завідувачів кафед
ри загальної
історії професорів М. М. Кравця та завідувача кафедри історії СРСР і УРСР І. Г. Шульги,
які були співавторами багатотомної «Історії УРСР». Об’єм
написаних
ними
розділів
склав близько 15 друкованих
аркушів 27. У наступні роки факультет неодноразово ставав
переможцем соціалістичного
змагання.
Чільне місце у роботі кафедр займала методична робо-
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Працює штаб студентських будівельних загонів інституту, 1983 р.

ВІД ВИТОКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Археологічна практика, с. Нагорне, Одеська область, 1982 р.

Студенти з викладачами-наставниками О. А. Коляструк, О. П. Іваницькою та П. С. Григорчуком, 1982 р.
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Лекцію з історії релігії та атеїзму читає доцент Л. П. Зінченко, 1982 р.

Екзамен приймають доценти В. П. Воловик та І. І. Заєць, 1982 р.
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«Українські вечорниці» проводять студенти 3 курсу, грудень 1982 р.

«Українські вечорниці», грудень 1982 р. Активні учасники: В. Нікітін, В. Калачик,
І. Литвинець, Андрощук, В. Кульчиківський, С. Петренко, О. Масний, С. Пилявець
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Дівочий ансамбль «Ярославна», 1983 р. Учасники: Л. Левчук, Л. Піддубняк,
Л. Ступницька, А. Шульга, Л. Назаренко

Засідання державної екзаменаційної комісії, 1985 р.
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та. Звісно, за змістом підготовлені викладачами
посібники не виходили за межі дозволеного, та
вони були суттєвою допомогою студентам у навчанні, адже навчально-методичної літератури
було не так багато. Окремі викладачі, зокрема професор М. М. Кравець, намагалися у формі методичок подати матеріали про героїчні сторінки історії
українського народу. Такою була його методична
розробка «Методичні поради студентам з вивчення Жовтоводської, Корсунської, Пилявецької, Зборівської й Батозької битв», що була підготовлена
у 1981 р.
Вдосконаленню професійної підготовки сприяли спецкурси. Зокрема, на факультеті у той час
читалися спецкурси з етнографії, історичного
краєзнавства, допоміжних історичних дисциплін,
джерелознавства, історіографії історії СРСР, істо
ріографії нової і новітньої історії 28.
Кафедри факультету організовували роботу
студентських наукових гуртків, результативність
якої була досить високою. Студенти факультету
систематично виборювали призові місця на різноманітних конкурсах всесоюзного і республіканського рівнів. Варто нагадати деякі прізвища:
О. Пелих, В. Корнієнко, О. Шумаріна, В. Васильєв, І. Романюк та інші 29. У 1982 р. серед переможців Всеукраїнських конкурсів студентських
наукових робіт було 7 студентів історичного фа-

культету з 9 по інституту. Активними студентами у навчальній, науковій та громадській роботі
були С. Гусєв, О. Зарубінський, Ю. Зінько, К. Завальнюк 30. У 1984–85 н. р. на факультеті працювали 4 студентські наукові гуртки — історії
СРСР (керівник — проф. І. Г. Шульга), історичного краєзнавства (керівник — доц. І. І. Заєць),
історії радянського суспільства (керівник —
доц. П. С. Григорчук), загальної історії (керівник — проф. М. М. Кравець) 31.
Однією з форм роботи зі студентами була
школа молодого лектора, в якій з викладачів історичного факультету особливо активно працювали
проф. І. Г. Шульга і доц. І. І. Заєць. Та й самі викладачі регулярно виступали перед жителями Він
ниччини з лекціями, які справедливо вважались
важливою формою ідейно-виховної роботи серед
населення. Наприклад, напередодні відзначення
60-річчя створення СРСР колектив кафедри історії
СРСР та УРСР прочитав 166 лекцій.
Наставниками академічних груп у 1981–
1984 рр. були майже всі викладачі факультету.
Керівництво інституту неодноразово відзначало роботу в цьому напрямку доц. П. С. Григорчука, проф. І. Г. Шульги, ст. викл. А. Л. Зінченка,
проф. М. М. Кравця, ст. викл. С. І. Дровозюка.
У 1981–1984 рр. викладачі кафедр факультету брали участь у роботі багатьох всесоюзних,

Перша Вінницька наукова
історико-краєзнавча
конференція
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Студенти-історики відвідують підшефну Тульчинську школу-інтернат, 1983 р.

Під час педагогічної практики у піонерському таборі для дітей шкільного віку
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Педагогічна практика у піонерському таборі біля с. Коло-Михайлівка, 1980 р.

Свято Нептуна під час педагогічної практики у піонерському таборі «Чорноморець», Крим, 1981 р.
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Свято Нептуна під час педагогічної практики у піонерському таборі «Чорноморець», Крим, 1981 р.
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Хор історичного факультету, 1975 р.

Виступ студентів-практикантів у піонерському таборі, 1981 р.
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Студенти першого курсу Ю. Манофа, С. Іванов, С. Каблукова —
учасники ансамблю бального танцю, організованого А. Лукашенком

Фрагмент виступу команд КВК історичного факультету «Дідаскали» (III курс, капітан О. Чумаченко)
та «Іст» (II курс, капітан В. Дрибущак), 1978 р.
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республіканських та обласних конференцій. Так,
викладачі кафедри історії СРСР і УРСР представляли факультет на 67 конференціях 32.
Ще одним з напрямків роботи факультету
була краєзнавча робота, організація якої на обласному рівні була пов’язана передусім з ім’ям
проф. М. М. Кравця. Його зусиллям в області було
започатковано проведення краєзнавчих конференцій, значення яких важко переоцінити, адже, незважаючи на значну заідеологізованість, вони стимулювали регіональні дослідження і були вагомою
допомогою студентам і вчителям Вінниччини.
Досить часто викладачі факультету зустрічалися з учителями-істориками шкіл Вінницької області, здебільшого нашими випускниками. Відбувалось це під час читання лекцій на різноманітні
теми серед населення Вінниччини, у дні перебування вчителів-істориків на курсах підвищення
кваліфікації.
Активною і плідною була шефська робота кафедр. Упродовж першої половини 1980-х рр. пе-

ріодично відбувалися виїзні засідання кафедри
загальної історії у Чуківській загальноосвітній
середній школі. Крім викладачів, перед вчителями та учнями виступали з доповідями і студенти. У 1982 р. це були студенти четвертого курсу
Л. Кваснєвська, С. Творун, С. Грабик 33. Базовою
школою факультету у 1984–85 н. р. була Вінницька СШ № 5, у якій регулярно відбувались заходи
з участю викладачів і студентів.
Одним з важливих елементів у підготовці вчителя була система практик: педагогічна у школах
м. Вінниці та області, археологічна та практика
у таборах відпочинку школярів. Особливо популярною серед студентів була археологічна практика, на яку чекали з нетерпінням. Керівниками цього виду практики були досвідчені вчені, викладачі
факультету доценти П. І. Хавлюк та І. І. Заєць. Не
менш значущою була і практика у таборах відпочинку школярів, що були розташовані у Вінницькій області та за її межами, зокрема у Криму. Організацією практики займалися кафедри факультету

Фрагмент виступу команд КВК історичного факультету «Дідаскали» (ІІІ курс, капітан О. Чумаченко)
та «Іст» (ІІ курс, капітан В. Дрибущак), 1978 р.
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Текст клятви команди КВК «Дідаскали», 1978 р.

під контролем деканату й навчальної частини інституту. Підсумки практик підводились на конференціях за участю студентів і викладачів.
У позанавчальний час студенти факультету
брали активну участь у гуртках художньої самодіяльності. Щорічно відбувались звітні концерти,
які засвідчували високий рівень виконавської майстерності наших студентів. А концерти, присвячені
різним знаменним подіям, вечори відпочинку, зустрічі Нового року, першотравневі свята назавжди
залишаться у пам’яті тих, хто навчався і працював
у ті роки на факультеті.
Факультет продовжував підтримувати тісні
наукові зв’язки з науковими центрами — Інститутом історії України та Інститутом археології НАН
УРСР, Київським та Ужгородським університетами, Київським, Кам’янець-Подільським, Луцьким
педагогічними інститутами34.
Пам’ятною в історії факультету була друга половина 1980-х рр. Цей період увібрав в себе і застійний фінал Радянського Союзу, і спроби реанімувати цю державу за допомогою перебудови
і гласності, і поступове усвідомлення українським
суспільством можливості (та й необхідності) незалежного існування України, і саме постання Української Держави. Наче картинки у калейдоскопі,

Огляд-конкурс художньої самодіяльності, 1981 р.
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Ветерани інституту — учасники Великої Вітчизняної війни, 1990-ті рр.

змінювалися обставини життя, не залишаючи часу
ні на усвідомлення нових реалій, ані на їх осмис
лення. У ці напружені роки викладачі й студенти

істфаку не тільки долучилися до головних соці
ально-економічних процесів українського життя,
але й нерідко опинялися у самому їх епіцентрі.

Доценти факультету П. С. Григорчук, І. І. Заєць, О. Г. Лойко, О. І. Андрушко, середина 1980-х рр.
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Студенти з наставником — доцентом Ю. І. Попом, 1982 р.

Студентський
гуртожиток № 1,
1986 р.
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Молодіжна колона першотравневої демонстрації, 1980 р.

Студенти — учасники спортивної колони першотравневої демонстрації, 1980 р.
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Однією з перших суспільних новацій перебу
довного періоду стала антиалкогольна кампанія.
На факультеті було створено первинну організа
цію товариства боротьби за тверезість, діяльність
якої мала переважно формальний характер. За
1985–86 н. р. було зафіксовано два випадки пору
шення антиалкогольного законодавства. Відразу ж
були проведені показові обговорення в групах, на
комсомольських зборах факультету, на винних на
клали стягнення. У ці роки відбулось і кілька сту
дентських безалкогольних весіль.
Зберігались і гарні традиції минулих часів,
які відображали ставлення майбутніх істориків
до свого фаху. Наприклад, у 1986–87 н. р. студенти
першого курсу провели театралізовані вечори на
історичну тематику, присвячені 800-річчю «Сло
ва о полку Ігоревім», 200-річчю з дня народження
У. Кармелюка. Це шанування аматорського театру
збереглося і в наступні роки — у 1988 р. чимало
студентів були задіяні в постановці п’єси О. Олеся
«По дорозі в Казку», яку двічі представляли на суд
інститутської громадськості.

А деякі традиції цього часу походили з ви
мог ще пануючої у країні ідеології. Так, щороку на
раді факультету підводилися підсумки соціаліс
тичного змагання. До прикладу, 10 грудня 1986 р.
доц. О. П. Іваницька повідомила учасників зборів
про детальну перевірку виконання кафедрами умов
соцзмагання 35. Переможцем на кафедрі загальної
історії визначено доц. А. Л. Зінченка, а на кафедрі
історії СРСР і УРСР — ст. викл. М. Д. Римшу.
У 1986 р. відбулася дійсно значуща для сту
дентського загалу подія — історичний факультет
переїхав до найновішого інститутського гурто
житку № 1. Це, безумовно, була демонстрація не
абиякого авторитету факультету, відзначення за
слуг викладачів і студентів. Але головне, що умови
проживання молоді значно покращилися: новий
корпус, невелика відстань до навчальних аудито
рій, бібліотеки інституту, ближче розташовані різ
номанітні заклади харчування — офіцерська «сто
ловка» (тепер — кафе «Політ»), центральний ринок.
Відтепер з’явилися і нові партнери для укладання
студентських шлюбів — деделі частіше хлопці-

Олімпійський вогонь у Вінниці, 1980 р.
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Під час параду, 7 листопада 1982 р.

Колона педінституту на параді 7 листопада 1983 р.
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Шикуються колони параду до дня «Великої Жовтневої соціалістичної революції», 7 листопада 1983 р.

Доц. Н. С. Кветний, проф. М. М. Кравець, доц. Ю. О. Степаненко
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історики зв’язували свою долю з дівчатами з му
зично-педагогічного факультету — сусідками по
«першому» гуртожитку. До сьогодні десятки таких
сімей з вдячністю згадують свій улюблений гурто
житок, де починалося їхнє спільне життя.
Від початку заселення нової споруди керівниц
тво факультету акцентувало увагу на потребі ство
рення комфортних умов для проживання і на необ
хідності «…перш за все естетичного оформлення
гуртожитку, обладнання його стендами ідейно-по
літичного змісту» 36. І студенти справді докладали
чимало зусиль для оформлення свого тимчасового
житла. Власними руками переобладнали перехід між
крилами гуртожитку на «Світлицю», яка на багато
років стала осередком культурного життя факуль
тету. З того ж 1986 р. в гуртожитку діяла самодіяль
на студентська кіностудія, яку створив і перші роки
очолював Владислав Чабанюк — сьогодні дирек
тор державного історико-культурного заповідника
«Трипільська культура», що на Черкащині. Студенти
самі писали сценарії, знімали художні та докумен
тальні фільми. На студії істфаку вийшли такі філь
ми: «Вічний парубок», «Злочин і кара», «Пролісок»
(1986 р.), «Жила часу» (1987 р.), згодом — «Студент
ський єралаш». У ці роки студія була активним учас
ником Вінницького кіноклубу, який об’єднував до
15 кіно-аматорських колективів Вінниччини. У 1987 р.
факультет придбав камеру для зйомок. З 1988 р. сту
дією займався студент Олександр Панасюк.

Помітне місце у діяльності кіноклубу займали
природоохоронні акції. Кіноаматори брали участь
в екологічній експедиції по р. Південний Буг. Фільм
«Пролісок» був визнаний кращим на обласному
конкурсі «Екофільм – 88».
У нових історичних обставинах народився на
факультеті поетичний театр, керівник якого до
цент А. Л. Зінченко знайомив студентів з творами
Дмитра Павличка, Василя Стуса.
А були ще студентські агітбригади. Саме агіт
колектив істориків відновив цю форму роботи
в інституті. Незалежно від ідейного режиму вони
виступали проти лицемірства, казнокрадства,
шахрайства, відстоювали в своїх програмах люд
ську гідність, порядність, чесність.
Суспільні зміни середини 1980-х надали сер
йозний імпульс для розвитку багатьох напрямів
історичних наукових досліджень. Для вінницьких
науковців особливого значення набули розробки
краєзнавчої тематики. Фактично на цей час на фа
культеті склалася певна система історико-краєзнав
чої роботи, яка включала історичне краєзнавство
у навчальному процесі, наукову роботу викладачів
і студентів, діяльність пошукових груп та самоді
яльних творчих колективів, громадських організа
цій, музейну та фольклорно-етнографічну роботу.
Зокрема, викладачі факультету взяли участь
у роботі Першої Всесоюзної наукової краєзнавчої
конференції, яка відбулася у Полтаві 21–23 жовтня

Кафедра історії слов’янських народів, 1980-ті рр.
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Нова студентська їдальня

Під час походу по місцях бойової слави Вінниччини, 1980 р.
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Студенти третього курсу на педагогічній практиці, 1983 р.

1987 р. Професор І. Г. Шульга виступав на конфе
ренції з повідомленням про історію рідного села,
яке викликало інтерес у багатьох науковців. Зго
дом Ілля Гаврилович Шульга проінформував своїх
колег про роботу конференції на засіданні кафедри
історії СРСР і УРСР 37. Судячи з протоколу його ви
ступу, дискусії під час цього зібрання мали гострий
характер і «відзначалося, що науковий рівень кра
єзнавчих досліджень знижується, результати до
сліджень майже не застосовуються на практиці,
локальні історичні теми часто не розглядаються
радами під час захисту дисертацій, академічні уста
нови не займаються розробкою наукових основ те
орії і практики історичного краєзнавства». Кафед
ра висловила ідею про необхідність створення на
факультеті товариства краєзнавців із залученням
працівників інших кафедр, музеїв. Безумовно, ця
ініціатива мала свій вплив на появу в 1988 р. уже
обласного краєзнавчого товариства «Поділля»,
яке очолив викладач кафедри всесвітньої історії
А. Л. Зінченко.
У краєзнавчих конференціях у Вінниці брали
участь відомі вчені з Києва, Львова, Дніпропетров

ська, Кам’янця-Подільського та інших міст: Яро
слав Дашкевич, Орест Мацюк, Юрій Мицик, Пе
тро Тронько, Михайло Коваль, Всеволод Клоков,
Олександр Завальнюк, Лев Баженов та інші відомі
історики. Тези конференцій започаткували нові
напрями розвитку історичного поділлєзнавства,
вони донині є важливим джерелом інформації з іс
торії подільського краю.
Значна увага приділялась написанню курсових
і дипломних робіт з історії краю. Поступово відбу
валася переорієнтація тематики студентських нау
кових досліджень на місцевий матеріал. Як резуль
тат, у 1990–91 н. р. з 177 студентів третього курсу
93 писали курсові роботи краєзнавчого характеру.
У 1980-х рр. на факультеті діяла студентська
група «Пошук», яку очолювала студентка Олена
Глухенька. Учасники групи ініціювали і здійснили
у центральному архіві Міністерства оборони СРСР
у м. Подольську (Московська область) пошук пріз
вищ воїнів радянської армії, які загинули у 1941 р.
та березні 1944 р. під Вінницею. Після завершення
навчання О. Глухенької цю роботу продовжував
очолювати студент В. Чабанюк. 9 травня 1987 р. на
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Фольклорно-етнографічний колектив інституту «Дармограй»

Студентська група 4-А, переможець інститутського конкурсу на кращу академгрупу, нагороджена туристичною
поїздкою до Ленінграду (куратор групи — професор І. Г. Шульга, староста — В. Задорожний (в центрі), 1987 р.
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Студентська група 3-Б, переможець конкурсу-огляду, та викладачі на святковій демонстрації
в міжнародний день солідарності трудящих 1 Травня, 1980 р.

Вінницькому меморіальному цвинтарі по вул. Ки
ївській було відкрито нову дошку, на якій викар
бувано повернуті з небуття прізвища 120 бійців.
Родини кількох загиблих приїхали на відкриття.
Особливо запам’яталися родичі 19-річного Ібрагі
ма Мамедова з Аджарії (8 осіб — сестра, два брати,
племінники). Вони обсипали меморіальну плиту
землею з його рідного села Дологані, обливали ви
ном. Учасники групи «Пошук» бронювали їм місця
в готелі, влаштовували екскурсії по Вінниці.
Продовжувалася щорічна археологічна наукова
робота студентів. Найбільша кількість археологіч
них знахідок припадала на розкопки поселень три
пільської культури, що були досліджені експедиція
ми різних років під керівництвом доц. І. І. Зайця.
Пам’ятки, що не мають аналогів в Україні
і зустрічаються лише у Центральноєвропейській
курганній культурі, були знайдені під час розко
пок курганного могильника періоду середньої та
пізньої бронзи (XIV–X ст. до н. е.) біля с. Гордіїв
ка Тростянецького району, дослідженого в 1986–
1988 рр. експедиціями краєзнавчого музею під
керівництвом Б. І. Лобая та Інституту археології

НАН України під керівництвом С. С. Березанської.
Студенти-історики були постійними учасниками
цих наукових досліджень. Чимало експонатів, які
зараз є гордістю Вінницького обласного краєзнав
чого музею, були знайдені саме ними, як, напри
клад, перстень, знайдений в розкопі біля сільця
Митківка влітку 1987 р. студентом Вадимом Токо
вим.
Прагнення перебудовувати всі сфери життя не
могло не відбитися і на особливостях організації
педагогічного процесу. Новаторства виникали
одне за одним. Зокрема, в розкладі 1987–88 н. р.
вперше з’явилися години на самостійну робо
ту студентів, що викликало певне збентеження
у викладачів — яким саме способом їх проводи
ти? Матеріали засідань кафедр свідчать про те,
що бачення цієї проблеми у педагогів суттєво
різнилося: вони пропонували різні форми робо
ти — від вільних співбесід-дискусій до повноцін
них копій звичайних семінарських занять.
Новиною була і спроба переводити найкращих
студентів на вивчення певних предметів за індиві
дуальним графіком.
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Екзамен з етнографії приймає доцент О. Г. Лойко

Екзаменує доцент А. Л. Зінченко
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Дровозюк Степан Іванович,
декан історичного факультету, 1988–1992 рр.

тичних кабінетів. Хоча їх створення було загаль
нофакультетською справою, за кожний кабінет
відповідав певний викладач. У 1987–88 н. р. на фа
культеті діяло два кабінети: методики викладання
історії та археології. Було обладнано чотири тема
тичні аудиторії: стародавнього світу, середніх ві
ків, допоміжних історичних дисциплін та ін.
Педагогічний профіль ВНЗ вимагав тісної
співпраці з середніми навчальними закладами
області. Від середини 1980-х рр. базовими шко
лами кафедри всесвітньої історії були Чуківська
Немирівського району, кафедри історії СРСР —
Ворошилівська Тиврівського і Микулинецька Лі
тинського районів, на чолі яких стояли випускни
ки історичного факультету. У 1987 р. перша з них
навіть набула незвичного статусу філії кафедри іс
торії СРСР.
Важко знайти критерії для об’єктивної оцін
ки рівня знань і фахових навичок, які отримують
студенти в інституті. Але у 1980–1990-х рр. чимало
випускників факультету залишали рідний вуз ви
сокоосвіченими істориками, педагогами, сповне
ними прагнень до праці на обраній стезі. Підтвер
дженням цього є той відомий факт, що сьогодні
в Інституті історії України НАНУ, інших столич
них академічних і педагогічних установах успішно

З 1988 р. почалися зміни у системі викладання
на факультеті правознавства. Відтепер студенти
замість курсу радянського права вивчали деталізо
ваний курс правознавства за галузями. Особливий
акцент робився на вивченні історії права України.
Всі ці зміни асоціювалися з появою на факультеті
молодої викладачки, фахового юриста Тетяни Іва
нівни Пилипенко. Студенти випуску 1991 р. впер
ше отримали у дипломах запис: «вчитель історії,
суспільствознавства і права».
Зміни відбувалися не тільки у соціальному, але
й у технічному довкіллі. На занятях почали поде
куди використовуватися відеомагнітофон, телеві
зор. Картинками з фантастичного світу були слай
ди, привезені з туристичної поїздки до Італії, що їх
демонстрував на лекції з культури А. Л. Зінченко.
Однією з перших почала запроваджувати візуальні
методи у навчальний процес О. А. Коляструк.
Залишалася актуальною проблема облашту
вання кабінетів, аудиторій факультету в новому
приміщенні на третьому поверсі корпусу № 3, зо
крема тривало оформлення відповідних тема

Студенти — члени Добровільної народної дружини
чергують на дільниці охорони громадського порядку
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працює чимало колишніх студентів вінницького
істфаку, навчання яких припало саме на цей час
(Ю. Савчук, В. Васильєв, Р. Подкур та ін.).
Кожний період історії ототожнюється з певни
ми особистостями, яким випадало очолювати ті чи
інші структурні підрозділи, визначати стратегію
розвитку, приймати важливі рішення. У випадку
історичного факультету — це декани, керівники
кафедр, чиї імена пам’ятатимуть все життя студен
ти певних років. У 1988 р. О. Г. Лойка на посаді де
кана змінив випускник факультету Степан Івано
вич Дровозюк. Саме його вроджений демократизм,
прагнення захистити студента, надати йому мож
ливість вільно розвиватися і забезпечили особ
ливий дух студентської вольниці та відвертості,
пам’ятний усім, хто навчався наприкінці 1980-х —
на початку 1990-х рр.
1 червня 1988 р. завідувач кафедри історії СРСР
і УРСР проф. І. Г. Шульга звернувся до свого колек
тиву з проханням висунути нову кандидатуру на цю
посаду. У своїх виступах доц. В. П. Воловик, І. І. Заєць,
викладачі М. Д. Римша, Т. П. Пірус внесли пропози
цію обрати завідувачем кафедри доц. О. Г. Лойка.

У радянські часи історичний факультет вва
жався «кузнею кадрів» для партійних і комсомоль
ських органів. Чимало наших випускників пішли
працювати до КДБ. Як не дивно, але саме студенти
факультету одними з перших виступили проти ко
муністичної ідеології, підхопили і поширили ідею
української незалежності. Ще до створення у Києві
Народного Руху, наприкінці 1988 р. у Вінниці був
проголошений Народний Фронт за перебудову,
перші зібрання якого відбулись у турклубі «Мерку
рій» та обласній філармонії. Серед майже ста осіб,
які подали свої заяви на вступ до цієї організації,
було й кілька десятків студентів істфаку. Протягом
1989 р. студенти-історики не проминали жодного
політичного мітингу, що постійно стрясали облас
ний центр.
Викладачі факультету були учасниками уста
новчої кон
ференції Вінницького обласного істо
рико-просвітницького товариства «Меморіал», яка
відбулася 14 травня 1989 р. (С. І. Дровозюк, А. Л. Зін
ченко, М. М. Кравець, І. Г. Шульга), установчих збо
рів Вінницького обласного товариства української
мови імені Т. Г. Шевченка. На факультеті діяв осе

Кінний козацький похід студентів історичного факультету
на святкування 500-річчя Запорізького козацтва, 1990 р.
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Викладач факуль
тету Арсен Леонідович
Зінченко був висунутий
кандидатом у народні
депутати по виборчому
округу № 24. Студенти
самі створили групу під
тримки свого кандидата,
виготовили агітаційні
щити, друкували лис
тівки, щодня після за
нять ішли на зупинки
міста агітувати вінни
чан. Вибори відбулися
4 березня 1990 р. Арсен
Зінченко став Народним
депутатом України, піз
ніше працював у Комісії
з питань народної освіти
і науки, був головою під
комісії загальної освіти.
Активно долучили
ся студенти-історики і
до проведення виборчої
кампанії у сусідньому
окрузі, де до парламенту
України балотувався ви
кладач філософії доцент
Володимир Савович Му
лява, який також став
Народним
депутатом
України.
Влітку 1990 р. відбу
лася ще одна подія, яка
Учасники козацького походу на Січ в Уманському парку «Софіївка»
залишиться у літописі
факультету. Чотири сту
редок цього товариства, з ініціативи С. І. Дровозю денти III–IV курсів Руслан Білецький, Ігор Лано
ка був обладнаний стенд цієї організації.
вий, Юрій Легун, Олександр Панасюк і випускник
Вибори до Верховної Ради УРСР та місцевих факультету, тоді співробітник краєзнавчого музею
рад народних депутатів у березні 1990 р. відзна Юрій Савчук вирушили у кінний козацький похід
чалися значною активністю виборців. Ці вибо на святкування 500-ліття Запорізького козацтва.
ри відбувалися за умов розширення гласності,
Це дійство відбувалося на місці розташуван
внаслiдок чого суспільство одержало значну ін ня Чортомлицької Січі біля села Капулівка Ніко
формацію про злочини радянської доби. Для польського району Дніпропетровської області.
України особливе значення мали відомості про Рівно місяць тривала подорож новітніх козаків
політику комуністичного режиму, що спричини українськими степами. Переважно верхи, а часом
ла Чорнобильську катастрофу, та про поведінку і пішки, у козацькому одязі, пострижені під «оселе
владної верхівки у цей час. Ні викладачі, ані сту дець» і «макітру», ночуючи на колгоспних фермах,
денти історичного факультету не могли оминути харчуючись у місцевих людей, хлопці долали свій
таку важливу подію.
непростий шлях. Того літа на могилу Івана Сірка
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На шляху до Запорізької Січі

з’їхалися десятки, якщо не сотні тисяч людей з усієї
України і з-за кордону. Вони добиралися автомобі
лями, поїздами, автобусами, літаками, навіть на ве
лосипедах! Але єдині, хто приїхав верхи на конях,
були козаки з Вінниці.
Восени того ж року вінницькі студенти Анд
рій Лактіонов і Анатолій Харкавий стали учасни
ками відомого голодування у Києві («революція
на граніті»).

Суттєвий внесок колективу історичного фа
культету Вінницького педінституту у справу утвер
дження молодої Української держави підняв авто
ритет імені викладача, студента-історика. Мабуть,
цим також можна пояснити і той факт, що декан
факультету С. І. Дровозюк після проголошення не
залежності України був призначений на високу по
саду заступника представника Президента України
у Вінницькій області.

■ 1 ДАВіО. – Ф. Р-5050. – Оп. 1. – Спр. 1742. – Арк. 2; ■ 2 ДАВіО. – Ф. Р-5050. – Оп. 1. – Спр. 1886. – Арк. 161; ■ 3 ДАВіО. – Ф. Р-5050. –
Оп. 1. – Спр. 688. – Арк. 6; ■ 4 ДАВіО. – Ф. Р-5050. – Оп. 1. – Спр. 688. – Арк. 37; ■ 5 ДАВіО. – Ф. Р-5050. – Оп. 1. – Спр. 768. –
Арк. 12; ■ 6 ДАВіО. – Ф. Р-5050. – Оп. 1. – Спр. 1742. – Арк. 2; ■ 7 ДАВіО. – Ф. Р-5050. – Оп. 1. – Спр. 1740. – Арк. 1, 10; ■ 8 ДАВіО. –
Ф. Р-5050. – Оп. 1. – Спр. 1748. – Арк. 1, 4; ■ 9 ДАВіО. – Ф. Р-5050. – Оп. 1. – Спр. 768. – Арк. 57, 60; ■ 10 ДАВіО. – Ф. Р-5050. – Оп. 1. –
Спр. 870. – Арк. 12; ■11 ДАВіО. – Ф. Р-5050. – Оп. 1. – Спр. 2302. – Арк. 10; ■ 12 ДАВіО. – Ф. Р-5050. – Оп. 1. – Спр. 1742. – Арк. 3;
■ 13 ДАВіО. – Ф. Р-5050. – Оп. 1. – Спр. 2302. – Арк. 8; Спр. 2529. – Арк. 3; ■ 14 ДАВіО. – Ф. Р-5050. – Оп. 1. – Спр. 2472. – Арк. 7, 12;
■15 ДАВіО. – Ф. Р-5050. – Оп. 1. – Спр. 2380. – Арк. 22–23; ■16 ДАВіО. – Ф. Р-5050. – Оп. 1. – Спр. 872. – Арк. 2–5; ■ 17 ДАВіО. –
Ф. Р-5050. – Оп. 1. – Спр. 872. – Арк. 31–32; ■ 18 ДАВіО. – Ф. Р-5050. – Оп. 1. – Спр. 872. – Арк. 15, 16; ■ 19 ДАВіО. – Ф. Р-5050. – Оп. 1. –
Спр. 1742. – Арк. 3; ■ 20 ДАВіО. – Ф. Р-5050. – Оп. 1. – Спр. 2232. – Арк. 3, 13; ■ 21 ДАВіО. – Ф. Р-5050. – Оп. 1. – Спр. 2275. – Арк. 29.
■ 22 ДАВіО. – Ф. Р-5050. – Оп. 1. – Спр. 1886. – Арк. 48; Спр. 2380. – Арк. 9; ■ 23 ДАВіО. – Ф. Р-5050. – Оп. 1. – Спр. 2529. – Арк. 9;
Спр. 2380. – Арк. 19; ■ 24 ДАВіО. – Ф. Р-5050. – Оп. 1. – Спр. 1740. – Арк. 6; ■ 25 ДАВіО. – Ф. П. – 7160. – Оп. 1 – Спр. 58. – Арк. 43;
■ 26 ДАВіО. – Ф. Р. 5050 – Оп. 2. – Спр. 74. – Арк. 121; ■ 27 ДАВіО. – Ф. Р.-5050. – Оп. 1. – Спр. 2895. – Арк. 2. ■ 28 ДАВіО. – Ф. Р-5050. –
Оп. 1. – Спр. 2895. – Арк. 9. ■ 29 ДАВіО. – Ф. Р.-5050 – Оп. 1. – Спр. 3187. – Арк. 6. ■ 30 ДАВіО. – Ф. Р-5050. – Оп. 1. – Спр. 2895. – Арк. 2;
■ 31 ДАВіО. – Ф. Р-5050. – Оп. 6. – Спр. 54. – Арк. 6. ■ 32 ДАВіО. – Ф. Р-5050. – Оп. 1. – Спр. 2951. – Арк. 38 ■ 33 ДАВіО. – Ф. Р-5050. –
Оп. 1. – Спр. 2966. – Арк. 2; ■ 34 ДАВіО. – Ф. Р-5050, – Оп. 6, Спр. 69. Арк. 4; ■ 35 ДАВіО. – Ф. Р.-5050. – Оп. 1. – Спр. 3469. – Арк. 16;
■ 36 Цитата з виступу С. І. Дровозюка на засіданні партбюро факультету 10 червня 1986 року. – ДАВіО. – Ф. 5050. – Оп. 2. –
Спр. 191. – Арк. 32; ■ 37 ДАВіО. – Ф. 5050. – Оп. 1. – Спр. 3647. – Арк. 6
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(1990-ті рр. — початок ХХІ ст.)

П

роголошення Акту про незалежність
України, будівництво суверенної держави обумовили якісно новий етап у розвитку факультету.
Процеси перебудови народної освіти поставили
підвищені вимоги до вивчення історії в середній
школі та в педагогічному інституті. В світлі цих вимог деканат та кафедри працювали над подальшим
удосконаленням навчально-виховного процесу.
Оскільки історія розглядалася як важливий засіб
виховання національної самосвідомості, патріотичних почуттів у студентів, посилена увага приділялася історії й культурі своєї держави та рідного
краю. По-новому осмислювалася історія в різні епохи, вилучалися необ’єктивні, тенденційні оцінки
багатьох істориків і громадських діячів, ґрунтовно

вивчалися наукові праці Михайла Грушевського,
Пантелеймона Куліша, Володимира Антоновича,
Михайла Драгоманова, Миколи Костомарова, Володимира Винниченка та багатьох інших. Тривала
робота над переосмисленням наукової спадщини
репресованих або незаслужено забутих істориків
радянського часу, а отже, й історіографічного процесу 1920–1940-х рр. Більше уваги кафедри приділяли сучасному етапу розвитку української і зарубіжної історіографії.
Враховуючи зростаючий інтерес суспільства
до гуманітарної освіти, національних проблем,
викладачі факультету під час викладання відповідних курсів уникали застарілих ідеологічних
догм у аналізі історичних подій, фактів і явищ,
спонукали студентів до
власних роздумів, самооцінки минулого і сучасного. У навчальній
роботі зі студентами
викладачі спиралися на
найновіші досягнення
вітчизняної і зарубіжної історіографії, дбали
про професійну спрямованість навчального
процесу, забезпечуючи
зв’язок викладання історичних дисциплін з
курсом історії в середній школі.
У зв’язку з перебудов
ними процесами, онов
ленням усіх сфер сус
пільно-політичного і наВчена рада історичного факультету, 1990-ті рр.
ціонально-культ урного
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ньої історії», «Україна в період визвольних змагань
1917–1922 рр.», «Соціальноекономічна історія По
ділля в 20–30-х рр. ХХ ст.».
Важливе місце в навчально-виховному про
цесі продовжувала займати
літня польова археологічна
практика. Особ
ливо результативними виявились
розкопки в 1993 р. великого трипільського поселення
біля села Тальянки Тальнів
Кафедра всесвітньої історії, 1990-ті рр.
ського району Черкаської
області. Було відкрито і розчищено два трипільських
житла. Практична участь
студентів у дослідженні
цього унікального пам’ят
ни
ка отримала високу
оцінку учасників Міжнародної конференції, яка
відбулась 6–10 липня 1993 р.
безпосередньо на поселенні.
В ній взяли участь археологи з Німеччини, Франції,
США, Польщі, Словаччини,
Румунії та інших країн. На
основі знайдених археологічних матеріалів трипільського поселення Кліщів
у Ворошилівській середній
школі Тиврівського райоКафедра історії слов’янських народів, 1998 р.
ну було відкрито постійно
життя було внесено істотні зміни й доповнення до діючу виставку, її матеріали були покладені в основу
навчального плану, в якому збільшено вагу фахової створених археологічних експозицій з доби трипільта загальнок ультурної підготовки майбутніх вчи- ської культури у Тиврівському районному та Він
телів історії. Студенти вивчали джерелознавство ницькому обласному краєзнавчому музеях.
історії України, історіографію історії України, арНа початку 1990-х рр. відбулася реорганізація
хеологію України, історію рідного краю, історичну кафедр факультету. Відтепер тут функціонували
географію України, етнографію України, історію кафедри історії України, історії слов’янських наслов’янських народів, світову і вітчизняну культу- родів та всесвітньої історії. Завідували ними відру та інші дисципліни, які раніше не вивчались. повідно професори О. Г. Лойко, П. С. Григорчук та
Упродовж 1990-х рр. на кафедрах факультету М. М. Кравець (з 2001 р. — Ю. І. Поп).
було розроблено низку нових спецкурсів та спецОсновним завданням професорсько-викласемінарів, які поглиблювали знання студентів з іс- дацького складу в цей період було проведення
торичних дисциплін: «Національно-визвольна вій роботи з удосконалення навчальних програм, пона українського народу в середині ХVІІ століття», дальше підвищення рівня читання лекцій, прове«Історія національної державності України», «Ет- дення семінарських занять, педагогічної, археолоногенез слов’ян», «Джерелознавство нової і новіт- гічної, музейної і правової практик, керівництво
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історичного факультету
вдруге обіймав кандидат історичних наук, доцент Петро Семенович
Григорчук.
На кафедрах працювали науково-теоретичні
та методичні семінари,
тематика яких була спрямована на впровадження
в навчально-виховний
процес найновіших досягнень науки, техніки,
культури, наближення
його до розв’язання зав
дань, що стояли перед загальноосвітньою та про
фесійною школами.
Засідання кафедри історії України, середина 1990-х рр.
У процесі підвищен
ня якості підготов
ки спе
ціалістів важлива роль
відводилася озброєнню студентів знаннями і навиками використання технічних засобів, роботі
в умовах кабінетної системи. На факультеті діяли
кабінети археології України, а також спеціалізовані
аудиторії з історичного краєзнавства, історії України, історії стародавнього світу, історії середніх віків, історії слов’янських народів, правознавства.
В 1993 р. на факультеті було вперше запроваджено вивчення курсу «Етнографія України». З метою глибшого засвоєння матеріалу з дисципліни та
розширення кругозору студентів-істориків у галузі народознавчих знань було обладнано навчальні
кімнати з матеріальної культури Поділля. Започатковано цю роботу в 1992 р. за участі широкого
кола студентів і викладачів історичного факультету. Було складено тематико-експозиційний план,
який включав у себе такі розділи: «Землеробство»,
«Транспорт», «Ткацтво», «Вишивка», «Гончарство»,
«Одяг», «Дерево
обробні промисли і ремесла»,
«Житло», «Образотворче мистецтво», «Усна народДоценти О. Г. Лойко, П. С. Григорчук
на творчість».
та професор М. М. Кравець, 1990-ті рр.
За участю студентів було розгорнуто пошуково-збирацьку та дослідницьку роботу в Державнонаписанням дипломних і курсових робіт. Викла- му архіві Вінницької області, бібліотеках та серед
дачі стали приділяти більше уваги самостійній та населення міста і області. Значна частина зібраних
індивідуальній роботі зі студентами, створенню на матеріалів та експонатів була розміщена в експозиції відповідно до тематичної приналежності до
заняттях проблемних ситуацій.
На факультеті працювали 27 викладачів: певного розділу.
Професійній підготовці майбутнього вчителя
2 професори, доктори наук, 13 доцентів, кандидатів наук, 6 старших викладачів, 6 асистентів. Почи- історії слугували взаємозв’язки факультету зі шконаючи з 1993 р. і наступні 10 років посаду декана лами та органами народної освіти. Ця робота була

115

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ І ПРАВА ВДПУ

Григорчук Петро Семенович, декан історичного факультету,
1973–1978, 1993–2004 рр.

Викладацький склад історичного факультету, 1994 р.
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спрямована, по-перше, на
надання випускникам факультету і вчителям історії
області необхідної науковометодич
ної допомоги, подруге, на пошуки випускників середніх шкіл, які мали
нахил до педагогічної професії та історії і потенційно
могли стати студентами історичного факультету.
Чимало
викладачів
(І. Г. Шульга, М. М. Кравець,
П. С. Григорчук, О. Г. Лойко,
О. П. Іваницька, М. Ф. Лихогляд, B. C. Мазурик) читали лекції з актуальних
проблем всесвітньої і української історії для слухачів
обласного інституту післядипломної освіти. Щороку
викладачі факультету брали
участь у січневих і серпне-
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спецкурси у низці навчальних закладів: ліцеї при СШ
№ 34, коледжі при Вінницькому регіональному науково-практичному інституті
економіки та соціальної
психології, СШ № 32 м. Він
ниці. Це, зокрема, доценти
П. С. Григорчук, А. К. Лисий,
Ю. I. Поп, старші викладачі
М. Ф. Лихогляд, B. C. Мазу
рик, М. Г. Вороліс.
Важливими
формами профорієнтаційної та
роз’яснювальної роботи се
ред абітурієнтів і молоді
були короткотермінові відрядження викладачів у сільські й міські школи, участь
у районних та обласних історичних олімпіадах. Активну
участь професорсько-викладацький склад факультету
брав у щорічних Днях відкритих дверей. На них з розповідями про інститут, факультет, професію вчителя
історії зазвичай виступали
провідні викладачі кафедр.
Були встановлені зв’яз
ки з районними відділами
народної освіти (Він
ниць
ким, Могилів-Подільським,
Немирівським, Літинським,
Козятинським, Липовець
ким, Ямпільським), а таСпеціалізована аудиторія матеріальної культури Поділля
кож керівництвом багатьох
шкіл області і міста. Тісний
вих педагогічних конференціях області. Значна ме- контакт з органами народної освіти дав можлитодична допомога надавалася школам під час про- вість уникнути випадковостей при направленні
ходження студентами педагогічної практики. Для випускників для цільового набору на факультет.
вчителів готувалися методичні посібники.
Таким чином, професорсько-викладацький
Факультет продовжував шефські зв’язки з Воро- склад факультету практикував різноманітні форми
шилівською СШ Тиврівського району, Микулинець- і методи роботи з школами та органами народної
кою СШ Літинського району і Чуківською СШ Неми- освіти, тож історичний факультет мав порівняно
рівського району, з якими було укладено угоди про незначний відсів студентів; переважна їх більшість
співробітництво. На базі цих шкіл студенти прохо- успішно навчалася і прибувала на роботу за придили педагогічну і археологічну практики. Продов значенням.
жувалася робота в базовій школі № 5 м. Вінниці.
У 1997 р. Державною інспекцією закладів освіти
Міністерства
освіти України було проведено
Окрім того, викладачі факультету читали курси та
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атестаційну експертизу факультету.
Кількісні та якісні показники захисту
дипломних робіт, складання державних іспитів, виконання комплексних
кваліфікаційних завдань випускниками, наслідки замірів знань студентів II–IV курсів з базових дисциплін
та екзаменаційних сесій засвідчили
належний рівень теоретичних і практичних знань студентів факультету,
готовність випускників творчо вирішувати професійні завдання. Свідченням цього є також аналіз відгуків
про роботу випускників факультету.
Переважна більшість випускників
мала добру фахову підготовку, достатньою мірою володіла методикою
проведення уроку, використовувала
нові методичні прийоми, орієнтовані
на посилення практичної спрямованості навчання. Враховуючи вище
сказане, факультет був атестований
за IV рівнем акредитації, що давало
можливість готувати спеціалістів,
магістрів, а також мати аспірантуру.
Добре відомо, що невід’ємною
складовою вузівського навчання є
наукова робота. Успіхам у науковій
роботі в цей час факультет завдячує
потужному викладацькому складу.
В першу чергу слід відзначити докторів наук, професорів І. Г. Шульгу та
М. М. Кравця. Обіймаючи тривалий

Музей навчально-наукової лабораторії з етнографії Поділля

Студенти 1990-х:
В. Костюк, В. Голота,
О. Франчук, Д. Телевань,
І. Карпова та заступник
декана Ю. А. Зінько
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перу належать ґрунтовні монографії «Людомор» (К., 1993),
«Голод на Поділлі» (Вінниця,
1993), «Гірка правда. Нариси з
історії подільського селянства
1920–1932 рр.» (Вінниця, 1997).
Всього Ілля Гаврилович опуб
лікував понад 200 наукових
праць.
Значний внесок у розвиток історичної науки зробив
професор М. М. Кравець. Він
один із співавторів восьмитомної «Історії Української РСР»,
автор монографій «Селянство
Північної Буковини на початку
ХХ ст.» (Вінниця, 1998), «Роль
Студентів відвідав заступник міністра освіти і науки України, випускник
Запорізької Січі у визвольній
історичного факультету 1980 р. Віктор Олександрович Огнев’юк
боротьбі українського народу»
час посади завідувачів кафедр, вони виступали ор- (Вінниця, 1999). За його участю підготовлено збірганізаторами активної наукової роботи, підкріп ники документів «Хотинське повстання», «Боротьлюючи свою роботу написанням монографій та ба трудящих Буковини проти соціального і націо
статей, здійсненням керівництва написанням кан- нального гноблення в другій половині XIX — на
дидатських та докторських дисертацій, організаці- початку XX ст.».
Відчутним був внесок в історичну науку й інєю та проведенням наукових конференцій.
ших
викладачів факультету. У 1997–1998 рр. когорту
І. Г. Шульга в останні роки свого життя активно
досліджував трагічну історію українського селян- докторів наук поповнили Ю. І. Поп та О. П. Іваницьства 20-х — початку 30-х рр. ХХ ст., штучних голо- ка, які успішно захистили докторські дисертації
доморів в Україні 1932–1933 та 1946–1947 рр. Його за спеціальністю «Всесвітня історія». Впродовж

Студентський актив факультету, 1998 р.
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ж 1996 року видав у Вінниці
доц. Ю. І. Поп: «Чеський робітничий і соціалістичний
рух у 90-роках XIX ст.», «Чеський робітничий рух на початку ХХ століття» та «Ідейний
розвиток чеського робітничого руху в роки першої світової
війни». За участю доцентів
С. Л. Калитка та П. М. Кравченка, а також вихованців
факультету, кандитатів історичних наук (нині старших
співробітників Інституту історії України НАН України)
В. Ю. Васильєва та Р. Ю. Подкура було опубліковано збірник документів «Політичні
репресії на Поділлі (20–30-ті
роки ХХ ст.)» (Вінниця, 1999).
Професор П. С. Григорчук та
старший викладач О. А. Мельничук надрукували монографію «Комнезами на Поділлі»
(Він
ниця, 2001). Вагомими
були здобутки у науковій
роботі професора О. Г. Лойка, доцентів Ю. А. Зінька,
І. В. Мазила, А. М. Тростогон,
О. І. Яременка. Викладачі
факультету підготували низку навчальних посібників та
методичних рекомендацій з
історії рідного краю, всесвітньої історії, правознавства,
історії слов’янських народів.
Впродовж 1990-х рр. захистили кандидатські дисер
тації викладачі факультету
Ю. А. Зінько, А. М. Тростогон,
С. О. Гусєв, О. І. Криворучко,
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1998 р.
про створення Вінницького педуніверситету на базі Вінницького педінституту П. М. Кравченко, І. М. Рома
нюк та ін. З 1993 р. на факуль1991–2003 рр. вийшли друком монографії професо- теті було відкрито постійно діючу аспірантуру з
ра І. І. Зайця «Трипільське поселення Кліщів на Пів- історії України, випускники якої О. І. Яременко,
денному Бузі» (К., 1993) та «Трипільська культура на О. А. Мельничук, В. М. Мазур після успішного заПоділлі» (Вінниця, 2001), доцентів О. П. Іваницької хисту у 1999–2002 рр. дисертаційних досліджень
«Франкістська Іспанія 1939–1975 рр. Історіографія» залишилися працювати на викладацькій роботі.
(Вінниця, 1996) та А. К. Лисого «Вінницький Капу- У 2003–2004 рр. випускники аспірантури кафедри
цинський монастир» (Вінниця, 1996), «Нарис Гні- всесвітньої історії О. А. Неприцький та М. В. Конванського костелу» (Вінниця, 1996). Три праці того нова також захистили кандидатські дисертації.
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ці битви під Вінницею в ході
національно-визвольної війни
під проводом Б. Хмельницького (2001 р.), Всеукраїнську
наукову конференцію «Поділ
ля в контексті історії України»
(2001 р.).
У полі зору кафедр постійно перебувала науково-дослід
на робота студентів. З особ
ливим інтересом студенти
ста
вилися до виконання дипломних досліджень, які в переважній більшості випадків
відзначалися високою якістю,
Семінарське заняття з історії України проводить професор О. Г. Лойко, 1999 р. виконувалися протягом двохтрьох років із залученням різЗ 1999 р. на факультеті започатковано випуск номанітних джерел (наслідки археологічних роз«Наукових записок Вінницького педагогічного уні- копок, архівні матеріали тощо). Традиційною стала
верситету імені Михайла Коцюбинського. Серія: олімпіада з історії та методики її викладання. ЧиІсторія» — наукового фахового видання з історич- мало студентських досліджень було відзначено диних наук. Відкрито аспірантуру за спеціальністю пломами Всеукраїнських і регіональних конкурсів.
Найкращі з них опубліковані в збірниках наукових
«Всесвітня історія».
На базі факультету було проведено Всеукра- праць університету і факультету.
В цей час на факультеті працювали 5–7 наїнську нараду завідувачів кафедр історії України
педвузів країни (1993 р.), 19 обласних історико- укових гуртків, члени яких брали участь у наукокраєзнавчих конференцій, регіональну істо
рико- вих конференціях не лише в рідному університеті,
краєзнавчу конференцію, присвячену 450-й річни- а й у інших вищих навчальних закладах країни.

Семінарське заняття з історії слов’янських народів проводить доцент Ю. А. Зінько, 1998 р.
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Серед студентів наставник академгрупи доцент О. І. Яременко

Так, студенти факультету з
інтересом відвідували історико-краєзнавчий гурток під
керівництвом старшого викладача В. С. Мазурика, де вивчали проблеми Поділля з найдавніших часів до наших днів.
Цікаві дослідження з’явились
з проблеми геральдики міст
нашого регіону, політичної історії українських земель в період литовської доби тощо.
В курсі історичного краєзнавства значна увага приділялася вивченню документальної

бази та краєзнавчої
літератури. На основі даних краєзнавчих
джерел B. C. Мазурик
підготував і провів
на місцевому телебаченні цикл передач з
історії рідного краю.
У 1991–1993 рр. на засідання гуртка були
запрошені голова Він
ницького товариства
«Меморіал», директор
краєзнавчого музею
Л. Р. Кароєва, аспірант
Ю. К. Савчук, тодішній
заступник начальника
відділу кадрів обласного УВС І. В. Васала-

У студентській аудиторії, 1996 р.

Захист дипломних
робіт перед
державною
екзаменаційною
комісією, 2002 р.
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Члени студентського наукового гуртка
з історії середніх віків у м. Львові

тій та інші. Йшлось про геральдику Подільського
регіону та її значення для сучасного і майбутнього нашого краю, про засекречені донедавна архіви
МВС і колишнього КДБ тощо. Зацікавлено слухали
учасники гуртка повідомлення краєзнавця А. Сек
ретарьова «Нова концепція історії Поділля».
З великим інтересом студенти відвідували науковий гурток з історії середніх віків, який очолювала кандидат історичних наук, доцент А. М. Тростогон. Студенти-гуртківці не тільки вивчали
середньовічну історію, а й здійснювали туристичні
поїздки до найдавніших міст країни.
З початку 1990-х рр. діяв гурток з історії віт
чизняної та світової культури під керівництвом
старшого викладача кафедри всесвітньої історії
О. А. Коляструк. В ньому брали активну участь студенти, що цікавились художньою культурою. При
гуртку діяв клуб «9 муз», в якому студенти зустрічалися з творчими особистостями: режисером
Вінницького обласного музично-драматичного
театру В. Шалигою, народним артистом України
Н. Кондратюком, заслуженою артисткою України
Т. Славінською, художником О. Никитюком, музикантом, бардом С. Грязновим, мистецтвознавцем Т. Журуновою та багатьма іншими.
Учасники клубу готували авторські вечори
і мистецькі презентації. Найбільше запам’яталися
виступи Наталі Гуменюк про Ієронімуса Босха,
Олени Галамай про Євгена Маланюка, Ігоря Ракушняка про Юрія Андруховича, Наталі Лаас про

Лені Ріффеншталь, Олексія Гаврилова
про Йосифа Бродського, Олени Димніч
про Антоніо Гауді, Світлани Кривонос
про Сальвадора Далі, Тетяни Коновал
про Соломію Крушельницьку, Наталі
Піддубної про Івана Світличного, Олени Кириченко про Аллу Горську, Юлії
Кудрявих про Миколаса Чюрльоніса та
ін. Студенти гуртка підготували літературно-музичні композиції «Поезія —
це завжди неповторність» за творами
Ліни Костенко, «Слово незламної криці»
за поезіями і листами Олега Ольжича.
З цими програмами гуртківці виступали
не лише перед істориками, а й перед студентами й викладачами з інших факультетів, а також у студії «Відкрита сторінка» при Вінницькій обласній науковій
універсальній бібліотеці ім. К. А. Тімірязєва, школярами підшефної Він
ницької
ЗОШ № 5. Студентки Олена Накорнеєва,

У Карпатах. Яремча, 1991 р.
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Хай вас Господь оберігає
Від зла, хвороби і журби,
І все студентів посилає
Сьогодні, завтра і завжди!
З повагою, група 3-В,
1998 р.

Олена Жукова і Марта Гринюк підготували вечір
про життя і творчість Андрія Тарковського і також
були запрошені до ВОНУБ ім. К. А. Тімірязєва та на
обласне радіо.
Студенти-гуртківці здійснювали тематичні
подорожі до Києва, Львова, Кам’янця-Подільсько
го, Умані і випускали фотозвіти за їх наслідками.
Випускники 2001 р. на честь десятиліття гуртка
випустили альманах «П’ята струна не рветься…».
У 1990-ті рр. студенти-історики виступили іні
ціаторами створення клубу історичної реконструк
ції «Білий вовк» при Вінницькому обласному крає
знавчому музеї. Лідером і натхненником цього

руху був Антон Несторович. Студенти влаштовували історичні вистави, рицарські турніри, власноруч виготовляли костюми, зброю, обладунок
середньовічної доби. Вони стали зачинателями загальноміських турнірів і змагань, які пізніше стали традиційними і проводяться у День музеїв при
ВОКМ.
Студентам запа
м’я
та
лися яскраві акції на
підтримку української мови, проведені Оксаною
Яцюк, Юлею Нетребсь
кою, Олександром Канарським.
Значне місце в роботі деканату, кафедр, всіх
викладачів посідала виховна робота на факультеті.

Студенти першого курсу
заочної форми навчання,
1999 р.
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Засідання студентського
наукового гуртка
з археології України
проводить професор
І. І. Заєць

Учасниці конкурсу «Красуня історичного факультету», 2003 р.
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Викладачі факультету
відвідали історичну
пам’ятку Лядівський
скельний монастир, 2002 р.

Вона здійснювалася на основі рекомендацій ректорату і Вченої ради інституту, враховувала специфіку й інтереси студентської молоді і була спрямована
на поліпшення якості підготовки вчителів-істориків для шкіл області. Питання поліпшення якості
й ефективності виховання студентів періодично
обговорювалося вченою радою факультету, на засіданнях кафедр і в академгрупах.

Із здобуттям Україною незалежності відбулося
переосмислення традиційних форм і методів виховної роботи, самої суті виховного процесу; було
визначено його основні напрямки, покликані забезпечувати формування необхідних рис і якостей учителя історії. Головна увага у виховній роботі в ході
навчального процесу і поза ним була зосереджена на
проблемах підвищення інтересу з боку студентів до

Фрагмент студентської вистави «Як козаки пишуть листа турецькому султану», 2001 р.
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Доцент О. А. Коляструк на занятті з української та зарубіжної культури, 1999 р.

історичного минулого і сьогодення України, проголошення і розбудови нашої незалежної держави,
роз’ясненні змін у державному і суспільно-політичному житті, документів і законів, прийнятих Верхов
ною Радою, урядом, Президентом України, що напов
нювали реальним змістом суверенність держави.

Традиційними стали зустрічі викладачів
і студентів з ученими Києва, Львова, Ужгорода,
Кам’янця-Подільського та інших наукових центрів
республіки, представниками обласних і міських
органів влади, ветеранами війни і праці. Перед
студентами виступали завідувач відділу Інституту

Семінарське заняття з правознавства проводить ст. викладач С. Л. Сергійчук
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менником, Народним депутатом
України Р. Іваничуком, а також
історичні олімпіади «Студент
і науково-технічний прогрес»,
науково-теоретична конференція «Українська держава: витоки, перспективи», читацька конференція «Історія українського
козацтва в художньо-історичній
літературі», історичні читання
«Нові сторінки опору німецькофашистським загарбникам на
Вінниччині в роки Великої Віт
чизняної війни», зустріч за круг
лим столом «Професія вчителя
історії: труднощі і проблеми становлення» тощо.
Чимало виховних заходів
були присвячені історичним поПід час звітного концерту художньої самодіяльності, 2000 р.
діям — 340-річчю Батозької битісторії НАН України професор С. В. Кульчицький, ви, 630-річчю міста Вінниці, 60-pіччю голодомору
старший науковий співробітник Інституту історії в Україні, 50-річчю початку Великої Вітчизняної
П. М. Сас, науковий співробітник цього ж інсти- війни тощо. На факультеті щорічно проводився
туту Д. В. Яневський, головний редактор «Україн- Тиждень слов’янської культури, у програмі якого
ського історичного журналу» М. В. Коваль, про- були студентські наукові конференції, лекції, Кифесор Філадельфійського університету (США) рило-Мефодіївські читання, виставки літератури
з питань слов’янської писемності і ознайомлення
П. Мирчук та ін.
Значний резонанс серед студентів викликали студентів з етнографічними матеріалами з історії
зустрічі з учителями та учнями Слідянської шко- Поділля тощо.
Важлива роль відводилася на факультеті вили Могилів-ІІодільського району, відомим письховній роботі в академгрупах.
Наставники академгруп І. І. Заєць, Ю. І. Поп, А. М. Тростогон,
О. А. Коляструк, М. Г. Вороліс,
Т. І. Пилипенко, В. М. Мазур та
інші вміло організовували виховання студентської молоді, допомагали їй оволодіти необхідними
навичками роботи з учнями загальноосвітньої школи. В академгрупах організовувалися дискусії
з проблем, які хвилювали молодь,
зустрічі з ученими, діячами культури, ветеранами війни, вчителями, студентами інших вузів,
проводилися диспути і бесіди на
етичні теми.
Активізувалась виховна робота і в студентському гуртожитУчасники художньої самодіяльності, 2001 р.
ку. Тут працював дискусійний
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Хор історичного факультету, 2003 р.

Юнацький ансамбль, 2000 р.
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Вокальний ансамбль «Ярославна», 2003 р.

Вокальний ансамбль «Ярославна», 2005 р.
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Танцювальний колектив істориків
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Танцювальний колектив,
2000 р.

історико-патріотичний клуб «Відродження», проводилися літературно-художні вечори, зустрічі
з цікавими людьми, вечори самодіяльного мистец
тва, студентські свята, молодіжні дискотеки.
Студенти історичного факультету завжди були
активними учасниками художньої самодіяльності. В першу чергу це виражалося у проведенні як
загальноінститутських, так і факультетських концертів. Різними були форми цих оглядів художньої

Заняття в кабінеті археології
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самодіяльності: вечори відпочинку, академічні концерти, літературні композиції і театральні вистави,
КВК і перегуки курсів та академічних груп, проник
ливі вечори-зустрічі «Від усієї душі», шефські виїздні концерти, вечірки у «Корчмі» і фольклорні новорічні вечорниці. За усіх часів (заідеологізованих,
зрусифікованих, комуністичних і демократичних)
виразною відмінністю художньої самодіяльності
на факультеті була національна забарвленість.

СЬОГОДЕННЯ ТА ШЛЯХ
ДО МАЙБУТНЬОГО

В

2003 р. ректором Вінницького держав- держави, провідним науковим, виховним і кульного педагогічного університету імені Михайла турним центром Вінницького регіону.
Розпочалися зміни й на історичному факультеКоцюбинського став його колишній випускник
Олександр Васильович Шестопалюк. Новообраний ті. У 2004 р. деканом факультету було обрано його
випускника 1983 р. канректор у своїй діяльносдидата історичних наук,
ті опирався на проградоцента Юрія Анатолійому, що передбачала гливича Зінька.
бокі перетворення як
Ю. А. Зінько присвяв університеті загалом,
тив рідному історичнотак і в окремих струкму факультету багато ротурних
підрозділах.
ків. Основне кредо його
Олександр Васильович,
діяльності таке: «Вагомі
маючи великий досвід
результати з’являються
роботи в освітній галулише після тривалої стазі, адже протягом двад
ранної праці. Щоб отрицяти років до обрання
мати задоволення від
ректором університету
роботи, а згодом — і виочолював професійнознання та повагу серед
технічне училище № 11,
колег, потрібно повністю
що увійшло до трійки
віддаватися улюбленій
кращих у колишньому
справі, витрачаючи на це
СРСР, працював в обласному
управлінні
весь свій час, зусилля та
освіти (спершу заступенергію» 1.
ником начальника, згоЮ. А. Зінько в якосдом — начальником),
ті пріоритетних завдань
заступником
голови
поставив збереження
Вінницької облдержадкращих надбань істоміністрації й опікуричного факультету та
вався освітою області,
підвищення його кондоводив, що сучасний
курентоздатності в сууніверситет, який сточасних умовах. Першоліття готує вчителів,
черговими завданнями
Олександр Васильович Шестопалюк,
і надалі має бути крастали підвищення надоктор педагогічних наук, професор, Заслужений
щим профільним вищим
укового потенціалу на
навчальним
закладом працівник освіти України, ректор університету з 2003 р. факультеті через захист
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У дворі університету, листопад 2004 р.

кандидатських та докторських дисертацій, підвищення ефективності профорієнтаційної роботи,
вдосконалення навчальної, виховної та наукової
роботи.

В цей період зростає громадянська активність
студентів, підвищується роль студентського самоврядування. Це особливо яскраво проявилось під
час всеукраїнського політичного страйку у листопаді 2004 р. (Помаранчевої
революції). Студенти стали активніше долучатися
до загальноуніверситетських справ, увійшли до
складу Вченої ради університету і факультету,
стали більше впливати на
організацію повсякденного життя молоді.
У лютому 2005 р. рішенням Вченої ради уні
верситету історичний факультет було реорганізо
вано в інститут історії, ет
но
логії і права. Основна
мета такого рішення —
гідно вписатися в освітній
прос
тір, враховуючи суСтуденти під час листопадових подій 2004 р.
часні перетворення у га-
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Зінько Юрій Анатолійович, декан історичного
факультету, 2004–2005 рр.; декан-директор інституту
історії, етнології і права з 2005 р.

лузі освіти, акумулювати європейський досвід та
стандарти освіти, структурні зміни в університеті
та отримати в рамках університету ширші права,
певну автономію в прийнятті рішень, організації
навчального процесу, бути більш мобільними у визначенні пропозицій на ринку освітніх послуг.
Серед викладацького складу інституту склалась гарна традиція співпраці та взаєморозуміння
професійного досвіду та молодого завзяття. В інституті продовжували роботу досвідчені фахівці
професори П. С. Григорчук, О. Г. Лойко, М. М. Кравець, Ю. І. Поп, О. П. Іваницька, І. І. Заєць, доценти
С. Л. Калитко, О. А. Коляструк, П. М. Кравченко,
А. К. Лисий, І. В. Мазило, І. П. Мельничук, О. І. Криворучко, А. М. Тростогон, О. І. Яременко, В. М. Мазур, В. А. Тучинський, старші викладачі М. Г. Вороліс, Т. І. Пилипенко та інші.
Так, професор університету П. С. Григорчук
протягом 1991–2011 рр. очолював кафедру історії
слов’янських народів, а з 2011 р. працює на кафед
рі всесвітньої історії. Понад 40 років віддав він
рідному факультету. Нині П. С. Григорчук — Відмінник освіти України, Почесний працівник Він
ницького державного педагогічного університету
імені М. Коцюбинського, понад 20 років викладає
курс «Історія слов’янських народів». П. С. Григорчук — талановитий та відомий в Україні науковець. Під його керівництвом видано 20 випусків
«Наукових записок ВДПУ ім. М. Коцюбинського.

Ректор О. В. Шестопалюк зі студентами-першокурсниками, 1 вересня 2005 р.
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Першокурсники, 2006 р.

Серія: Історія», які є одним з кращих фахових видань ВАК у розділі історичних наук. Як науковець
створив власну наукову історичну школу. Під його
керівництвом 6 випускників інституту захистили
кандидатські дисертації й успішно працюють у педагогічному університеті 2. З-під пера науковця вийшло понад 200 наукових та навчально-методичних праця. Його численні монографії, посібники,
наукові статті та методичні рекомендації є значним
внеском в організацію навчально-виховного процесу та підготовку фахівців-істориків 3.
Серед членів кафедри історії слов’янських народів кандидат історичних наук, доцент Ю. А. Зінько. Він автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць з історії України. Вчений
досліджує історію Поділля, є одним з авторів книг
«Вінниця. Історичний нарис», «Пам’ятки історії та
культури Вінницької області: словникова частина»
(Він
ниця, 2011 р.), навчально-методичних посібників з важливих проблем світової та вітчизняної історії: «Нариси історії української культури»
(Вінниця, 2012 р.), «Нариси історії Чехії» (Вінниця,
2012 р.). Ю. А. Зінько — член обласної редакційної колегії «Реабілітовані історією. Вінницька область», «Національної книги пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. в Україні. Вінницька область» 4.
За свою роботу нагороджений знаком «Відмінник
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Гурток з археології України, 2005 р.

освіти України» (1999 р.), Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України (2005 р.), Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України (1998,
2006, 2008 рр.) та обласною премією «Людина
року — 2009» у номінації «Найкращий науковець».
До 2007 р. на кафедрі історії слов’янських народів працював знаний вчений-археолог Іван Іванович Заєць. Він автор ілюстрованої книги «Трипільська культура на Поділлі» — однієї з перших
ґрунтовних монографій про археологічні знахідки
трипільської культури на Вінниччині. Результатом
його життєвого, наукового шляху стало цікаве автобіографічне видання «Далеке й близьке. Світлини
пам’яті». Підсумком його 40-річної наукової діяльності стала монографія «Витоки духовної культури
українського народу», яку він завершив на 84-му
році життя. Пам’яті І. І. Зайця у 2007 р. була присвячена ХХІ наукова конференція, матеріали якої
вийшли окремим виданням «Вінниччина: минуле
та сьогодення. Краєзнавчі дослідження». Крім наукових праць, у збірнику вміщено 24 статті-спогади про І. І. Зайця 5.
Заслужений авторитет серед членів педагогічного колективу та студентів мав професор університету Олексій Герасимович Лойко, який тривалий

Кандидат історичних наук, професор О. Г. Лойко., 2005 р.
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Доктор історичних наук, професор Ю. І. Поп

час очолював кафедру історії України. Він здобув
авторитет серед студентів як висококласний фахівець, чуйна, виважена людина. О. Г. Лойко до
останнього подиху (помер у 2009 р.) залишався
справжнім патріотом Української держави. Протягом багатьох років він викладав навчальний курс
«Історії України» для студентів I курсу, де прищеп
лював їм любов до рідної Вітчизни та почуття національної гідності.
Доктор історичних наук, професор кафед
ри всесвітньої історії Микола Миколайович Кравець — автор багатьох наукових праць з історії робітничого і селянського руху, розвитку історичної
науки на західноукраїнських землях у ХІХ–ХХ ст.,
історії українського козацтва. Він є автором монографій «Іван Франко — історик України», «Роль
Запорізької Січі у визвольній боротьбі українського народу» (1999 р.) та інших досліджень 6. Професор М. М. Кравець — автор близько 500 наукових
праць. У 2006 р. він на рівні сучасних наукових вимог підготував розділ до першого тому праці «Історія українського селянства». Микола Миколайович
був майстром художнього слова, написав понад
300 оповідань і новел, що вийшли друком у 13 томах протягом 2006–2008 рр. 7

У комп’ютерному класі інституту, 2005 р.
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До 2010 р. завідувачем кафедри всесвітньої історії, а тепер її професором є доктор історичних наук
Юрій Іванович Поп, що протягом тривалого періоду залишається незмінним викладачем курсу «Нова
і новітня історія країн Азії і Африки». Він є дослідником історії чеського робітничого та національно-визвольного руху кінця ХІХ — початку ХХ ст.
Відмінник освіти України (2003 р.), автор понад 100
наукових праць. Загалом Юрій Іванович є одним із
ветеранів інституту історії, оскільки працює в стінах університету з 1973 р., коли приїхав сюди після
навчання в аспірантурі Одеського національного
університету імені І. Мечникова 8. Ю. І. Поп є автором одного з найновіших підручників з нової історії
Азії і Африки (2012 р.), що отримав рекомендацію
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту як підручник для студентів вищих навчальних закладів за
спеціальністю «Історія». На сьогодні троє колишніх
аспірантів Юрія Івановича стали кандидатами історичних наук 9.
На цій же кафедрі працює доктор історичних
наук, професор Ольга Павлівна Іваницька — провідний український фахівець з історії Іспанії ХХ сторіччя, авторка багатьох наукових монографій, навчальних посібників та статей, фундатор сучасної
вітчизняної наукової школи іспаністики. Написала
відомі монографії «Альфонсо ІІІ — король парадоксів» (2006 р.), «Франко — аудильо Іспанії» (2006 р.).
Знаними науковцями всеукраїнського рівня є
доктор історичних наук, професор Ольга Анатоліївна Коляструк — автор багатьох наукових праць
з соціальної сторії, історії повсякденності в Україні, історії національної інтелігенції 20–30-х років
ХХ ст., монографії «Інтелігенція УСРР у 1920-ті
роки: повсякденне життя» (Харків, 2010); доктор
історичних наук, професор Іван Миронович Романюк, який досліджує соціально-економічні та
культурні процеси в українському селі у 50-х —
першій половині 60-х рр. ХХ ст., є одним із авторів фундаментальної праці «Історія українського
селянства», підручника з історії України для 8 і
11 класів; доценти Сергій Леонідович Калитко,
Павло Миколайович Кравченко — автори багатьох
наукових публікацій та праць, серед яких фундаментальні праці «Національна книга пам’яті жертв
голодомору 1932–1933 років в Україні. Вінницька
область» (Вінниця, 2008), «Реабілітовані історією:
У двадцяти семи томах. Том 1, 2, 3. Вінницька область» (Вінниця, 2006, 2007, 2010), «Голод та голодомор на Поділлі 1920–1940 рр. Збірник документів
та матеріалів» (Вінниця, 2007).

Доктор історичних наук,
професор О. П. Іваницька, фото 1985 р.

Усі ці роки зі студентами інституту активно
працює професор Анатолій Данилович Ткаченко,
що виконував обов’язки першого проректора —
проректора з навчальної роботи університету з
2003 до 2010 р. Він є людиною багатогранного таланту та великої ерудиції і надалі продовжує невтомно й енергійно працювати зі студентами 10.
Майбутніми істориками опікується і проректор з науково-педагогічної та виховної роботи
університету доцент кафедри історії України Олександр Іванович Криворучко. Олександр Іванович
є справжнім організатором, локомотивом виховної
роботи в університеті та його рідному інституті,
організації студентського життя, дозвілля, порадником при вирішенні студентських проблем 11. Він
автор цілого ряду наукових праць з питань історії
України та Поділля.
Тривалий час викладає навчальні курси з народознавства, української та зарубіжної культури,
археології України кандидат історичних наук, доцент, перший проректор з науково-педагогічної
роботи університету Сергій Олексійович Гусєв.
Він є автором монографії «Трипільська культура
Середнього Побужжя рубежу ІV–ІІІ тис. до н. е.»,
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історико-краєзнавчого дослідження «Історія Літина з найдавніших часів до початку ХХ століття»,
навчальних посібників археологічної та українознавчої тематики. У вітчизняних і зарубіжних фахових виданнях опублікував понад 100 праць з
археології та давньої культури, у яких обґрунтував
існування на теренах Середнього Побужжя поселень синкретичної локальної групи трипільської
культури IV–ІІІ тис. до н. е., описав рівень розвитку транспортних засобів часів Трипілля, систематизував трипільські моделі жител.
До 2010 р. курс історії України студентам історичного факультету викладав доктор історичних
наук, професор Олексій Карпович Струкевич — дослідник проблем політичної свідомості, культури
та історії України XVII–XVIII ст. О. К. Струкевич
підготував підручники з історії України для 8, 9 та
11 класів загальноосвiтніх навчальних закладів, які
видані у співавторстві з двома іншими викладачами інституту — завідувачем кафедри історії України професором Іваном Мироновичем Романюком
та завідувачкою навчально-наукової лабораторії
з етнології Поділля Тетяною Петрівною Пірус.
Продовжують завзято працювати зі студентами та передавати свій досвід і знання доценти Алла
Михайлівна Тростогон — дослідниця історіографії,
аграрної політики радянської влади і українського

села в 20–30-ті рр. ХХ століття, Анатолій Кононович
Лисий — дослідник історії церкви в Україні та соціально-економічної історії УРСР у 1920–1930-х рр.,
Ігор Петрович Мельничук — дослідник історії козацтва, народних промислів, голодоморів на Поділ
лі у 1920–1940-х рр.
В інституті багато років за сумісництвом працює відомий український історик, знаний спеціаліст з соціально-політичної історії України й історії української культури ХХ ст. доктор історичних
наук, професор, член-кореспондент Національної
академії наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки, лауреат премії ім. М. С. Грушевського НАН України, завідувач відділу історії
України другої половини ХХ ст. Інституту історії
України НАН України Віктор Михайлович Даниленко, який чимало робить для розвитку історичної
науки, теоретико-методологічного забезпечення
навчального процесу для підготовки фахівців-істориків. Студенти інституту мають можливість слухати високого науково-теоретичного рівня лекції,
зокрема з історії селянства, освіти й науки, інтелігенції, церкви, національної політики, міжетнічних
і міжнаціональних відносин, біографістики. Під
керівництвом В. М. Даниленка викладачі інституту
І. М. Романюк, О. А. Коляструк та О. А. Мельничук

Туристична поїздка до Браїлова з наставником академгрупи доцентом А. М. Тростогон
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Конкурс «Красуня інституту», 2007 р.

Доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України,
завідувач відділу історії України другої половини ХХ ст. Інституту історії України НАН України
Віктор Михайлович Даниленко (в центрі)

141

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ І ПРАВА ВДПУ

Семінарське заняття проводить професор О. А. Мельничук

захистили докторські дисертаційні дослідження,
О. І. Криворучко, О. П. Рабенчук, І. Ю. Данілова —
кандидатські дисертації.
Активно включились у навчальний процес молоді викладачі, які успішно захистили кандидатські
дисертації: О. А. Неприцький (2003 р.), В. В. Кононенко (2004 р.), М. В. Коннова (2004 р.), Т. Р. Кароєва (2004 р.), Н. В. Жмуд (2005 р.), Ю. С. Степанчук
(2006 р.), І. М. Батирєва (2006 р.), Т. А. Мельничук (2006 р.), О. О. Стадник (2007 р.), І. І. Ніколіна
(2007 р.), О. М. Кравчук (2007 р.), Н. П. Кузьмінець
(2008 р.), А. В. Войнаровський (2008 р.), С. А. Лапшин (2009 р.), І. Ю. Данілова (2010 р.), В. О. Гребеньова (2011 р.). Стали докторами історичних наук
О. К. Струкевич (2005 р.), І. М. Романюк (2006 р.),
Ю. В. Легун (2007 р.), О. А. Мельничук (2010 р.),
О. А. Коляструк (2010 р.). Якщо у 2004–05 н. р. в колективі інституту працювало 42 викладачі (2 доктори історичних наук, професори, 3 кандидати
історичних наук, професори, 26 кандидатів історичних наук, доцентів), то у 2012 р. — 52 викладачі.
Серед них докторів наук, професорів — 10, канди-
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датів наук, доцентів — 37, без вчених ступенів — 5.
Таким чином, майже 90% викладацького складу
мають наукові ступені та вчені звання.
Важливу роль в організації підготовки вчителів історії відіграють кафедри всесвітньої історії (з 2011 р. завідувач кафедри — доктор історичних наук, професор О. А. Мельничук) та історії
України, сьогодні — історії та культури України
(з 2006 р. завідувач — доктор історичних наук, професор І. М. Романюк).
Потужним підрозділом у складі інституту є
кафедра правознавства (завідувач — доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник
освіти України, академік академії вищої школи
України, ректор університету Олександр Васильович Шестопалюк; до 2010 р. — кандидат наук з державного управління, доцент О. І. Яременко). Доцент
О. І. Яременко забезпечує викладання фундаментального курсу «Конституційне право України».
На кафедрі працюють професор О. А. Мельничук
(історія держави і права зарубіжних країн, трудове право України), доцент В. В. Кононенко (теорія

ВІД ВИТОКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Кафедра всесвітньої історії, 2012 р.

Кафедра історії та культури
України, 2012 р.
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Кафедра правознавства, 2012 р.

Кафедра
етнології, 2011 р.
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Доктор історичних наук, професор Л. С. Мельничук
на відкритті виставки художниці Голуб

держави і права, екологічне та аграрне право України), ст. викладач І. Ю. Данілова (історія держави
і права України, методика викладання правознавства), ст. викл. Т. І. Пилипенко (кримінальне право
України, цивільне право України).
У 2006 р. в складі інституті розпочала роботу
новостворена кафедра етнології (завідувач кафед
ри — доктор історичних наук, доцент Ю. В. Легун,
в 2009–2010 рр. — кандидат історичних наук, доцент П. М. Кравченко, з 2011 по 2012 рр. — кафедра
етнології та спеціальних історичних дисциплін,
завідувач кафедри — доктор історичних наук, професор О. А. Коляструк).
Витоки кафедри етнології пов’язані з діяльністю у Вінницькому державному педагогічному
університеті імені Михайла Коцюбинського Народознавчого центру, започаткованого у 1993 р.
доцентом кафедри української і зарубіжної культури Л. С. Мельничук. Понад 30 років життя
(1974–2005 рр.) Лідії Семенівни Мельничук були
тісно пов’язані з педінститутом: спочатку це студентські роки на історичному факультеті, потім —
громадська діяльність у комітеті комсомолу, яка
плідно поєднувалася з освітянською діяльністю,
врешті — власне праця викладача й вихователя молоді. Упродовж тривалого і небайдужого спілкування зі студентами педагогічного університету як
у навчальних аудиторіях, так і під час організації
їхнього дозвілля Л. С. Мельничук відстежила серед
молоді прагнення гідно почуватися в європейському культурному просторі і водночас зберегти свою
ідентичність, виявити найкращі риси ментальної
вдачі свого етносу та розкрити колорит народної

Л. С. Мельничук на святі
«Подільська писанка», 2000 р.
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У музеї інституту

традиційної культури. Мету постання народознавчого університетського осередку Л. С. Мельничук формулювала цілком ясно: «прилучення
майбутнього вчителя до пізнання, збереження та
розбудови культурно-історичної спадщини свого
народу і роду».
Розпочата нею системна науково-пошукова
і навчально-практична народознавча робота у ме
жах створеного Центру була глибоко усвідомленою
відповіддю на гостру потребу суспільства в етноідентифікації. Зусиллями Л. С. Мельничук була
розроблена його загальна концепція, визначені
науково-дослідні, навчально-освітні і культурно-виховні цілі, продумані форми самостійної діяльності та співпраці з науковими і громадськими
установами міста, області, України, зарубіжжя.
За ініціативою Л. С. Мельничук були проведені
перші етнографічні експедиції, польові дослідження. Під час експедицій відбувалися знайомства з
традиційно-звичаєвою культурою краю, сучасними народними майстрами, гончарями, технікою
виготовлення та обпалювання виробів, безпосередні спроби участі студентів у технологічному
процесі. За мету таких пошуків визначали й дослідження історії ремесел та промислів у селах та містечках Вінниччини, родинних занять тощо. Було
записано чимало легенд, переказів, прислів’їв, народних обрядів, звичаїв та пісень, більшість з яких
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стали складовою репертуару
самодіяльного студентського
колективу «Душі криниця».
В експедиціях формувалися й визначалися майбутні
спеціалісти — етнографи й
етнологи, які пов’язали свою
фахову діяльність з дослідженням етнокультури свого народу; серед них Віталіна Юрченко, Лариса Божко,
Олена Кондратюк, Олеся
Стасюк та ін. Колишні вихованці
Л. С. Мельничук,
тепер — вже дипломовані
спеціалісти Ірина Батирєва, Наталка Жмуд, Валентина Гребеньова, Валентина
Моск
віна стали співзасновниками кафедри етнології.
У діяльності Народознавчого

Книга професора Л. С. Мельничук про життя та
діяльність заслуженого майстра народної творчості,
гончара Олексія Луцишина
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центру був задіяний також Віктор Косаківський,
тоді співробітник Вінницького обласного крає
знавчого музею, а з 2000 р. — викладач педуніверситету.
Зусиллями Центру розроблено оригінальні методики навчально-виховної роботи як для вищих
навчальних закладів, так і для загальноосвітніх
шкіл та позашкільних культурно-освітніх установ. За десять років діяльності (1993–2003 рр.) при
Центрі сформований етнографічний музей Поділ
ля, колекція якого репрезентує народний побут,
традиційні ремесла і промисли та декоративноужиткове мистецтво краян. Під час практик і польових досліджень почав складатися рукописний
архів записів етнографічно-фольклорного й історико-краєзнавчого характеру.
У 2003 р. Л. С. Мельничук ініціювала Міжнародну науково-практичну конференцію «Народна культура Поділля в контексті національного
виховання», яка була успішно проведена на базі
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського й присвячена 10-річчю діяльності Народознавчого центру.
До університету з різних куточків України, а також Росії, Білорусії з’їхалися понад 100 науковців
і краєзнавців-етнографів, фольклористів, мистец
Наукові статті професора Л. С. Мельничук
твознавців, істориків та філологів, які в доповідях
та спогади про автора
і повідомленнях розглянули різноманітні аспекти
розвитку матеріальної і духовної культури регіону від
найдавніших часів
до кінця ХХ ст.
Вагомим внес
ком у вивчення гончарства на Поділлі
стала
монографія
Л. Мельничук «ГонПоділля
чарство
в другій половині
ХІХ — ХХ століття:
історико-етнографічне дослідження»
(К., 2004).
Як наслідок реорганізації Наро
дознавчого центру
у 2005 р. постала
навчально-наукова
Виставка картин вінницького художника В. Є. Козюка
лабораторія з етно«Пам’яті подільської берегині» (Л. С. Мельничук), 2006 р.
логії Поділля, яку
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очолила Т. П. Пірус, нині
член Спілки народних
майстрів України і член
Спілки журналістів Ук
раїни.
Особлива увага приділяється традиційним на
родним ремеслам Поділля
під час проведення майстер-класів. Усі бажаючі
можуть у вільний від занять час навчитися плести
з бісеру та соломки, робити витинанки та справжні
подільські ляльки-мотанки, малювати на склі тушшю, розуміти подільську
народну вишивку. Студенти в захопленні від зустрічей з майстрами Г. І. Данилюк, Є. С. Чугуновою,

Дні народознавства «До Великодня» в етнографічному музеї інституту, 2010 р.

Майстер-клас з гончарства із членом Національної спілки майстрів
народного мистецтва України Л. Л. Філінською, 2006 р.
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Майстер-клас з соломоплетіння
для студентів-етнологів
Варшавського університету
(Польща) із Г. Ф. Чадюк,
майстром з виробничого
навчання університету, 2009 р.

Майстер-клас з писанкарства для учнів НВК № 2 м. Немирова на Днях народознавства «До Великодня»
з членом Національної спілки майстрів народного мистецтва України Т. П. Пірус
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Фольклорно-етнографічний колектив «Душі криниця», керівник — К. Л. Пірус, 2011 р.

«Душі криниця», 2012 р.
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Фольклорноетнографічний колектив
«Душі криниця» на святі
«Великодня писанка»
у ЗОШ № 8 м. Вінниці

Учасники фольклорно-етнографічного колективу «Душі криниця»
з учнями Бушанської ЗОШ Ямпільського району, 2009 р.

151

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ І ПРАВА ВДПУ
Н. Ю. Гуляєвою, Г. Ф. Чадюк, М. О. Верховою (Юрченко), Т. С. Рафаловською, подружжям Є. М. та
В. І. Слободинських, Н. М. Шпак, які щедро діляться своїми знаннями, власним життєвим досвідом,
частинкою своєї душі. Наявність в лабораторії
справжнього гончарного круга робить неповторними майстер-класи з гончарства, які проводять
члени Національної спілки майстрів народного
мистецтва України Л. Л. Філінська та О. О. ВерховаЄднак. Творча співпраця з народними майстрами

Вінниччини дозволяє студентам долучатись до
народних ремесел. Двічі на рік (навесні та восени)
в університеті проводяться Дні народознавства.
Особливо популярними є майстер-класи з писанкарства у березні-квітні, під час Днів народознавства «До Великодня». Студенти, викладачі, співробітники, гості університету отримують знання
про традиційну подільську писанку та навчаються
її писати, дізнаються про сучасних писанкарок.
У стінах університету Т. П. Пірус проводить спеці-

У музеї навчальнонаукової лабораторії
з етнології Поділля.
Посуд подолян, 2006 р.

У музеї навчальнонаукової лабораторії
з етнології Поділля.
Одяг подолян, 2006 р.
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альні майстер-класи — бажаючих навчають правильно писати писанки.
При лабораторії діє фольклорно-етнографічний колектив «Душі криниця» (керівник —
К. Л. Пірус), сформований зі студентів-етнологів
інституту і ґрунтується на відтворенні власних
польових автентичних зразків духовної культури,
зібраних переважно крізь призму дисциплін українознавчого циклу та навчальних етнографічних
практик. Протягом майже 15 років колектив «Душі
криниця» відіграє важливу роль у навчально-ви-

ховному процесі, у формуванні позитивного ставлення студентської молоді до музичної культури
українського народу, до його традицій, звичаїв та
обрядів. Він досліджує та популяризує народні молодіжні традиції, етикет, символи та обереги, обрядовий та побутовий фольклор.
З утворенням кафедри етнології лабораторія
ввійшла до її складу як структурний підрозділ. За
час існування кафедри її викладачі здійснили понад 50 польових експедицій селами Вінницької
та Хмельницької областей. Як результат п’яти наукових експедицій, проведених
у 2006–2007 рр. ученими Вінниці
та Києва в тісній співпраці з місцевими краєзнавцями, вийшли фундаментальні історико-етнографіч
ні праці «Легенди з-над сивого
Бужка» та «Буша», присвячені природі, археології, історії, етнографії
та фольклору подільських сіл, за
науковою редакцією В. А. Косаківського. В них зібрані матеріали
про минуле й сьогодення унікальних подільських сіл, їхню чарівну
природу, пам’ятки археології, топоніміку, народну архітектуру, ремесла та промисли, народний одяг,
звичаї, обряди, фольклор тощо.
Завдяки етнографічним практикам сформувалася значна частина рукописного та музейного
фондів лабораторії. На сьогоднішній день рукописний фонд ННЛ
з етнології Поділля містить понад
2,7 тис. од. зб.; фондова колекція
нараховує близько 3800 од. зб., 425
із них представлено в постійно діючій експозиції етнографічного
музею. З фондової колекції кафед
ри були експоновані тематичні
виставки, серед них «Подільський
рушник», «Народний одяг подолян», «Народна іграшка», «Великодня писанка» (з використанням авторських робіт Т. П. Пірус),
«Великодні обереги», «Гончарство
Східного Поділля», «Килими Поділля» (з залученням приватної
У музеї навчально-наукової лабораторії
колекції В. Косаківського), а таз етнології Поділля. Подільський рушник, 2006 р.
кож мистецькі презентації: «Між
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рення фотовиставок та ілюстрування
профільних видань. У межах університетської експозиції були проведені фотовиставки «Подільська хата»,
«Подільське весілля», «Традиційні заняття та промисли подолян», «Стежками етнографічних експедицій
Л. С. Мельничук», «Світ дитинства»
та ін. У травні 2011 р. у циклі «Історія
подільського села» було представлено
на світлинах село Житники Мурованокурилівецького району, наступного
року — село Перекоринці цього ж району. Фотокартки збирали до шкільного музею учні за ініціативою учителя історії, колишнього випускника
інституту Р. В. Крохмалюка для відтворення минулого і сучасного життя
рідного краю. Світлини на виставках
розкривали наступні рубрики: «Ми —
українці», «Народження сім’ї», «Міцна сім’я — міцна держава», «Наша слава не вмре, не загине!», «Діти — наша
радість», «Школа — наш рідний дім»,
«Трудові будні», «Народні умільці»,
«Ансамбль “хор-ланка”», «Краєвиди
села», «Цілющі джерела» тощо.
З 1 березня 2012 р. кафедру етно
логії та спеціальних історичних дисциплін реорганізовано. На її базі
утворено секцію етнології кафедри
історії України.
З 2006 р. до складу інституту увійшла кафедра філософії, яка у 2010 р.
Старший викладач кафедри етнології В. А. Косаківський
була об’єднана з кафедрою політолов музеї лабораторії з етнології Поділля, 2008 р.
гії (завідувач — кандидат історичних
наук, доцент А. Д. Ткаченко, згодом —
вічністю і часом» А. Паніматченко, «Казки світла» доктор історичних наук, професор О. К. Струкевич)
і отримала назву кафедри філософії та суспільноС. Мелабанської, «Рукотворне диво» І. Тесленка.
В 2012 р. колектив кафедри розпочав видавни- політичних дисциплін (завідувач кафедри — канчу серію «Подільська інтонація» за археологічною дидат філософських наук, доцент В. М. Белінський).
та етнографічною колекціями кафедри та лаборато- На початку 2011 р. до неї було приєднано кафедру
рії. Вже вийшли друком «Археологічна колекція», культурознавчих дисциплін, що діяла в універси«Традиційна писанка Поділля», «Подільська ви- теті з 1980 р. як кафедра наукового атеїзму, етики
та естетики.
шивка».
В процесі подальшої реорганізації кафедр інРазом з Державним архівом Вінницької області кафедра розпочала комплектування збірки ституту у травні 2012 р. секція етнології кафедри
електронних копій подільських світлин «Старе історії України переведена на кафедру філософії та
подільське фото», які використовуються для ство- суспільно-політичних дисциплін і на цій базі утво-
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В гостях у студентів учні й учителі та хор-ланка с. Житник Мурованокуриловецького району

Історики в читальному
залі університету
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Студенти інституту проводять круглий стіл, присвячений 90-річчю
II-го Зимового походу армії УНР, книгарня «Є», 2011 р.

Кафедра філософії, 2011 р.

рено кафедру філософії, соціально-політичних
дисциплін та етнології. Завідувачем кафедри обрано доктора історичних наук, професора О. А. Коляструк. В складі кафедри працюють кандидат
історичних наук, професор А. Д. Ткаченко, кандидати філософських наук, доценти В. М. Белінський,
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В. І. Гриб, В. В. Дудар, Н. В. Євтушенко, О. П. Конотопенко, П. Л. Куліш, старші викладачі К. В. Кротов,
кандидати історичних наук, доценти Т. Р. Кароєва,
Н. В. Жмуд, І. М. Батирєва, С. А. Лапшин, старші викладачі В. А. Косаківський, В. О. Гребеньова,
старший лаборант О. М. Дмитревська.
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Дирекція інституту, 2012 р.

Секретар-друкарка
дирекції Н. М. Романюк,
старший лаборант
Л. В. Кравчук
та студентка Д. Гичак

Потужною командою із директором інституту працювали заступник директора з навчальної
роботи доц. В. В. Кононенко, дослідник соціальної історії України другої половини ХХ ст., історії національних меншин України та Поділля
цього періоду, заступник директора з виховної
роботи доц. В. А. Тучинський, дослідник питань
національних меншин України, заступник ди-

ректора з наукової роботи доц. Ю. С. Степанчук,
дослідник доби козацтва в історії України. Сьогодні Ю. С. Степанчук виконує обов’язки заступника директора з навчальної роботи, а заступником директора з наукової роботи став доцент
А. В. Войнаровський.
Важко уявити колектив без секретаря-друкарки Наталії Миколаївни Романюк, яка понад
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Лекцію з історії слов’янських народів читає професор П. С. Григорчук, 2012 р.

В спеціалізованій аудиторії матеріальної культури Поділля заняття проводить доцент С. Л. Калитко., 2011 р.
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30 років сумлінно працює в дирекції інституту,
а також старших лаборантів кафедр Т. Є. Куциної,
З. О. Курильової, С. П. Пераківської, Г. Ю. Засядько,
Л. В. Ясинецької, методиста заочної форми навчання Г. В. Дачук. Вони більшу частину свого життя
працювали поруч з викладачами, віддаючи свої
сили і розум заради процвітання рідного інституту. Сьогодні їхню справу продовжує молодий склад
лаборантів інституту: Л. В. Кравчук, Н. О. Бондаренко, О. А. Усатюк, О. В. Батюк, В. В. Москвіна,
Л. С. Передерко, С. В. Колногозюк.
Впродовж багатьох років комендантом гуртожитку, в якому проживає понад 270 студентів,
працювала О. П. Хазар’янц, а з 2011 р. — А. А. Бушинська. Завдяки їхній наполегливій праці в гуртожитку створено належні побутові умови проживання студентів та організовується змістовне
дозвілля. З ініціативи студентського самоврядування у гуртожитку обладнано малу спортивну
залу для занять із важкої атлетики, настільного тенісу, шахів та шашок.

Завдяки наполегливій та послідовній роботі дирекції, завідувачів кафедр, усього колективу інститут
історії, етнології і права у 2006 р., а потім і у 2011 р.
отримав право продовжувати підготовку студентів
за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр»,
«спеціаліст» і «магістр» зі спеціальності «Історія»
(галузь знань «Гуманітарні науки») в ході акредитаційної експертизи спеціальності, що повністю відповідала державним вимогам і гарантувала відповідну
якість підготовки спеціалістів, а тому була акредитована за четвертим рівнем. На сьогодні колектив
інституту здійнює підготовку фахівців-істориків з
урахуванням спеціалізацій правознавство та українознавство й краєзнавчо-туристична робота.
Продовжується підготовка фахівців за за
очною формою навчання, відновлена у 1992 р. Першим методистом заочної форми навчання була
Т. Є. Куцина, а з 1996 р. цю роботу виконує Галина
Василівна Дачук. З того часу підготовлено близько 2 тисяч спеціалістів, що навчалися безвідривно.
У 2010–11 н. р. була запроваджена підготовка за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

Табір археологів відвідав уродженець Ямпільщини, дослідник-краєзнавець,
колишній студент історичного факультету, генеральний директор Вінницяоблагроліс М. Л. Вдовцов
та декан історичного факультету Ю. А. Зінько, с. Буша, 2005 р.
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Засідання ради студентського самоврядування інституту, 2012 р.

Археологічна
практика студентівпершокурсників
в історико-культурному
заповіднику «Буша»
Ямпільського району,
2005 р.

Свої теоретичні знання студенти-історики закріплюють під час педагогічної практики у загальноосвітній школі, правової — в органах МВС, прокуратури, суду, а також музейно-архівної і польової
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археологічної практики. З 2004–05 н. р. була відновлена польова археологічна практика студентівпершокурсників, яка останні роки не відбувалася
через недофінансування, а студенти обмежувалися

ВІД ВИТОКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Археологічна практика студентів-першокурсників
в історико-культурному заповіднику «Буша» Ямпільського району, 2005 р.

Спалення трипільського житла,
реконструкція, Тальянки,
Черкаська область
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вивченням фондів археологічного відділу обласного краєзнавчого музею.
Прагнення дирекції інституту відновити археологічні польові дослідження підтримав колишній студент історичного факультету, уродженець
Ямпільщини, дослідник-краєзнавець, член спілки
письменників Вінниччини, генеральний директор
«Вінницяоблагроліс» Михайло Леонтійович Вдов
цов, який підтримав власними коштами, допоміг
організувати харчування археологів, облаштувати
табір й налагодити належні побутові умови проживання студентів. Співпраця дозволила студентам-першокурсникам влітку 2005–2007, 2009 рр. під
керівництвом досвідченого археолога старшого викладача В. А. Косаківського проводити археологічні
дослідження у с. Буша Ямпільського району на Він
ниччині. Під час археологічного дослідження встановлено, що пам’ятка багатошарова і налічує дев’ять
культурних шарів: три трипільських, чорноліський,
скіфський, черняхівський, ранньослов’янський,
києворуський та пізньосередньовічний. Серед ар-

хеологічних знахідок були предмети трипільської
культури (ІV–ІІІ тис. до н. е.) та козацької старовини
(переважно ХVІІ ст.)
У 2007 р. студенти-історики взяли участь у археологічних дослідженнях у с. Легедзено Тальнівського району Черкаської області. Керівництво науковою експедицією на об’єктах Аполянка та Тальянки
здійснювали співробітники Інституту археології
НАН України, досліджуючи залишки трипільської
культури та скіфський курган (місцева назва — «Копана могила»). У 2008 р. студенти інституту проводили археологічні розкопки на давньоруських
городищах м. Вінниці. У 2009 р. студенти-історики
у складі археологічної експедиції Інституту археології НАН України проводили дослідження біля
с. Бернашівка Могилів-Подільського району.
У 2012 р. студенти проходили археологічну
практику у складі двох археологічних експедицій
Інституту археології НАН України. Дністровська
археологічна експедиція (керівник — кандидат історичних наук Д. В. Чорновіл) досліджувала пам’ятки

У таборі студентів-археологів обід приготовлений на «відмінно», с. Межирів Жмеринського району, 2012 р.
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Дослідження пам’ятки трипільської культури «Ожево-острів»
біля с. Ожево Сокирянського району Чернівецької області. Дністровська археологічна експедиція, 2012 р.

Учасники ІІ міжнародної
наукової конференції
«Національна
інтелігенція в історії
та культурі України
у ХІХ–ХХ століттях»,
жовтень 2006 р.
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трипільської культури «Ожево-острів» біля с. Ожево Сокирянського району Чернівецької області.
Пам’ятка знаходиться на острові на р. Дністер. Студенти-практиканти взяли участь у дослідженні залишків кількох трипільських жител. Северинівська
експедиція (керівник — кандидат історичних наук
Ю. В. Болтрик) вивчала Северинівське городище
скіфського часу (друга половина VІ — перша половина V ст. до н. е.), яке знаходиться біля с. Межирів
Жмеринського району на Вінниччині. Археологи
вивчали особливості фортифікації городища, для
цього було зроблено переріз валу городища.

Під час проходження археологічної практики
студенти-історики мали змогу практично закріпити
теоретичні знання з дисципліни «Археологія України», одержані на лекціях і семінарських заняттях
під керівництвом доцента С. О. Гусєва, а саме з методики виявлення та розкопок пам’яток археології.
Інститут історії, етнології і права є важливим
центром історичної науки в регіоні. Щороку на
базі інституту відбуваються міжнародні і всеукраїнські наукові конференції, гостями яких є відомі
науковці не тільки з України, а й з інших країн.
У 2004 та 2006 рр. на базі інституту були проведені
І та ІІ Всеукраїнські наукові конференції «Національна інтелігенція в історії та культурі
України в ХХ–ХХІ ст.», що стали відомим
вітчизняним науковим форумом з дослідження питань національної інтелігенції. У 2008 р. ця конференція набула міжнародного статусу.
Традиційними стали краєзнавчі конференції, основна мета яких — вивчення та
популяризація історії Вінниччини. Після
деякої перерви у жовтні 2005 р. була проведена ХХ Вінницька наукова історико-крає
знавча конференція, у роботі якої взяли
участь близько 100 учасників. За наслідками конференції було опубліковано збірник наукових праць «Вінниччина: минуле
та сьогодення. Краєзнавчі
дослідження». У 2007 р.
була проведена ХХІ, а у
2009 р. — ХХІІ Всеукраїнська історико-краєзнавча
конференція «Вінниччина: минуле та сьогодення.
Краєзнавчі
дослідження», що була присвячена 360-річчю створення
Української
держави.
У листопаді 2008 р. в інституті проведена Все
українська науково-практична конференція до
200-річчя М. Пирогова.
100-річчю заснування Він
ницького державного педагогічного університету
імені М. Коцюбинського
була присвячена ХХІІІ
Всеукраїнська наукова ісЗбірники статей Всеукраїнських Вінницьких наукових
торико-краєзнавча конфеісторико-краєзнавчих конференцій
ренція «Освіта на Поділлі:
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Наукова конференція про
голод та голодомор
в Україні у 1920–1940-х рр.
та презентація книги
«Національна книга пам’яті
жертв Голодомору 1932–1933
років в Україні. Вінницька
область», листопад 2008 р.

минуле та сьогодення», що відбулася у жовтні 2011 р.
360-річчю битви під Батогом присвячена ХХІV Все
українська наукова історико-краєзнавча конференція «Козацтво в історії України» (2012 р.).
Науковці інституту досліджують питання європейської інтеграції України. У травні 2006 р. на
базі інституту відбулася Всеукраїнська науковопрактична конференція «Євроатлантична інтеграція: реалії та перспективи». У роботі конференції
були задіяні 150 учасників. Дана тематика була
продовжена у травні 2007 р. науковою конференці-

єю «Євроінтеграційні процеси: міжнародна і регіо
нальна співпраця» та круглим столом «Україна–
НАТО: політико-правовий аспект», що відбувся
у травні 2008 р.
Інститут часто стає базою для проведення наукових конференцій, на яких обговорюються складні питання української історії радянського періоду.
Так, у 2011 р. відбулись Всеукраїнські наукові конференції «Рух опору в Україні у роки Другої Світової війни» та «Трагічні сторінки історії Поділля
радянської доби».
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Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Серія: Історія. Випуск І, ХХ

У гостях декан
історичного
факультету ХНПУ
ім. Г. Сковороди
доцент С. В. Бережна,
2007 р.
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З польськими колегами

На конференції в університеті Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві
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Колектив інституту історії, етнології і права
продовжує формування фахового наукового видання «Наукові записки ВДПУ. Серія: Історія», головним редактором якого є професор університету
П. С. Григорчук, та видає «Вісник інституту історії,
етнології і права» (головний редактор — доцент
Ю. А. Зінько).
Інститут має тісні наукові зв’язки з провідними
науковими установами та вузами України й зарубіжжя. Міцна наукова співпраця склалась з інститутом історії України НАН України, Національним
педагогічним університетом ім. М. П. Драгоманова,
Кам’янець-Подільським Національним університетом ім. І. Огієнка, Харківським Національним педагогічним університетом ім. Григорія Сковороди.
Активізувалася міжнародна співпраця: укладені
договори про співпрацю з Інститутом етнографії
і культурної антропології Варшавського університету та університетом Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві (Польща), Гомельським державним
університетом (Білорусь), історичним факультетом
і міжфакультетською лабораторією з вивчення матеріальної і духовної культури та міжконфесійних
зв’язків народів Поволжя Нижньогородського дер-

жавного педагогічного університету (Росія). Серед
форм співпраці — стажування викладачів та студентів, участь у наукових конференціях, проведення спільних науково-методичних заходів, обмін
науковою та методичною продукцією.
У травні 2008 р. студенти інституту взяли участь
у міжнародній науковій конференції у Варшавському університеті імені Кардинала Стефана Вишинського, де обговорювали проблеми польсько-українських відносин. У березні 2009 р. директор інституту
історії, етнології і права доцент Ю. А. Зінько і завідувач кафедри етнології доцент Ю. В. Легун перебували
у Варшавському університеті, знайомились із роботою інституту етнографії і культурної антропології
та брали участь у роботі міжнародної конференції
з питань етнографії польсько-українського прикордоння. Започатковано спільний науковий проект
з вивчення етнографії Східного Поділля. В рамках
співпраці на Вінниччині перебувала група варшавських вчених на чолі з директором інституту етнографії і культурної антропології професором Лехом Мрозом, які досліджували питання етнографії
Поділля. В межах цього проекту діють об’єднані
дослідницькі викладацько-студентські групи, які

Студенти-четвертокурсники, 2006 р.
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Лекцію в університеті
Кардинала Стефана
Вишинського у Варшаві
читає декан-директор
інституту Ю. А. Зінько,
2010 р.
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ІІ міжнародний українськопольський науковий
круглий стіл з теми «Трудне
братерство», травень 2010 р.

проводять польові дослідження у селах області.
Влітку 2009, 2010 і 2012 рр. групи польських студентів і викладачів спільно з викладачами кафедри
етнології нашого університету та студентами-істориками спеціалізації «українознавство» проводили етнографічні дослідження у с. Мурафа та інших
селах Шаргородського району.
Співпраця з польською стороною відкрила
можливості закордонного стажування кращих
студентів інституту. Польська сторона створює належні умови стажування, здійснює висококваліфіковане наукове керівництво з тем досліджень сту-
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дентів. У 2008 р. пройшла двомісячне стажування
у Варшавському університеті Тамара Демиденко, в 2009 р. — Тетяна Левченко і Мар’яна Зінчук,
у 2010 р. — студентка магістратури Юлія Пачос.
Наші студенти досліджуючи свої наукові проблеми, мають можливість працювати у Варшавській
народовій бібліотеці та бібліотеці Варшавського
університету, польських архівах.
Викладачі інституту запрошуються для лекційних викладів до навчальних закладів Польщі.
Курс лекцій з етнографії Поділля для студентіветнологів Варшавського університету прочитала

ВІД ВИТОКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Міжнародна наукова
конференція «Україна
і Польща: історичне
сусідство», травень 2012 р.

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з історичних наук.
Голова журі — доктор історичних наук, професор, член кореспондент АН України НАН України
В. М. Даниленко (другий праворуч), травень 2006 р.
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Переможці ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з культурології, квітень 2011 р.

доцент кафедри етнології І. М. Батирєва, лекції з
проблеми голоду 1932–1933 рр., новітньої історії
України прочитав в університеті Кардинала Стефана Вишинського директор інституту, доцент
Ю. А. Зінько.
У рамках співпраці з зарубіжними університетами проводяться спільні наукові конференції.
В травні 2010 р. в нашому університеті відбувся
ІІ міжнародний студентський круглий стіл з теми
«Трудне братерство» та обговорення історичної
проблеми «Поляки на Поділлі», а у травні 2012 р. —
міжнародна наукова конференція «Україна і Польща: історичне сусідство»; видано збірник наукових
праць її учасників.
Інститут історії етнології і права здавна славиться плідною студентською науковою роботою.
Тут щорічно відбуваються звітні наукові студентські конференції, на основі яких видається збірник наукових праць кращих студентів-науковців
«Вісник студентського наукового товариства».
Інститут став базою багатьох всеу країнських сту-
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дентських наукових форумів. Так, відповідно до
наказу МОН України, у вересні 2005 р. Вінницький
державний педагогічний університет став базовим
для проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з історичних наук,
який проходив на базі інституту історії, етнології
і права в 2007 та 2008 рр. У квітні 2011 р. на базі
інституту відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з культурології.
Рівень організації наукової роботи в інституті сприяв тому, що фактично щороку студенти
інституту ставали переможцями різноманітних
конкурсів, олімпіад, учасниками студентських
конференцій та круглих столів. У травні 2006 р.
у м. Дніпропетровську на ІІ етапі Всеукраїнської
олімпіади з історії перше місце виборов студент
Василь Кононенко, а друге — студентка Наталія
Лаас. По завершенню навчання в університеті вони
були зараховані до аспірантури Інституту історії
України НАН України. У травні 2006 р. відбувся
ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських

ВІД ВИТОКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Учасники ІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт
з історичних наук,
травень 2008 р.

Ректорську відзнаку «Кращий студент ВДПУ» студенту IV курсу Павлу Поліщуку
вручає перший проректор з науково-педагогічної роботи доцент С. О. Гусєв, 2012 р.
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Почесні Грамоти студентів інституту — переможців Всеукраїнських олімпіад та конкурсів
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наукових робіт з історичних наук, де Наталія Лаас
стала переможцем. У цьому ж році студентка
III курсу Тамара Демиденко виборола перше місце
у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових
робіт з проблем європейської інтеграції у Львівському Національному університеті ім. І. Франка,
а студентка Альона Садовська посіла друге місце
у Всеукраїнському конкурсі з профспілкової тематики з роботою «Профспілки як захисник права і інтересів молодої людини». На початку квітня
2007 р. студентка IV курсу Тамара Демиденко взяла
участь у роботі Міжнародної наукової студентської
конференції у Болгарії, а у 2008 році на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських робіт з історичних наук у Вінниці вона отримала диплом переможця за перше місце. Друге місце посіла студентка
Юлія Головкіна. У травні 2009 р. студентка магіст
ратури інституту Мар’яна Зінчук стала призером
Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу студентів, аспірантів та молодих вчених з профспілкової тематики. У цьому ж році на ІІ етапі

Всеу країнського конкурсу студентських наукових
робіт з історичних наук у м. Херсоні друге місце виборола Міщук Яна, а третє —студент магістратури
Микола Смірнов; у 2010 р. за наукову роботу на тему
«Браїлівський Свято-Троїцький монастир» він став
переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, який проводили МОН і АПН
України на базі Херсонського державного університету. Цього ж року призером Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з історії стала
Анастасія Рогозовська. У квітні 2011 р. студент інституту Сергій Роїк виборов перше місце на Все
українській олімпіаді з культурології. Справжній
тріумф для наших студентів відбувся у березні
2011 р. на Всеукраїнському конкурсі студентських
робіт з історичних наук у м. Херсоні, де студентка
магістратури Анастасія Рогозовська виборола перше місце, а Сергій Роїк — друге. Студенти-призери нагороджені Почесною Грамотою Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України та ректорською відзнакою «Кращий студент ВДПУ».

Свято осені в університеті, 2007 р.
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Новорічний студентський
ярмарок, 2008 р.

Свято-ярмарок «Подільська осінь», 2012 р.
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Хор історичного факультету, 2004 р.

Хор історичного факультету, 2005 р.
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Учасники художньої самодіяльності, 2011 р.

Футбольна команда
інституту, 2011 р.
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Успішним для інституту був 2012 р. Студентка
IV курсу Лілія Вознюк на Всеукраїнській олімпіаді
з історії у Харківському національному університеті ім. Г. Сковороди виборола друге місце. Призером на Всеукраїнській олімпіаді з педагогіки, яка
проходила у Ялтинському університеті, став четвертокурсник Олександр Федоришен (друге місце).
Студенти-науковці мають можливість продов
жувати навчатися в аспірантурі та докторантурі зі
спеціальностей «Всесвітня історія», «Історія України»,
«Історія науки і техніки», які діють на базі інституту.
Викладачі та студенти інституту розвивають
наукові контакти із загальноосвітніми школами
області. Так, у лютому 2007 р. викладачі інституту
спільно з управлінням освіти Вінницької обласної державної адміністрації підготували і провели
конкурс учнівських робіт з історії Вінниччини серед старшокласників з нагоди 75-річчя утворення
Вінницької області. Журі конкурсу розглянуло 260
учнівських робіт з історії Вінниччини. Прикладом
плідної співпраці з школами та учнівською молоддю стала олімпіада з історії рідного краю серед
учнів старших класів, яка відбулася у травні 2007 р.

Така співпраця є необхідною для дослідження та
вивчення історії краю й важливим кроком для
формування контингенту майбутніх абітурієнтів
інституту.
В інституті діють органи студентського самоврядування, які координують наукову діяльність,
соціально-побутове життя, здійснюють захист прав
студентів та організовують їхнє дозвілля, художню
самодіяльність та спортивно-масову роботу. Останнім часом в інституті підтримуються славні спортивні традиції, в його колективі виросли яскраві
спортивні постаті. В 2001 р. студент інституту Сергій Гончаренко виконав норматив майстра спорту.
Під час навчання в університеті цей здібний юнак
входив до складу збірної України з легкої атлетики.
Переможцями та призерами Всеукраїнських змагань ставали студенти інституту Ірина Кочубейник — призерка зимового чемпіонату України з легкої атлетики в закритих приміщеннях 2005 року,
Степан Шевчук — бронзовий призер кубку України
серед студентів 2006 року, Ольга Мазур — майстер
спорту, чемпіон України з спортивного орієнтування, Олександр Остаповець — призер Всеукраїнських змагань з 12-годинного бігу. Розвивається

Команда КВК «Просто так», 2002 р.

179

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ І ПРАВА ВДПУ

Вокально-інструментальний
ансамбль історичного
факультету.
Соліст — Віктор Бронюк

Фрагмент вистави
«Фараони» у виконанні
студентів театрального
гуртка Віктора Бронюка
та Романа Тишкевича, 2003 р.

масовий спорт. Сьогодні збірні команди інституту
є призерами університетських змагань з міні-футболу, баскетболу та кульової стрільби.
Значна увага приділяється розвитку художньої самодіяльності. Популярним серед студентів
залишається вокальний ансамбль «Ярославна».
Впродовж багатьох років команда КВК інституту
«Просто так» ставала переможцем університетських, а також міських та обласних змагань клубу
кмітливих. Душею команди були Ілля Максимчук,
Максим Березюк, Микола Бесарабов, Юрій Малогловець, Сергій Лапшин, Ірина Буднікова, Олександр Філінков, Роман Касперевич, Дмитро Софина, Дмитро Лєбєдєв, Олександр Гнатюк. Керівник
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популярного нині в країні гурту «ТІК» Віктор Бронюк, випускник історичного факультету 2003 р.,
свій шлях до великої сцени розпочинав у студентській художній самодіяльності факультету. В той
час активну участь у художній самодіяльності
брали студенти Руслан Гега, Костянтин Штифурак,
Олександр Козловець, Ольга Севастьянова та багато інших.
Сьогодні в інституті активно працює драматична студія «Кліо», керівником якої є студент
Олександр Федоришен. Популярними залишаються бальні танці. Студент інституту Юрій Огньов
є багаторазовим переможцем Всеукраїнських та
обласних конкурсів бального танцю.

ВІД ВИТОКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Під час літньої польової
практики, 2005 р.

За копіткою щоденною навчальною, науковою,
методичною, виховною роботою колектив інституту
не забуває про власний відпочинок. Стали традицією щорічні екскурсійні поїздки студентів та викладачів до міст Києва, Львова, Кам’янця-Подільського,
Умані, Меджибожа; колективні відвідування Він

ницького обласного академічного драматичного
театру, вечори відпочинку, відзначення днів народження, спортивні змагання тощо. Цікаві і різноманітні форми проведення дозвілля позитивно впливають на формування колективу, роблять викладацьке
і студентське життя змістовним і незабутнім.

На катамаранах
по Південному Бугу
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Під час посвяти
у першокурсники,
2011 р.

Першокурсники біля пам’ятника Михайла Коцюбинського, 2012 р.
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У комп’ютерному класі, 2012 р.

Під час посвяти
у першокурсники,
2012 р.
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Нині інститут історії, етнології і права — це
один із провідних інститутів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського.
За свою багатолітню історію інститут став
сучасним підрозділом університету із значною
науковою, навчальною та матеріальною базою,
у якому висококваліфікований професорсько-викладацький склад готує фахівців для загальноосвітніх шкіл. Фах учителя історії і правознавства,
історії та українознавства й краєзнавчо-турис-

тичної роботи за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр опановують
близько тисячі студентів денної та заочної форм
навчання. Тільки за останні 40 років підготовлено більше п’яти тисяч спеціалістів-істориків.
Випускники інституту успішно працюють у вищих навчальних закладах, гімназіях, ліцеях, технікумах, професійно-технічних училищах, музеях, архівах, екскурсійних бюро, засобах масової
інформації, а також в правоохоронних органах та
органах державної влади.

Випускники магістратури, 2010 р.
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Інститут пишається своїми випускниками, які
успішно працюють у системі освіти, віддаючи знання,
набуті в педагогічному університеті, молодим поколінням. Серед учителів, які самовіддано працюють
з школярами, — сотні талановитих, самобутніх особистостей. Серед них Н. А. Тітова — директор НВКЗШ І–ІІІ ступенів № 6 Вінницької міської ради, яка відзначена нагрудними знаками «Відмінник освіти» та
імені Василя Сухомлинського, переможець міського
конкурсу «Директор року», лауреат Всеукраїнського
конкурсу «100 кращих керівників України», а школа,
якою вона керує, ввійшла до 100 кращих шкіл України.
Відмінник освіти України М. Б. Калініна (Він
ницька ЗШ № 7) підготувала близького 30 переможців та призерів Всеукраїнських олімпіад з історії та
правознавства. Вихованці Т. В. Гедзюк (Вінницька
ЗШ № 23), Г. П. Каспрової (Вінницька ЗШ № 26) є
переможцями конкурсів учнівської творчості та
олімпіад з правознавства.
Учні А. М. Поліщук (Вінницька ЗШ № 32),
В. О. Сичової (Вінницька ЗШ № 30), Т. Г. Нальотової
(директор Вінницької ЗШ № 35), В. В. Середюка (Він
ницька ЗШ № 11), Р. В. Губаля (Вінницька ЗШ № 18),
Ю. П. Волос (Вінницька фізико-математична гімназія
№ 17), Л. В. Кривцун (Вінницька ЗШ № 22), О. І. Черешнюка (Вінницька ЗШ № 15), Г. Д. Гирич (Вінницька
ЗШ № 15), Н. Б. Грабчак (Вінницька ЗШ № 8), В. М. Костюка (Вінницька ЗШ № 9) — переможці та призери
ІІ–ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад
з історії, конкурсів учнівської творчості.
У Барському районі авторитет і повагу серед
освітян здобули С. П. Стребкова, учитель історії і правознавства Барської ЗШ № 3, переможець
конкурсу «Вчитель року»; В. І. Крушельницький
(Войнашівська ЗОШ), В. О. Калінінська (Барська
ЗШ № 4), С. М. Томенко (Гаївська ЗОШ).
Визнаними фахівцями вважають учителів
історії та правознавства у м. Хмільнику В. В. Топоровську та Т. І. Басюк. Добре відомий у Хмельницькому районі своїми історико-краєзнавчими
дослідницькими проектами вчитель історії та директор Воронівської СЗОШ І–ІІ ст. М. Н. Дорош,
автор низки навчальних посібників та книг з історії краю, численних публікацій у пресі.
Вчитель-методист Пеньківської СЗШ Літинського району І. М. Коломієць є не лише гарним
учителем, а й активним громадським діячем, депутатом районної ради, надрукував книгу «ОУН–
УПА на Вінниччині в роки боротьби за українську
самостійну державу».

Переможцем обласного конкурсу «Лідери подільської освіти 2011 р.» та Всеукраїнського конкурсу «Директор ХХІ ст. 2012» став директор та
учитель історії Гайсинської СЗШ № 4 Г. І. Боровий;
його праця відзначена грамотою МОН України.
Відмінник освіти України.
Випускниці історичного факультету 1979 р.
Г. П. Дончик та С. І. Кондратюк відзначені педагогічними преміями та Почесними грамотами МОН
України, підготували багатьох призерів олімпіад
та конкурсів. Педагогічну династію Кондратюків
продовжує Микола Кондратюк, випускник 2011 р.,
учитель Бубнівської СЗШ, який заявив себе знаючим, ерудованим фахівцем і переміг у конкурсі
молодих учителів «Надія 2012».
На районну Дошку Пошани занесений О. С. Чай
нюк, учитель історії і директор Гранівської СЗШ,
який написав історію с. Гранів.
Г. О. Погончик — директор Бершадської ЗОШ № 1,
відомий дослідник-краєзнавець; його вихованці
вже кілька років поспіль виборюють перші місця
у Всеукраїнському конкурсі «Об’єднаймося, брати!» в номінації «Історія і державотворення».
Своє життя освітянській професії присвятило чимало випускників 1983 р. Відмінником
освіти України є О. В. Прокоф’єв — учитель історії Гайсинської СЗШ-гімназії, який активно
займається крає
знавчою роботою, завідує відділом Гайсинського краєзнавчого музею, є автором книги «Історія м. Гайсина», має призерів Всеукраїнських предметних конкурсів та олімпіад.
Директором Некрасівської ЗОШ Вінницького району працює М. Г. Савченко. А. П. Соляр — краєзнавець, викладач історії Могилів-Подільського
технолого-економічного коледжу Вінницького Національного аграрного університету. Заступником
директора Барського гуманітарно-педагогічного
коледжу є Ю. Л. Маліновський. Багато років навчають учнів В. П. Тарасюк, М. В. Антошко, В. С. Зельський, Т. В. Волосевич, Л. І. Деркач, Н. С. Шевчук,
А. І. Власюк, А. В. Сумішевський, В. В. Новгородський, О. М. Іванцова, С. І. Дунський, Л. С. Козель
чук, В. В. Вітошко, Р. А. Заморока, В. І. Тарнавський,
М. П. Чумак, О. М. Римша та інші.
О. І. Коваль — учитель з багаторічним досвідом, відомий в області краєзнавець, археолог,
музейник, організатор юнацького історичного
товариства «Козаки»; його учні неодноразово перемагали у Всеукраїнських олімпіадах з історії. У
2011 р. Олександр Іванович переміг у Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року» з правознавства.
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Святкова хода випускників університету до пам’ятника Михайла Коцюбинського, 2012 р.

Зустріч випускників 1954 р., 2004 р.
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Зустріч випускників
1979 р., 2009 р.

Випускники
історичного
факультету
у приміщенні
навчально-наукової
лабораторії
з етнології Поділля,
2009 р.
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Настанови Центрального Комітету ВЛКСМ
випускникам педагогічних вищих навчальних закладів, 1970-ті рр.

Зустріч випускників, 1981 р.
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Студенти М. Слупський,
І. Батюк, І. Лаблюк беруть
інтерв’ю у гостей свята —
зустрічі випускників
історичного факультету,
1983 р.

Українська пісня
у виконанні студентів
та випускників факультету
1981 та 1982 рр., 1983 р.

У Козятинському районі працюють вчителями історії та правознавства 40 випускників Він
ницького педагогічного університету. Серед найкого,
кращих освітяни називають С. Й. Петрівсь
Л. Г. Левчук, О. В. Крилова, В. Й. Кудрявця, О. В. Мик
лін, Л. В. Дрижук, І. М. Драмарецьку, О. В. Стецюк,
Ю. М. Березу, Н. А. Стрибаль.
В. В. Черняк, випускник 1997 р. — учитель історії Білянської ЗОШ І–ІІІ ступенів Чернівецького

району, активний краєзнавець, автор книги «Біляни: історія і сучасність», співавтор герба і прапора
Чернівецького району, нагороджений Почесною
Грамотою Вінницької облдержадміністрації і обласної ради та ювілейною медаллю «Двадцять років незалежності України».
Крижопільське районне методичне об’єд
нання учителів суспільних дисциплін вже понад
двадцять років незмінно очолює Відмінник освіти
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Настанови «Літописця Нестора» випускнику історичного факультету, «лєто» 1983...

Зустріч випускників 1983 р., 2003 р.
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Зустріч випускників 1994 р., 2009 р.
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Зустріч випускників 1997 р., 2012 р.

Зустріч випускників
2004 р., 2009 р.
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Зустріч випускників 2011 р., 2012 р.

України Л. Г. Андріяш. Переможцем ІІ етапу Все
українського конкурсу «Учитель року – 2007» у номінації «правознавство» була Л. М. Рясна, вчителька Крижопільської СЗШ № 2.
Учителька Дмитрашківської ЗОШ Піщанського району В. В. Булаєнко разом з учнями досліджує
історію рідного краю, створила народознавчий
музей. Її колега, вчителька історії і правознавства
Л. О. Кушнір створила у смт Піщанка Євроклуб,
вона є Відмінником освіти України.
О. А. Чорна, випускниця 1979 р., своє життя
присвятила праці на освітянській ниві. Сьогодні
вона Відмінник освіти України, перший заступник
начальника управління освіти Вінницької обласної
державної адміністрації.
Тривалий час у Вінницькому обласному управлінні освіти працює В. А. Марчук. Провідним спеціалістом відділу професійно-технічної освіти та
координації роботи вищих навчальних закладів є
А. М. Калєтник.
Районні та міські відділи освіти на Вінниччині очолюють Ю. Журба (Ладижин), О. П. Щербатюк (Теплик), В. І. Свистак (Могилів-Подільський),
Т. Я. Сашко (Хмільник).

Майбутнім загальноосвітньої школи є ті, хто
сьогодні закінчує наш навчальний заклад. Серед
них Анастасія Рогозовська, випускниця 2011 р., викладач історії Вінницького центру ПТО технологій
та дизайну, яка у студентські роки була переможцем
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт в галузі історичних наук, мала близько 20 наукових публікацій у фахових історичних виданнях,
нагороджена Почесною грамотою Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України. Ігор Кушко, випускник 2012 р., викладач історії Гніванського
дитячого професійно-технічного навчального закладу — неодноразовий учасник міжнародних, Всеукраїнських та регіональних наукових конференцій.
У Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського на посаді заступника директора працює Валерій Восколуп.
У Він
ницькому гуманітарно-педагогічному коледжі викладають Ольга Самоєнко, Віра Мазуркевич.
Директором Вінницького технологічного коледжу є
Володимир Керницький; головою предметної комісії
з викладання суспільних дисциплін цього навчального закладу працює Людмила Романець, викладачем суспільних дисциплін — Юлія Коробчинська.
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Випускники-бакалаври, 2012 р.

Викладачем технологічного коледжу Він
ницького
Національного аграрного університету багато років
працює Марина Бевх.
Яскравим свідченням високої наукової підготовки істориків є кількість захищених випускниками кандидатських та докторських дисертацій.
Кандидатами наук стали понад 120 випускників,
докторами наук — 15.
Відомим фахівцем з політичної історії сталінізму
став випускник 1980 р. Олег Хлевнюк, нині доктор
історичних наук, професор кафедри історії ХХ століття історичного факультету Московського державного університету імені М. Ломоносова, головний
спеціаліст Державного архіву Російської Федерації.
Віктор Огнев’юк — кандидат історичних наук,
доктор філософських наук, професор, академік
АПН України, ректор Київського державного університету імені Бориса Грінченка.
Валерій Чалий, випускник 1992 р., працює заступ
ником генерального директора Центру Разумкова.
В Інституті історії України НАН України працюють науковими співробітниками кандидати історичних наук Валерій Васильєв, Роман Подкур,
Юрій Савчук, Віталій Перкун, Володимир Дмит
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рук, Олександр Андрощук, Олег Рабенчук, Олена
Заплотинська, Олександр Коляструк, Наталя Лаас,
Василь Кононенко, Ірина Стрикун.
У вищих навчальних закладах України свої
знан
ня передають студентам такі фахівці вищої
кваліфікації, як доктор історичних наук, професор
Арсен Зінченко, доктор соціологічних наук, професор Наталія Шуст, кандидат юридичних наук, доцент Володимир Темченко, доктор історичних наук,
професор Юрій Ніколаєць, кандидат історичних
наук, доцент Катерина Ніколаєць (Київ), кандидат
історичних наук, доцент Віктор Мисан (Рівне), кандидат історичних наук, доцент Володимир Тарасов
(Харків), доктор економічних наук, професор Ганна Блакита, кандидат економічних наук, доцент
Світлана Жара, кандидат історичних наук Наталя
Чорна, кандидат історичних наук Юлія Задорожна,
кандидат педагогічних наук Наталя Андрущенко
(Вінницький торговельно-економічний інститут
КНТЕУ), доктор політичних наук, професор Валерій Корнієнко, кандидат історичних наук, доцент
Дмитро Мельников, кандидат історичних наук, доцент Наталія Гушинець, кандидат історичних наук,
доцент Світлана Плахотнюк, кандидат історичних
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На сцені ансамбль пісні
і танцю «Веснянка»
Вінницього державного
педагогічного інституту,
соліст Петро Бойко, 1981 р.

наук, доцент Алла Пономаренко, кандидат історичних наук, доцент Віктор Кавка, кандидат історичних
наук, доцент Андрій Безуглий, кандидат історичних
наук, доцент Олена Зінько, кандидат історичних
наук, доцент Валентина Годлевська (Він
ницький
Національний технічний університет), доктор історичних наук, професор Костянтин Левчук, кандидат юридичних наук, доцент Ольга Мельничук,
ст. викладачі Юрій Котик, Валентин Муханов (Він
ницький Національний аграрний університет), кандидат історичних наук, доцент Світлана Трухманова,
кандидат історичних наук Олена Корзун, кандидат
історичних наук Юрій Кудінов, кандидат філософських наук, доцент Тарас Беднарчик (Вінницький
Національний медичний університет ім. М. І. Пирогова), кандидат історичних наук, доцент Світлана
Творун (Тернопільський економічний університет),
кандидат історичних наук, доцент Олексій Бакалець
(Глухівський Національний педагогічний університет), кандидат історичних наук, доцент Людмила
Дибчук, Яна Міщук, Анна Будас (Вінницький кооперативний інституту), кандидат історичних наук,
професор Тетяна Кузнець, кандидат історичних

наук, доцент Олена Дудник (Уманський державний
педагогічний університет ім. П. Тичини) та інші.
Окрім інституту історії, етнології і права, на
різних кафедрах ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського працюють доктор психологічних наук, професор
Віра Сорочинська, кандидати педагогічних наук, доценти Лідія дровозюк та Олександр Кошолап, кандидат філософських наук, доцент Володимир Дудар.
Ректором Вінницького обласного інституту
післядипломної освіти педагогічних працівників
є доктор історичних наук, професор Степан Дровозюк, кафедрою суспільних наук у цьому інституті
завідує доктор історичних наук, професор Олексій
Струкевич, доцентом кафедри є Майя Коннова,
співробітником — Олександр Криничний.
Директором Вінницького академічного музично-драматичного театру імені М. К. Садовського
працює Володимир Лозовський.
Серед випускників факультету директор та художній керівник Вінницького міського центру художньо-хореографічної освіти юнацтва «Барвінок»
Петро Бойко, який у 1984 р. створив ансамбль танцю «Барвінок» — унікальне явище в мистецькому
світі нашої держави — і присвятив все своє життя
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Директор та художній
керівник Вінницького
міського центру художньохореографічної освіти
юнацтва «Барвінок»,
Народний артист України
Петро Бойко
зі своїми вихованцями —
учасниками Народного
ансамблю танцю
«Барвінок», 2012 р.
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Відкриття музейнопросвітницького центру
університету, 2012 р.

українському народному мистецтву. Репертуар ансамблю нараховує кілька десятків оригінальних
танців, хореографічних сценок, картин, фантазій та
мініатюр, створених художнім керівником ансамблю Петром Бойком. Особлива увага в ансамблі «Барвінок» приділяється краєзнавчій роботі, вивченню
подільського фольклору та народних традицій.
Педагогічна робота Петра Бойка високо оцінена як
в Україні, так і в усьому світі. Йому присвоєні почесні звання «Відмінник народної освіти України»,
«Заслужений діяч мистецтв України», «Народний
артист України». А у 2011 р. він був нагороджений

Міжнародним «Орденом посмішки» — почесною
нагородою Організації Об’єднаних Націй, якою
відзначають відомих всьому світі людей, що присвятили своє життя дітям та їх вихованню.
Державний архів Вінницької області очолює
випускник факультету доктор історичних наук,
професор Юрій Легун. Серед спеціалістів держархіву — випускники-історики: заступник директора
кандидат історичних наук Олександр Петренко та
кандидат історичних наук Костянтин Завальнюк.
Начальником держархівного відділу Липовецької райдержадміністрації працює історик, Відмінник

Студенти-першокурсники
та директор інституту Ю. А. Зінько
в музеї історії університету, 2012 р.
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В музеї етнографії Поділля, 2012 р.
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Гості свята в музеї етнографії Поділля

В музеї етнографії Поділля голова Вінницької облради С. П. Татусяк,
міністр економічного розвитку і торгівлі П. О. Порошенко, ректор університету
О. В. Шестопалюк, заступник голови Вінницької облдержадміністрації Л. М. Спірідонова,
ректор Вінницького педінституту 1969–1976 рр. І. П. Грущенко та ін.
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Студенти IV курсу з наставником І. Ю. Даніловою оглядають експозиції музею Михайла Коцюбинського, 2012 р.

Зустріч випускників-істориків в день святкування 100-річчя ВДПУ, 2012 р.
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У залі мистецького центру під час святкування столітнього ювілею університету

Святковий концерт з нагоди 100-ліття ВДПУ
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освіти України, краєзнавець, автор низки книг та
багатьох наукових публікацій з історії Поділля
Олександр Роговий.
Під керівництвом випускниці істфаку директора Вінницького обласного краєзнавчого музею
Катерини Висоцької працюють вихованці факультету заступник директора з наукової роботи Світлана Шароварська; завідувачі відділів Лілія Гальчевська, Павло Мельник, Сергій Гареник, Марина
Потупчик; наукові працівники кандидат історичних наук Богдан Хіхлач, Валерій Мазурик, Олександр Логінов, Вікторія Колесник, Дмитро Корчак,
Євген Тичук, Ольга Мазур, Алла Зарубенко, Сергій
Здирко, Ірина Кошевіцька, Сніжана Балабан.
У Вінницькому обласному художньому музеї
відділи очолюють Оксана Байлюк, Яна Суржик.
Колишні випускники працюють в органах
державної влади і місцевого самоврядування. Серед них начальник головного управління економіки Вінницької обласної державної адміністрації
Андрій Гижко, начальник головного управління
з питань внутрішньої політики і зв’язків з громадськістю Світлана Василюк, перший заступник начальника головного управління з питань внутрішньої політики і зв’язків з громадськістю Володимир
Лазаренко, директор Центру підвищення кваліфікації державних службовців Тетяна Пашиніна.
Михайло Вдовцов очолює Могилів-Подільську
районну державну адміністрацію, Микола Родіо-

нов — райраду Барського району, Олександр Лесько є заступником голови Немирівської районної
державної адміністрації.
Випускник 1979 р. Іван Джигалські обраний
мером міста Пернік (Болгарія).
Серед випускників історичного факультету
Народні депутати України Арсен Зінченко та Олег
Зарубінський.
Авторитетним громадським діячем краю став
Олексій Гаврилов, який є головою Вінницького обласного осередку міжнародного товариства «Україна-Польща-Німеччина».
Чимало випускників служать у правоохоронних органах та службі безпеки України.
Серед випускників ті, хто успішно працює у сфері бізнесу. О. Ю. Дан, випускник 1995 р., Генеральний
директор ТОВ «Украгроінвест», краєзнавець, автор
низки видань з історії Поділля, надає підтримку
в організації і проведенні регіональних та всеукраїнських наукових історико-краєзнавчих конференцій,
виданні наукових досліджень з історії краю.
Інститут історії, етнології і права ввійшов
у нове тисячоліття, примножуючи традиції, досвід, надбання попередніх поколінь. Він упевнено
дивиться у майбутнє. Модернізується і удосконалюється навчально-виховний процес, запроваджуються сучасні європейські освітні технології, створюються необхідні умови для навчання і творчої
праці студентів.

Під час посадки дерев
на честь 100-річчя
заснування університету
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Вітальні телеграми з нагоди відзначення 100-річчя з дня заснування університету
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