Сергій Шевченко

ІСТОРІЯ КІРОВОГРАДСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

(1964–1999 рр.)

Кіровоград – 2005

Історія КДПУ
К
ім. В. Винниченкка

ББК 74.584
7
(У
Укр=Кір)
У
УДК
37(099)
Ш 377
Шевченко С.І. Історія Кііровоград
Ш
дського державно
д
ого педаггогічногоо
універрситету ім
мені Волоодимира Винничеенка (19644–1999 рр.). – Кір
ровоград:
ВО “А
Акорд”, 20005. – 1266 с.
Рецензенти
и: Куцен
нко Л.В., доктор
д
фіілологічни
их наук, п
професор
р;
Мельн
ничук С.Г
Г., доктор педагогіч
чних наукк, професор;
Парсам
мов С.С., доктор іссторичнихх наук, пррофесор.
Редколегіяя: Ачкінаазі Б.О., кандидат
к
історични
і
их наук, д
доцент;
Балан М.М., кан
ндидат бііологічних наук, дооцент;
Безтакка П.М., кандидат
к
історични
і
их наук, д
доцент;
Білоусс О.М., каандидат філологічн
ф
них наук, доцент;
Дідич Г.С., канд
дидат пед
дагогічни
их наук, дооцент;
Постоллатій В.В
В., кандид
дат педагоогічних нааук, доцен
нт;
Цигулььська О.М
М., кандид
дат істори
ичних науук, доцен
нт.
У книзі вперше
в
р
розкриваю
ються оссновні еттапи розввитку пр
ровідногоо
гуманіітарного вищого навчально
н
ого заклад
ду Центрральної України в сер. 60-хх
– напрр. 90-х ррр. ХХ ст. Висвітлен
В
но досягн
нення та труднощі
т
у його діяльності
д
і
в радяянську дообу та чааси незалеежної Уккраїни, у якості деержпедінсституту і
держп
педуніверсситету. Показано
П
о
особливо
ості навчальної, нааукової, виховної,
в
,
органіізаційної, громад
дської роботи
р
викладац
цького і студеентськогоо
колекттивів, доссягнення випускни
в
иків заклааду різнихх років.
Д
Для
наукоовців, ви
икладачівв, учител
лів, ветерранів пеедагогічно
ої праці,,
краєзн
навців, сттудентів, абітурієнтів, усіх
х, хто цікавиться
ц
я історією
ю освіти
и
Кіровооградщин
ни, як складовою літопису
л
рідного
р
крраю.
Реко
омендован
но до друуку вченою
ю радою
Кіро
овоградсьького держ
жавного
педаагогічногоо універси
итету
ім. В.
В Виннич
ченка.
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75
5-річчю
ю Кіров
воградського
о
де
ержавн
ного пе
едагог
гічного
о
ун
ніверси
итету
у ім. В.В
Виннич
ченка
пр
рисвяч
чуєтьс
ся

В
ВСТУП
П
1 жовтня
ж
19930 р. уряд
у
Радяянської України
У
ухвалив постановву про
реорганіззацію Зінов’євс
З
ського інституту
і
у соціалльного вихован
ння в
педагогіч
чний інсститут [11, 3]. Відтоді ця датаа вважаєється поч
чатком
офіційноого відлікку історіії провідн
ного гум
манітарногго вищогго навчального
закладу Централльної Уккраїни, який
я
у процесі свого розвитку
у став
Кіровогррадським державним педаггогічним університтетом імеені Волод
димира
Винничеенка. Доб
бре знани
ий в Укрраїні і заа її межаами освітяянський заклад
забезпеч
чує загалььноосвітн
ні школи молодим
ми вчителлями, праактично, з усіх
спеціальностей, потрібних
п
х для вихховання нового
н
поокоління,, підготоввки до
дорослогго життяя юних громадян
г
молодої незалеж
жної держ
жави з давніми
історичн
ними траадиціями. Цьомуу сприяю
ють наггромаджуувані про
отягом
тривалогго часу вагомий
в
д
досвід
під
дготовки кваліфіккованих ккадрів, тр
радиції
провідни
их науковвих шкіл, значний методичн
м
ний потен
нціал.
Праацівники університтету дослліджували
и різні асспекти йоого діяльн
ності в
минулом
му. Повн
нішу істторіограф
фічну баазу нагрромаджен
но про перші
десятиріч
ччя функціонуван
ння педіінституту
у. Помітн
ною публлікацією тут є
нарис тодішньогоо ректора С.К. Корролюка в наукових
н
запискахх за 1951 р.
р [21].
Найбільш
ш повною
ю працею
ю з минуулого вуззу до серредини 1960-х рр. стали
оприлюд
днені 20004 р. “С
Сторінки з історіії Кіровооградськоого держ
жавного
педагогіч
чного унііверситетту імені Володими
В
ира Винниченка (11865–1965 рр.)”
канд. пед
д. н., доц
ц. кафедрри педаггогіки, В.В.
В Постоолатія. А
Автор ви
икладає
матеріалл, починаю
ючи від рішення
р
к
комісії
Єл
лисаветградських зземських зборів
(11.09.18865 р.) про
п
відкри
иття місц
цевої сем
микласноїї гімназіїї з педкл
ласами.
Відносноо ж педууніверситтету, як вищого навчальн
ного заклладу, досслідник
дійшов висновку,
в
, що він має
м неперрервну іссторію з 01.06.192
0
1 р. [33]. Це не
єдина алльтернати
ивна дата початку літопису
у вузу. 20000 р. виккладач каафедри
народозн
навства І.А.
І Вівсяяна на шпальтах
ш
“Університетськоого мери
идіану”
зауважилла: “Посттановою Директоррії Україїнської Народної
Н
Республііки під
номером
м 114 від 26 січня 1919 рокку було відкрито
в
у
учительсь
ький інсттитут в
Єлисаветтграді” [13]. За чотири
ч
рооки колиш
шній стуудент загаальнонау
укового
факультеету, краєззнавець Ю.М.
Ю
Маатівос стввердить, що
щ найсттарішим вищим
в
навчальн
ним заклладом міста є Кііровоград
дський державний
д
й педаго
огічний
універси
итет ім. В.
В Винниченка “засновани
ий 1860 р.
р як двоокласне жіноче
ж
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училищ
ще, реоргганізован
не згодом у громад
дську жін
ночу гімн
назію”. Пр
ри цьомуу
кузнею
ю педагоггічних каадрів дляя області автор ввважає вузз лише “п
протягом
м
більшее ніж піввстоліття”” [27, 1077]. Із дру
угої пол. 2003
2
р. в універси
итетській
й
атрибуутиці (каалендарі, проспеккти тощо
о) з’являєється зоб
браження старогоо
корпуссу з наззвою заклладу та ще однієєю датою
ю “1881””. Для доведенняя
вказан
них точокк зору гаадаємо, необхідно
н
о оприлю
юднити теексти джерел проо
створеення, статтус, діялььність і зв’язок
з
з приміщен
нням по вул. Шеввченка, 1
згадан
них навчаальних заакладів, що
щ могло
о б бути здійснен
но в спец
ціальномуу
збірни
ику докум
ментів і на конференції з історії педагогіччної освітти 1860––
1930-хх рр. у Цеентральніій Україні. Поки ж що керіівництво закладу зі
з шпальтт
“Унівеерситетсьького мерридіана” (у 2000 р.
р – О.Є Поляруш
ш [32] і 2004
2
р. –
В.В. Радул [34]), деккани істторичного
о (І.А. Козир)
К
тта філол
логічногоо
(В.М. Ожоган) факулььтетів зіі сторін
нок просспекту “Кіровоградський
й
державвний педагогічний
й універси
итет імен
ні Володим
мира Вин
нниченка”” [17, 10––
11] називаютьь 1930-й роком створенн
ня і відлліку істоорії вузу
у, з чим
м
згоджууємося наа сьогоднішній ден
нь і ми.
У меншій мірі висвітлено історію ву
узу остан
нніх чоти
ирьох дессятиріч. З
ініціаттиви тодіішнього ректора
р
Ф Овчааренка нааприкінціі 1960-х рр. булоо
Ф.Г.
зібран
но деякі робочі матеріали
м
и для її написан
ння, але справу не булоо
заверш
шено [33,, 3]. До 50- [15] та 60- [16]
[
(відп
п. за вип. С.Г. Меельничук))
річнихх ювілеївв КДПУ
У ім. О.С
С. Пушкіна виданоо проспеекти з коротким
к
м
виклад
дом літоп
пису заклааду, тематтичні вип
пуски вузіівської баагатотираажки [29].
У період незалежно
н
ості Украаїни в нау
укових зап
писках вуузу вийшла статтяя
тодішн
нього рекктора, прооф., канд.. філолог.. н. Полярруша О.Є
Є. “Роки зростання
з
я
і змуж
жніння ін
нституту”” [31]. Згодом опу
ублікован
но дослід
дження з літописуу
істори
ичного (аввтори – кандидат
к
и іст. н. Бабак Т..І. і Шеввченко С.І.) [7] таа
філолоогічного (відп. ред
д. докт. філолог.
ф
н.
н Ожоган
н В.М.) [[37] факу
ультетів і
підготтовлено руукопис наарису з іссторії факкультету іноземнихх мов [5].
Н
Наприкінц
ці 1990-хх рр. реккторат ін
ніціював написанн
ня історіії КДПУ
У
ім. В. Винничен
В
нка, маюч
чи на метті видати роботу до
д його 700-річного
о ювілею.
Тоді, рукопис книги, частину якого (зза осінь 1964 – весну 1999
1
рр.))
підготтував автоор даногоо досліджеення, опу
убліковано не булоо. Між ти
им, саме в
останн
ні десятирріччя ХХ
Х ст. значною міро
ою заклад
далися сттруктура, традиції,,
науковві школи
и, кадровве ядро педколекктиву і атмосферра в осттанньому,,
систем
ма громаадської роботи, які здеебільшогоо здійснюють вп
плив наа
досягн
нення і неедоліки в діяльноссті вузу і на поч. ХХІ ст. У зв’язку
у з цим, у
роботіі в хроноллогічномуу порядкуу увага звертаєтьсся саме на вказани
ий період
д
історіїї педунііверситету, який досі не має свого узагальн
неного і
оприлю
юдненогоо дослідж
ження. Аккцент зроблено на висвітлеення особ
бливостей
й
навчалльної, наукової,
н
виховної, оргаанізаційноої роботти вузу, життяя
виклад
дацького і студен
нтського колективвів, розви
итку матееріально-ттехнічноїї
бази, досягнень
д
ь випускн
ників у оссвітянськіій та інши
их галузяхх різних десятиріч
д
ч
4
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часів УРСР
У
і незалежн
н
ної Україїни. Авттор намаагався, п
по можливості,
максималльно перрсоніфікуввати літоопис колеективу, коожен члеен якого зробив
свій внессок у йогоо діяльніссть.
У процесі дослідж
ження різних стторін минувшин
м
ни КДПУ
У ім.
В.Винни
иченка інтерес стаановлять короткі історичн
ні довідки
и, які скл
ладали
свого чаасу керівн
ники струуктурнихх підроздіілів [3]. Події
П
вуззівського життя
віддзеркалювалисся у баагатотираажці “Раадянський
й студен
нт” (згод
дом –
“Освітян
нський гаарт”, “Унііверситеттський мееридіан”),, публікац
ціях викл
ладачів
на шпальтах різн
номанітни
их виданьь [28, 30, 35, 38, 41],
4 статттях журн
налістів
[11, 12, 25].
2 Велика їх кільькість внеесена до рубрик
р
кааталогу ууніверситеетської
бібліотекки, при
исвяченихх історіії вузу і пуб
блікаційн
ній діял
льності
професоррсько-виккладацькоого склад
ду. Частково ця теематика ввідображеена і в
каталозі відділуу краєзнаавства Кіровогра
К
адської обласної універссальної
науковоїї бібліотеки ім. Д. Чижевськкого. Інформативн
ними є сп
погади веттеранів
і випусккників закладу (їх
(
бажаю
ючі подаавали аввтору згіідно звер
рнення
керівниц
цтва педууніверситету і пуб
блікацій у пресі наприкін
нці 1990-х рр.).
Цікавий ілюстраттивний маатеріал міістився на стендахх з історіїї вузу у сттарому
корпусі. Досягн
нення викладачі
в
ів і випускник
в
ків висвітлюютьься в
різноман
нітних доввідникови
их виданн
нях [8–10, 22–24, 42].
4
Най
йбільший масив інф
формації містять тисячі
т
доккументалльних джеерел. У
Держарххіві Кіроовоградсьької облласті збеерігаютьсся фонд
ди КДПУ
У ім.
В.Винни
иченка (ф
ф.Р-5380, по 19922 р.), інсститутських осереедків Ком
мпартії
(ф.П-3233) і Комссомолу України,
У
судові сп
прави наа репресоованих, а потім
реабілітоованих ви
икладачівв, випускн
ників і студентів (ф.П-59007) [1]. Особові
О
справи колишніх
к
х викладаачів і стуудентів, серед яких – знаані в обл
ласті й
Україні (чи й за її межам
ми) люди,, знаходяяться в ун
ніверситеетському архіві.
Тут же – докумен
нти з осноовної діялльності за 1993–19999 рр. [2]..
Досліджений
й матерііал, діялльність вищого навчалььного заакладу,
очевидцеем і учасником яккої автор є з 1986 р., як сум
місник, а з 1992 р.,
р – як
штатний
й працівни
ик, висвіттлювалисяя ним пр
ротягом цього
ц
періоду в пер
ршому
виданні історії ун
ніверситеттського факультет
ф
ту [7], науукових зб
бірниках [39] та
газетнихх статтях [40].
[
Гадааємо, що
щ
перш
ша спроб
ба видаання кни
иги з історії КДПУ
ім. В.Вин
нниченкаа середин
ни 1960-хх – кінц
ця 1990-хх рр. дассть можл
ливість
іншим дослідни
икам, веетеранам, керівни
икам сттруктурни
их підро
озділів,
випускни
икам унівверситетуу проаналлізувати ступінь вивчення
в
цього пееріоду,
визначитти в нььому наяявність “білих
“
плям”,
п
висловити
и пропоззиції і
зауважен
ння, долучити новіі матеріалли і спогаади. Мож
жливо, вид
дання сти
имулює
інших аввторів доо написан
ння історіії закладу
у поч. ХХ
ХІ ст., влаасного вааріанту
викладу подій ХХ
Х ст., щоо зрештою
ю може сприяти
с
в
виходу
в світ книги про
весь час існуванн
ня КДПУ ім. В. Ви
инниченкаа. Подібн
ні літописси деяких інших
навчальн
них заклад
дів Центрральної України
У
вж
же опублііковано [118].
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Автор висловлює подяку за спри
А
ияння у зборі м
матеріалу, творчуу
допом
могу, конссультації колишньому про
оректору з науковвої роботти, канд..
іст. н.,, доц. Брайченку О.Д., тоодішньому
у декануу істориччного факкультету,,
канд. іст. н., доц.
д
Бабааку Т.І., керівниккам іншихх структуурних під
дрозділівв
інститтуту 19900-х рр., заавідуючій
й університетським
м архівом
м Єсюко
овій Г.О.,,
ветераанам педаагогічної праці, випускниккам даногго вузу, першим уважним
м
читачаам матерііалу ще на
н рівні руукопису – членам редколеггії та рецеензентам,,
усім, хто спри
ияв ствооренню колективн
к
ного обраазу найсстарішого
о вищогоо
навчалльного заккладу Цен
нтральної України
и.
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Ро
озділ 1. У ЧА
АСИ ПЕРЕБУДОВ
ВИ
НАВ
ВЧАЛЬНО-В
ВИХО
ОВНОГ
ГО
ПРО
ОЦЕСУ
У (ВЕР
РЕСЕН
НЬ 196
64–
ГРУ
УДЕНЬ
Ь 1969
9 рр.)
Вліттку насттає пора відпустток прац
цівників навчальн
ного закл
ладу і
студентсських канікул. Алее життя в ньому по
овністю не
н припин
няється. Вступні
В
іспити, практикаа, ремонтт, приби
ирання, охорона,
о
підготоввка до нового
навчальн
ного рокуу проклаадають місток
м
між
ж червнеем і верееснем. Але посправжньому стін
ни вищої школи ож
живають лише
л
перршого дняя осені. Ветеран
В
-професоор, авторритетний
й доцентт, енергіійний ассистент, перспекттивний
аспірант і студен
нтське оточення одночасно
о
о вдихаютть в них особливу ауру
науки, неповторрну атм
мосферу формування ди
ипломовааного фаахівця,
притаман
нні самее вищомуу навчалльному закладу.
з
1 вересн
ня 1964 р. за
студентсські лави Кіровоградського державно
ого педаггогічного інституту
у імені
О.С. Пуш
шкіна сілли юнаки
и й дівчаата, які обрали
о
ф
фах
учитееля. Тодіі діяли
факультеети англій
йської моови, фізич
чного вих
ховання, підготовк
п
ки вчителіів І–ІV
класів, філологіч
ф
ний, фізи
ико-матем
матичний
й та загалльнонаукоовий. Маайбутні
вчителі фізкульттури з 1956 р. навчали
ися у приміщенн
п
ні колиш
шнього
педучили
ища на вул.
в
Я. Томпа
Т
(теепер – В.
В Пермська). Іншіі факульттети й
керівниц
цтво інсти
итуту роззташовувалися у збудован
з
ому на ррубежі ХІІХ–ХХ
ст. для жіночої
ж
гім
мназії двооповерховвому буди
инку на вул.
в
Шевчченка,1.
Ректтором із 1957 р. працював
п
колишній
й заввідділом шкілл Центрального
Комітетуу Компарртії Украаїни та заступни
ик міністрра освіти
и УРСР Федір
Овчаренко. Найважливішіі питанняя діяльно
ості інсти
итуту роззглядалися його
вченою радою, а також компартій
к
йною, ко
омсомольською і профспіл
лковою
організац
ціями. Наа початкуу нового навчально
н
ого року було
б
підвведено під
дсумки
літньої екзаменац
е
ційної сессії, прийоому студ
дентів на денне, ввечірнє і заочне
відділенн
ня. Розпоочалася реалізація
р
я планів роботи інститутту, факул
льтетів,
кафедр, методичн
м
них секцій
й.
Алее в жовтн
ні 1964 р. відбуласся зміна вищого керівницт
к
тва СРСР
Р. Вона
означалаа відхід від
в ряду реформ хрущовсського пееріоду, заакінченняя часів
“відлиги
и”. Новий
й апарат країни
к
на чолі з Леонідом
Л
Б
Брежнєви
им узяв курс
к
на
згортанн
ня процессів десталлінізації суспільно
с
ого життяя. У зв’яззку з цим
м увесь
навчальн
но-виховн
ний прооцес в 1964-1965 навч.. р. підпорядковвувався
виконанн
ню рішен
нь жовтнеевого і лисстопадово
ого 1964 р. та береезневого 1965 р.
пленумівв ЦК КПР
РС відпоовідно до директивв Міністеерства ви
ищої і сер
редньої
спеціальної освіти
и СРСР, республікканських відомствв. Було вн
несено зм
міни до
навчальн
них прогррам з історії КПРС
С, філософ
фії та основ науковвого кому
унізму,
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планівв семінаррських заанять, рообочих планів
п
ви
икладачівв, екзаменаційнихх
білетівв. Суспілльствознавцями об
бговорюввалися пи
итання прро фактор
р і змістт
місцеввого матеріалу в лекціяхх, про методику проведен
ння семінарськихх
занятьь, про ролль практи
ичних зан
нять у під
двищенніі рівня саамостійно
ої роботи
и
студен
нтів, про культуру
к
у викладан
ння філоссофії та основ науккового ко
омунізму,,
про піідготовкуу та випууск навчалльних по
осібників з маркси
истсько-ленінськоїї
філосоофії. Виккладачів цих диссциплін було
б
закрріплено за факул
льтетами,,
зобов’’язавши їх виввчити профільни
п
ий пред
дмет і більш широкоо
викори
истовуватти зміст фахових
ф
наук у сввоїй навч
чально-ви
иховній ро
оботі. Наа
семінаарах писаалися реферати з тем, які наа них не розглядал
р
лися, провводилисьь
колокввіуми. Однак
О
веелике наавантажен
ння, перребудова роботи в ходіі
навчалльного року,
р
ідеологізаціяя не заввжди сприяли еф
фективній
й роботіі
виклад
дачів.
В
Велику
роль у підн
несенні ріівня навчаально-вихховної, наауково-до
ослідної і
методи
ичної роб
боти кафедр, у яккісній під
дготовці вчителів
в
відіграваала вченаа
рада інституту
і
у. За рік на її 177 засідан
ннях булоо обговоорено 42 питанняя
(підви
ищення ід
дейно-теооретичногго рівня викладан
ння, ідейн
ного спряямуванняя
лекцій
й, семінаарських і практич
чних зан
нять, науукового рросту викладачів,,
аналізуу стануу успішн
ності стуудентів, організаації самостійної роботи,,
діяльн
ності гурттків, худ
дожньої самодіяль
с
ьності, есстетичногго і атеїїстичногоо
виховаання, пед
дагогічноїї практикки студентів факулльтету під
дготовки вчителівв
І–ІV класів
к
та ін). На початку рокку Радою було затввердженоо заходи з наданняя
допом
моги шкколам, узагальне
у
ення пер
редового педагоогічного досвідуу
виклад
дачів, інш
ших форм співрообітництва колекттиву інсти
итуту з школами
и
областті. Підви
ищенню науково-м
н
методичн
ного рівн
ня учителлів шкіл сприялаа
лекцій
йно-метод
дична роб
бота кафеедр. Одни
им із напррямків взааємодії зіі школою
ю
була педагогічн
п
на практи
ика. Студенти за цей
ц час прроводили уроки і комплекс
к
с
виховн
них заход
дів, нерід
дко вважааючи себ
бе переваантаженим
ми навчальними і
громад
дськими функціям
ф
ми в педаггогічних колектива
к
ах.
В
Важливу
р
роль
у фоормуванн
ні майбуттніх учитеелів відіггравали факультет
ф
т
громад
дських професій,
п
багатотиражка “Радянськ
“
кий студ
дент”. Каафедри і
виклад
дачі нам
магалися використтовувати в навчальному процесі кращий
й
вітчизняний і заарубіжни
ий досвід.
У 1964–19965 навч
чальному році бул
ло виявллено добррі знанняя з рядуу
профілльних прредметів. 90 % сттудентів філологіічного факультету
у склали
и
іспит з педагоогіки на “відмінн
но” і “до
обре”. Майже
М
поодібну усспішністьь
показаали майбуутні вчителі фізикки й матем
матики. Непоганих
Н
х результтатів тогоо
року досягли
д
сттуденти факультет
ф
тів англій
йської моови і філоології з пссихології,,
де нее було жодного
ж
невстиггаючого. Дещо гіршими
г
були показники
и
факулььтету фізи
ичного ви
иховання.
У цілому в першій половин
ні 60-х років найкрращі покаазники усспішностіі
мали студенти
с
факультеету підготовки вчи
ителів І–ІІV класівв. За це факультет
ф
т
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був нагоороджени
ий перехіідним Чеервоним прапором
м. Непоггані резу
ультати
мали філологічни
ий та фіізико-маттематични
ий факулльтети. У 1961–19
965 рр.
якісний показникк успішності на денній
д
формі наввчання в середньо
ому по
інститутуу складавв 54,5 %, на
н заочній
й – 19,9 %.
%
На всіх
в факулльтетах викладалась історіяя КПРС. У 1968-19969 навчал
льному
році 8 оссіб із 652 не змогли
и скласти
и з неї іспи
ит. Відмін
нником з цього предмету
був кожеен п’ятий.. Дещо крращими буули показзники з фіілософії.
У середині
с
60-х рооків вели
ику роботу з озб
броєння своїх сл
лухачів
систематтичними знанням
ми з пссихології,, педагоогіки, ознайомлен
ння із
передови
им педаагогічним досвідоом, пош
ширення його сееред учи
ителіввиховатеелів провводив нарродний університ
у
тет педаггогічних знань. Під
П час
Всесоюзного огляяду нароодних унііверситетіів у 19655 р. він б
був відзнаачений
Дипломоом І ступееню і грош
шовою прремією.
У другій
д
пооловині 60-х років у школаах провоодилися ввиїзні зассідання
кафедр, семінари
и. Так, у 1965-1966 навчальному рооці кафед
дра педагогіки і
психологгії органіізувала їхх в Олекссандрії і Новоукрааїнці, а в Кіровогр
раді за
20-годин
нною проограмою – лекції з педагоггіки та пссихології для викл
ладачів
технікум
мів. Кафеедра педаагогіки і методикки початккової осввіти провводила
інструктивно-меттодичні семінари за 30-год
динною програмою
п
ю для вч
чителів
початковвих класівв шкіл об
бласті з ручної
р
пр
раці, малю
ювання, співів, меттодики
арифметтики, украаїнської мови,
м
педаагогіки.
Пед
дінститут спільно з обласни
им інститтутом удоосконален
ння кваліф
фікації
учителівв надаваав дійовуу допом
могу кер
рівникам міськихх і рай
йонних
предметн
них комісій. Зоккрема, з ініціативи кафед
дри росіійської мови
м
і
літературри в 19655 р. було проведен
но 5-денн
ний семінаар учителлів – керіівників
предметн
них коміісій з мови
м
та літератур
ри. Тут пропагуввався, зо
окрема,
передови
ий досвід викладан
ння цих предметів
п
.
У звв’язку з виходом
в
постановви ЦК КП
ПРС і Рад
ди Міністтрів СРСР
Р “Про
заходи подальшо
п
го поліпш
шення рооботи сер
редньої заагальнооссвітньої школи”
ш
зусилля колекти
иву інсти
итуту буули спрям
мовані на
н надан
ння пракктичної
допомоги
и школам
м у покраащенні яккості знан
нь учнів з основ н
наук, акти
ивізації
навчальн
ного проц
цесу, підввищенні ефективн
е
ності урокку, “в спрраві боро
отьби з
другоріч
чництвом””, піднессенні усп
пішності учнів, організац
ції позаккласної
роботи, а також у пропаган
нді науково-педаго
огічних зн
нань сереед трудящ
щих. До
проведен
ння заняять у вуузі запроошувалися досвід
дчені пед
дагоги шкіл
ш
–
випускни
ик фізматту, дирекктор облаасного інституту вдосконал
в
лення учителів,
заслужен
ний учиттель Укрраїни, каандидат педагогіч
чних науук О.О. Хмура,
Х
О.Н. Явоорська, Л.3. Пігарєєва та ін. Кафедраа іноземн
ної мови п
провела зустріч
з
студентівв із доссвідченим
ми учитеелями ан
нглійськоїї мови. Колективв вузу
допомагаав у переп
підготовц
ці вчителіів різних спеціальн
ностей, в освоєнніі нових
програм.. Ця роб
бота акти
ивізувалаася у 19
969 р., коли
к
курси підви
ищення
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кваліф
фікації вч
чителів буули перевведені з обласного
о
о інститууту удоско
оналенняя
кваліф
фікації вчи
ителів до педінсти
итуту.
У 1967 р. в інститтуті відкррився муззично-пед
дагогічни
ий факулььтет. Усіі
занятття із суспільних, психолоого-педаго
огічних та
т спеціаальних дисциплін
н
провод
дились у головном
му корпуссі по вул.. Шевченкка, 1. У 1969 р. фаакультетуу
рішенн
ням місььквиконкоому передано ко
олишнє приміщен
ння будіівельногоо
техніккуму по вул. Ленііна. Зросстання кіількості факультет
ф
тів і чиссельностіі
студен
нтів виклликало поотребу буудівництвва в інсттитуті. У кінці 60
0-х роківв
функц
ціонували два ноовозбудовваних сту
удентськи
их гуртоожитки місткістю
м
ю
близькко тисячіі мешкан
нців, а наа факульттеті фізи
ичного ви
иховання – новий
й
спорти
ивний залл.
У 1966–1970 рр. якісний показни
ик знань студенттів на сттаціонаріі
знизиввся до 433,3 % . При
П цьомуу на заоч
чному від
дділенні він склад
дав лишее
14,7 %.
% Поліпш
шити склаад студен
нтів було
о покликаане підгоотовче від
дділення,,
яке від
дкрилосьь у 1969 р.
р Воно приймало
п
о робітни
ичу і селяянську молодь наа
спеціаальності “Фізика і матем
матика”, “Російсська мовва і літеература”,,
“Україїнська моова і літерратура”, “Фізичне
“
вихованн
в
ня”.
Заагалом у 60-і рооки інсти
итут закін
нчили 52224 особ
би, з них
х 2440 –
стаціонарно, 2628 – заоочно, 1366 – за веечірньою формою
ю. Вони отримали
о
и
спеціаальності учителів українсьької мови
и і літерратури, рросійськоїї мови і
літераттури, фізи
ики і маттематики, фізичногго виховаання, педаагогіки і методики
м
и
початккового навчання. До шкілл Кіровоградськоїї областіі в 1961–
–1970 рр.
направвлено 13992 із усьоого 2557 випускни
иків. За призначен
п
нням не з’явилися
з
я
144 з них. Кріім цього,, за вказаану десяттирічку вибуло
в
доо закінчеення вузуу
більшее тисячі осіб,
о
у т.ч. через нееуспішніссть.
У 60-х роках
р
Кірровоградсський пеедінститутт був н
не лише центром
м
підготтовки пеедагогічни
их кадріів Центр
ральної України,
У
а й пр
ровідним
м
науковвим осереедком у галузі гууманітарних дослід
джень. Н
Наукова і науково-дослід
дна роботта провод
дилась, якк за коорд
динації Академії
А
п
педагогічних наукк
СРСР,, так і з влласної ініціативи, зокрема
з
на
н господарсько-дооговірних
х засадах.
У цей час сутттєвою вад
дою суспіільних нааук було те, що воони продо
овжували
и
не лиш
ше пропаагувати, а й обґрун
нтовувати
и положення партіійних доккументів,,
виступ
пів Л.І. Бррежнєва. Будь-якаа спроба відійти від
в цього проголош
шуваласяя
партап
паратом ідейно
і
воорожою. Окремі викладачі
в
і зазнали
и репресій
й за своїї
перекоонання, потрапивш
ши в поле зору стру
уктур Ком
мітету держбезпекки.
У ці роки в інститтуті працю
ювали каавалери оррдена Лееніна прор
ректор ізз
заочноої освіти
и П.А. Ряябой, голловний бухгалтер
б
р інститууту П.П. Бугайов,,
доцентт кафедрри вищої математтики Г.М. Оліфер, вахтер В.М. Фур
рсіков. У
середи
ині 60-х років кіллькість кафедр
к
зр
росла до 17, виклладачів – до 125,,
асистеентів – до 45, канди
идатські дисертаці
д
ії захисти
или 10 осііб.
Н
Науковий
потенціалл, штатнаа структура вузу давали
д
змогу забеззпечувати
и
науковві досліідження у кільькох нап
прямках. Провод
дилася розробкаа
10
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теоретич
чних і методоло
м
огічних проблем
п
з окремих нап
прямків науки.
Здійснюввався анааліз поперредніх програм і тем. Створрюваласяя база дан
них для
подальш
ших дослліджень у тій чи
ч іншій
й галузі, наприкллад, сло
овники,
фундамеентальна довідковва літераттура. Роззробляласся навчалльно-мето
одична
літературра (підруч
чники, поосібники, збірники
и докумен
нтів, хресттоматії дл
ля вузу
і школи).
Ряд викладаачів активвно друккувались у фахових та інших жур
рналах.
Зокрема,, працівн
ники кафеедри педаагогіки і методики
и початкового наввчання
Андрш Й.В.
Й
і Мельничук С.Г.
С опуб
блікували
и статті, відповідно
в
о у “Радяянській
школі” (“Розв’яззання заадач споособом відношень
в
ь”. – 19968. – № 1 і
“Розв’язаання задаач двома способам
ми”. – 196
69. – № 2)
2 та “Парртийной жизни”
ж
(“Будущему педаггогу – эсттетическуую подготовку”. – 1966. – № 17). Акктивно
займалисся науковвою робоотою їхні колеги з кафедрри україн
нської мо
ови. У
1969 р. Яловий
й Ф.З. заахистив кандидаатську дисертац
цію на тему
“Законом
мірності сполучувваності предикати
п
ивних од
диниць у різних типах
складнихх речень””. Жмуркко О.М. підготуваала працю
ю “Письм
мові роботи як
один із засобів
з
під
днесенняя культури
и мови уч
чнів серед
дньої шкооли” (196
68 р.), а
Ружинсьький О.В. заверш
шив досслідженняя “Особ
бливості викори
истання
діалогічн
них струкктур у пуб
бліцистиц
ці і поезії”” в 1969 р.
р
Учеені інститтуту зроблене ни
ими за певний
п
п
період
піідсумовуввали у
науковихх доповід
дях на вуузівськихх, міських
х, обласн
них, респ
публікансських і
всесоюзн
них конф
ференціяхх. Вони присвяч
чувалися проблем
мам з оккремих
галузей наук, юввілеям дерржави, дііячів кул
льтури. 177 вересняя 1964 р. у вузі
відбулася наукоова кон
нференціяя до 100-річчя із дняя народ
дження
М.М. Кооцюбинського. З доповідям
д
ми, зокреема, висттупили кканд. філо
олог. н.
І.Г. Бацуула (“М.М.Коцюб
бинський – вели
икий уккраїнський
й письм
менник,
революц
ціонер-дем
мократ”) та З..В. Торговець (““М.М.Коц
цюбинськкий і
А.П.Чехоов”).
Осообливо ретельно
р
в інсти
итуті готтувалися до ювілеїв корифеїв
українського театтру. 13–144 травня 1965
1
р. ту
ут відбулаася міжвуузівська наукова
н
конферен
нція,
присвячена
1
125-річчю
ю
із
дня
народ
дження
М.Л. Кроопивницьького. Дооценти А.П.
А Бойч
чук і М.Т.
М Чечоот, письм
менник
М.К. Смоленчук, канд.філлолог.н. Л.І.
Л Добрж
жанська, ст.виклаадач І.Г. Бацула
Б
проаналіізували драматур
д
ргію Маррка Луккича, покказали й
його зв’яязок з
Єлисаветтградщин
ною. На науковій
н
к
конферен
нції, приссвяченій 1125-річчю
ю з дня
народження російського критика і публіц
циста, рееволюційн
ного дем
мократа
Д.І. Писаарєва (227 жовттня 19655 р.) інттерес ви
икликали
и доповііді та
повідомллення “Ф
Філософсьькі та сусспільно-п
політичні погляди Д.І. Писсарєва”
(канд. фіілософ. н.. Е.Я. Макогон), “Д.І. Пи
исарєв прро виховвання і освіту
молоді” (ст. викл. Л.Й. Шккот), “Д.ІІ. Писарєвв і україн
нська літеература 50-60-х
5
рр. XIX ст.”
с (ст. викл.
в
Г.І. Олійниче
О
енко).
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277 травня 1966 р. сллово про І. Франка на кон
нференції,, присвяченій 110-річчю з дня його народжен
ння, вигголосили М.Т. Чеечот, І.Г
Г. Бацула,,
А.П. Бойчук,
Б
Л Добрж
Л.І.
жанська. Педінсти
итут у ті
т десяти
иріччя но
осив ім’яя
О.С. Пушкіна,
П
що переедбачало посилен
ний інтеррес до й
його житттєвого і
творчоого шляхуу, пропагганду спаадщини російськог
р
го письмеенника. У 1966 р..
кафедрра російсьької та зар
арубіжної літератур
ри виступ
пила з ініц
ціативою провести
и
в Кіроовограді XIV
X
конф
ференцію
ю пушкіно
ознавців Півдня, яяка й від
дбулася в
інститтуті у червні настуупного рооку. Крім викладач
чів вузу у ній взял
ли участьь
учені Одеси,
О
Ки
ишинева, Сімферополя, Дон
нецька, Кривого
К
Роогу, співр
робітники
и
меморріальних музеїв
м
О.С
С. Пушкін
на та П.І. Чайковсь
Ч
ького у Каам’янці.
К
Конференц
ції провод
дилися й за іншим
ми напрям
мками. У 1966 р., зокрема,,
відбуллася наукково-теоретична конференц
к
ція на теему “Теорія відно
осності –
одна з фундам
ментальни
их основв сучасно
ого прироодознавсттва”. Акттуальним
м
проблеемам булли присвяч
чені допоовіді канд
д. пед. н. Н.Я.
Н Прай
йсмана(“Е
Еволюціяя
природ
дничо-нааукових уявлень про пр
ростір і час”), канд. фізз.-мат. н.,,
доц. С.М.
С
Чашеечнікова (“Матеематичні основи
и теоріії відно
осності”),,
канд. філософ.
ф
н. Е.Я. Макогон
н (“Деяккі філософські питанняя теоріїї
відноссності”),стт. викл. О.І.
О Гридеенка (“Оссновні пооняття теоорії відно
осності”)..
У кін
нці 19677 р. в Донецьькому держуніве
д
ерситеті була проведена
п
а
респуб
бліканськка науковва конференція з питаньь естети
ичного ви
ихованняя
молод
ді. Від Кіровогра
К
адського держпед
дінститутуу виступ
пив з до
оповіддю
ю
С.Г. Мельничук
М
к.
У ході від
дзначенняя загальноореспублііканськихх ювілеїв 20 грудн
ня того ж
року на конференції в інститууті було обговорено допоовіді до 50-річчяя
радянсської влад
ди на Укрраїні. Порруч з ідео
ологічною
ю інформ
мацією пр
розвучали
и
й висттупи, пррисвячені розвиткуу освіти (ст. виклл. Л.Й. Ш
Шкот), укр
раїнськоїї
літераттурної мови
м
(доц
ц. Є.С. Реегушевськкий). Із доповіддю “Досяягнення і
перспеективи розвитку
р
вітчизняяної радіоелектроніки” ви
иступив в.о.
в
доц.
Г.О. Дубовов.
Д
Георгій Дубововв працюввав у вуузі з 19447 р. у т.ч. в.о..
зав.каф
федрою фізики
ф
і заагально-ттехнічних
х дисципллін. Був гооловою профбюроо
фізикоо-математтичного факультеету, висттупав у інститутті вдосконаленняя
вчителлів, товарристві “Зн
нання”, школі
ш
юн
них фізикків. Захисстив канд
дидатськуу
дисерттацію і отримав
о
звання доцента.
д
Але остааннє при
ипало вжее на часс
перебуування його
й
в увв’язненні. 24 вер
ресня 19668 р. Георргій Олеексійович
ч
написаав анонім
много листта Презид
денту, ЦК
К Компартії і урядуу Чехосло
оваччини
и
з привводу подій
й у цій деержаві, ад
дресувавш
ши його посольств
п
ву ЧССР у Москві.
У зв’яязку з роозходженн
ням йогоо думки з позицієєю керівн
ництва ЦК
Ц КПРС
С
органи
и КДБ з порушен
нням Кон
нституцій
й СРСР і УРСР ввстановил
ли автораа
листа, а обласн
ний суд виніс
в
вироок: ув’язн
нення у виправнов
-трудових
х таборахх
посилееного реж
жиму на 6 років з наступним
н
м засланн
ням на 5 рроків, позбавленняя
вченогго ступен
ня і праваа викладаати у вищ
щих і сереедніх наввчальних закладахх
протяггом 5 рокків після відбуття
в
п
покарання
я.
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Восени 1968 р. виповнилося 1550 років із
і дня нарродженняя І.С. Турггенєва.
15 листоопада з цієєї нагоди
и в інститууті відбул
лася науккова конф
ференція. Аналіз
творчостті російсьького писььменникаа зробили
и канд. філлолог. н. З.В. Торгговець,
О.М. Осм
моловськкий і В.К. Чернецьккий, канд
д. пед. н. І.М.
І
Проц
ценко.
Усього за 1961–1970
1
0 рр. ви
икладачам
ми вузу було опуублікован
но 844
роботи обсягом
о
971 др. аркк. У другіій полови
ині 60-х років розп
почалися роботи
р
з госпдооговірної тематики
и. За п’ятть років їх
ї було виконано в цілому
у на 30
тис. крб. Викладаачі до наууково-досслідної ро
оботи залуучали стуудентів. Якщо
Я
в
1961–19665 рр. такких було 1186
1
осіб, то у 196
66-1970 ррр. – 1387.
В осстанні дессятиріччяя науковоо-досліднаа робота студентівв стала од
дним із
найважливіших факторівв розвиттку твор
рчої ініц
ціативи та вихо
овання
спеціалісста на передови
п
их досягн
неннях науки,
н
техніки й культу
ури та
забезпеч
чення піідвищенняя ефекттивності навчалььно-виховвного пр
роцесу,
формуваання у майбутніх
м
х спеціаалістів до
освіду досліджен
д
нь, орган
нічного
поєднанн
ня навчалльної й нааукової дііяльності.
Осообливо поширени
п
ими і масовими
м
формам
ми участті студен
нтів у
досліджееннях буули науккові гурттки. При
и кафедррі україн
нської мови
м
і
літературри у 19665-1966 навчально
н
ому році діяли 2 студенттські гур
ртки –
мовознаввчий (керрівник – Л.І. Доб
бржанськка) і літеературний
й (І.Г. Баацула).
Члени моовознавчоого гурткка підготуували 11 доповідей
д
й, випусти
или 2 бюлетені,
присвячеені ювілееям І. Каарпенка-К
Карого таа І. Франка. На й
його засід
даннях
заслуховвувалися повідом
млення з історії вітчи
изняного мовознаавства,
розглядаалися маатеріали з цікаавої грааматики. Літераттурний гурток
рекоменд
дував на студентську кон
нференцію
ю доповід
дь “Особ
бливості сатири
І. Карпен
нка-Карогго”. Череез рік члени мово
ознавчогоо гуртка взяли уч
часть у
двох еккспедиціяях по збиранню
з
ю зразківв діалекктів під керівни
ицтвом
Л.І. Добрржанськоої та О.П. Жмурко.
Уся практичн
на роботаа вузу прооводиласяя у його структурн
с
них підро
озділах
– факулььтетськихх і кафедральних. Один
О
із наайстаріши
их факулььтетів інсституту
– філолоогічний – не лиш
ше готуваав учител
лів відповвідного ф
фаху, а й давав
творчі підвалини
п
и майбутн
нім письм
менникам
м. У цей
й час вихходять із друку
твори коолишніх вихованц
ців літераатурно-твворчого гуртка фаакультету члена
Спілки письменн
ників пррозаїка Миколи
М
Смоленчуука (істоорична повість
п
“Родня”,, 1968 р., художняя біографія М.Л. Кропивни
К
ицького “О
Ой літав орел”,
1969 р.), молодоого поетаа Валеріія Гончааренка (п
перша пооетична збірка
“Червони
ий Волоссожар”, 19967 р.), Леоніда
Л
Народовог
Н
го (“Чорн
нозем”, 19
969 р.).
Проводи
илася веелика рообота з організзації заггальноінститутськи
их та
факультеетських літератуурних веечорів, обговореення книг, читаацьких
конферен
нцій, зусстрічей з письмеенниками
и, актораами. Перред студеентами
виступалли Олесь Гончар, Павло
П
Ти
ичина, Мааксим Рилльський, Микола Бажан,
Б
Оксана Іваненко,, Михайлло Стелььмах, Іван
н Ле, прравнук Т.Г. Шевчеенка –
Д. Краси
ицький, вихідці з Кіроовоградщи
ини Вассиль Коозаченко, Сава
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Головаанівський
й, Юрій Мокрієвв, Віталій
й Логвин
ненко, м
молоді ліітератори
и
областті. Факулльтетом почерговво керуваали у 60-х рокаах В.З. Сергієнко,
С
,
В.К. Чернецьки
Ч
ий, Г.Т. Логвинен
Л
нко, Ф.З. Яловий. Викладаачі філол
логічногоо
факулььтету доц
центи Г.О
О. Бойчук (1959–19
969 рр.) та
т І.В. Доллганов (1965-19755
рр.) пррацювали
и відповід
дно проректорами з навчалььної і науккової роботи.
В
Вагомий
в
внесок
нааприкінціі 60-х ро
оків у науукові досслідженняя робили
и
виклад
дачі кафеедри украаїнської літератури
и І.М. Прооценко (аавтор трьох книг і
понад 50 журн
нальних статей),
с
с виклад
ст.
дач М.К. Смоленччук (8 ху
удожніх і
науковвих книг), канд. філ.
ф
н. В.М. Груш
шкін (книгга і майж
же сорокк статей).
Студен
нти залуч
чалися кафедрою до провведення диспутів:
д
“Чим пр
риваблюєє
тебе професія
п
учитель??”, “Про дружбу
д
і товариш
шування”,, “Молодий герой
й
нашої літератуури”. У гуртожи
итку читталися лекції
л
“Ш
Шлюб і сім’я в
радянсському зааконодавстві”, “М
Місто, в якому ти
и живеш””, “Про культуруу
поведіінки молоодої радяянської лю
юдини”. Відбували
В
ися культтпоходи до
д театруу
на висстави О. Корнійчук
К
ка “Правд
да”, М. Стельмахаа “Щедрий
й вечір”, В. Собкаа
“Береж
жи мою тайну”,
т
М 3арудньього “Син
М.
ні роси”, “На
“ білом
му світі”, “Моральь
пані Дульської”
Д
” (Уфімсьький драм
матичний театр).
К
Кафедра
м
мала
кабін
нет україїнської ліітератури
и. Тут до послуг студентів
с
в
були стенди,
с
бю
юлетені, художня
х
та критич
чна літераатура, жуурнали, по
осібники,,
газети
и, бібліогррафічні навчальні
н
схеми, таблиці
т
д курсу теорії літтератури,,
до
репрод
дукції карртин, ком
мплекти портретів
п
письмен
нників. Каабінет маав великуу
кількіссть платіівок для занять ізз виразно
ого читан
ння – зап
писи у виконанні
в
і
майстррів словаа творів Шевченк
Ш
ка, Франкка, Лесі Українки,
У
, Глібоваа, Нечуй-Левиц
цького, Соосюри, а також – діафільми про українськ
у
ких письм
менників,,
коротккометраж
жний філльм про музей-ссадибу І. Карпенкка-Карого
о “Хутірр
Надія””. До ювіллею М.Л. Кропивн
ницького зусиллям
ми кафедрри в інституті булоо
створеено кімнаату-музей. Тут знахходилася літературрна картаа Кіровогр
радщини,,
карта гастролльних подорожей
п
й трупи
и М.Л. Кропивни
К
ицького, стенди,,
присвяячені йогго театралльній діяяльності і драмати
ичній твоорчості. До
Д музею
ю
зібрали велику кількістьь архівногго матеріаалу.
К
Кращі
дорробки сттудентів оприлюднювалисяя і за м
межами ін
нституту..
Зокрем
ма, на мііжвузівсьькій наукковій конференції студентіів у Вінн
ницькомуу
педінсституті ім. М. Островськ
О
ого бу
уло відззначено М. Код
дака таа
А. Сарржевськогго за доповіді “М
Майстерн
ність Ю. Яновськоого” і “Р
Радянськіі
обряди
и та зви
ичаї на Кіровогррадщині””. У куррсових рроботах студенти
и
дослід
джували досвід Павлисько
П
ої школи
и, де дирректором працюввав член-коресп
пондент
АПН
В.О.Суухомлинсьький,
і
інших
шкіл
(зокрема,
(
,
Маловвисківськоої № З, Кіровоградськоїї № 3), аналізуввалася творчість
т
ь
письменників Кіровогррадщини. У свою
ю чергу учитель
у
Панчевсьької СШ
Ш
М.О. Стоян
С
роозповідав студентаам про свій
с
досввід провеедення пи
исьмовихх
робіт на вільнуу тему (11964–19655 рр.). А лекції прро особли
ивості викладанняя
літераттури в школі-інттернаті читала
ч
вчителька
в
а Кіровогградськоїї школи-14
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інтернатуу № 1 Л..З. Пігарєєва (1967––1968 рр
р.). Серію
ю лекцій з викори
истання
унаочнен
ння і акттивізації розумовоої діяльн
ності учніів прочиттала студ
дентам
учителькка Головаанівської середньої
с
ї школи О.М.
О
Яворрська (19667 р.).
По 1967–19668 навчалльний рікк на факу
ультеті діяяла кафед
дра україїнської
мови і літератур
л
ри. До їїї секції українськ
у
кої мови входили
и 8 викладачів:
доценти В.К. Чеернецький
й (завід
дуючий кафедрою
ю), Є.С.. Регушеввський,
В.Т. Горбачук, Л.І. Добрржанська,, ст. виккл., кан
нд. філ. н. Ф.З. Яловий,
Я
ст. виклаадач О.П
П. Жмуркоо і асисттенти М.С
С. Рогальь та К.Г. Коломієц
ць. На
початку 1968–19669 навчального року
р
кафеедру булоо розділеено на каафедру
української мови та кафедрру україн
нської літеератури.
За високу
в
наауково-пеедагогічнуу майстер
рність, великий ввнесок у справу
підготовки учитеельської зміни доцент
д
Л.І.
Л Добрж
жанська нагородж
жена в
1967 р. орденом
о
“
“Знак
Пошани”, а старший
й викладаач О.П. Ж
Жмурко і доцент
д
В.К. Черрнецький – знаком “Відмінн
ник народ
дної освіти
и УРСР”.
У 1965 р. каафедру роосійської мови, ро
осійської і зарубіж
жної літер
ратури
очолив І.М.
І
Жаркких. Він же керував і вио
окремлен
ною у 1968 р. каф
федрою
російськкої і заруубіжної літератури
л
и. Вона підтримув
п
вала зв’яязок зі школою
ш
шляхом співробіттництва з методичн
ним об’єд
днанням учителів
у
рросійсько
ої мови
і літерратури Кіровогррада. Кафедра
К
здійсню
ювала шефство над
Кіровогррадською СШ № 6 і Богдаанівською
ю СШ. Підтримув
П
валися твворчі й
ділові звв’язки з Воронезьким універрситетом (обмін доосвідом рроботи, уч
часть в
конферен
нціях, під
дготовка фахівцівв). Саме з Воронеж
жа до Кііровоград
дського
інститутуу перейш
шли працю
ювати доц
центи І.М
М. та Т.В.. Жарких,, С.Т. Вор
роніна.
Налагодж
жувалисьь контактти з Москковським універси
итетом. ЗЗокрема, доктор
д
філологічних науук П.Г. Пуутовой у 1968 р. приїжджа
п
ав викладати спецккурс із
творчостті І.С. Турргенєва, лекції заа іншими
и темами. Члени кафедри брали
участь у науковихх конфереенціях у Ленінград
Л
ді, Києві,, Харкові,, Одесі, Москві,
М
Житомиррі, Таганррозі.
У 1968
1
р. бууло відн
новлено кафедру
к
російськоої мови. Нею спочатку
завідувалла доц. Л.Г.
Л Показзєєва, а через рік – доц. С.ІІ. Ципін. Тут прац
цювали
наприкін
нці 60-х років доценти Т.В.
Т Жаркких, І.С. Михалкоо, ст. виккладачі
Т.Е. Вороніна, В.Ф.
В
Куззіна, В.ЗЗ. Сергієн
нко, аси
истенти В.Г. Бар
рабаш,
Н.А. Куб
бенська, М.Г. Неещадін, Л.І. Сарааскіна. (Шість
(
із них були
випускни
иками філологічн
ного факкультету.) Останняя згодом
м працюввала в
Московсському пеедінститууті, Інсти
итуті худо
ожнього вихованн
ня АПН СРСР,
стала докктором філологічн
ф
них наук, читала ку
урс лекціій в унівеерситетах США,
Польщі, Данії, Японії. Кафедра мала фонетични
ф
ий кабін
нет з десятьма
стаціонаррними магнітоф
м
онами. Викладач
чі розрообили ррозмовникк для
студентівв узбецььких грууп, за яким
я
ті системаатично п
працювали над
засвоєнн
ням орфоографічни
их норм російськкої літературної мови. Під
П час
виховнихх заходівв, у т.ч. в гуртож
житку, проводило
п
ось додатткове виввчення
фахової інформаації. У 1968–196
1
9 навчал
льному році
р
відб
булись вечори,
в
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присвяячені поеетам Іспаанії та уллюбленом
му віршевві. У гурртку чеської мови
и
провед
дено вечірр чеської поезії.
19966 р. наа російсьькому від
дділенні філологічного фаакультету
у почали
и
готуваати учиттельські кадри для
д
Узбекистану. На заасіданні кафедри
и
російсської мовви, російсської і зарубіжно
з
ої літераттури через кількаа місяцівв
констаатувалосяя слабкее вмінняя узбеківв читати
и і розууміти пр
рочитане,,
записуувати і передават
п
и зміст лекцій.
л
Для
Д них (група “В
В”) було введеноо
факулььтатив ізз виразноого читан
ння. До гуртожитк
г
ку того н
навчального рокуу
було поселеноо 29 перрших сттудентів із Узбец
цької РС
СР. У 19
967–19688
навчалльному році
р
для них оргаанізовуваались ексскурсії доо Києва і Одеси,,
туристтичні похходи парти
изанським
ми стежками Кіроввоградщи
ини.
У кінці 600-х років фізико-м
математич
чний факуультет гоотував уч
чителів заа
трьомаа спеціалльностями
и: “Фізикаа” (4 роки
и навчанн
ня), “Фізи
ика і маттематика””
(5), “М
Математикка” (4). У цей час тут поси
илюється робота
р
зі школами
и. Із цією
ю
метою
ю проведено сеемінари для учителів
у
області з викладанняя
факулььтативнихх курсів із матем
матики, які
я в 19666–1967 н
навчально
ому роціі
введен
но в школлах. Наукоовці виїзд
дили в рай
йони з леекціями, п
проводили
и уроки в
обласн
ному цен
нтрі. Зокррема, в класі
к
з по
оглиблени
им вивчеенням маттематики
и
СШ № 3 провоодили зан
няття виклладачі Н.К
К. Мала і С.Г. Горрбань, у СШ
С № 277
факулььтативні курси веели доценти С.М. Чашечніков і Г.М. Оліфеер. Діяли
и
заочніі підготоовчі курсси з маттематики для ви
ипускникіів середн
ніх шкілл
Кіровооградщин
ни. 3 одн
ного боку ця роб
бота малла на метті піднятти рівеньь
підготтовки учн
нів сільсььких шкілл, з іншо
ого – забеезпечити якісний набір доо
вузу. Тісні
Т
зв’яязки факуультет піідтримуваав із Боггданівськоою Знам’’янськогоо
районуу, Бобрин
нецькою № 1, Новвоукраїнсською № 6, Олексаандрійськкою № 6,,
Світлооводською
ю № 2 шкколами. У 1968–19
969 навчаальному рроці на фаакультетіі
працю
ювали облласні курсси підвищ
щення квааліфікаціїї. Їх закін
нчили 30 фізиків і
60 маттематиківв. 2 роки
и на кафеедрі матем
матики працювали
п
и республіканськіі
курси підвищеення квааліфікації учителів матемаатики, н
на яких пройшли
и
перепіідготовкуу більш
ше 1000 педаго
огів Кірровоградсської, Київської,
К
,
Харківвської, Черкаської
Ч
ї та інши
их областтей. У звв’язку з введенняям новихх
програам із фізи
ики та маатематики
и 1969 р. для учиттелів шосстих класів шкіл з
україн
нською мовою
м
ви
икладанняя у червн
ні–липні було проочитано біля 1000
годин лекцій, у майстеррнях інсти
итуту про
оведено біля
б
120 ггодин праактичнихх
занятьь з виготовлення фізичних приладів.
п
С
Стабілізув
валась чиссельністьь студентіів факулььтету (бли
изько 390
0 чоловікк
денногго і 340 – заочногго відділеень). У кінці 60-х років плаан набору
у складавв
100 абітурієнт
а
тів на сттаціонарн
не відділеення і 75
7 – заоочне. Змееншилосяя
відраххування невстигааючих студентів.
с
. Цьомуу сприялло і зм
міцненняя
матерііально-теххнічної бази. Діяло 13 лабо
ораторій і кабінетів. Кабінеет вищої і
обчисллювальноої матем
матики устаткував
у
вся, зокррема, наапівавтом
матами і
автомаатами
“Вятка”,
“Цилллатрон”,
“ВК-2””.
Кабіінет
леекційногоо
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демонстррування мав перреносний планетаарій, епідіаскопи,, осцило
ографи,
генератоори, проеккційні ліххтарі, кіноопроектори. Для лаборатор
л
рії спеціального
фізичногго практтикуму придбали
п
неперер
рвний гаазовий ллазер ЛГ
Г-55 і
твердоаттомний імпульсн
ний кввантовий генераатор типу ЛДТИ-68.
Радіопри
иймачами
и, телевізорами, радіовузлаами булоо оснащен
но лабораторію
електроттехніки і радіоттехніки. Кабінет технічн
них засобів наввчання
забезпеч
чував відп
повідний курс, яки
ий читавсся на всіхх факульттетах інсттитуту.
Його філльмотека мала 4800 кінофілььмів, 114 кінокільцівок, 402 діафілььми, 66
наборів діапозити
д
ивів. Прац
цювали фотолабор
ф
раторія з предмету
п
у “фотосп
права” і
самодіялльна кіностудія. Легкий учбовий
й автомообіль, м
мотоцикли
и ИЖ
“Планетаа”, К-1775, М-1005, тракктор ДТ
Т-20 раххувались за каб
бінетом
автотран
нспортноїї справи. Водінню
ю автомоб
біля фізм
матівці уччилися на двох
ГАЗ-51. Майстеррні було обладнаано версттатами длля роботти з дереевом і
металом.
15 червня
ч
1967 р. вп
перше сттуденти В.
В Бондаррєв, В. Бууряк, А. Маган,
М
М. Михаайлов, Т. Ольховсська, О. Шульга після дворічної праці замість
з
державноого екзам
мену захистили дипломні
д
роботи з методи
ики викладання
фізики. 28.01.1970
2
0 р. доцен
нт КДПІ І.
І Попов у газеті “Р
Радянськка освіта” писав:
“Ефективвним засообом надаання творрчого хар
рактеру баагатьом ф
формам заанять у
педвузахх, а також
ж роботі СНТ
С
(студ
дентськогго науковоого товарриства – С.Ш.)
С
є
систематтичне засстосуванн
ня у прооцесі наввчання орригінальн
них заздаалегідь
поставлеених заввдань”. До
Д них активно
о вдавалися виклладачі в ході
семінарсських, лаб
бораторни
их і пракктичних занять,
з
піід час пеедпрактикки, при
визначен
нні тематтики курссових роб
біт. Студеенти доп
повідали п
про свої творчі
доробки на коонференц
ціях і засіданняях гурткків, браали учассть у
республііканськом
му оглядіі наукови
их студен
нтських робіт.
р
У цей часс діяли
фізичний
й, матем
матичний
й, метод
дики фіззики, асстрономіччний, фо
ото- і
радіогуртки (радіотелефон
нний, радііотелеграафний, рад
діоконстррукторськкий). У
1968 р. на
н міжвузівському конкурсіі студентсських науукових рообіт другі премії
отримали
и Л. Пед
дан (за роботу
р
“У
Учбовий інтерферрометр Ж
Жамена і його
застосування на уроках фізики
ф
в 10 класі середньоої школи
и”), В. Мо
орозов,
Л. Гриваа, В. Кудееля, Г. Товвстоляк (““Молярніі теплоти випаруваання”). У складі
збірної Кіровогграда наа обласн
ній пер
ршості з радіоллюбителььського
багатобоорства першорозр
п
рядник А. Єфрем
мов стаав чемпііоном області.
Нормати
ив першогго розряд
ду з радіоспорту виконали
и студентти О. Нау
уменко,
Т. Соколлова, П. Сірик.
С
За підсумкам
п
ми літньоїї сесії 19666–1967 навчально
н
ого року ііз 362 сту
удентів
відмінни
иками стаали 28, “хорошис
“
стами” – 124, неввстигаючи
ими – 18
8 осіб.
Загальнаа успішніість склаадала 95,11 %. Із відмінним
в
ми показн
никами цей
ц рік
закінчилли В. Ковч
чегов, О.. і В. Дем
м’яненки, І. Гезь, Л.
Л Усіковва, А. Граабенко,
С. Лох, П. Ганж
жела, Ю.. Швернен
нко, Г. Волошане
В
енко, Л. Дмітрієвва, В.
Кашкан, К.Хіліотті, Г. Краасота, В. Ткаченко
Т
о, Т. Салаадєєва, М
М. Кондраш
шенко.
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Через рік відміінників було
б
вже 39. На фізматі,
ф
к
крім
осноовної, мож
жна булоо
набути
и додаткоової проф
фесії. З 19962 по 19
969 рр. посвідчен
п
ння демон
нстратораа
вузькооплівковоого кіно отримали
о
850 студ
дентів (у т.ч.
т з філлфаку), шофера
ш
IIII
класу – 24, шоф
фера-аматтора – 2044, мотоци
икліста – 342.
3
У підготтовці кваліфіковааних учителів важливе
в
місце посідалаа
педагоогічна пррактика. На
Н ІІІ куурсі вона тривала 6 тижніів, протяггом якихх
студен
нти прац
цювали у 6-8 клаасах і по
омічникаами класн
них керівників у
Кіровоограді. На
Н IV куррсі протяггом 10 ти
ижнів прроводилисся занятття у 9–100
класахх переваж
жно в шкколах облласті. Кожен із сттудентів був зобо
ов’язаний
й
виготоовити длля школи саморробний прилад,
п
модель, схеми. Під часс
конферренцій з педпракт
п
ики в інституті ор
рганізовуввалася виставка ци
их творів..
У 19665-1966 навчально
н
ому році студенти
и-математтики IV курсу пр
роходили
и
річну
педагогічну
практикку
у
Кіровоградській
й,
Пол
лтавській,,
Дніпроопетровсьькій, Ми
иколаївськкій, Сум
мській об
бластях. Наступно
ого рокуу
“п’ятіррки” за пррактику отримали
о
и 79 студеентів, “четвірки” – 78, “трій
йки” – 144
студен
нтів III і IV
V курсів.
Д
Добре
оргганізован
но було громадсььку роботту на факультетіі. Вліткуу
студен
нти брали
и участь у відборі здібних абітурієнт
а
тів. Провоодилися зустрічі
з
з
ветераанами ком
мсомолу, Великої Вітчизняяної війни
и, походи
и місцями
и бойовоїї
слави. У 19668 р. в міськомуу дендр
ропарку відбувся комсом
мольсько-профспілковий легкоатллетичний
й крос. Бу
уло створрено гром
мадський
й деканатт
фізматту у склладі 8 сттудентів. Він зби
ирався поо понеділлках, віввторках і
п’ятни
ицях. Осн
новними завданняями були
и боротьб
ба з проопусками занять і
неуспіішністю. Тут зааслуховуввалися студенти-п
с
порушникки. Гром
мадський
й
деканаат цікаввився побутом
п
студентіів, вноссячи прропозиції декануу
І.З. Коовальову.
С
Студенти
п
провели
в
велику
рооботу з уп
порядкуваання сквеерів і паркків міста,,
у збирранні вроожаю сілььськогосп
подарськи
их культуур у колгооспах і радгоспах
р
х
областті. У 19655 р. на рооботу в села
с
вони виїжджаали вліткуу. А з нааступногоо
року основний
о
й обсяг рооботи здіійснювався у вереесні-жовттні, перевважно наа
збиран
нні кукуррудзи у Петрівсьькому, Новомиргоородськом
му, Доли
инському,,
Устин
нівському, Бобри
инецькомуу, Комп
паніївськоому, Кірровоградсському і
Олександрівськкому райоонах. У 19969 р. 32 студенти
и фізмату за сільгосспроботи
и
отримали премії і 29 – гррамоти.
Ізз 1966 р. створюються студ
дентські будівельн
б
ні загони, які берутть участьь
у споррудженні шкіл, ліікарень, дитячих
д
садків, грромадськких приміщень. У
1969 р.
р факульттетський загін “П
Прометей”” (команд
дир – А. Непотенкко) уклавв
договіір на елекктрифікац
цію колгооспу ім. Чапаєва
Ч
Б
Бобринець
ького рай
йону. Він
н
проклаав 18 км ліній елеектропереедач, встаановив 5 підстанці
п
й потужн
ністю 273
кіловаат, електррифікувавв 120 буудинків колгоспн
ників, 23 господаарські таа
культуурно-побуутові при
иміщення.. Серед будзагонівв області “Прометеей” посівв
першее місце.
18

І
Історія
КДП
ПУ ім. В. Вин
нниченка

Навчальний процес забезпеч
чували в основноому каф
федри фіззики і
математи
ики. Згідно з накказом Мін
ністерства освіти УРСР віід 05.06.1965 р.
останню було розділено
р
о на каафедру вищої
в
математикки та каафедру
елементаарної маатематики
и і метоодики ви
икладанняя матемаатики. Пеершою
керував доцент Оліфер
О
Г.М
М., згодоом – доцеент Чашеечніков С
С.М. Прац
цювали
тут і дооцент П.Д. Карпеенко, ст. викладач
чі Н.Г. Мальцева,
М
А.О. Леевенко,
І.П. Ганж
жела, ви
икладач Л.Г. Чаш
шечніковаа, асистеенти А.М
М. Селівеерстов,
Г.М. Ган
нжела.
Каф
федрою еллементаррної матем
матики і методикки виклад
дання заввідував
доц. Чаш
шечніков С.М.,
С
згоодом – дооц. Прайссман Н.Я. У 1964 р. він зах
хистив
кандидаттську диссертацію з методикки виклад
дання маттематики.. Мав на ті
т часи
15 наукоових прац
ць, у т.ч. книгу “Н
Наближен
ні обчисллення в ш
шкільному
у курсі
фізики” (у співавтт. з В.П. Демкович
чем), статттю в рум
мунськом
му методи
ичному
журналі. У 1966 р.
р захисти
ив кандид
датську дисертацію
д
ю випусккник факу
ультету
О.О. Хмуура. Ним
м було наадрукован
но понад
д 30 науккових роб
біт із заггальної
методики
и і позаакласної роботи з матемаатики. На
Н кафедррі виклад
дали і
кандидатт педагоггічних нааук О.В. Дейнега,
Д
ст. виклаадачі Ю.П
П. Пігарєвв, А.Н.
Корсунсьький, аси
истенти О.М. Вороний, Н.В.. Салова.
Каф
федрою фізики керрував доц
ц. Й.А. Зах
хальов. За
З період роботи в КДПІ
на той час
ч вийш
шло 8 йогго праць.. Така ж кількістьь робіт н
належала і доц.
І.В. Попоову, який
й прийшоов до інсституту в 1966 р. Активно друкувал
лися й
інші виккладачі. У 1969 р.
р тут пррацювали ст. виклладачі Ю.М. Мамо
онтова,
І.З. Коваальов, О.І. Мінін, Л.О. Воллков, О.ІІ. Гриденко, А.М. Констан
нтинов,
викладач
ч В.В. Пустовіт, ассистенти Б.Д.
Б Почи
инок, М.А
А. Раскеви
ич.
У 1961–19667 рр. діяяла кафеедра загальнотехнічних д
дисциплін
н, яка
готувалаа учителівв фізики до роботти в шкіл
льних май
йстернях. Керували цією
кафедрою
ю доц. Іп
патов М.К
К., Луцковвський Д..М. Її булло ліквідоовано 196
67 р. у
зв’язку зі
з зміною спеціальн
ності на фізичному
ф
у відділен
нні.
Вип
пускники фізматуу у 60-і роки працювали
п
и завідуввачами облвно
о
(Д.Ю. Сттельмуховв), Олекссандрійського місььквно (засслужений
й учительь УРСР
А.А. Мосскаленко)),
Оллександріійського
райввно
((Г.Г. Гнен
ненко),
Світловоодського міськвноо (І.М. Шостак),
Ш
директоррами шкііл (заслу
ужений
учитель УРСР І.Г. Ткачеенко, Боогданівськка СШ Знам’янсського району;
р
заслужен
ний .учиттель УРСР
Р М.М. Скалевой,
С
Кіровогррадська С
СШ № 14 та ін.),
викладач
чами
рідногоо
вузу,
Кіровоградського
інсституту
сільськоггосподарсського машинобу
м
удування. 5 із них
н
стали
и заслуж
женими
учителям
ми
УРСР,
1
–
д
доктором
фізикко-матемаатичних
наук
(Л.О. Дуундученкоо), 14 – каандидатам
ми наук.
У 1965 р. пеедагогічни
ий факультет закін
нчили 1559 студентів, у т.ч
ч. 2 – з
відзнакою. Через рік відбуувся остан
нній випу
уск на ден
нній форм
мі навчан
ння (52
особи). Відтепер заняття проводи
илися лиш
ше заочн
но і вечоорами. У 19661968 рр. диплом учителя
у
п
початкови
их класів отримали
и 563 вип
пускники
и, у т.ч.
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– 9 з відзнакоою. У 19969 навчаальному році на факультееті навчал
лося 4288
студен
нтів на зааочному і 136 – наа вечірньо
ому віддііленнях. Д
До їх посслуг булоо
ряд наавчальнихх кабінеттів: методики, ручної прац
ці, малю
ювання, музики
м
таа
співів.. Студентти брали участь у наукови
их гурткаах, зокрем
ма педаго
огічному,,
малюввання, “уумілі руки”. Ряд із них входили
в
д хороввого і во
до
окальногоо
(керівн
ник – А. Бур’янсьький) гурртків. Їх учасникки неоднооразово виходили
в
и
перемоожцями на
н обласн
них оглядаах, брали
и участь у республіканських
х оглядахх
худож
жньої самоодіяльноссті вищихх учбових закладів.
У 1966 р. кафедру педагогікки і методики поч
чатковогоо навчанн
ня очоливв
ст. виккладач Мельничу
М
ук С.Г. Він
В
здійсснював керівницт
к
тво кафеедрою заа
сумісн
ництвом із посаадою деккана факультету педагоггіки і методики
м
и
початккової осввіти до вересня 1969 р., коли кафедрою почав заавідувати
и
кандид
дат педаггогічних наук Ом
меляненко
о В.Л. У 1969-70 н
навчальному роціі
тут працювали
п
и також ст. виклладачі Мініна
М
З.С., Андрш
ш Й.В., викладачі
в
і
Шульгга Г.Г., Бур’янський А.В.,, Шевчеенко А.В., Нечай
й Л.Д., асистенти
а
и
Барабааш В.П., Шарпінсський М.ЗЗ., секреттар Дунаай К.Д. О
Основним змістом
м
роботи
и кафедрри було забезпеч
чення квваліфікованої підготовки учителівв
початккових клласів, оззброєння їх нау
уковими знаннями із пссихології,,
педагоогіки та фахових
ф
м
методик.
В
Викладач
чі постійн
но вивчали
и і узагал
льнювали
и
передоовий педагогічний
й досвід учителів початкоових классів міста, області,,
державви, озброоювали ни
им студен
нтів.
У планах наукової і науковво-методи
ичної роб
боти перееважали теми,
т
щоо
були скерован
ні на роззробку методів
м
навчання,
н
поліпшеення наввчальногоо
процессу в почааткових класах:
к
оп
працьовуввалися меетодичні ррозробки окремихх
розділлів, тем з предметтів початткової шкколи, обґґрунтовуввалися ди
идактичніі
основи
и викори
истання ти
их чи інш
ших мето
одів навч
чання. Ви
икладачі готували
и
методи
ичні листти, брали участь у курсах перепідгот
п
товки вчи
ителів початковихх
класів при Кіровогррадськомуу облассному інститутіі удоско
оналенняя
кваліф
фікації учителів.
у
Досить ефективвною булла роботта з проведенняя
обласн
них семінарів-пррактикумів учитеелів 1–4 класів, скеровааних наа
оволод
діння ум
міннями і навич
чками з методики вивччення із учнями
и
навчалльного маатеріалу з ручної праці, сп
півів, маллювання. Такі праактикуми
и
провод
дилися щороку
щ
під
д час зим
мових і весняних каанікул. У них брал
ли участьь
100–1550 учителлів початткових клласів шкіл
л областіі. Починааючи з 19
968–19699
навчалльного року
р
ви
икладачі кафедри
и надаютть метоодичну допомогу
д
у
(семін
нари-практтикуми, відвіданн
в
я уроків учителів,
у
аналіз екксперимен
нтальнихх
програам, підруучників таа ін.) вчи
ителям 1-2 класів Знам’янсського рай
йону, якіі
працю
ювали заа експеррименталььними програма
п
ми. У 1968–19
969рр. у
Київсьькому ун
ніверситееті вийш
шли книгги В.Л. Омелянен
О
нка: “Ди
идактичніі
вимоги
и до творчих пи
исьмовихх робіт учнів з мови” і “Дидакктическиее
требоввания к творчески
т
им письм
менным работам
р
у
учащихся
я 5-8 клаассов (наа
матери
иале изуч
чения украинского и русско
ого языковв)”.
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У 1965
1
р. на
н факулььтеті ангглійської мови віідкриваєтться фонетична
лаборатоорія на 48
4 робоч
чих місц
ць. Вона сприялаа успішноому засввоєнню
іноземноої мови, проведен
нню поззаурочних
х заходівв. У траавні 1967
7 р. на
факультееті засновано клууб англійської мови, на першому засіданні якого
студенти
и прослуххали магн
нітофонніі записи пісень
п
ам
мерикансьького наро
одного
співака Пітера
П
Сігера. Із цього
ц
рокуу почали проводиттись всесоюзні кон
нкурси
студентсських роб
біт з проблем суспіільних нааук. У 19668 р. студ
дентка IV
V курсу
факультеету англіійської мови
м
З. Овчаренко
О
о у перш
шому туррі отрим
мала за
роботу “Ціна і рентабельність колгоспн
ного виробництваа” (керіввник –
доц. Б.Л.. Дратверр) диплом
м III стуупеня і рекоменда
р
ацію на заключни
ий тур
конкурсуу.
Студенти мали
м
змогу прояввляти сввої творч
чі здібноості і піід час
педагогіч
чної праактики. Зокрема, серед заходів позаклассної роб
боти у
Кіровогррадській СШ
С № 5 було
б
провведено кл
луб весели
их і кмітлливих та вогник
в
англійськкою мовоою. У 19968 р. на факульттеті створрено гуртток позаккласної
роботи (керівник – виклад
дач В.К. Живицьки
Ж
ий). Своїм
м ляльковвим театр
ром він
здобув популярні
п
сть серед
д студентіів і школяярів містаа.
19 листопада
л
а 1969 р. перед стуудентами
и факульттету вистуупила викладач
К.О. Ком
марова з розповідд
р
дю про пооїздку до Англії, відвідини Оксфорд
дського
універси
итету та Британськ
Б
кого музеею. Розмова велассь англійською мо
овою з
ілюстрац
цією фоттографій, листівоок, на яких
я
булли зобраажені ви
изначні
архітектуурні й пам
м’ятні міссця цієї держави.
1 веересня 19664 р. булоо створен
но кафедр
ру англійсської філоології. Її очолив
о
кандидатт філологгічних наук
н
Лин
нський С.С
С. До сккладу каф
федри вх
ходили
досвідчеені практи
ики, ст. ви
икладачі С.Л. Сосііна, С.А. Розенцвеейг, Д.Я. Пінчук
П
і молоді випускни
ики 2-річн
них курсіів при Ки
иївському педагогіччному інсституті
іноземни
их мов – М.І. Бойкко, Г.Г. Кузнєцова
К
а, Л.Ф. Гррицюк, Г..І. Стрелььчук. У
1969 р. завідуючи
з
им кафедррою ставв кандидаат педагоггічних нааук А.А.К
Кернер.
Він
нааписав
монограафію
“Структур
рно-функц
ціональніі
особл
ливості
англійськких розм
мовних фоормул”. Линський
Л
і Розенц
цвейг видаали навчаальний
посібникк “Історіяя англійсьької мови
и”. Виклаадачі висступали н
на всесою
юзних і
всеросійських нааукових конферен
нціях у Москві, Ленінгрраді, Лип
пецьку,
Володим
мирі. У 60-і
6
роки
и кафедраа запрош
шувала длля читанн
ня спецку
урсів і
науковихх консулььтацій ряд
д відомихх учених. Спецкурсс із пробллем струкктурновірогідніістного аналізу читався проф. Н.Д. Андрєєвим, спецку
урси з
лексиколлогії –дооктором філологіч
чних нау
ук А.А. Уфімцево
У
ою і доц
центом
А.О. Хад
дєєвою-Би
иковою. Діяли гуртки
г
англійсько
а
ої філоллогії, меттодики
викладан
ння інозеемної мовви дошкілльникам, країнозн
навства, ллексиколо
огії. За
1965-19775 рр. 133 робіт отримали І-ІІ премії на респ
публікансському
студентсському коонкурсі.
Головною прроблемою
ю факульттету фізич
чного вихховання б
була відсу
утність
сучасноїї спортиввної бази
и. У 1964 р. пер
реплановаано старре приміщ
щення,
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збільш
шено плоощі спорртивних майданч
чиків. Але
А
зросттання ви
имог доо
підготтовки уч
чителів фізкульттури, збіільшенняя контин
нгенту студентів
с
в
потреб
бувало буудівництвва спеціаального приміщен
п
ння. Воноо велось у другій
й
полови
ині 60-х років. Вееликий обсяг
о
фізи
ичної роб
боти при цьому здійснили
з
и
студен
нти. Колли виниккли проблеми у придбаанні буд
дматеріалів, вони
и
відпраацювали на
н будівн
ництві Крремгесівсьького заводу чисти
их металіів. Добрее
працю
ювали на споруджеенні новоого корпу
усу студен
нти Бухаарін, Підп
пльотний,,
Матвієєнко, Пееченик, Малюшен
М
нко, Воро
обйов, Шульга,
Ш
Щ
Щербак, Андрух,,
Рибак,, Бондарр, Вільни
ий, Криввопляс, Сімбаба,
С
Семенякка, Яроввинський,,
Яцуноок, Свири
иденко, Мартилог
М
га, Глушков, Куш
шнерик, Г
Горлин, Дяченко,,
Кондрратюк, Хромочкін
Х
н. Їх роботу спр
рямовуваали виклаадачі Е.О
О. Додін,,
К.Г. Плотников
П
в,
А.Ю
Ю. Мардхууда,
С.Т.
С Задоррожний,
А.Ф. Тищенко,
Т
,
Б.В. Рууденко, О.І. Миххєєв. Буудівництвво знахходилося під постійним
м
контроолем реектора Ф.Г.
Ф Овчааренка, проректор
п
ра з А
АГЧ Г.А
А. Шейка,,
партій
йного і рад
дянськогоо керівни
ицтва облаасті й місста. Керіввник депар
ртаментуу
із збеереження культуррних цін
нностей Міністерс
М
ства кулльтури Російськоїї
Федеррації, каваалер ордеена Трудоового Чер
рвоного Прапора
П
С
СРСР В. Петраков,
П
,
який закінчив
з
факультеет із відззнакою 19
969 р., восени 22005 р. повідомивв
кіровооградцям на преззентації книги
к
з історії їххнього м
міста “Маленький
й
Париж
ж”, що зн
найшов місце
м
на фундамен
нті корпуусу, де кколись здійснювавв
кладкуу з камееню. У січні 19770 р. факкультет отримав один із кращихх
спорти
ивних коррпусів в УРСР.
У
Туут було 2 зали, 3 великих
в
ааудиторіїї, душові,,
роздяггальня, кабінет ліікаря, фотокінолаб
бораторіяя. Ігровий
й спортивний залл
став найбільши
н
им в області, а гімнастичн
ний – єди
иним залоом із стааціонарноо
устаноовленими
и гімнасти
ичними прриладами
и.
У квітні 1966
1
р. роботу
р
ф
факультету
у аналізуувала ком
місія міністерстваа
вищої та серед
дньої осввіти. В аккті переввірки запи
исано: “ЗЗавдяки постійній
п
й
турботті і уваззі ректора, партій
йної та громадськ
г
кої орган
нізацій факультет
ф
т
займаєє перше місце
м
по успішноссті, відвід
дуванню, суспільн
но-корисн
ній праці,,
худож
жній самодіяльностті і пресі””. У насттупні 2 рооки факуультет зно
ову посівв
перші місця. 566 % студеентів навч
чалися наа “4” і “5””, а Пильн
ник, Кот, Боброва,,
Третьяякова, Сем
меняка, Скиба,
С
Аккімова бул
ли відмін
нниками.
С
Студенти
і виклаадачі акттивно до
описували
и до газзети “Рад
дянський
й
студен
нт”, яка майже
м
щоономера друкувала
д
а спортиввну хронііку. Перем
можцями
и
інститтутських оглядів були факультеетські хуудожня самодіял
льність і
стінгаззета. Білльше полловини заслужено
ого ансам
мблю “Ю
Юність” складали
и
студен
нти цьогоо факультеету. З наггоди 10-рііччя факуультету у клубі ім. Калінінаа
відбуллася наукково-пракктична конферен
к
ція. Фізи
ичний гарт даваав змогуу
добиваатися від
дмінних показникків на сільського
с
осподарсььких роб
ботах. У
1964 р.
р факулььтет тут виконав
в
норми наа 264 %, у 1965 – 326 %, посівши
и
першее місце поо вузу.
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Алее головними доссягненням
ми студеентів булли спорттивні. На
Н XII
спартакіааді педагогічних вузів
в
УРС
СР команд
да гімнастток зайняяла друге місце,
а на XIIII – перше (тренерр – М. Гасман). Із 1968 р. з основни
их видів спорту
проводиллися маттчеві зусттрічі серред педін
нститутів. Гімнасттки цього
о року
стали чеемпіонкам
ми (а насступного – бронзовими прризерками), третєє місце
посіли гандболіст
г
тки. Гімн
настки вуузу були чемпіон
нками перршості України
У
СДСТ “Б
Буревісни
ик” у своїїй групі в 1967-19
970 рр. Воони зайняяли другее місце
на Украаїнських студентсських ігррах і сьо
оме – у Всесоюззній ювіілейній
спартакіааді. В ін
ндивідуалльних змааганнях добрих
д
п
показників
в досягли
и член
збірної УРСР
У
з леегкої атлеетики В. Сокур,
С
реекордсмен
нка облассті із стри
ибків у
висоту Л.
Л Сокуреенко, чем
мпіонки СДСТ
С
“Бу
уревісникк” СРСР ввелосипед
дистки
Н. Волон
нітіна, Т. Стеблин
на, Т. Соккара (196
64 р.), чем
мпіон у б
багатобор
рстві з
гімнасти
ики XII сп
партакіади
и Міністеерства осввіти УРСР
Р Е. Ордеенко (1966
6 р.). У
1967 р. на
н XIII сп
партакіадіі чемпіонками стал
ли О. Сад
довнича з метання списа,
С. Боброова – з гім
мнастики. Через рікк О. Садо
овнича ви
иконує норматив майстра
м
спорту з легкої атлетики
и. За перрші 24 роки
р
існуування фаакультету
у було
підготовлено 31 майстра спорту СРСР.
С
Найбільши
ий внесокк у це зр
робили
викладач
чі О.Г. Ци
иганенко (11) і М.Й
Й. Гасман
н (10).
12.003.1968 р. респуб
бліканськка “Спо
ортивна газета” писалаа про
співробіттництво факультеету і ДС
СШ в шкколі-інтеррнаті № 1, де сту
уденти
отримуваали досввід роботти з дітььми. З 19
967 р. наа базі СШ
Ш № 27 почала
п
працюваати спеціалізованаа ДЮСШ
Ш зі спор
ртивної гімнастик
г
и. У СШ
Ш № 10
викладач
чі вели зааняття з виправлеення осан
нки у дітеей. Студеенти провводили
спортивн
но-масовуу роботту при будинко
оуправлін
ннях. Вссесоюзна Рада
спортивн
них товариств і органіізацій присвоїла II міссце наро
одному
універси
итету факкультету. Із 7 по 17
1 лютого
о 1966 р. на факулльтеті пр
ройшли
перепідгготовку 722 учителяя фізкульттури середніх шкілл області.
Студенти фаакультетуу у 19666 і 1968
8 рр. висступали на всесо
оюзних
науковихх студенттських коонференцііях. Добр
ре працюввав гуртоок з анато
омії та
фізіологіії людин
ни. Було започаткковано щорічний
щ
факульттетський “День
науки”.
На “відмін
нно” сттаціонарн
не віддіілення факультеету заккінчили
Н.В. Дей
йкун, Е..Е. Сосінаа, Т.Н. Долженко
Д
о, М.М. Балан, В.А. Гріінберг,
О.І. Ардеелян,
Т.Д. Бобрровицька,
Г.В. Мальцевва,
В.С
С. Язловеецький.
Майстраами споррту булли випускники Г. Должеенко, Ю
Ю. Толчин
нський,
В. Орден
нко, В. Еррнст, В. Буз,
Б
Г. Стеблина,
С
Н. Терлеецький, Л
Л. Шиман
нський,
В. Савиц
цький,
Л. Черуш
шта,
С. Бірюковва,
Т. Горчагіна
Г
а,
Г. Мокиян,
М
І. Афанасьєв, І. Єррмаков, М.
М Постоллюк, С. Бо
оброва, Т.
Т Сокара,, В. Заяцьь.
Перреважна більшістьь випусккників пр
рацювалаа у сілььських школах.
ш
Н. Артем
менко керував
к
облрадою ДСТ
Т “Спарртак”, В
В. Тимофєєєв –
Кіровогррадським міським комітетоом з фізич
чної кулььтури і сп
порту. Др
ругими
секретаррями райккомів ком
мсомолу працювал
ли А. Гахх, Е. Неччай, Л. Чеернова,
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Ю. Каалашниковв. В. Юрр’єв ставв членом
м Спілки
и письмеенників України,,
опубліікував кн
ниги “Моонологи землі” і “Доля”. У 1969 рр. із 661 учителяя
фізкулльтури шккіл областті 308 малли вищу освіту,
о
білльшість ізз яких здо
обули її в
КДПІ.
Головний обсяг роботи
р
з організаації навч
чально-ви
иховного процесуу
здійсн
нював дееканат. У 1965 р. декан
ном вдрруге посспіль об
бираєтьсяя
М.Й. Гасман,
Г
а в 1968 – М.М. Чернов. У зв’язку з рядом н
недоліків у роботіі
кафедрр факулььтету 19965 р. від
дбулася зміна їх керівниц
цтва. Заввідувачем
м
кафедррою теорії та методики
м
фізично
ого вихоовання і гімнасттики бувв
признаачений ст.
с виклад
дач Чистоов І.Я. У 1967–19968 рр. каафедра розробила
р
а
нормативи з фіізичної піідготовки
и для студ
дентів факкультету, які були схваленіі
комісією Мініістерства освіти УРСР і покладені в осн
нову про
ограми з
гімнасстики дляя І-ІV куурсів. Булло розроб
блено і програму
п
з гімнасттики дляя
студен
нтів заоч
чного від
дділу, ряд
д методи
ичних маатеріалів. У 1969 р. із 122
праціввників З були стт. викладаачами, 7 – аспіррантами, 1 – лаб
борантом..
Ст. викладач Плотніков
П
в К.Г. заахистив дисертац
цію на зздобуття ученогоо
ступен
ня кандид
дата педаагогічних наук “До
ослідження ефективності домашніх
д
х
завдан
нь і самоостійних занять з фізично
ої культуури як сскладової частини
и
процессу навчаання”. Проводили
и науковву роботуу доцентт Міхневвич В.М.,,
ст. виккладачі Би
икова В.С
С. і Гасмаан М.Й.
У 1965 р. завідувач
чем кафед
дрою анаттомії та фізіології
ф
ї був призначений
й
доцентт А.Ю. Мардхуда.
М
Він опуб
блікував монограф
м
фію “Возрастные иззмененияя
физического развития
р
детей, занимающ
з
щихся физкультуррой и спортом”.
с
Виклаадачі каф
федри взяяли учассть у 17
7 всесою
юзних і республіканськихх
конферренціях. Над ди
исертаціяями прац
цювали доцент П.М. Леввитський,,
ст. виккладачі В.С.
В Язловвецький, А.Ф. Тищ
щенко, М.К.
М Работтнова, В..І. Найко.
Кількіість виклаадачів каафедри сп
порту і сп
портивни
их ігор зб
більшилассь із 10 в
1964 р.
р до 13, у т.ч. 6 ст. викладач
чів, у 1969 р.
У 1967 р.. припин
нився наабір на загальноонауковий
й факул
льтет, дее
готуваалися фаххівці з іссторії та економікки. Заслуж
жений жуурналіст України,,
почесн
ний член
н Всеукрраїнської спілки краєзнаввців Ю.М
М. Матіво
ос, який
й
закінч
чив два його
й
курсси (заверш
шував наавчання в Одесі), сьогодніі добрим
м
словом
м згадує тодішнііх виклад
дачів стаарослов’ян
нської і українсьької мов,,
подруж
жжя Ялоових (йогго глава Федір
Ф
Заахарович, канд.філлолог.н. працював
п
в
деканоом), історрії СРСР Розенберрга, історіії України
и Андрєй
йченка, заарубіжноїї
літераттури Алььтмана, іссторії КП
ПРС Олен
нюка, пси
ихології Р
Рябого, лаатинськоїї
мови Зеленкаа. Студентів факкультету за їх вибором
м перевели дляя
продоввження навчання
н
до Київсського чи
и Одеськоого держ
жуніверситтетів абоо
Полтавського педінститу
п
уту.
19967 р. наабрано перших
п
30 студен
нтів на зааочне від
дділення (5 роківв
навчан
ння) муузично-пеедагогічноого факкультету. Це б
були пеереважноо
випусккники муузичних і культосввітніх училищ. Із 1968 р. ттут розпо
очинаютьь
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заняття 25 студен
нтів стац
ціонарногго відділеення (4 роки).
р
Заввданням нового
факультеету була підготовк
п
ка учителіів музики
и і співів загальноо
з
освітньої школи
та педаагогічних училищ
щ. Перш
шими виккладачам
ми стали
и С.В. До
орогий
(керівникк секціїї музики
и), Б.В. Притулаа, П.М. Ніколаєнк
Н
ко, В.М
М. Жук,
Т.І. Стан
нкевич (усі
(
четтверо – випускн
ники Од
деської консервааторії),
М.Н. Руссаков (Хаарківськи
ий інститтут мистеецтв), Г.С
С. Дідич (Дрогоби
ицький
держпедінститут)), Л.А. Лобас,
Л
Є
Є.М.
Попо
ов, В. Гууленко (уусі четвверо –
випускни
ики Київвської оррдена Лееніна консерваторрії ім. П
П.Чайковсьького).
Перший рік вони
и працюввали в сттруктурі педагогіч
чного фаакультету
у, який
очолюваав ст. виклладач С.Г
Г. Мельни
ичук.
Із переходом
п
м до корпусу на вул. Ленііна там було
б
розм
міщено нові
н
15
фортепіаано, вип
писані ізз Москви
и народ
дні інстррументи для орккестру,
оформлеено кабінеет музики
и. З 1968 р. діє каф
федра муззики і спіівів (завід
дувач –
ст. виклаадач Б.В. Притула)), де прац
цювало 10
0 викладач
чів.
Свій
й внесок у перебуудову наввчального
о процесуу у другій
й половин
ні 60-х
років рообили заггальноінсттитутськіі кафедри
и. Майжее всі виккладачі каафедри
історії КПРС
К
і філософії
ф
ї виступаали на зааняттях факультет
ф
ту громад
дських
професій
й. У 19666 р. пом
мер завід
дуючий кафедрою
ю доц. Г
Гора О.Т.,, який
пропрацю
ював на цій посаді 10 рокків. Завід
дувачем кафедри
к
сстав випу
ускник
істфаку 1952 р., доц.
д
Бєляввін Ф.К. У 1966-1967 навчаальному рроці на кафедрі
к
було ще 13 штатн
них праціівників (ккандидати
и наук А..І. Лободаа, О.Н. Ол
ленюк,
А.Я. Маккогон, М.К.
М Ніколлаєнко, стт. викладаачі І.П. Мар’їн,
М
Г
Г.Т. Логви
иненко,
П.М. Беззтака, І.О
О. Бубликк, Л.І. Кравченко
К
о, виклад
дачі Б.А
А. Андрєй
йченко,
О.М. Цигульська,, П.І. Дирриженко, С.І. Петтровський
й). Того року виккладачі
прочиталли 660 леккцій череез товарисство “Знання” і Буд
динок політичної освіти.
Кафедраа забезпечувала роботу
р
ш
школи
мо
олодого лектора
л
(керівникк Ф.К.
Бєлявін). У 1968 р.
р виклад
дач П.М. Безтака
Б
захистив
з
п Інсти
при
итуті істо
орії АН
УРСР каандидатсььку дисерртацію на тему “Історія Кіровогра
К
адського ордена
Трудовогго Червооного Праапора завводу “Чер
рвона зіррка” (1874–1941 рр
р.)”. У
1966–19770 рр. прооведено 2 міжвузіівські кон
нференціїї, видано ряд брош
шур, 44
статті.
У 1965 р. каафедра поолітичноїї економіїї була рееорганізоввана в каафедру
політекоономії та наукового
н
о комуніззму. Її шттат зріс до 10 чолоовік. Вони
и раз у
5 років проходи
или переепідготовкку в Інсституті підвищенн
п
ня кваліф
фікації
викладач
чів суспіільних наук
н
при
и Київсьькому деержавном
му універ
рситеті
ім. Т.Г. Шевченка
Ш
а. При каф
федрі діявв науково
о-методич
чний кабінет, де щорічно
щ
обладнуввалися сттенди, ви
иставки літератур
л
и, посібн
ників з ообох пред
дметів.
Щорічноо проводи
ились теорретичні конференц
к
ції студен
нтів із вуззлових пр
роблем
навчальн
ної програами. Під час педпррактики студентис
-випускни
ики висту
упали з
лекціями
и або проводили бесіди з уч
чнями і батьками
б
в школахх. У 1968–
–70 рр.
таких ви
иступів було
б
3000. У 19677–1969 рр
р. біля 50
5 студен
нтів заоч
чного і
стаціонаррного від
дділень прровели сп
постережеення за зм
міною виггляду рідн
них сіл
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за 5 років.
р
З цієї теми
и роботаа про Ко
омпаніївкуу (автор – Л. Пи
илипенко))
отримала високку оцінкуу на першій Респуб
бліканськкій конферренції сту
удентів ізз
проблеем суспілльних науук у Луган
нську.
П керівн
Під
ництвом кафедри
и студентти провоодили анккетуванняя з тем:
“Студеент і шкоола” (проо практикку) та “Ш
Школа і баатьки” (прро деякі соціальні
с
і
аспектти цих взаємовідн
в
носин). Із
І 1965 р. виконувалися рроботи з проблем
м
кооперрації сеела, політики зааготівельь і створення агропром
мисловихх
компллексів, чи
инників зн
ниження собіварттості сілььськогосподарських машин
н
(керівн
ник – доц. Б.Л. Дратвер)). Роботти Овчарренко і Дудіноїї з цієїї
проблеематики отримали
о
и високу оцінку
о
наа студенттському рреспублікаанськомуу
оглядіі. Праціввники каафедри розроблял
р
ли плани
и семінаррських занять
з
ізз
політеекономії і науковогго комуніізму для вечірньог
в
го універсситету меерксизму-ленініззму при міськкомі
м
і КПУ, за п’ятирічкку опубліікували 26 робіт.
У другій половині
п
6
60-х
років зростаєє обсяг наауково-доослідної і науково-методи
ичної рооботи колективу
к
у кафедр
ри інозеемних м
мов. А.А
А. Кернер,,
В.К. Живіцький
Ж
й виступаають з доп
повідями і повідом
мленнями
и на міжву
узівськихх
конферренціях, публікааціями в журнаалах і вузівськи
в
их збірниках. У
видавн
ництві “Р
Радянськаа школа”” виходятть навчалльно-метоодичні посібники
п
и
Д.А. Євгененка
Є
а “Lesestooff fur deen Fakultativen Deeutschunteerricht”, “Lies
“
undd
sprich deutsch!”” (у співаввторстві з Л.К. Ракк), “Übenn Wissenscchaft und Тechnik””
та “E
Erzahlungeen über Lenin” (у
( співаввторстві з праціввниками кафедри
и
Т.Д. Зееленком та
т Л.Г. Крриворук), за яким працюваали вчитеелі німецьької мови
и
УРСР.. У зв’язкку з перехходом на чотириріічний террмін підгоотовки фіілологів і
згортаанням друугої спецііальності з іноземн
ної мови у 1965–19967 рр. зм
меншивсяя
обсяг академіічної роботи. У 1969 р. кафедрру очоллила ст. викладач
ч
К.П. Крушина.
К
Ізз восьми викладач
чів кафедрри педаго
огіки і пссихології у 1964 р.
р ступіньь
кандид
дата наукк чи зван
ння доцен
нта мали четверо.. Різні асспекти пссихолого-педагоогічної піідготовки
и майбутніх учитеелів у дрругій полловині 60
0-х роківв
дослід
джували доц. Боб
брова В.Г.., Ткачен
нко О.М.,, ст. виклладачі Гора
Г
Т.Д.,,
Антон
ненко В.Д
Д., Шкот Л.Й.
Л У 19669 р. кільькість виккладачів ззбільшилаася до 9.
К
Кандидат
біологічн
них наук, доцент М.М.
М
Балан у вереесні 2005 р. подавв
до ред
дакції “У
Університеетського меридіан
на” дописс, де згад
дує, що в жовтніі
1965 р.
р вчена рада
р
інсттитуту рееорганізуввала секц
цію фізиччного вих
ховання в
однойм
менну каафедру, якою
я
в 1965–1973
3 рр. завіідував від
дмінник народноїї
освіти
и України
и В.Й. Саавченко. Серед йо
ого настуупників б
були ст. викладачі
в
і
М.М. Чернов
Ч
і В.І. Неч
чаєв. З 1964 по 1969 рр.. чисельн
ність праацівниківв
кафедрри зменш
шилася з 8 до 7. Дваа викладаачі працю
ювали на ккурсах меедсестер.
У навчалььно-виховвному прроцесі велику
в
рооль відіггравала вузівська
в
а
бібліоттека. З 19964 р. нею
ю завідувала З.М. Кузнецовва, з 1965 – В.О. Чухманов.
Ч
.
До серредини 60-х
6
роківв колекти
ив бібліоттеки зрісс кількісн
но, омоло
одився заа
рахуноок працівників ізз спеціалльною оссвітою. Тут
Т
ствоорюютьсяя відділи
и
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комплекттування та оброб
бки з трььома праацівникам
ми (зав. М
М.Я. Борщ
щук) і
обслуговвування з абонемеентом і читальним
м залом з вісьмома працівн
никами
(С.М. См
молянцеваа). Читальний зал,, зокрема, обслугоовували 3 бібліотеккарі. У
1964–19665 навчаальному році
р
у бібліотеці
б
і було зааписано 1440 сту
удентів
денного відділу, 3636 – заочногоо і вечір
рнього віідділів, 3302 прац
цівники
інститутуу. Вони здійснили
з
и 106656 відвіданьь, отримаавши 187039 книж
жок. За
перше півріччя
п
1965 р. було прридбано 9417 при
имірниківв книг, у т.ч.
суспільн
но-політич
чної літерратури – 1938, з мо
овознавсттва – 2159, з матем
матики
і природ
дознавстваа – 1534, з літераттурознавства – 14662, худож
жньої літер
ратури
– 1480, з техніічних ди
исциплін – 229 примірни
иків. Книжковий фонд
бібліотекки зріс до 1903304 томіів і 393
324 прим
мірників брошур. Було
організоввано 15 виставок.
3а період з верессня 19666 по червень 1969 рр. придбан
но 39
тис. прим
м. книг. Кількістьь підручн
ників, наауково-меетодичноїї, художн
ньої й
іншої літтератури зросла до
д 231 ти
ис. томів і майже 40 тис. б
брошур. Кожен
студент був заабезпечений підручниками
и з істоорії КПР
РС, нау
укового
комунізм
му, педаггогіки, ін
ноземної мови, заарубіжноїї літератуури, росіійської
мови, маатематичн
ного аналлізу, хіміїї, теорії та
т методи
ики фізичн
ного вихо
овання
та ін. Щороку
Щ
доо бібліотееки надхоодило пер
ріодичноїї преси н
на 180-190
0 назв.
Для заб
безпеченн
ня прогалин у книжко
овому фонді
ф
ви
икористоввувався
міжбіблііотечний абонемен
а
нт, яким користува
к
ались 45 викладачі
в
в.
У фондах
ф
біб
бліотеки зберігали
ися рідкіссні видан
ння: “Гнед
дич П. История
И
искусствв” у трьохх томах, “Верман.. Историяя русской
й литераттуры XIX века”,
“Овсянико-Куликковский Д. Грам
мматика русского языка”,, “Живоп
писная
Россия”, “Русскаяя быль”, “История
“
я XIX векка” у 8 т. за редакцією Лаввісса та
Рамбо (1906
(
р.), твори відомих історикіів Ключеевського та Соло
овйова,
“Русскаяя правда””. Завдяки
и алфавіттному і системати
ичному кааталогу щороку
щ
бібліотекка виконуувала до 500
5 письм
мових бібл
ліографіч
чних довід
док за зап
питами
студентівв і прац
цівників вузу. Щоденно
Щ
бібліотекку відвід
дувало 50
00–600
читачів.
З меетою поп
пуляризац
ції книг у 1968-69
9 навчальн
ному роц
ці проведено 74
виставки
и, у т.ч. 38 тематичних, 10 огляядів новоої літераатури, наа яких
одночасн
но вистаавлялися понад 200 кни
иг, 6 коонференцій і диспутів.
Бібліотеккар Л.П. Нестерен
нко склаала бібліо
ографічни
ий покаж
жчик “Кл
ласний
керівникк”. Зі студ
дентами І--х курсів стаціонар
рного і зааочного ввідділів щорічно
щ
проводиллися зан
няття за 2-годин
нною програмою з осноов бібліо
отечнобібліограафічних знань. Заа 1968-69 навчал
льний рікк для каф
федр інсституту
складеноо 152 інф
формації “Нові
“
кни
иги, які надійшли
н
в бібліоттеку”, до газети
“Радянсьький стуудент” нааправленоо 29 по
одібних інформац
і
цій. До послуг
студентівв у чи
итальном
му залі демонсттрувалисьь темати
ичні ви
иставки
“Бібліогррафія – тввій поміч
чник”, “Біібліограф
фія – комп
пас серед
д книг”, плакати
п
“Як самоостійно пррацювати
и над книггою”, “Якк користууватись кааталогами
и”, “Як
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скластти анотац
ції”. Студ
дентам-зааочникам
м книги висилали
ися додом
му. Булоо
введен
но видачуу літератуури за читтацькими квитками
и.
У кінці 60-х років у бібліотееці інститтуту прац
цювало 155 співробіітників, у
т.ч 5 з вищою
ю спеціаальною освітою
о
(Чекмарьо
(
ова, Борщ
щук, Несстеренко,,
Роман
нова, Баллануца), 4 із заггальною вищою освітою, 2 (Овчаренко і
Ковалевська) навчалися
н
я у Києвві за спееціальністтю “Біблііотекознаавство таа
бібліогграфія”, 2 – на філологіч
чному фаакультеті педінсти
итуту. У 1969 р..
органіізовано постійно діючий
й семінаар з біібліотечно-бібліогр
рафічнихх
проблеем. Для працівни
иків біблліотеки проректор
п
р з наукоової роботи доц.
І.В. Доолганов, завідуючі кафед
драми, кандидати
к
и наук, доц. В.М
М. Чикін,,
І.М. Жарких,
Ж
В.Л. Омееляненко, В.Г. Бо
оброва, С.Й. Цип
пін висттупали з
оглядаами новоїї літератуури. Діялаа бібліотеечна рада (голова – З.В. Торговець).
За доп
помогою студентіів було переінвен
п
нтаризовано весь книжкови
ий фонд,,
відрем
монтованоо понад 1300 книг..
В
Важливе
м
місце
у виконанні
в
і вузівськких завдаань відігрравали гр
ромадськіі
органіізації. Робота місц
цевого комітету профспіл
п
ки інститтуту про
оводиласяя
через профбюр
п
ро факулььтетів і пррофуповн
новаженихх на загалльноінсти
итутськихх
кафедррах, загаальнонаукковому факультет
ф
ті. Діяли комісії з охорон
ни праці,,
пенсій
йна, держ
жконтролю, громаадського контроллю, каса взаємод
допомоги.
Активвно працю
ювали пррофспілч
чани у 1964–19655 рр. Буув створеений хорр
виклад
дачів і стуудентів. У його рооботі акти
ивну учассть брали
и викладач
чі Бойко,,
Мельн
ничук, Бублик,
Б
Коваль, Орєховв, Сільвверстов, Кайдаш. Серед
д
органіізаторів вечорів
в
хуудожньої самодіял
льності буули Линсський, Роззенцвейг,,
Мінінаа, Шпаченко, Бур’’янський. Проводи
илися массові виїзд
ди на хутіір Надію,,
Кремггес, у Соф
фіївський парк, Вееселі Боко
овеньки, Бобринец
ць, культпоходи в
театр, філармонію, кіноо, на висттуп капел
ли бандууристів. Д
Деяка роб
бота булаа
провед
дена з пооліпшенняя побутоввих умов і оздоровлення члленів про
офспілки.
Виділяялися кваартири. Земельним
З
ми ділянкками для городів користуввалися 555
осіб. За
З рік у санаторіях
с
х відпочи
ило 12 чо
оловік, у будинках
б
х відпочин
нку – 24,,
охоплеено турисстичними
и походам
ми – 49, у піонерсських таб
борах поб
бувало 11
дітей працівни
иків. Цікааво прохходили ди
итячі ран
нки дошккільнят, для
д
якихх
демонструвалися кіноф
фільми, прроводили
ися масовві ігри, ттанці, ви
идавалисяя
подаруунки. 41 працівни
ик входивв до каси взаємодоопомоги. 68 осіб отримали
о
и
матерііальну допомогу.
Ряяд заход
дів вузіввського комітету
у Компаартії Укрраїни сп
пільно з
ректорратом буули присввячені 500-річчю Великої Жовтневвої соціал
лістичноїї
револю
юції і всстановлен
ння Радян
нської вл
лади на Україні,
У
100-річчю
ю із дняя
народж
ження В.І.
В Ленін
на, перш
шотравневвим дем
монстраціям. Секретарем
м
парткоому булоо обраноо Ф.К. Бєлявіна.
Б
Оргпитаання ком
мітету вів
в
Гора,,
навчалльну і виховну
в
роботу – Овчар
ренко таа Ніколааєнко, гр
ромадськіі
органіізації куррирував Рябой,
Р
хуудожню самодіяль
с
ьність – М
Мельничу
ук. Вони
и
органіізовували
и роботу 2-річної політшкколи, ідеологічнихх гуртківв, лекції,,
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політінф
формації, контрольь за наввчально-ввиховною
ю і наукоовою роб
ботою.
Згодом партком вузу оч
чолив С.Г
Г. Мельни
ичук. 126 виклад
дачів, якіі були
членами товарисства “Знаання”, заа рік про
очитали в областті 1300 лекцій
(Артемен
нко, Пон
номарьов, Бєлявін
н, Гора, Макогон
н, Ніколлаєнко, Мар’їн,
М
Щербаньь, Левитсьький, Олііфер, Чаш
шечніков, Романовсський та іін.).
Массовою молодіжноою громаадською політичн
ною організацією
ю була
комсомолльська. У 1964 р. обрано секретарем
м вузівськкого коміітету комссомолу
Г.П. Брод
дченка, а також
ж – йоого засту
упника, завідуюччих сектторами:
організац
ційним, політичним
п
м, облікуу, побутоввим, пресси, шефсььким, нау
уковим.
Розпочаллося соц
ціалістичн
не змаггання з Кіровооградськи
им інсти
итутом
сільськоггосподарсського маашинобуд
дування. Комітет ЛКСМУ
У організзовував
прийнятття студен
нтами ком
мплексни
их планівв (1965 р.), заходи
и з поліп
пшення
змаганняя серед академгру
а
уп (1968 р.). 1967
7 р. комссоргом ін
нституту обрано
Ф.Т. Кри
ивого (вип
пускник вузу,
в
солісст заслуж
женого анссамблю “Я
Ятрань”, згодом
перейшов на служ
жбу в орргани дерржбезпеки
и). У цей час студ
дентський
й хор і
танцювалльний анссамбль ви
иїздили з концертам
к
ми у прим
міське селоо Первозвванівку
до колгооспників підшефно
п
ої артілі. Кількість
К
комсомоольців зроосла із 12
284-х у
1966 р. до 1963--х – у 19969 р. 14 листопад
да 1969 р.
р новооб
браний сеекретар
комітету комсомоолу Валеррій Мішуура (майб
бутній нарродний д
депутат України
У
кількох скликань)
с
) прийнявв від попередника червоні прапори комсомол
льської
організац
ції вузу, міськком
му і обкоому комсо
омолу, яккими булло нагоро
оджено
інститутсський осеередок. Комітет
К
коомсомолу
у із 1968 р. організовував роботу
вузівськи
их студен
нтських будівельн
б
них загон
нів в облласті, ресспубліці, СРСР,
факультеетських коолективів на суботн
никах.
Багаато молооді бралоо участь у худож
жній сам
модіяльноссті. У 1964 р.
танцювалльний ансамбль “Ю
Юність” завойовує
з
є перше місце
м
на м
міському огляді
художнььої самоодіяльноссті. За виконан
ння укрраїнськихх, росій
йських,
молдавсььких, гуц
цульськихх народни
их танцівв колекти
ив стає п
переможц
цем на
обласнихх фестивалях сам
модіяльногго мистецтва у 1965-19666 рр. У 1967
1
р.
чергові успіхи
у
прриходять на обласн
ній декад
ді народного танцю
ю та в Ки
иєві на
огляді-коонкурсі художньо
х
ої самодіяяльності педвузів і педучи
илищ. За творчі
успіхи та майстеррне викон
нання нарродних таанців на конкурсі “Юністьь” було
нагородж
жено дип
пломом пеершого ступеня
с
і грамотою
ю ЦК ВЛ
ЛКСМ. Цьього ж
року анссамбль уззяв участьь у міжнаародному
у конкурссі фолькллорного танцю і
етнограф
фії у Турееччині, оттримавши
и медаль переможц
п
ця і приз зза хореогграфію.
Влітку 1968 р. таанцюристи
и виступаали у Бел
льгії, де були
б
відззначені зо
олотою
медаллю
ю фольклоорного фестивалю
ю миру. Колективу
К
у аплодуввали у Віінниці,
Кривомуу Розі, Кремгесі,
К
, Олексаандрії, сеелах Кіровоградщ
щини. Пр
резидія
Верховної Ради УРСР
У
при
исвоїла самодіяль
с
ному анссамблю танцю “Ю
Юність”
звання народног
н
о. Керуввали колективом у першіі роки й
його діял
льності
Е. Павлуущенко, В.
В Слобод
денюк, Б. Кокуленк
К
ко (випускник філф
факу).
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Найважливвіші свяята, уроочисті концерти
Н
к
и проход
дили заа участіі
студен
нтської хорової капели. У 1967 р. на Всесоюзному фестивалі
ф
і
самодііяльного мистецтвва вона здобула золоту медаль
м
і диплом першогоо
ступен
ня. Настуупного рооку колеектив 20 днів висступав у Києві, Черкасах,
Ч
,
Миколлаєві. Херсоні,
Х
Дніпроопетровсььку, Заапоріжжі, Одесіі, Ялті,,
Симфеерополі, Севастоп
полі згідн
но постан
нови праавління М
Музично-хоровогоо
товари
иства УРС
СР. Фірма грамзап
пису “Мел
лодія” ви
ипустила платівку з восьми
и
творівв (А. Кос--Анатольсського, В.
В Іконникка, Ю. Меейтуса, уукраїнськіі народніі
пісні) у викон
нанні кап
пели. Воона взялаа участь у відзн
наченні в Таллініі
сторіч
чного ювіілею естоонського традицій
йного свяята пісні, виконаввши пісніі
“Вічни
ий револю
юціонер” М. Лисен
нка, “Гей,, я козак з України
и” О. Кош
шиця, “Ой
й
устануу я в поонеділок”” М. Леон
нтовича, а в осттанній деень у зм
мішаномуу
багатооголосомуу хорі – “Реве
“
та стогне
с
Дн
ніпр широкий” (сллова Т. Шевченка,
Ш
,
муз. Д.
Д Крижаанівськогоо). До репертуар
р
ру капели
и входилли народ
дні пісніі
Україн
ни, Росіїї, Грузії, Білоруусії, Латввії, Румуунії, твоори комп
позиторівв
В. Вірменича, В.
В Мурадеелі, К. Даанькевичаа, В. Моцаарта, М. Г
Глінки, Д.
Д Россіні,,
І. Дунааєвськогоо. Засновник колеективу, ви
икладач інститутуу С.В. До
орогий (зз
1973 р.
р заслуж
жений дііяч мистеецтв УРС
СР) 1968 р. перееїхав до Києва, а
керівн
ником інсттитутськоої капели став Б.В.. Притулаа.
У
Усю
робооту з оргганізації спортивн
них і массових озздоровчих
х заходівв
провод
див спорртивний клуб студентсь
с
ького дообровільн
ного спортивногоо
товари
иства “Бууревісник””. У 19644–1965 наавчальном
му році б
було провведено IIII
спартаакіаду інсституту. Кожен
К
сттудент вуззу протяггом навчаального року
р
узявв
участьь у 4–5 сп
портивнихх змаганн
нях.
В
Викладачі
КДПІ активно співробіітничали з місцеевою пресою. У
“Кіроввоградськкій правд
ді” друкуувалися Г.
Г Дубовоов, Б. Драатвер, П. Безтака,,
О. Горра, В. Ци
ись, В. Язловецьк
Я
кий, М. Чечот,
Ч
В Чернец
В.
цький, Л.
Л Бренер,,
Ф. Овч
чаренко, Ф. Бєлявін, І.. Жарких,, Є. Реггушевськи
ий, І. Долганов,
Д
,
Т. Мілллер. Вон
ни висвіттлювали проблем
ми історії вузу, д
діяльностті театруу
кориф
феїв, навч
чально-ви
иховного процесу
у, громаадсько-поллітичного
о життя,,
економ
міки, сп
порту, розповідал
р
ли про І. Котляяревськогго, Ш. Руставелі,
Р
,
В. Ясттребова, М.
М Кропиввницькогго.
600-і роки стали
с
перріодом зрростання чисельно
ч
сті праціввників і студентів
с
в
заклад
ду. Відкри
илися ще два факуультети, нові
н
кафед
дри. Розш
ширилася тематикаа
науковвих
д
досліджен
нь.
Зм
міцниласяя
матееріально-ттехнічна
база..
Започааткувалосся будіввництво гуртожи
итків і навчалььних приміщень..
Випусскники тих роківв згодом
м зроблятть помітний внесок у діяльність
д
ь
педагоогічних колективі
к
ів, орган
нів влади
и, компарртійно-коомсомольсських таа
інших структурр області радянськкої доби. Ряд
Р із нихх станутьь відомим
ми далекоо
за меж
жами краю
ю.
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Ро
озділ 2. РОЗБУДО
ОВА
ІНС
СТИТУТСЬКИХ СТ
ТРУКТ
ТУР
У 19
970-19
980 рр
р.
Реаллізація державної
д
ї політикки щодо обов’яззкової сеередньої освіти
збільшуввала потрребу освіттянської мережі
м
у вчителяхх. У проц
цесі розши
ирення
контингеенту студ
дентів зд
дійснюваллися зах
ходи до зрівнянняя можли
ивостей
абітурієн
нтів, які щойно закінчили школу, та дівчатт і юнаків (у т.ч. після
армійськкої служби) із вирообничим стажем.
с
У 1970 р. піідготовче відділен
ння для робітничоїї і сільсьької моло
оді, яка
готувалаась вступ
пати до вищого
в
н
навчально
ого заклааду, малоо спеціал
льності
“Фізика і матемаатика”, “Р
Російськаа мова і літературра”, “Укрраїнська мова і
літературра”, “Фіззичне вихховання”. За 1970–
–1975 рр. тут булло підгото
овлено
462 майб
бутніх сттуденти КДПІ
К
і 1229 – інши
их вузів. Відповідн
В
но робітн
ників із
них булоо 156 і 855, колгосп
пників – 102 і 36.. Підготовка майб
бутніх сту
удентів
сприяла згодом дообрим показникам
м їх успіш
шності.
У пеершій полловині 700-х років успішністть була найвищою
н
ю за пів сттоліття
діяльноссті інститууту. Зокррема, у 19972–1973 навчальн
ному роц
ці вона сккладала
на факкультетах (денне відділеення): фізичного
ф
о виховаання – 99%,
філологічному 988,6%, ангглійської мови – 98,5%, фізико-ма
ф
атематичн
ному –
96%, муузично-пед
дагогічноому – 95,,5%. Кільькість від
дмінниківв зросла до
д 171
проти 135 у попередньоому навчальному році. Наа “відмін
нно” і “добре”
навчалосся 796 стуудентів (49,5%). Зменшила
З
ася за рікк кількістть студенттів, які
отримали
и незадовільні оц
цінки (388 проти 47).
4
Без “трійок” навчавсся 61%
студентівв, які проойшли під
дготовче відділенн
в
ня.
У 1973
1
р. для
д студеентів інсттитуту бу
уло розрооблено “П
Пам’ятку
у”. Тут
даваласьь короткаа характееристика вузу. Наа той часс в інсти
итуті здоб
бували
професію
ю учителля близькко 4 тис.оосіб, за весь
в
перііод існування вип
пущено
більше 17 тис.педагогів, у т.ч.. Героївв Радянсського С
Союзу, Героїв
Соціалістичної праці,
п
учеених, 27 заслужен
них учиттелів УРС
СР, відміінників
народноїї освіти, партійн
них і рад
дянських
х працівн
ників. Наа 19 каф
федрах
працюваали 180 наауковців, із яких – 2 доктор
ри і 65 каандидатівв наук. Ін
нститут
постійноо підтримував зв'яззки з проввідними вищими
в
н
навчальни
ими заклаадами і
науково--дослідни
ими устаановами республііки й держави.
д
Як ішл
лося в
“Пам’ятц
ці”, лишее на почаатку 70-хх років пееред студ
дентами ввиступали
и віцепрезиден
нт АН УР
РСР Білод
дід І.К., академік
а
АПН СР
РСР Костю
юк Г.С., членикореспон
нденти АН
Н УРСР Шпак
Ш
М.Т. і Кири
илюк Є.П., професори Кудін
н В.О.,
Андрєєв М.Д., Гоончаренкоо М.Г., Лінійчук
Л
Я.Г.,
Я
Тессленко І.Ф
Ф., Вервеес Г.Д.,
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Медуш
шевський
й А.П., Бородін
Б
О.А. Під
дтримуваалися зв’язки із Спілкою
ю
радянсських пи
исьменникків Україїни. Госттями інсттитуту серед інш
ших були
и
О.Корнійчук, С.Олійник
С
к, С.Нагн
нибіда, Л.Новиченкко, А.Іщуук. У 38 наукових
н
х
гурткаах і досллідницьки
их групахх під кер
рівництвоом досвід
дчених ви
икладачівв
працю
ювало білььше 800 студентівв. Щоріч
чно за від
дмінне наавчання і активнуу
роботуу в НТС учена
у
рад
да рекомен
ндувала до
д аспіран
нтури краащих випу
ускників..
До “Пам’ятки” додавали
ися клятви
и студентта і випускника КД
ДПІ.
У наступні роки інсститут від
двідали випускниц
в
ця істориччного факкультету,,
заступ
пник Голоови Ради
и Міністрів УРСР Марія Орлик,
О
пи
исьменникки Олесьь
Гончарр, Борис Олійникк, Володи
имир Кан
нівець. Делегатам
Д
и на Всеесоюзний
й
з’їзд вчителів у Москкві поїхаали 12 випускни
иків вузуу, серед яких –
Д.Ю. Стельмух
С
хов, І.Г. Ткаченко,
Т
С.Г. Мел
льничук таа ін.
К
Кращих
пооказниківв успішноості у 197
74–1975 навчально
н
ому році студенти
и
денногго віддіілення досягли
д
із суспільних і психоллого-педаагогічнихх
дисцип
плін. З іссторії КП
ПРС вона склала 99
9,5%, філлософії – 99,8%, наукового
н
о
комун
нізму –100%, психхології – 98%. Сттовідсоткоову успіш
шність із фаховихх
дисцип
плін малли студен
нти філфаку (стар
рослов’ян
нська, суучасні російська і
україн
нська літеературні мови,
м
меттодика ви
икладанняя російськкої мови, загальнее
мовозн
навство, російськаа радянсьька літер
ратура, українськіі літерату
урознавчіі
дисцип
пліни), фізмату
ф
(геометррія, алгеб
бра і тееорія чи
исел), фаакультетуу
англій
йської моови (теореетична грраматика, лексикоологія, історія, фо
онетика і
граматтика ангглійської мови), факульттету фізвихованн
ня (гімнаастика і
спорти
ивні ігри
и), музпед
ду (сольфеджіо, диригуваання, меттодика музичного
м
о
виховаання та основни
ий музич
чний інсструмент)). За нааслідками
и літньоїї
екзамеенаційноїї сесії усп
пішність на факул
льтеті ан
нглійськоїї мови бу
ула 99%,,
філфакку – 98,7%
%, факулльтеті фізввихованн
ня – 97,4%
%, фізматіі – 95,4%
%, музпедіі
– 91,4%. У цілоому за рік успішність підви
ищилась із 97% доо 97,1%, кількістьь
відмін
нників зб
більшилассь із 1322 до 135, а стуудентів, яякі навчаалися наа
“відмінно” і “добре”
“
– із 500 до 561. Отже, незважаю
н
ючи на подальшу
п
у
ідеолоогізацію освіти,
о
якка стала особливо
о помітноою після заміни на
н посадіі
першоого секреетаря ЦК Компарттії Україїни П.Шеелеста наа В.Щерб
бицького,,
відволлікання сттудентів на
н сільгоспроботи
и, інституут виконуував свою
ю головнуу
функц
цію підготтовки вчи
ителів. Алле деякі викладачі
в
й студен
нти крити
икувалисьь
ідеолоогічними закладам
ми, бралиссь під ко
онтроль КДБ
К
за даанину мо
олодіжній
й
моді, україноф
фільство. Зокрема,, філологг М.К.См
моленчук був позб
бавлений
й
роботи
и на кількка років.
Щ працю
Ще
юючи в 19965–1968 рр. учитеелем і виконуючи обов’язкки голови
и
обласн
ного літооб’єднанн
ня, Смолленчук привіз доо Кіровогграда маашинописс
книги І.Дзюби “Інтернац
ціоналізм
м чи русиф
фікація?””, виданоїї за кордо
оном. Алее
ім'я влласника руукопису зберіг
з
у таємниці.
т
У 1972 р. комуністи партор
рганізаціїї
філфакку, а згод
дом і педіінститутуу виключи
или його з КПРС, що призввело й доо
втрати
и роботи, яку вдалоося знайтти лише в Луцьку. Через рікк керівник обкомуу
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КПУ говворив з високої трибуни: “Национ
налистич
ческие и другие идейно
и
вредные проявлеения имелли местоо и в нашей облаасти. В их основве, как
правило,, лежат недостаточ
н
чная поли
итическаяя зрелостть людей,, некрити
ическое
отношен
ние к устааревшим традиция
т
м и обряд
дам, конссерватизм
м в отнош
шении к
новому, неумениее самостооятельно разобратться в проогрессивн
ных тендеенциях
развитияя нации и национ
нальных отношени
ий. Отдеельные прреподаваттели и
студенты
ы кировогградских вузов с враждебн
в
ных позиц
ций толкоовали про
оцессы
развитияя советсской литтературы и исккусства, вопросы
ы партий
йности
литератууры, клевветали на советскуую действительность и КП
ПСС, повтторяли
враждебн
ные вымыслы о преследов
п
вании в нашей сттране еврреев и каакой-то
“оккупац
ции” Совветской Армией
А
Ч
Чехослова
ацкой ресспублики. Это, ко
онечно,
единичны
ые факты
ы. Но насс должноо беспоко
оить то, что опрееделеннаяя часть
молодеж
жи ведет себя
с
аполлитично, не интересуется высокохуд
в
дожественными
произвед
дениями литератууры и исккусства, слушает магнитофонные записи
биттл-муузыки, ни
изкопробн
ные и вулььгарные песенки
п
В
Высоцког
го, Окудж
жавы”.
У першій половині 700-х років КДПІ готтував 38117 учителлів (стаціо
онарно
– 1712, заочно – 2017, за
з вечірн
ньою фор
рмою – 88)
8 із 8 спеціальностей
(“Україн
нська мовва і літерратура”, “Російськ
“
ка мова і літератуура”, “Фіізика і
математи
ика”, “Математикка”, “Фізи
ичне вихо
овання”, “Педагоггіка і меттодика
початковвого наввчання”, “Музикаа і співви”, “Ан
нглійська мова”) на 6
факультеетах. Вони працю
ювали не
н лише в Україїні, а й у Казаахстані,
Узбекисттані, Кирггизії, інш
ших радянських ресспублікахх, за кордооном.
У 1976–1980
1
0 рр. яккісний пооказник знань сттудентів погіршиввся по
стаціонарру до 41,2% проти
и 45,6% у 1971–19
975 рр. і по
п заочноому відділ
лу – до
14,9% (115,2%). Понизилас
П
ся за п'яти
ирічку яккість знан
нь із завж
жди престтижних
суспільн
них предм
метів із 72,8%
7
доо 68,5% на
н стаціоонарі. Якк вказувал
лося у
наказі мііністра оссвіти УРС
СР від 200.05.1977 р., успіш
шність із ц
цих наукк у вузі
складалаа 73%, а по
п респуб
бліці – 79%, незнач
чна кільккість студ
дентів наввчалася
на “5” і “4”. Але велика увага
у
у цеей час від
дволікаласся на буд
дівництво нових
житлови
их і навч
чальних площ. Викликали
ись вони збільшеенням кіл
лькості
студентівв.
У дрругій полловині 700-х років на стаціо
онарне відділення було при
ийнято
3309 стуудентів, а на заочнее – 1262. За
З десяти
ирічку зроосла кільккість викл
ладачів
із 178 доо 270. Пон
новив наб
бір на ден
нну форму
у педагоггічний факкультет, 1978
1
р.
знову віідкрився історичн
ний факулльтет, а через рікк факультет англіійської
мови поочав навч
чання за п'ятирічн
ним терм
міном. Цее вимагаало розши
ирення
навчальн
них площ
щ. Пробллему булло виріш
шено із введенням
в
м у 1978
8 р. в
експлуаттацію новвого, 7-пооверховогго навчал
льного корпусу (коорисна пл
лоща 7
тис.кв.м)). 8 жовтн
ня “Кіроввоградська правда”” повідом
мила читаччам, що на
н його
останньоому поверрсі розмісститься єд
дина в обл
ласті астррономічнаа обсервааторія з
потужни
ими телескопами, передбача
п
алися їдал
льня, фоттолаборатторія, мед
дпункт,
спортзалл, читальн
ний зал для
д наукоовців. Хо
одом цьогго будівн
ництва по
остійно
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цікави
илися у Міністерст
М
тві освіти
и УРСР. 8 грудня 1977 р. майбутніій корпусс
оглядаав міністтр, чл.-коор. АН УРСР
У
Ол
лександр Марини
ич. На зу
устрічі з
предсттавниками
и ректоррату, партткому, дееканами, завкафедр
з
рами він вів мовуу
про поліпшенн
п
ня матерііальної бази,
б
навч
чальної і науковоої роботи
и у вузі..
Поруч
ч з новим
м корпусоом у 19800 р. встан
новлено погруддяя О.С.Пуш
шкіна, дее
почали
и провод
дитися поосвяти пеершокурссників у студенти. Загальн
на площаа
навчалльно-лабоораторнихх приміщ
щень із 19
970 по 1980 рр. зросла із 7880 кв.м..
до 144488 кв.м (на
( одногго студен
нта – із 3,6 до 4,4 кв.м). У 1980 р. зб
будованоо
ще од
дин дев’’ятиповеррховий гуртожито
г
ок на 640
6
місц
ць. Усе це далоо
можли
ивість зн
начно покращит
п
ти побуттові умоови студ
дентів, створилоо
можли
ивість перреходу на
н однозм
мінне наввчання в усіх чоти
ирьох наввчальнихх
корпуссах.
Зн
начну роб
боту для зміцненн
ня матеріальної баази інститтуту і пол
ліпшенняя
навчалльно-вихоовного процесу
п
п
провів
заа понад 20 рокіів ректор
р доцентт
Ф.Г.Овчаренко. Цьому сприяли
и значний
й життєви
ий, орган
нізаційни
ий досвід
д
роботи
и в педагогічній си
истемі, діілові зв’яязки в ресспублікан
нських пар
ртійних і
освітянських сттруктурахх, великаа працезд
датність, наполеглливість, відданістьь
справіі підготоввки вчителльських кадрів.
к
Ви
ипускник фізмату 1973 р., дослідник
д
к
історіїї педагоггіки В.В
В. Постолаатій підккреслює особливву увагу Федораа
Гнатоввича до побутових
п
х умов меешкання, роботи і навчанняя в інститтуті, йогоо
пріори
итетну особисту рооль у буд
дівництві гуртожиттків і навчальних корпусів,
к
,
закріп
пленні за вузом
в
территорій на просп. Комуніст
К
тичному, ввул. Полттавській і
Шевчеенка (тепер тут зн
находитьсся нове 5--поверховве приміщ
щення і будується
б
я
бібліоттека), зуссилля дляя відкритття нових
х факульттетів, залучення на
н роботуу
фахівц
ців з інш
ших міст тощо.
т
Прри цьому дослідни
ик зазначчає, що “особисто
“
о
собі Ф.
Ф Г. Овчааренко ні
н палацівв не виб
будував, ні маєтн
ностей нее нажив.
Просто служивв справі, у яку колись
к
раз і назаавжди поовірив…” 1978 р..
ректорром поч
чав праацювати кандидаат філоологічнихх наук, доцентт
О.Є.Поляруш.
Заа 1937–1980 рр. заочне відділення
в
я вузу піідготувалло для шкіл
ш
97999
учителлів. У 1980 р. навчалося
н
я 1438 осіб.
о
Веллася підгготовка з історії,,
україн
нської моови і літеератури, російсько
ої мови і літераттури, пед
дагогіки і
методи
ики почааткового навчанн
ня, фізичн
ного вихховання, музики і співів..
Прореекторами по заочн
ному навчанню в 1970-х рр.
р працю
ювали П..А.Рябой,,
В.Л.Ом
меляненкко, П.М. Безтака, Д.М.Клю
юєнко. З 1979 р. посаду обійнявв
кандид
дат істори
ичних науук, доцент І.В.Поп
перешняк..
К
Керівницт
во дослід
дницькою
ю роботою
ю викладач
чів і студ
дентів здій
йснювалаа
науковва частин
на, очолю
ювана прроректоро
ом із науукової рооботи. Із 1975 р..
прорекктором пррацював доц. О.Є
Є.Поляруш
ш, з 19788 р. – доц
ц. С.Г.Меельничук.
КДПІ підтримуував зв’яззки з проовідними вищими
и навчальними заккладами і
науковво-дослід
дними установами
и УРСР і CPCP, зокремаа з Москковським,,
Київсььким, Од
деським, Дніпропетровськким, Доонецьким універсситетами,,
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Інституттом мовоззнавства АН СРС
СР, інститтутами кіібернетикки, матем
матики,
металофізики, історії,
і
мистецтввознавства, фолььклору тта етно
ографії,
економікки, літераатури АН
Н УРСР, НДІ загаальної пед
дагогіки, НДІ загаальних
проблем вихованн
ня, НДІ художньог
х
го виховаання АПН
Н СРСР, Н
НДІ педаггогіки і
психологгії УРСР
Р, Київським, Заапорізьки
им, Харкківським і Черкааським
педінсти
итутами. Це даваало можлливість кіровоград
к
дцям здаавати екззамени
кандидаттського мінімумуу, навчаттися в цільовій аспіранттурі, зах
хищати
дисертац
ції, прийм
мати в сеебе провіідних учеених-фахіівців різн
них галуззей. За
постійні контакти
и з науковво-дослід
дними акаадемічним
ми устаноовами інсституту
була вруучена ювіллейна мед
даль, приссвячена 50-річчю
5
А
Академії
наук УРС
СР.
У 19971–1975 рр. до асспірантурри направл
лено 28 викладачів
в
в. За цей період
захищено 30 канд
дидатськи
их дисертацій. Алее, як зазнаачалося у наказі міністра
освіти УРСР
У
від
д 20.02.19979 р., КДПІ
К
бувв серед тих
т
вузівв , де відсоток
викладач
чів із ученими
у
ступеняями (33,5
5%) бувв значноо нижчи
ий від
республііканського (41,7%). За останні 16 років
р
тутт не булоо переведено на
посади старших
с
науковихх співроб
бітників жодного
ж
кандидатта наук. Майже
М
кожен третій
т
заввідуючий
й кафедроою не мав наукоового стуупеня. У 1976–
1980 рр. кількістьь аспіранттів збільш
шилася до 41, але захищено кандидаатських
дисертац
цій було лише
л
25. На 1 верресня 197
76 р. в ін
нституті працюваало 229
викладач
чів, із нихх 75 – з ученими
у
ступеням
ми і званн
нями, а в кінці 198
80 р. із
286 виклладачів 108
1
мали
и вчений ступінь кандидаата наук. Покращ
щився і
якісний склад завідуючихх кафедраами, з якких у 19880 р. 87%
% мали вчений
в
ступінь і звання. Докторсьькі дисертації з фіілології захистили
з
и М.О.Руд
дяков і
Ж.П.Сокколовськаа, з пед
дагогіки – І.К.В
Воєводськкий. Ниж
жчим від
дносно
інститутського залишався
з
я відсотоок науко
овців на музичноо-педагогіічному
факультееті, факуультетах фізичноого вихо
овання і підготтовки вч
чителів
початковвих класівв. Додамоо, що 19772 р. стал
ла профессором вип
пускницяя КДПІ
(1950 р.)), колишн
ній ректорр Київськкого торгговельно-економіччного інсттитуту,
майбутніій заслуж
жений праацівник ви
ищої шко
оли УРСР Т.В. Ски
ирда.
Із 1951
1
по 1971 рр. інститутт видав 9 томів “Наукови
“
их записо
ок” і 4
збірники
и, матеріаалів наукково-теореетичних конферен
к
нцій. За н
наступні десять
років викладачі вузу
в
опуб
блікували
и кільканаадцять соот книг, б
брошур, статей,
с
тез висттупів. У 1972 р.
р товари
иство “Зн
нання” УРСР
У
ви
идало бр
рошуру
Б.Л.Драттвера “М
Міжколгосспні вирообничі зв’язки”. Через
Ч
рік у видаввництві
“Науковаа думка” вийшлли книги
и В.О.Го
орпиничаа “Теореетичні пи
итання
відтопон
німного словотвоору схііднослов'яянських мов” і Ю.З. Kpyтя
“Хліборообська обрядова
о
поезія слов’ян
н”. Із комплекссної про
облеми
“Оптиміззація навчально-ви
иховного процесу в школі і вузі” ви
икладачі кафедр
к
психологго-педагоогічних дисциплін
д
н, музич
чно-педаггогічного факульттету і
факультеету фізи
ичного ви
ихованняя опубліккували 215
2
робіт (підру
учники,
навчальн
ні посібни
ики для вуузів і шкііл, науковво-методи
ичні статтті, рекомеендації,
розробки
и). У вид
давництві “Радянсьька школа” в 19766–1980 ррр. опублікковано
35

Історія КДПУ
К
ім. В. Винниченкка

“Сборник
пи
исьменны
ых
упрражнений”
(автоор
–
Д.А.Євггененко),,
“Матеематическкие дикктанты для IV
V-V клаассов” (Т.Й.Мел
льничук),,
“Практтические
заняттия
поо
анаттомии,
физиолоогии,
гигиене””
(В.С.Я
Язловецьккий, П.М
М.Левитсьький, Ф.С
С.Кисельоов). У К
Кишиневі вийшовв
підруч
чник для 5 класу молдавськ
м
кої школи “Русский
й язык” М
М.О.Рудяккова.
В
Викладачі
кафедр російськоої, україн
нської та іноземноої мов і літератур
л
р
опубліікували 83 праці з проблем
ми “Закоономірності розввитку і
функц
ціонуванн
ня мови та
т літераттури”, у т.ч.
т 4 мон
нографії: “Стилисттический
й
анализз художесственногоо произвеедения” (Р
Рудяков М.О.
М
Киїїв, “Вищаа школа”,,
1977), “Пути поэтическ
п
кого эпосса методи
ики белоррусской ссоветской
й поэмы””
(Смольянова Л.П.
Л
Мінсььк, БДУ, 1977), “И
Интернациональноое и национальноее
в соврременном
м славянсском фольклоре” (Круть
(
Ю та ін
Ю.З.
н. Київ, “Наукова
“
а
думка””, 1978). “Системаа в лексической сеемантике” (Соколоовська Ж.П.
Ж
Київ,,
“Вищаа школа””, 1979). У 19777 р. ви
ийшла в світ кколективн
на працяя
В.О.Гоорпиничаа, В.В.Лоободи, Л.Т.Масен
Л
нка “Влаасні назви і відттопонімніі
утвореення Інгууло-Бузьккого межи
иріччя” (Київ, “Наукова дуумка”), де
д автори
и
розгляядають виникнен
в
ння і фуункціонування грруп топонімів, а також
ж
відтоп
понімних похіднихх цього району
р
Північног
П
о Причоррномор’яя. Доцентт
К.М.Ш
Шевченко працюввала над частино
ою колекктивної ттеми в Інститутіі
математики АН
Н УРСР, опублікув
о
вала ряд статей
с
і заа матеріаллами досл
лідженняя
захисттила канд
дидатськуу дисерттацію. Широкою
Ш
була гееографія виданняя
моногррафій ви
икладачівв. Роботаа Верещ
щагіна П.Д. “Агррарные миграции
м
и
крестььянства Белорусси
Б
ии (вт.полл.ХІХ в.))” вийшлла у Мінсську. В Уфі
У булоо
виданоо працю Ф.І.Прока
Ф
аєва “Заруубежная литератур
л
ра (античчная, сред
дние века,,
Возрож
ждение)””. Книга Бобочка
Б
В
В.М.
“Ассимптоматтические методы в теории
и
линейн
ных синггулярно-возмущённ
ных интегро-дифф
ференциалльных уравнений””
побачи
ила свііт в Ужгороді
У
і, а “Краткий словаррь сокращённыхх
сельсккохозяйсттвенных немецких
н
х термино
ов” Б.В.К
Кучинськоого – в Умані.
У
У
київсьькій “Весеелці” вий
йшла прааця Д.М.К
Клюєнка “Комсомольцы и пионеры
ы
Кироввоградщин
ны в парттизанском
м и подпо
ольном дввижении ((1941-194
44 гг.)”.
288–29.09.1970 р. в інституті
і
відбуласяя міжвузівська науукова кон
нференціяя
до 1255-річчя із дня нароодження І.Карпенкка-Карогоо. У висттупах виккладачів і
студен
нтів було висвітлен
но проблееми ідейн
них позиц
цій, громаадської дііяльності,,
літераттурної спадщини
с
и, драматтургії корифея українськоого проф
фесійногоо
театруу. Роботаа конферренції, присвячен
п
ної 135-рріччю з дня нар
родженняя
І. Карп
пенка-Каррого, за участі
у
наууковців Ки
иєва, Одееси, Кіроввограда пр
роходилаа
в держ
жавному заповідн
нику-музеї “Хутір Надія”, КДПІ ім
м. О.С. Пу
ушкіна таа
Бобринці. Учеені майж
же всіх радянсььких республік ввиступали
и на V
Всесою
юзній наууковій коонференціії фізично
ого виховвання дітей і підліітків. Від
д
КДПІ участь у ній взяяв доцентт П.М.Леевитський
й. Роль ттворчої спадщини
с
и
Г.С.Скковороди було прроаналізоовано 02..12.1972 р. у пед
двузі на науково-теореттичній коонференц
ції, присввяченій 250-річчю
2
ю видатн
ного украаїнськогоо
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філософаа. У 1978 р. в Кіроовограді, Павлиші
П
і Світловводську віідбулися заходи
до 60-річ
ччя із дняя народжеення В.О..Сухомли
инського. Представвники інсституту
взяли уч
часть у наауково-пррактичній
й конфереенції та забезпечилли її конц
цертну
програмуу. Таким чином бууло увічн
нено пам'яять видаттного пед
дагога, яккий два
десятиріч
ччя підттримував зв'язки з вузом
м, неоднооразово ттут бувааючи і
виступаю
ючи.
Зв'язок із провідним
п
ми вчителями здіійснювавсся педінститутом
м, крім
іншого, через
ч
наууково-меттодичний семінар педагогіч
п
чних прац
цівників області,
які вели педагогіч
чні досліідження. У 1975–1
1980 рр. відбулося
в
я 6 його занять,
з
де висттупали О.Є.Поляяруш (ккерівник семінару), Стелльмухов Д.Ю.
(зав. обллуно), Волкова
В
Н
Н.Д.
(заввкафедрою елем
ментарної матемаатики),
Ткаченкоо І.Г., Різн
ник Л.Б., Перебийніс Г.М., Каюков В.І.
В та ін.
У першій пооловині 700-х роківв у науковво-дослід
дній роботі брали участь
1992 стууденти, у другій – 1854. Зростала їх участть у респ
публікансських і
всесоюзн
них конккурсах. Лише
Л
у 1971–72
1
навчальн
ному роц
ці на кон
нкурси,
присвячеені 50-річ
ччю утворрення СР
РСР, надісслано білльше 80 рробіт, 31 з яких
була від
дзначена грамотам
ми, дипломами, преміями
п
і подяками. За період
1965–19775 рр. 133 кращихх студенттських ро
обіт з ангглійської філологіії були
нагородж
жені I–II преміями
и на респуублікансьькому кон
нкурсі. Рообота студ
дентки
З.Фоменко “Некооторые вопросы
в
экономич
ческих вззаимоотн
ношений между
городом и деревн
ней в труудах В.И..Ленина” (керівник – Драттвер Б.Л.)) брала
участь у Всесою
юзному турі кон
нкурсу і була відібрана
в
для уч
часті в
міжнарод
дному конкурсі
к
у Варшаві 19
978 р. У 1971––1975 рр.
р
на
республііканські конкурси
к
було под
дано 241 роботу,
р
ізз яких відззначено 60.
6 Два
останніхх роки 3 роботи подавали
ись і на всесоюзн
ні конкуррси, отри
имавши
відзнаки
и.
У сіічні 1970 р. філолоогічний факультет
ф
т займав друге
д
місце по інсституту
за рівнеем успіш
шності. Кращими
К
у навчаанні і грромадськіій роботіі були
студенти
и В.Мішуура, К.Чем
мерис, Л..Найденко
о, Л.Іваш
шина, Г.Діігтяр, О.С
Січкар.
Вони продовжув
п
вали траадиції або
а
були
и приклаадом длля Ленін
нських,
Державн
них, Пуш
шкінських стипеендіатів філфаку В.Ягод
ди, А.Бо
ойчука,
В.Сергієєнка, Н.Н
Нестеренкоо, Г.Позн
няка, В.К
Кобзаря, В.Олійник
В
ка, Т.Леввченко,
М.Нещад
діна. На кінець
к
700-х років на
н факультеті навч
чалося 11100 студеентів, у
т.ч. 400 – без від
дриву від
д виробни
ицтва. Заа перші п’ятдесят
п
років ту
ут було
підготовлено 98877 учителів-філологгів. Із них
х 192 – длля Узбеки
истану.
Декканами факультет
ф
ту у 70-х
7
рокках прац
цювали О.Є. Пол
ляруш,
Л.Д.Покоолодний, О.М.Сееребряковв. У 19
980 р. на
н чотиррьох каф
федрах
факультеету працю
ювало май
йже 40 ви
икладачівв, із яких 26 мали вчені сту
упені й
звання. Найбільш
Н
шими у вуззі були факультетсські комсомольськка і компаартійна
організац
ції.
У 1971 р. каафедру уккраїнськоої літераттури очоллив доцен
нт Бойчу
ук А.П.
Тут важ
жлива уваага прид
ділялася практиці
п
у школах, серед
д яких були
б
й
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передоові – Богд
данівськаа СШ ім.В
В.І.Ленінаа Знам’ян
нського ррайону, Павлиська
П
а
СШ ім
м.В.О.Суххомлинсьького Онууфріївсько
ого район
ну, Маловвисківськка СШ №
3, кірровоградські СШ № 15 і 13. Бу
уло вивчеено і уззагальнено досвід
д
Новоуукраїнськоої СШ № 6, Знам
м’янськоїї СШ № 3 і Рівн
ненської СШ
С № 5
Новоуукраїнськоого район
ну. Кафед
дрою проводилисьь виїзні заасідання у школахх
Олександрівськкого, Новвоархангельського,, Вільшан
нського, Н
Новоукрааїнського,,
Новгорродківськкого, Бобрринецькоого районіів.
У 70-х роках
р
наа кафедррі підготтовлено одну доокторську
у і три
и
кандид
датських дисертац
ції, вистуупи на 16
1 всесою
юзних, рееспублікаанських і
міжвуззівських конферен
нціях. Пррацювало 2 студен
нтських ггуртки. Проведеноо
читацьькі конф
ференції за
з роман
нами В.К
Канівця “Ульянов
“
ви”, М.С
Стельмахаа
“Чотирри броди”, О.Гонч
чара “Твооя зоря”, В.Козачен
В
нка “Отчи
ий дім”. У 1972 р..
вийшлла моногграфія доцента
д
Бойчука А.П. “У
Українськка сатираа другоїї
полови
ини ХІХ ст.”. Досллідницькуу роботу проводилли кандид
дати філо
ологічнихх
наук О.Є.Поляяруш, М.К.Смоленчук, В.П.Марко (керівни
ик творч
чої студіїї
“Обрій
й”), Ж.Т.Л
Ляхова, Г.Д.Клоче
Г
ек, працюввав над кандидатською диссертацією
ю
В.А.Потєха.
К
Кафедрою
ю українсської моови у 1970–1980
1
0 рр. керували доценти
и
Є.С.Реегушевськкий, В.К.Ч
Чернецьккий, докто
ор філолоогічних н
наук М.О.Рудяков.
У цей
й час В.К
К.Чернецьький під
дготував монограф
фію “Лекксика укр
раїнськихх
літопи
исів кінцяя XVII – початку ХVШ стт.”, Л.І.Добржансьька – мон
нографію
ю
“Використанняя Шевчеенківськихх крилаатих вирразів у мові ху
удожньоїї
літераттури і пуубліцисти
ичних твоорів радян
нських пи
исьменни
иків”, Т.І.П
Поляруш
ш
– моноографію “Нариси
“
топоніміч
чного сло
овотворен
ння у суччасній укр
раїнській
й
мові”, О.П.Жм
мурко – методичн
м
ний посіб
бник “Ви
иди тренуувальних вправ з
морфоології укрраїнської мови длля слухач
чів підготтовчих від
дділів”. Викладач
В
ч
С.П. Пономарен
П
нко узаггальнила досвід викладан
ння української мови в
Юр'ївсській воосьмирічн
ній школлі Добро
овеличківвського ррайону, видавши
и
буклетт у 19788 р. Л.І. Добржан
нська три
ивалий час
ч
керуввала мово
ознавчим
м
гурткоом, лекторрською гррупою інсституту.
П
Поповнюв
вався фон
нд кабінеету мови й літераатури. Сю
юди переедавалисяя
матерііали діалеектологічних експедицій. 4 рази на рік
р виход
див “Мовознавчий
й
бюлеттень”, вигготовляли
ися плакаати, за допомогою
д
ю яких п
популяри
изувалисяя
нові книги.
к
У грудні кожного року в кабінеті влаштовувалися виставки
и
науковвих робііт виклад
дачів. Щорічно
Щ
оформляллося 10--12 виставок, нее
рахую
ючи 3-х постійних
п
х стендів “Шануй і вивчай
й рідну м
мову”, “Ш
Шкільний
й
методи
ичний кууточок”, “Новини
и з мовоззнавства””. Надаваалася доп
помога у
створеенні шкілльних каабінетів мови
м
й літературри. Учиттелі шкіл
л областіі
отримували в тимчасовве користтування літературу
л
у, а студ
денти вигготовляли
и
для шкільних
ш
кабінетівв таблиціі, схеми, плакати. У 1978 р. при кафедрах
к
х
україн
нської мовви і літерратури ствворено шккільний кабінет
к
моови та літтератури.
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В умоваах деукрраїнізації освіти українськ
у
кі філолооги КДПІ обох кафедр
к
відіграваали важли
иву роль у збережеенні і пош
ширенні рідного сллова.
У 1971 р. каафедру роосійської і зарубіж
жної літерратури оччолив кан
ндидат
філологічних наукк О.М.Оссмоловськкий. Трад
диційними
и тут сталли вечори
и поезії
народів СРСР. Проводил
П
лися читаацькі конференціії, диспутти з тво
орчості
М.Шолохова, К.С
Симоноваа, В.Тендрякова. Зібрано великий
й матеріаал для
організац
ції кімнатти-музею
ю О.С.Пуш
шкіна. Ви
икладачі кафедри брали уч
часть у
підготовці і прроведенн
ні конфееренцій, присвяч
чених Ю
Ю.І.Яновсському,
І.К.Мики
итенку (1971 р.).
У 1974–19766 рр. каф
федрою заавідував доцент
д
Ф
Ф.І.Прокає
єв, із 197
77 р. –
доцент Л.Д.Поко
Л
олодний. Тут роззроблялисся 2 ком
мплексні теми: пи
итання
історії радянсько
р
ої багатонаціональьної літеератури та
т її інтернаціонаальних
зв'язків і проблем
ми методуу та стилю
ю російсььких писььменниківв ХІХ – початку
п
XX ст.. Доцен
нтами Ф.І.Прока
Ф
євим, І.В.Долган
новим, Р.З.Диди
икіною,
Л.Д.Покоолодним,, І.М.Жаарких дррукувалисся статтіі в респ
публікансському
збірникуу “Вопроссы литерратуры наародов СССР”,
С
матеріалахх II Всесо
оюзної
науковоїї конферренції “Х
Художестввенные искания
и
современ
нной совветской
литератууры”, журрналах “Р
Русский язык
я
и литератураа в школлах Украи
инской
ССР” і “Українсь
“
ька моваа та літерратура в школі”, видавали
ися посібн
ники з
лекційноої майстеррності. Пооглибили
ися творчіі зв’язки з підроздіілами Інсституту
літературри АН УР
РСР, Вороонезьким, Одеськи
им, Башки
ирським ууніверситтетами,
Київськи
им, Черкааським, Кишинівс
К
ським пеедінституттами. Цее виражал
лося в
обміні науковою
н
ю продукцією, прроходженн
ні стажуування, ззапрошенн
ні для
читання спецкурсів і леккцій, рец
цензуванн
ні науковвих робітт. У 1979
9–1980
навчальн
ному роц
ці доцентт Л.П.Смоольянова була від
дрядженаа у Полььщу до
педінсти
итуту м. Кельце
К
дляя читанняя курсу ро
осійської радянськкої літераттури.
Каф
федра сп
півробітн
ничала із
і
метод
дичним об’єднан
нням уч
чителів
російськкої мови і літературри Кіровоограда, шеефствувалла над Маловисківвською
середньоою школоою № 3. Щороку
Щ
длля населеення читаллось понаад 100 леккцій.
У ряду
р
стуудентів, які
я закін
нчили узб
бецькі школи,
ш
ви
иникали значні
проблеми в оволлодінні знаннями
з
и з росій
йської ліітератури
и і мови,, були
неоднораазові вип
падки неезадовільн
них оцін
нок під час
ч
держ
жавних ісспитів.
Кафедраа з метою
ю покращ
щення си
итуації розроблял
р
ла спеціаальні заходи. З
практикууму із россійської літератури
л
и на І кур
рсі в узбеецькій груупі проводилась
атестаціяя. У роозпорядження кафедри ректорат
р
надав читальни
ий зал
студентсського гурртожиткуу, де під керівницттвом лаборантів уузбеки що
оденно
по 3 години праацювали з навчалльними матеріала
м
ами. На ІІ і ІІІ курсах
проводиллись бесіди “Як пррацювати
и над курсовою рооботою”, на IV і V – “Як
готувати
ись до деержекзамеену з російської мови”. В інститууті проводилася
перепідгготовка уззбецьких учителів..
Каф
федрою російськоої мови в 197
71–1972 рр. заввідував доцент
д
О.О.Бєляяков, а з 1973 рокуу – в.о. професора
п
а (згодом — доктоор філоло
огічних
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наук) М.О.Руд
дяков. Туут теж докладали
ися великкі зусиллля для ор
рганізаціїї
ефекти
ивної сам
мостійної роботи над
н лінгввістичним
ми дисцип
плінами студентів
с
в
узбецььких груп
п. Із цією
ю метою було об
бладнано фонокабінет на 70
7 місць.
Студен
нти муси
или відпррацювати
и тут певвну кільккість годин, устан
новленихх
виклад
дачем. Рооботі узб
беків над
д постано
овкою прравильноїї мови допомагавв
придбаний лінггафонний
й курс Є.А
А.Бризгун
нової “Зввуки и ин
нтонации русскогоо
языка””. Подібна робота проводиллась і в каабінеті російської м
мови.
Заа семид
десяті роки М.О.Рудяк
М
ков, І.С
С.Михалкко, Т.В.Жарких,,
О.О.Бєєляков, Ж.П.Соко
Ж
ловська, О.М. Сер
ребряков,, В.В.Баж
жан, В.М.Манакін,,
Є.С.Паалагіна, М.Г.Неща
М
адін опуб
блікували
и близькоо 200 друукованих аркушівв
продуккції, у т.ч
ч. 3 моноографії, підручник
п
к, навчалльний поссібник, 9 брошур,,
статті у журнаалах “Руссская реч
чь”, “Руссский язы
ык и литеература в школахх
УССР”, “Филлологичесские наууки”, “М
Мовознавсство”, “Р
Русский язык и
литераатура в уззбекской школе”. У Воронеежі в 19778 р. М.О.Рудяков захистивв
докторрську
дисертац
цію
“
“Проблем
мы
сти
илистичееского
анализаа
худож
жественноого произведения”. Кандид
датами нааук стали О.М.Сер
ребряков,,
Т.Є.Воороніна, М.Г.Неща
М
адін.
П
Працювали
и гуртки і проблем
мні групи
и загальноого мовоззнавства, естетики
и
слова, російськкої діалекктології, російсько
ої мови, польськоої мови, методики
м
и
російсської мови. Ди
ипломом І сттупеню нагородж
жено студентку
с
у
Н.Ром
мановськуу на Всесооюзному конкурсі за роботту “Стили
истически
ий анализз
повестти Б.Васи
ильева “А
А зори здеесь тихие....” (керівник – М.О
О.Рудяко
ов) у 19755
р. В.М
Манакін у 1978–19979 навч
чальному році стаав перемоожцем вссесоюзноїї
олімпііади “Стуудент і наууково-теххнічний прогрес”.
п
У 1974 р.
р започааткувалисся КВНЛ
Л (“клуб
б весёлых и нах
ходчивыхх
лингви
истов”). Для узб
бецьких груп
г
про
оводилисяя лінгвісстичні вівторки і
четверрги, які проходи
или у фоормі зах
хоплюючи
их вечоррів. При кафедріі
працю
ював лінгввістичний
й лекторіій. Черезз товарисство “Знаання” за 10 роківв
виклад
дачі проочитали 700 леккцій. Пр
рацівники
и кафедрри виїжд
джали у
закорд
донні відррядженняя: О.М.Сееребряковв і Ж.П.С
Соколовсська до Польщі,
П
а
М.О.Р
Рудяков доо Угорщи
ини.
У першій
й половині 70-хх років факульттет англлійської мови з
чотири
ирічним терміном
т
навчанняя готував на денноому і заоччному від
дділенняхх
учителлів англій
йської моови. У 1975 р. заоч
чне віддіілення бууло закритто. Черезз
два рооки інсти
итут отримав дозвіл Міністтерства освіти
о
УР
РСР на піідготовкуу
фахівц
ців з двохх іноземни
их мов. У 1979 р. здійснено
з
о перший набір сту
удентів ізз
спеціаальності “Вчитель
“
англійсьької та німецької
н
мов серредньої школи”
ш
ізз
п’ятиррічним терміном
т
навчанн
ня. Факу
ультет у новомуу 7-повеерховомуу
навчалльному корпусі
к
отримав 2 фоно
олаборатоорії, 5 ф
фонокабін
нетів, 144
спеціаалізованихх кабінетіів. На 2-хх кафедрах було 144 викладаччів, 4 із яких мали
и
вчені звання і ступені. У 60–70--х роках деканами
и працюввали М.Т..Кругляк,,
Г.Т.Лоогвиненкоо, М.Ю.С
Сушков, В.М.Баб
бич. У 1970-і ррр. серед кращихх
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студентівв факулььтету у навчанні й громаадській роботі
р
буули Г.Ку
учкуда,
О.Кужелль, В.Фи
идря, В.Є
Єфіменкоо. Цікаво
о проход
дило свяято остан
ннього
дзвінка. Студентти цілували прап
пор англ
лійського клубу, тиснули
и лапу
плюшевоому Піфааді, присяягали на вірність
в
чотирьом
ч
найкращ
щим рокам
м своєї
юності. Щороку
Щ
в березніі відбуваллися зусттрічі випуускників минулих років.
На факуультеті дііяла очноо-заочна школа, мета
м
якоїї полягалла у тому
у, щоб
відбиратти для всттупу до вуузу здібнуу сільську
у молодь.
У 1969–19776 рр. кафедрою
к
ю керувавв кандид
дат педаагогічних
х наук
А.А.Керн
нер. У 1976
1
р. завідуючо
з
ою кафед
дрою ангглійської філологіії було
обрано кандидата
к
а філологіічних науук Н.М.Ор
рєхову. У 70-х рокках проводилася
робота з професіооналізації процесуу навчанн
ня, у чом
му позити
ивну рольь грали
розмовни
ий англій
йський клууб, драмггурток, хо
оровий коолектив. У
Узагальню
ювався
досвід крращих уч
чителів ан
нглійськоої мови об
бласті. У 1970 р. б
було проведено
спільне засіданн
ня кафед
др англій
йської мови
м
й філологіїї з учиттелями
Кіровогррадськогоо району в Аджам
мській СШ
Ш № 1, де виклаадачі вир
рішили
допомагаати школлам села у підготоовці фоно
ограм, в організаці
о
ії фотокаб
бінету,
провести
и тижневвий пракктикум з позаклаасної роб
боти. У 1971–197
75 рр.
викладач
чі кафедри випусти
или 11 нааукових праць, у т.ч. доцентти А.А.Кеернер –
7, С.А.Р
Розенцвей
йг – 2. У 19788 р. захи
истив каандидатсььку дисер
ртацію
В.М.Баби
ич. У 19880 р. на каафедрі пррацювали також Н..М.Орєхоова, В.К.О
Орєхов,
К.П.Пом
м’янська, М.І.Бойко
М
о, С.А.Наатальїна, О.М.Бату
О
урин.
На кафедрі
к
а
англійсько
ої мови плідно
п
в науковому
н
у відношеенні прац
цювали
доценти Круглякк M.Т., Орєхов
О
В.К., Натаальїна С.А
А. У 19779 р. від
дбулася
реорганіззація каф
федр ангглійської мови та англійської філлології. Перша
займаласся відтепеер виклад
данням пррактичних
х дисципллін з І по V курс, а друга
– теореттичних. Це приввело до деякого перерозподілу ввикладачіів між
кафедрам
ми.
У 70-х
7
рокаах музичн
но-педагоогічний факультет
ф
т поповн
нюється новими
н
фахівцям
ми: І.В.Зааруба, Е..С.Зарубаа, Н.М.Ко
очко, А.Г
Г.Бутник,, М.І.Гей
йченко,
К.П.Дьом
мін, Л..Л.Дьомін
на, Л.І.Бутник, В.М.Гоорбатюк, В.М.Д
Дубіна,
Г.В.Васи
ильєва, О.В.Барано
О
ов, Є.Р.Б
Бініцький,, В.І.Волоовенко, Н
Н.С.Можаайкіна.
Середній
й вік виккладачів складав 30 роківв. Деканоом із 19770 р. праацював
Омелянеенко В.Л.,,
згод
дом
–
М.І.Г
Гейченко,
Н.П
П. Огородн
нікова,
П.М.Нікоолаєнко, І.В.Зарууба, В.П.Барабаш.. Першим
м захисттив дисер
ртацію
кандидатта педагоогічних нааук Б.В.П
Притула. У 1972 р.. було здіійснено перший
п
випуск учителівв музикки для загально
оосвітніх шкіл та викл
ладачів
педагогіч
чних училлищ. А заа перші 13 років факультет
ф
підготуввав 495 уч
чителів
музики і співів. З відзнакою закінчили ін
нститут майбутні
м
його виккладачі
Г.Сьомін
на, О.Гах,, В.Дряпікка, Н.Єльькіна, Є.К
Крилова, Л.Говороч
Л
чко.
У 19976–19777 навчальн
ному роц
ці на кафеедрі музикки і співів працюввало 36
штатнихх викладаачів. Воони вперрше оргаанізували педагоггічну практику
студентівв IV куррсу у сілльських школах
ш
(Б
Богданівсська СШ Знам’ян
нського
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районуу) і пед
дагогічнихх училищ
щах (Ум
мань та Олександ
дрія). У 1978 р..
відкри
ивається кафедра хоровогго диригування та метоодики музичного
м
о
виховаання. Збілльшиласяя кількістть виклад
дачів факуультету д
до 38. Кр
рім цьогоо
працю
ювало 18 погодинн
ників і 199 концерттмейстеріів та аком
мпаніатор
рів. Вони
и
забезп
печували навчальн
но-виховн
ний проц
цес для 170
1
студеентів очн
ної і 183
заочноої форм навчання
н
, перехід
д І–ІІ кур
рсів на ноовий наввчальний план, доо
якого зокрема включались матерріали шккільної пррограми м
музики і співів. З
метою
ю виконан
ння постаанови спіільної кол
легії мініістерств освіти і культури
и
УРСР “Про под
дальше поліпшенн
ня естетич
чного вихховання у загальноосвітніхх
школаах” студеенти під час розсереджено
ої практи
ики у шкколах Кір
ровоградаа
протяггом семестру керуували ди
итячими шкільним
ш
ми хорови
ими колеективами.
Виклаадачі О.Д
Д.Ляшенкоо, В.І.Дрряпіка розробили методичн
ні посібн
ники дляя
студен
нтів і педаагогів. У загальнооосвітніх школах
ш
дііяв студен
нтський музичний
м
й
лекторрій. У 19880 р. на факультетіі навчалося більшее 330 студ
дентів, з них
н 169 –
за заочною формою.
ф
Кафедррою хоро
ового ди
иригуванн
ня та методики
м
и
музичн
ного вихховання завідував
з
кандидаат педагоогічних н
наук Б.В.Притула.
Кафед
дрою теоррії музикки та грри на спеецінструм
менті керрував ст.викладач
ч
І.В.Зарруба.
Заа перші 24 роки
и факулььтет фізичного ви
иховання підготуввав 22999
учителлів, у т.ч. 57 отри
имали дип
плом з віідзнакою. Це допоомогло піідвищити
и
відсотток фахівц
ців-учитеелів фізич
чного вих
ховання у школахх області з 4,4 доо
89,3. Серед ни
их – від
дмінники народно
ої освіти Лідія Б
Бицюра, Людмила
Л
а
Коляда, Олекссій Півен
нь, Тамарра Хомінсська, Вассиль Затоока (з чаасом бувв
обрани
ий головоою Новоомиргород
дської раайради) таа інші. ЗЗа роки існуванняя
факулььтету булло підготоовлено біільше 60 майстрів
м
спорту С
СРСР, білььше 10000
першоорозрядни
иків. Зоккрема, по
п
25 майстрівв виховаали ст.ввикладачіі
Биковаа В.С. (хуудожня гіімнастикаа) і Гасмаан М.Й. (сспортивнаа гімнасти
ика), 12 –
ст.виккладач Ци
иганенко О.Г.
О (велооспорт). Більшість
Б
ь студентіів займали
и призовіі
місця на всесооюзних і республііканських
х змаганн
нях. Серггій Мезен
нцев ставв
чемпіооном Рад
дянськогоо Союзу з боротььби дзюдоо. Випускник вуззу Вадим
м
Євтуш
шенко бувв включен
ний до сккладу футтбольної команди “Динамо
о” (Київ),,
згодом
м грав за збірн
ну СРСР
Р, у нааціональн
ному чем
мпіонаті Швеції.
Чемпіоонками (1978
(
р.) і призеррками пер
ршості УРСР
У
серред педву
узів були
и
баскеттболістки. 1975 р. чоловічаа збірна команда Кіровогррада з цьього видуу
спортуу, створен
на на базіі факульттету, вигр
рала змагаання в ІІІІ групі чеемпіонатуу
респуб
бліки. Поомітний внесок в успіхи вузівськких спорттсменів, розвитокк
баскеттболу на Кіровогррадщині зробили тренери В. Ушакоов і С. Іл
лючек. У
1970 р.
р почав працюваати з жін
ночою, а 1974 р. – з чолоовічою ко
омандами
и
факулььтету викладач В.
В Дубін. З кінця 1990-х у вузі щ
щороку пр
роходитьь
турнірр пам’яті цього тренера,
т
с
судді
всеесоюзної і націон
нальної категорій,
к
,
голови
и федеррації басскетболу областіі, доцен
нта кафеедри сп
портивно-педагоогічних ди
исциплін.
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У 1973
1
р. в Москоовському інститутті фізичн
ної культтури проведено
всесоюзн
ну наукоово-метод
дичну коонференц
цію з кеерівництва
навч
чальновиховним
м процессом студеентів. У її збірни
ику булоо опублікковано маатеріал
П.М. Леввитськогоо і В.С. Язловець
Я
ького “Заастосуван
ння техніччних зассобів у
процесі викладан
ння медикко-біологгічних дисциплін”. У 1979 р. з ініц
ціативи
кафедри анатомії та фізіоллогії люди
ини на баазі КДПІ була прооведена ІІІІ сесія
проблемної ради з гігієни трудовогго виховаання шкоолярів, ви
идано маттеріали
доповідеей. За рооки діялььності фаакультету
у більше 12 студ
дентських
х робіт
відзначен
ні грамоттами на республік
р
канських і всесоюззних конккурсах. Діяли
Д
9
кабінетівв (хімії, ан
натомії людини, фізіології,
ф
гігієни, лікувальн
л
ної фізкул
льтури,
біомехан
ніки, спорту, теоррії і меттодики фізичного
ф
вихован
ння, сусп
пільних
предметіів). У ріізний часс деканам
ми працю
ювали В..Я.Ушакоов, А.С.Р
Ровний,
В.С.Язлоовецький..
Зуси
иллями співробіт
с
ників каафедри анатомії і фізіолоогії люди
ини за
підтримкки ректоррату булоо створен
но лаборааторії анаалітичної хімії (пр
ри СШ
№ 34), органічно
о
ої хімії, фізичної
ф
і колоїдн
ної хімії (СШ № 32), фіззіології
людини, наукову,, дооблад
днано хім
мічну лабо
ораторію. Це спри
ияло й наауковій
роботі працівник
п
ків. Захи
истили каандидатсьькі дисерртації В.С.Язловеецький,
А.Ф.Тищ
щенко. У 1972 р. каф
федру оч
чолив дооктор м
медичних наук
Єфіміши
ин Н.С. Доценти
и В.С.Я
Язловецьккий і Г.Ф.Лукк’яненко були
співвикоонавцями тем “Фіззіологічніі основи формуваання нави
ичок довільного
управлін
ння дихаання у дітей
д
і підлітків”
п
” та “Пссихофізіологічні основи
о
навчальн
ної діяльн
ності моллодших школярів”
ш
” при Інсституті фізіології дітей і
підлітківв АПН СРСР.
С
Доц
цент П.М
М.Левитсьький видаав навчалльний по
осібник
“Лаборатторні зан
няття з фізіології
ф
фізичних
х вправ і спорту”. Для нау
укових
досліджеень було придбан
но спірогграф, міогграф, фоотоелектрокаллори
иметри,
РН метрри, електрроенцифаалограф, хімічні реактиви.
р
У 1976 р. при кафедрі
к
організоввано факкультативв із фізіології дляя учнів СШ
С
6, 111, 24. Рекктором
народногго університету фіізичної куультури призначає
п
ється доцент Левитський
П.М. У 1980
1
р. каафедрою завідувала
з
а доцент Л.І.Бурдііян.
Каф
федрою теорії і методики фіззичного вихован
ння завід
дували
В.М.Міххневич (1971–19755 рр.), М.Й.Гасма
М
ан (1976––1978 рр..). У 198
80 р. у
штаті бууло 17 чоловік (66 ст.виклладачів, 8 асистен
нтів, 2 аккомпаніаттора, 1
ст.лабораант). Тут працюваали також
ж Малка Г.В.
Г (канди
идат біоллогічних наук,
н
із
1979 р. завідуюч
ча кафедррою), Биккова B.C., Грінберрг В.А, М
Мунтяновв В.В.,
Шерета В.В., Жи
идович А.С.,
А
Єрченко А.П
П., Рощин
на Л.В., Руденецьь К.А.,
Дрожжин
на О.П.
Ефеективно діяв каб
бінет теоорії гімн
настики, обладнааний нао
очними
посібникками. Дляя студенттів, які нее встигали
и, провідні виклад
дачі розро
обляли
завданняя і метод
дичні реккомендац
ції з овол
лодіння навчально
н
ою прогр
рамою.
Кафедроою розроб
блено пам
м’ятку сттуденту-п
практикан
нту з план
ном пракктики і
зразками
и звітнихх докумен
нтів. Оргганізовуваались виїїзні засід
дання спільно з
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колекттивами шкіл
ш
Новвоукраїнсьького раайону, у школах області читалисьь
лекції.. Працівн
ники і сттуденти забезпечу
з
ували прооведення і суддівсство усіхх
міськи
их, район
нних і обласних
о
х змаганьь учнів з гімнасстики. Студентка
С
а
О.Соллоха у склладі збірн
ної коман
нди Укрраади “Буреевісник” стала чем
мпіонкою
ю
країни
и у змаган
ннях на колоді
к
в 1977
1
р. Гіімнастки факультеету займаали першіі
загалььнокоманд
дні місцяя у першостях Уккрради “Б
Буревісни
ик” і спар
ртакіадахх
Міністтерства оссвіти УРС
СР 1970–11972 рр.
У 1971–19974 рр. викладачаами кафед
дри спортту і спорртивних ігор
і
булоо
надрукковано 15
1 науковвих прац
ць загалььним обссягом 199,7 др.аркк, у т.ч..
доценттами К.К
К. Мартиш
шевським – 5 (7,5)), О.І. Mixxеєвим – 4 (4,9). У 1980 р..
кафедррою завід
дував доцент А.С.Р
Ровний.
У 1973 р.
р відновллено наб
бір на деенну форрму навччання фаакультетуу
педагоогіки і методи
ики поч
чаткового
о виховання. Р
Рада фаакультетуу
зосерееджувала увагу на дальшом
му удоско
оналенні форм і м
методів наавчально-виховн
ної робооти, турб
бувалася проблемаами підн
несення мовної культури.
к
.
Зокрем
ма, в 1975 р. булоо вирішен
но практи
икувати ви
иступи крращих студентів з
питаньь культурри мовлен
ння, розрообити умови конкурсу читц
ців-деклааматорів і
щорічн
но його проводити
п
и, випусккати бюлеетень “Заа культуруу мови”, залучати
и
студен
нтів до нааписання матеріаліів у газети
и.
У 1976 р. успішність на факультет
ф
ті склалаа 98,2%. Важливу
у роль у
підготтовці фаххівців відігравали спецку
урси з етики, ллогопедіїї, історіїї
образоотворчогоо мистеецтва, іссторії музичного
м
о мистеецтва, методики
м
и
розв'яззання прростих і складни
их задач
ч у поч
чатковій школі, дитячогоо
фолькллору, укрраїнськоїї мови. Регулярно
Р
о провод
дились аттестації. За умовв
позити
ивних під
дсумків протягом
п
усього семестру
с
було виррішено з дозволуу
деканаа і завідуючого каафедрою зараховув
з
вати залікк чи іспи
ит. З 1959
9 по 19800
рр. туут підготоовлено 1799 учиттелів поч
чаткових класів. У 1978 р.
р деканаа
факулььтету С.Г.Мельн
С
ничука призначено проректороом із науково-дослід
дницької роботи.
р
У 1980 р. деканом
д
працював
п
в Б.В.Кучи
инський.
У 1973–19976 рр. каафедрою педагогік
п
ки і метод
дики почааткового навчанняя
керуваав Ф.С.Ки
исельов, у 1976–19980 рр. – Ю.З.Крутть. При кафедрі пр
рацювалоо
12 стуудентськи
их наукоових гурттків і пр
роблемнихх груп. ЗЗа 1971–
–1975 рр.
виклад
дачі видаали 22 наукові рооботи, у т.ч. доцеенти Л.Д
Д.Нечай – 7, Й.В.
Андрш
ш – 6. У другій половині
п
70-х рокків опублліковано 1 моногр
рафію, 100
методп
посібникіів, 17 статей, 3 рецензії,
р
6 тез. Бууло зібраано і узаагальненоо
матерііал з досввіду роботти кращихх учителів. У 19800 р. на каф
федрі працював 21
виклад
дач, у т.ч.. - 5 із учееними стуупенями і званнями
и.
З 1 вереесня 19778 р. фізико-мат
ф
тематичн
ний факуультет перейшов
п
в
працю
ювати до новозбуд
н
ованого 7-поверхо
7
ового коррпусу. Доо послуг студентів
с
в
тут буули навч
чальні каабінети, лаборатор
л
рії, прид
дбано баггато апар
ратури й
обладн
нання. Чеерез 2 місяці
м
ствворено об
бласну зааочну фіззико-матеематичнуу
школуу. Учні до
д неї ви
икликалисся під чаас канікуул, викон
нували ко
онтрольніі
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роботи, отримуввали конссультації від виїїзних стуудентськи
их бригаад, які
проводилли і агітаційну роботу серред потеенційних абітурієн
нтів. У 1979-80
навчальн
ному роціі на факуультеті наавчалося 680 студентів. За перші 50
0 років
факультеет підготуував 49755 учителівв фізики і математи
ики.
Виккладачі каафедри фізики
ф
акц
центували
и увагу на
н зв'язкаах із сільсськими
школами
и, періоди
ично провводили ви
иїзні засід
дання у селах за уучастю місцевих
педагогівв. Кафед
дрою фіззики в 1971–1975
1
5 рр. роозроблялоось 3 тееми за
координааційним планом
п
А
АПН
СРСР
Р: 16 роб
біт підготуував доцеент І.В.По
опов, 9
–ст.викладач І.З.К
Ковальов. Головни
ими напр
рямками досліджен
д
нь у 1976
6–1980
рр. були
и “Синтезз та досліідження якостей
я
напівпров
н
відникови
их матерііалів” і
“Удоскон
налення якості викладаання фіззики в школі”. У наауководослідни
ицькій рооботі при
иймали участь
у
13
30 студен
нтів. 5 рробіт отр
римали
нагороди
и на респуублікансььких науккових кон
нференціяях і 1 – наа Всесоюззній. У
1980 р. кафедрою
к
ю завідував кандидаат фізико-математичних науук В.І.Сір
рий.
У 1972 р. віідкриласяя кафедраа вищої математи
ики. За п
перші 9 років
р
її
викладач
чі підготтували 52 робооти. Осн
новними їх напрямками були
експерим
ментальноо-теорети
ичні досліідження у розробц
ці пристоссування методів
м
сплайківв та маттематични
их прогррам, удо
осконален
ння навчаання в школі,
теоретич
чні досліідження в групаах графіів та піідкласів параметр
ричних
граматикк. Виклладачі каф
федр фіззики й вищої маттематики за напр
рямком
“Теорія напівпров
н
відників”” виконалли господ
дарське заамовленняя підприєємств і
НДІ АН
Н УРСР. У 1980 р. кафедрою
к
ю вищої математтики заввідував
В.А.Куж
женко.
У 1971–19775 рр. кафедра елементар
е
рної маттематики підготувала і
опублікуувала 25 наукови
их робіт загальни
им обсягоом 25,8 др.арк., у т.ч.
доценти Н.Д.Воллкова – 6 (6,5), ст.виклада
с
ач Л.Г.Чаашечнікова - 4 (3
3,2). У
другій половині
п
7
70-х
рокіів по каф
федрі матеематичноого аналіззу опублікковано
29 наукоових робітт (30,15 дрр.арк.). У 1980 р. кафедрою
к
ю завідуваав В.М.Бо
обочко.
У 19978 р. зноову було відкрито історичн
ний факулльтет. Перед цим велику
в
роботу з Мініістерством
м освіти УРСР
Р провеели засттупник голови
г
Кіровогррадськогоо облвикконкому Є.М.Чаб
баненко і ректорр педінсституту
Ф.Г.Овчааренко. Вони
В
зуміли обґрун
нтувати потребу
п
К
Кіровоград
дської об
бласті в
кадрах учителів
у
історії. “У
“ цьому році наш
ш інституут вперш
ше провод
дитиме
прийом на істори
ичний фаакультет , – писав у газеттній статтті завкаф
федрою
історії КПРС,
К
доц
цент П. Беезтака. – ...На
.
факу
ультеті буудуть читтатися істторичні
курси, присвячен
п
ні окреми
им епохаам, народ
дам, а таакож окреемим сто
оронам
історичн
ного проц
цесу. Історрія вивчаатиметьсяя в тісном
му зв’язкуу з археол
логією,
архівознавством, етнограафією тощо”.
т
Спочатку
С
у було прийнятто 50
абітурієн
нтів. Перш
шими декканами були
б
Б.В.К
Кучинськкий, А.І.Н
Ніцой, Т.ІІ.Бабак
(з 1980 p.).
p
Анаатолій Ніц
цой вів наукову
н
р
роботу
з проблем партійноого керівн
ництва
комсомоолом, виккладав істторію КП
ПРС, був членом міськкому
м
у КПУ. Згодом
З
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працю
ював прорректором і ректороом Херсо
онського педінстит
п
туту. Ст. викладач
ч
Н.М.Б
Бокій розп
почала чи
итати куррси історії стародавнього ссвіту і ар
рхеології,,
мала 12 наукоових статтей. Доцеент П.Д.В
Верещагін
н виклад
дав історіію СРСР
Р
період
ду феодаалізму. З 1979 р. лави викладачі
в
в поповн
нили кан
нд.іст. н.
В.К.Кооржавін (історія середніхх віків) і к.пед.н. І.А.Ш
Шевченко (історіяя
Україн
ни). Споч
чатку кіллька виклладачів входили
в
до секціії, якою завідував
з
в
доцентт П.Д. Веерещагін,, при каафедрі істторії КП
ПРС. Він же очол
лив новуу
кафедрру історіїї СРСР в 1979 р. Першими
П
секретаря
с
ями комсоомольського бюроо
студен
нтів факуультету об
брано С.С
Сторчаусаа, первин
нної партіійної оргаанізації –
виклад
дача М.М
М.Рогожу. Ім’я “Істторик” по
очали носи
ити будзаагін і стін
нгазета. У
1980 р.
р на факкультеті навчалося
н
я 248 студентів І––ІІІ курсівв денної і заочноїї
форм навчання
н
.
В
Важлива
р
роль
в ідееологічній
й системі вихован
ння 70-х років від
дводиласяя
суспілльним каф
федрам, зоокрема каафедрі істторії КПР
РС і філоссофії. Її викладачі
в
і
провод
дили спіільні зассідання із кафед
драми поолітеконоомії і наукового
н
о
комун
нізму, пед
дагогіки, українсьької та ро
осійської літератуур і мов, вищої і
елемен
нтарної математтики, ан
натомії і фізіоології лю
юдини. Щорокуу
збільш
шувалась кількістьь студентіів, які браали участть у всесооюзних конкурсахх
студен
нтських робіт
р
із сууспільнихх наук. Ізз 9 робіт у 1973–11974 навч
чальномуу
році 5 відмічен
ні дипломами Міністерства вищої освіти УРС
СР і ЦК ЛК
КСМУ, у
т.ч. рообота стуудента В.В
Василенкка – І сту
упеня і взяла учассть у заключномуу
турі коонкурсу в Казані. На
Н респуб
бліканськкому турі VII Всесооюзного конкурсу
к
у
11 роб
біт відзнач
чені диплломами І-ІІІ ступен
ню. Допом
могу в оррганізації науково-дослід
дницької і навчалььно-виховвної робо
оти надавали кафеедри істор
рії КПРС
С
гуманіітарних і природн
ничих факкультетів,, етики і естетики, історії філософії
ф
ї
Київсьького держуніверсситету ім.Т.Г.Шевч
ченка. Дообрі творччі зв'язки склалисьь
із кафедрами іссторії КП
ПРС Вороошиловгр
радського педінсти
итуту, філ
лософії –
Черкасського педінститу
п
уту, Укрраїнської навчальної сільсськогоспо
одарськоїї
академ
мії, Інститтуту підввищення кваліфіка
к
ації виклаадачів сусспільних наук при
и
КДУ. У 1972––1975 рр. кафедра займал
ла перше місце у соціалісстичномуу
змаган
нні кафед
др інститууту. За акктивну наауково-дослідну, н
навчально
о-виховнуу
і
аггітаційно--пропаган
ндистськуу
робо
оту
П.М
М.Безтакаа,
Ф.К
К.Бєлявін,,
А.Я. Макогон,
М
О.Н. Олленюк, Г.Т. Логввиненко, П.А. Ряябой у 1970 р.
нагорооджені юввілейною
ю медаллю
ю до 100-р
річчя з дн
ня народж
ження В.І. Леніна.
У 1972 р. видано велику роботу
р
“Історія мііст і сіл Українсьької РСР..
Кіровооградськаа областьь” (Київ), до якої викладач
чі кафедрри підготтували 155
нарисіів. Того ж року доцент П.М.Безта
П
ака опуб
блікував іісторични
ий нарисс
“Кіроввоград”, а в 1974 – “Красн
ная звездаа” (у співвавторствві). Вийшли в світт
роботи
и Д.М.Кллюєнка “Г
Гартовані партією”” і “Хлопц
ці з нашого села”, брошураа
Ф.К.Бєєлявіна “В серц
цях і звершеннях
х (Ленін
н і Кіроовоградщи
ина)” (уу
співавторстві). Свої твоорчі дорообки виккладачі прропагувалли на вссесоюзній
й
конферренції, присвячен
п
ній вивчеенню істо
орії містт і сіл, ф
фабрик і заводів,,
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колгоспіів і рад
дгоспів (Ф.К.Бєляявін і П.М.Безт
П
така), рееспублікан
нських
конферен
нціях “А
Актуальні проблем
ми естетичного виховання
в
я студен
нтів” у
Одесі (А
А.Т.Єреш
шенко), “В
В.І.Ленін
н і матер
ріалістичн
на діалекктика” в Києві
(І.О.Бубллик), на міжвузівс
м
ькій конф
ференції, збірник тез
т якої “Ленінські ідеї –
наша, теоретич
чна зброя” вий
йшов у видаввництві “Промін
нь” у
Дніпропеетровськуу 1970 р.
р О.М. Цигульськ
Ц
ка підготувала чоотири стаатті до
“Радянсьької екци
иклопедії історії України”” (тт. ІІ (1970 р.) і ІV (1972).
Тривалий
й час каф
федра здіійснювалла шефствво над СШ
С № 144 (Кіровогград) і
восьмиріічною
Бережин
нською
школою
ю
(Кіровоградсьький
район),
р
підтримуувались зв’язки з виклад
дачами-су
успільникками Олеександрій
йського
педагогіч
чного учи
илища.
Із метою
м
далльшого покращен
п
ння виклаадання сууспільнихх наук Мінвуз і
Міносвітти УРСР прийнялли рішенн
ня про рееорганізацію у КД
ДПІ сусп
пільних
кафедр. 8 серпняя 1974 р.
р створено окрем
му кафед
дру історії КПРС,, якою
завідувавв доцент Ф.К.Бєляявін, а з жовтня 1976
1
р. – доцент П.М.Безттака. У
зв'язку з відкритттям у 19978 р. історичногго факулььтету при
и кафедр
рі було
створеноо секцію викладаачів історрії (доцеент П.Д.В
Верещагін, ст. викладач
Н.М.Боккій, асисстент І.Н
Н.Рогожа)). У 19
979 р. захистили
з
и кандид
датські
дисертац
ції А.І.Ніц
цой, Т.І.Б
Бабак та І.В.Попер
І
решняк. У цьому році зуси
иллями
викладач
чів булла видана мон
нографія “Комсоомольцы и пи
ионеры
Кировогррадщины
ы в парти
изанском и подпо
ольном дввижении””. У 1979
9–1980
навчальн
ному роц
ці кафедраа отримаала аудиторію дляя кабінетуу історії КПРС.
Тут розм
містилисяя книги, журнали,, технічн
ні засоби навчанняя: діапроектори
“ЛЭТИ-660”, “Проотон”, проогравач “А
Аккорд–2
203” із фоонохрестооматією з історії
КПРС, грамплаті
г
івки із промовами
п
и В.І.Лен
ніна, маггнітофон “Маяк-20
02”. У
1980 р. на кафеедрі прац
цювали І.Т.Артемеенко, П.М
М.Безтака, Ф.К.Бєлявін,
П.І.Дири
иженко, О.М.Цигул
О
льська, А.І.Ніцой,
А
Т.І.Бабакк, І.В. Поп
перешнякк.
Каф
федра поллітеконом
мії і науккового комунізму
к
у у 1970 р. розробляла
основні вимоги
в
д молодоого спеціааліста учи
до
ителя-виххователя. У них зн
найшла
відображ
ження практика ви
иробленн
ня навичо
ок політи
ико-масоввої та ви
иховної
роботи, які нееобхідні вчителю
ю. Провіідними дослідниками пр
роблем
політекоономії булли доцентти Б.Л.Дрратвер (у 1971–1975 рр. ви
иконав 18
8 робіт,
обсягом 23,2 др.аарк.) і Л.М.Бренерр (7 робітт, 5,7 др..арк.). У вересні 1974
1
р.
було уттворено окрему кафедруу політи
ичної еккономії (завідуюч
чий –
В.І.Вибррик) у склладі 5 штаатних викладачів і 3 – на ум
мовах погоодинної оплати.
о
Ступінь кандидатта наук і доцента
д
м
мали
5 оссіб. У 19777 р. видаавництво “Вища
школа” опублікув
о
вало мон
нографію В.І.Вибр
рика і Б.Л
Л. Дратвеера “Екон
номічні
зв'язки колгоспів
к
в в розви
инутому соціалісти
с
ичному суспільств
с
ві”. За пеерші 6
років ви
ийшло 50 публікац
цій (у т.ч
ч. 1 монографія, 3 брошури
и, 9 навч
чальнометодичн
них посіібників), 6 статеей у між
жвідомчом
му збірн
нику “Во
опросы
политичееской эккономии”.. Кафедрра підтри
имувала тісні науукові зв'яязки з
Інституттом еконооміки АН УРСР, каафедрами
и політичн
ної економії Київського і
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Одеськкого унііверситеттів, Київського інженерно
і
о-будівелльного ін
нституту,,
Вищоїї партійноої школи при ЦК КПУ, По
олтавськогго інженеерно-будіівельногоо
інститтуту,
Кіровогррадськогоо
інституту
сільсьькогоспод
дарськогоо
машин
нобудуван
ння. Із 1978
1
р. штатним
м працівн
ником каафедри (д
до цьогоо
працю
ював погоодинно) став
с
колишній рекктор вузуу Ф.Г.Овччаренко, із
і 1979 –
кандид
дат еконоомічних наук,
н
доц
цент, Геро
ой Радянсського Сооюзу, засслужений
й
праціввник вищ
щої школи
и Казахсьької РСР В.Ю.Брееусов. Моолоде поп
повненняя
колекттиву склаали В.Л.Свічкарьовва, В.Б.Ал
льошин, О.Є.Шевч
О
ченко, Б.С
С.Дегтяр.
Навчалльно-методичним кабінетом
м завідуввала Н.Є.О
Остапенкоо.
К
Кафедра
ф
філософії
і науковоого комун
нізму утвворена 19974 р. у результатіі
виділеення із кафедри
к
п
політекон
номії виккладачів наукового
н
о комуніззму, а ізз
кафедрри історрії КПРС
С – виккладачів філософіії, наукоового атееїзму таа
маркси
истсько-лленінської етики. Спочатку
у тут булло 10 ви
икладачів, у т.ч 6
доценттів і канд
дидатів нааук. Згодоом – 16 ви
икладачівв. Серед н
них були кавалери
и
орденаа “Знак пошани
и” Г.Т.Лоогвиненко
о, медаллі “За д
доблесну працю””
Б.С.Сааламов, Е.А.Мако
Е
гон, В.М
М.Чикін. Ці
Ц виклаадачі, як і Н.О.То
олмачова,,
Ю.М.С
Сафроновв, П.А.Таарасенко, мали мо
онографії,, статті у збірникках, котріі
вийшлли в світ у Лен
нінграді, Львові, Києві, Орджонік
О
кідзе, Во
олгограді,,
Дніпроопетровсььку і Кірровограді, тези ви
иступів. Спочатку
С
матеріал
льна базаа
кафедрри була слабкою.
с
Вона нее мала оккремої кім
мнати. Н
Невдовзі уперше
у
в
інститтуті був створений спецііалізовани
ий читалльний заал для вивчення
в
я
суспілльних науук. 1979 р. кафеедрі видіілено при
иміщенняя для наавчально-методи
ичного каабінету. У 1980 р. кафедрою
к
ю завідуваав доцентт Б.С.Салаамов.
Н початкку 70-х роках
На
р
каф
федрою педагогікки і психхології заавідувалаа
В.Г.Бооброва. Тут
Т дослід
джувалиссь 2 теми
и за кооррдинаційн
ним план
ном АПН
Н
СРСР і 2 – каф
федральн
них. У 19972 р. на базі цієї кафедри
и було сттворено 2
нових структуурних під
дрозділи вузу. Тр
ривалий час кафеедрою пеедагогіки
и
завідували І.І. Пенський
й, В.Л.Ом
меляненкко. Її виккладачі ввивчали проблеми
п
и
індивідуальногго підход
ду до уч
чнів, як засобу підвищен
п
ння активвізації їхх
пізнаввальної діяльності
д
і, та роб
боту комссомольськкої орган
нізації у школі з
підвищ
щення пізнавальн
п
ної акти
ивності учнів старших
с
класів (доцентт
А.Я.Роозенберг)). За п’яттирічку було
б
опуб
блікованоо 105 роб
біт обсяггом 103,55
др.аркк. У 19800 р. на каафедрі пррацювало 8 чоловіік (завідууючий – кандидатт
педагоогічних нааук Д.Ю.Стельмуххов).
1 вересняя 1972 р. утвоорено каафедру психологгії (завід
дуюча –
В.Д.Ан
нтоненкоо). З 1973 по 1980 рр. нею завідувалли доцентти Н.О.Го
оловань і
Б.Й.Сн
нопик. За 1972–11980 рр. викладаачі опубллікували 48 робітт, у т.ч.
Н.О.Гооловань – 15, Г.В.Дьяконов – 8. Діяяли психологічні гуртки “З
Загадковіі
явищаа в психіці люди
ини” для студенттів-узбеківв (філфаак) і “Пссихологіяя
спілкуування (м
музично-п
педагогічн
ний і анггломовни
ий факулььтети). У 1979 р..
кафедрра
отримала
приміщеення
і
лаборааторію
з
телеевізором,,
відеом
магнітофооном,
кодосккопом,
компллекаційни
им
апаратом,
а
,
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мнемотахістоскоп
пом, апааратом для вим
мірюванн
ня швид
дкості реакції,
р
периметрром, оком
мірними лінійками
и, вертуш
шками, прроекційни
им апараттом. У
1972–19880 рр. Т.О.Блюмін
на, Т.Д.Гора, Б.Й.Снопик, О.М.Зайц
цев входи
или до
експертн
ної коміссії облассної проокуратори
и. Брали
и участь у проп
паганді
психологгічних знань Т.І.Пашукова, В.С.Хом
мик.
Із 1970 р. каафедрою іноземни
их мов завідує Д.А.Євгенеенко. Про
отягом
першого десятирііччя член
ни кафедрри опубліккували 6 навчальн
них посібників і
35 статей
й. Б.В.Куучинський
й і Т.Д.Зееленко заахистили кандидаттські дисеертації.
За 25 рооків науково-досліідної роб
боти доцеент А.А.К
Кернер мав 29 нау
укових
праць. 24 публікаації було в доробкку доцентта М.Л.С
Снєгірьовоої. Крім них
н до
складу кафедри
к
у 1980 р.
р входилли М.М.К
Коваль, В.М.Шай,
В
, Л.Г.Кри
иворук,
О.Ф.Калашник, С.М.
С
Меттельова, Л.М. Куззнецова, Л.Г.Метаа, Л.В.Кр
рутова,
Т.М.Бихова, О.М
М. та О.І. Білоуси, М.М. Мо
оскаленкоо. Кафедрра запрош
шувала
для конссультацій і читанн
ня лекцій відомих учених з Інститутту мовозн
навства
АН СРС
СР, Ленін
нградськоого держп
педінститтуту ім.О.І.Герцен
на, інших
х вузів.
Діяли каабінет інооземних мов і наавчальна лаборатоорія. Виклладачі каафедри
разом ізз студенттами бралли активн
ну участьь у будіввництві н
нового ко
орпусу
інститутуу.
Знач
чну робооту з форрмуванняя фізично
ої культурри студентів провводила
кафедра фізичногго виховаання (завіідуючий – доцентт М.М.Балан). У 1980
1
р.
тут прац
цювало 7 осіб (ш
штатних)). Курси медсестеер було перетвор
рено в
кафедру медсестеер (згодом
м – цивілььної оборони).
Спррияло поккращенню
ю роботи
и бібліотееки введеення в експлуатац
цію 7поверховвого корп
пусу. У 1979 р. діяло
д
3 читальних
ч
х зали наа 240 міссць і 4
абоненти
и (у всіх навчальн
них корпуусах і гур
ртожитку)). Було віідкрито кімнату
к
каталогівв, придб
бано новві меблі та облааднання. За рік проведеено 76
конферен
нцій, диспутів, обговорен
о
нь книг, усних журналівв, вечорівв, 230
книжковво-ілюстративних і операативних виставок,, відкриттих перееглядів
літературри, здійсн
нено 248140 відвід
дань. 198
80 р. у бібліотеці нарахову
увалось
420 тис. примірни
иків книг.. Її послуггами кори
истувалиссь 5200 чи
итачів.
Чергових твворчих успіхів
ьний анссамбль
у
д
досяг
нар
родний танцювал
т
р він 10 днів гасттролювавв у Белгрраді, Смед
дерово, Чагаку,
Ч
“Юність”. 1973 р.
Югославіяя). Тут було
б
даноо 7 конц
цертів, у т.ч. 2
Крагуєвааці, Сопооткові (Ю
позаплан
нових. Відбулася зустріч
з
ізз студенттами Белгградськогго універсситету.
У липніі 1974 р.
р за путтівками бюро
б
мол
лодіжногоо туризм
му “Супу
утник”,
“Юність” перебуввала на Кіпрі.
К
Стууденти всттигли датти лише ттри концеерти до
початку трагічни
их подій (острів запалав у збройн
ному проотиборствві двох
ціональни
их общи
ин). Кол
лектив отримав Грамоту
у ЦК
територіально-нац
римку,
ВЛКСМ,, у якій, зокрема,, говориллося: “За мужністть, стійкіссть і витр
виявленіі під час воєнних дій на Кііпрі”. Учасник анссамблю, ввипускни
ик вузу
(тепер – журналліст) В. Піньковсь
П
ький згад
дує поїзд
дку “Юн
ності” у складі
делегаціїї ЦК ВЛК
КСМ на береги Нілу:
Н
“У програмі П’ятого тижня дружби
д
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єгипеттської і раадянськоїї молоді танцюрис
т
сти дали півтора
п
деесятка кон
нцертів у
Каїрі, Олексан
ндрії, Суееці, Луксорі і, навіть, на одній з найвищих
х у світіі
нській грееблі. А в липні–серпні 197
75 року кіровограадських студентів
с
в
Асуан
гостин
нно зустррічали наа угорськкій землі в молод
діжних кллубах Бу
удапешту,,
Дебрец
цена, між
жнародноому таборрі на озер
рі Балатон. Запам’ятався концерт
к
у
Лісабооні 1976 року,
р
коли
и 60-тисячна глядаацька ауд
диторія у 335-градуссну спекуу
аплодуувала стооячи викоонавцям українсько
у
ого “Гопаака”. Післля концер
рту дехтоо
з при
искіпливи
их господ
дарів за кулісам
ми сцени
и допитуввалися і бажали
и
впевни
итися, чи
и немає якихось
я
т
таємних
механізмі
м
ів на ноггах танцю
юристів з
Інгулуу – їм нее вірилосся, що людське
л
тіло
т
здаттне на таакі трюки
и!”. Тодіі
виконуувалась і пісня “Авванте, кам
маради!” португалльською м
мовою.
Заа творчіі успіхи
и колекттив був нагород
джений рреспублікканською
ю
танцю
ювальною премією ім. М. Островсько
О
ого. Сюж
жети йогоо виступівв бралисяя
у багаттому украаїнськомуу фольклоорі, зберіггаючи те краще, щ
що увібравв за свою
ю
багатоовікову іссторію наародний танець.
т
У 1978 р. “Юність”” займає І місце у
змаган
ннях танц
цювальни
их ансам
мблів, анссамблів пісні
п
і таанцю Уккраїни таа
Молдаавії в Киш
шиневі, оттримавши
и спеціал
льний дип
плом за крращу посттановку і
виконаання танц
цю “Гопаак” та Поч
чесну граамоту ЦК
К ЛКСМ М
Молдавії за творчіі
успіхи
и і активн
не культуурне обслууговування сільсьького насеелення. Того
Т
рокуу
ансамб
бль дав кіілька концертів і в Федераттивній Ресспубліці Н
Німеччин
ні.
Заа досягнууті успіхи
и в розвиттку хорео
ографічноого мистец
цтва колеектив бувв
нагорооджений Грамотоою Прези
идії Верховної Ради
Р
УРС
СР. Як писав у
“Кіроввоградськкій правд
ді” заслуж
жений пр
рацівник культури
и УРСР, керівникк
народн
ного сам
модіяльноого ансаамблю танцю
т
“
“Юність”
Васильь Босий:
“Закін
нчуючи ін
нститут, випускни
ики продо
овжують традиціїї “Юностті”, де нее
простоо навчились мисттецтву хоореографіії, а здоб
були навички кер
рівництваа
самодііяльними колективвами. Ми
и пишаєм
мось своїм
ми виховаанцями: Віктором
В
м
Марущ
щаком (м
м.Новоукрраїнка), Миколою
М
Теруном
м (м. Кри
ивий Ріг), Олегом
м
Пічкурренком (ЗЗнам’янсьький р-н, с. Суботц
ці), Зоєю Козициною (смт Петрове),
П
,
Степан
ном Ки
ир’юком, Миколоою Маєєтним та
т
Тетян
ною Пл
лахотною
ю
(м. Оллександріяя)”. Цьом
му сприялло те, що
о разом з інституттським дипломом
д
м
учасни
ики колеективу одержувал
о
ли посвіідчення керівникків танцю
ювальнихх
колекттивів. 19880 р. ансаамбль узяяв участь у культуурній прогграмі “Ол
лімпіади-80” у Москві, у святі піісні і танц
цю прибаалтійських республлік “Гауд
деамус” у
Ризі. У часи засстою “Юність” зрообила вел
ликий внеесок у збеереженняя етнічноїї
самобуутності українсько
у
ого й інш
ших наро
одів черезз пропагаанду фол
льклорноїї
спадщ
щини. Це засвідчує
з
є і той прриклад, що
щ до 110-річниці з дня нар
родженняя
В.І. Лееніна готтувалась нова проограма “Ц
Цвіт пап
пороті” н
на теми народних
н
х
купалььських піссень.
В
Великою
популярн
ністю корристували
ися висттупи самоодіяльноїї хоровоїї
капели
и. У 19770 р. вон
на отрим
мала золо
оту медааль на рреспублікаанськомуу
фестиввалі сам
модіяльноого мисттецтва, присвячееному 1000-річчю з дняя
50

І
Історія
КДП
ПУ ім. В. Вин
нниченка

народження В.І.Л
Леніна. Цього
Ц
ж року
р
капелі присвооєно зван
ння народ
дної. У
1972 р. колекти
ив очолю
ює виклаадач муззично-пед
дагогічноого факу
ультету
В.І. Волоовенко, а капела стала переможц
п
цем на фестивалі
ф
самодіяльного
мистецтвва, присвяяченому 50-річчю
5
СРСР.
Багаато роківв плідноо працюввав студентський театр іінституту
у. Цей
самобутн
ній колекктив, щоріічно ставав лауреаатом облаасних театтральних
х весен.
Театру було пррисвоєно звання народного. Очоллював його випу
ускник
філологічного факультетуу 1976 р.
р В.Д. Дейнекін.
Д
Молоди
ий колекктив –
вокальноо-інструм
ментальни
ий ансамб
бль “Степ
півчанка”” отримавв золоту медаль
м
на респуубліканськкому фесттивалі, прриурочено
ому 50-рііччю СРС
СР. У 1976
6 р. він
став лаурреатом республік
р
канськогоо свята ко
омсомолььсько-моллодіжної пісні
п
у
Миколаєєві. Великкою попуулярністю
ю користу
увалися камерний
к
хор, дух
ховий і
естрадни
ий оркесттри. У кон
нцерті, присвячен
ному 50-рріччю КДП
ПІ, 1.10.1
1980 р.
узяли уч
часть хор музично--педагогіч
чного факкультету (художній керівни
ик – ст.
викладач
ч кафедри
и хоровогго диригуввання Б. Притула)
П
і народна хорова капела
інститутуу у супрооводі ансаамблю бааяністів (д
диригент – В. Волловенко), окремі
співаки. Режисероом концеррту був І. Заруба.
Щоррічно студентсь
с
ький кллуб про
оводив фестивалль худо
ожньої
самодіялльності, який роозпочинаввся з оггляду пррограми кожної групи.
Відбуваллася серіія вечоріів “На студентсь
с
ькій орбііті”, де п
першокур
рсники
знайомиллись із тррадиціями
и вузу, наародними колективвами. У 1979 р. ро
озпочав
роботу дискоклуб
д
б.
Важ
жливу роботу з виховання
в
я почутття відповвідальностті і любові до
гуманноїї професіії учителяя проводи
или педаггогічний клуб і кллуб вожаатих. У
1973 р.. створеено клуб
б “Макааренковец
ць”, який узяв шефство
о над
важковихховувани
ими дітьм
ми, що перебувал
п
ли на об
бліку в д
дитячій кімнаті
к
міліції. Спільно
С
ізз працівн
никами мііліції було проведеено 13 реейдів, вияявивши
7 непрац
цюючих підлітківв, які злловживали
и алкогольними напоями.. Клуб
“Глобус”” готуваав вечори із заррубіжним
ми гостяями, вів листуваання з
болгарсьькими стуудентами
и, провод
див зустр
річі із ви
икладачам
ми, які бу
ули за
кордоном
м. Майбуутні учи
ителі шеф
фствували
и над пііонерськи
ими коміттетами
будинкоууправліньь, госпііталем інвалідів
і
Великоої Вітчи
изняної війни,
колгоспоом ім. Т..Г. Шевчеенка. Стууденти бу
ули слухачами ци
иклу лекц
цій “У
світлі пррекрасногго”, які організоввували наукові
н
працівники
и Ермітаажу. У
третьомуу трудоввому сем
местрі пррацювали будівелььні загон
ни “Елекктрон”,
ім. Джун
нковської, ім. В. Дикого
Д
(сеекретар комітету
к
Л
ЛКСМУ
вузу, загинув у
роки вій
йни), “Роовесник”, “Старт”,, “Камерттон” та ін.
і Головвний спеціаліст
ВАТ “Кіровоград
дагропроеект” К. Тимофєєв
Т
згадує, як
я під чаас навчан
ння на
фізматі у складі загону “Корчагінець” (ком
мандир – Є. Хром
мочкін) будував
житло в м. Ураї Хантиманс
Х
сійськогоо націонал
льного оккругу, зарробивши за
з літні
канікули
и 600 крб.. (при міссячній сти
ипендії 40
0 крб.). А розповід
даючи про
о свого
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куратоора акад
демгрупи,, С. Алєєксєєву, колишніій студеент, відззначає їїї
пріори
итет у зап
початкуваанні в навч
чальному
у закладі програму
п
ування дляя ЕОМ.
П
Проблеми
молоді знаходи
илися під
д контроолем ком
мітету ко
омсомолуу
інститтуту. У 1971 р. комсоргоом вузу обрано І.Д.Косттенка, у 1975 –
В.І. Пааладька, у 1977 – Л.В.К
Куценка. Із 19700 по 19979 рр. кількістьь
комсом
мольців зросла
з
ізз 1602 доо 2720 чо
оловік. У 1978 р.. статус комітетів
к
в
отримали ком
мсомольсьькі бюроо філологічного і фізико-матем
матичногоо
факулььтетів, дее було більше 5000 комсом
мольців. Активістти брали участь у
всесою
юзному поході
п
м
місцями
революційної, боойової і трудово
ої слави,,
написаанні історрії комсоомольськоої організзації інсти
итуту, ви
иховних заходах
з
у
гуртож
житках. Комсомол
К
льці орган
нізовували
и суботни
ики до юввілейних дат,
д циклл
лекцій
й “У світті прекрассного”, дні
д донор
ра, роботуу факулььтету гром
мадськихх
професій, обгговоренняя якостеей молод
діжних ватажків (“Розмо
ови проо
принц
циповість””), зібралли 500 кн
ниг в ходіі операції “Книга””, читали
и лекції у
школі,, брали уч
часть у Вссесоюзноому переп
писі населлення.
С
Студентсь
кий проф
фспілкови
ий коміттет забезп
печував хворих студентів
с
в
талонаами на дієтхарчу
д
ування і путівкам
ми до будинків
б
відпочин
нку і наа
санатоорно-куроортне лікуування. Молодь
М
бр
рала учассть у тури
истичних походах,,
поїздкках до Києва,
К
Л
Ленінград
да, Псковва, Новггорода, Б
Болгарії, Румунії,,
Угорщ
щини, Кіп
пру, відпоочивала в оздоровчо-спорттивному таборі ін
нституту..
Здаваллися норм
ми комплексу ГПО
О. Провод
дились ди
испути прро сучасн
ну музикуу
і джазз. У вессняному легкоатле
л
етичному
у кросі 1970
1
р. ввзяли участь 7288
студен
нтів. Відб
булися сп
партакіади на факкультетах, було оррганізован
но групи
и
спорти
ивного вд
досконалеення з футтболу.
У вузі дііяла перввинна оррганізаціяя товари
иства “Зн
нання”, яка
я
малаа
суспілльно-політтичну, пссихолого-педагогіч
чну, фізикко-матемаатичну, віійськово-патріоотичну секкції, секц
ції фізичн
ної культу
ури і споррту, літераатури і ми
истецтва.
Останн
ня у 19777 р. готуваала цикл лекцій “У
У світі пррекрасногго”, засудж
жувала зіі
шпалььт “Радянського сттудента” “масову американ
нську кулльтуру”. Тривалий
Т
й
час прравління обласноої організзації “Знання” оч
чолював ректор інституту
і
у
Ф.Г. Овчаренко
О
о (згодом
м – рекктор О.Є
Є. Полярууш). У березні 1980 р..
відзнаачила 20-рріччя шкоола молод
дого лекттора. Її бууло нагорроджено почесною
п
ю
грамоттою обкоому, а керрівника – Ф.К. Бєл
лявіна уд
достоєно почесногго званняя
заслуж
женого працівник
п
а культуури УРСР
Р. 1972 р.
р виклад
дацький профком
м
очолилла випусккниця істф
факу 50-хх років, каанд.іст.н.,, доц. О.М
М. Цигулььська.
19970–19800 рр. сталли період
дом подал
льшого розвитку
р
матеріалььної бази
и
вузу, його зрілості
з
у радяянські часи.
ч
Заа заслугги в підготовціі
високоокваліфіккованих кадрів
к
Пррезидія Верховно
В
ої Ради У
УРСР Укказом від
д
26.09.1980 р. нагороди
ила педін
нститут Почесною
П
ю Грамоттою. Її колективу
к
у
вручивв міністрр народної освіти
и УРСР М.В.
М Фом
менко під
д час ур
рочистогоо
святкуування 500-річчя вуузу. Відзн
начено то
оді було й кращихх викладач
чів КДПІІ
ім. В. Винничеенка. Зоккрема, заа багаторічну плід
дну робооту по підготовціі
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висококвваліфікованих учи
ителів Пррезидія Верховної Ради УР
РСР нагор
родила
Почесною Грамоотою завіідуючих кафедрам
ми П.М. Безтаку
Б
і А.П. Бо
ойчука,
Грамотою
ю – доцен
нта Мамоонтову Ю.М.
Ю
Званн
ня заслуж
женого пррацівникаа вищої
школи УРСР
У
булло присвоєно доценту І.З. Ковальову
К
у. 1 жовтн
ня на шп
пальтах
“Кіровогградської правди
и” ректор О. По
оляруш підвів
п
д
деякі під
дсумки
піввіковоої історіїї закладуу, зокрем
ма назваавши серред його найвідо
оміших
випускни
иків докттора біоллогічних наук, пр
рофесора А. Кули
ик, завіду
уючого
кафедрою
ю нейррохірургіїї Донец
цького медінсти
итуту В
В. Кондраатенка,
завідуюч
чого каф
федрою вищої математи
ики Київвського політехн
нічного
інститутуу, докторра фізикко-матемаатичних наук
н
Л. Дундучен
Д
нка, засту
упника
Голови Верховно
В
ої Ради УРСР
У
М. Орлик
О
(Іссаєва), Героя Радян
нського Союзу,
С
Г. Джункковську (Маркову
(
), заслуж
женого вчи
ителя ресспубліки С. Логачеевську,
народну артисткку СРСР
Р, солісттку Одесського театру
т
оп
пери і балету
Р. Сергієєнко. “Ми
и в особли
ивому одввіті перед
д Вітчизноою, – завеершував статтю
с
автор, – адже лю
юдину май
йбутньогоо виховуввати нашим студеентам-пед
дагогам
ХХІ вікуу”.
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Р
Розділ
3. У ПЕРІОД
П
Д СУС
СПІЛЬНИХ ЗМІН
(1981–1990 рр.)

Вирішенняя низки важливи
В
их пробл
лем щодоо зміцнення матееріально-техніч
чної бази
и інститууту, оргаанізаційної розбуудови йоого підро
озділів у
поперееднє десяятиріччя сприяли
с
п
подальшій
й конценттрації зусиль у наввчальній і
науковвій роботті, що доопомогло поліпшен
нню покаазників д
діяльностіі закладуу
вже наа поч. 19880-х рр.
19981 р. у вузі
в працю
ювало 2 доктори
д
(0
0,7%) і 1008 кандид
датів (37,2%) наукк
із 286 осіб виклладацькогго складуу. Ними ви
иконано науково-д
н
дослідних
х робіт заа
господ
дарськими
и угодам
ми на сум
му 36 ти
ис. крб. Через
Ч
рікк у КДПІ було 3
докторри і 111 кандидаатів наук.. Вони видали
в
2 монограафії, підр
ручник, 6
методп
посібникіів, 46 реккомендац
цій для шкіл
ш
і вузіів, 87 стаатей. 8 ви
икладачівв
стали аспірантаами, 58 підвищил
п
и кваліфіікацію. 10 студенттських ро
обіт булоо
відзнаачено дип
пломами республліканськогго конкуурсу. 14––15.09.198
82 р. заа
участю
ю Спілки
и письмен
нників УРСР
У
у педінститу
п
уті відбуулася кон
нференціяя
“Майсстер словва” до дн
ня народ
дження зеемляка, українськ
у
кого писььменникаа
Юрія Яновськоого. У її тезах
т
опуублікован
но матеріаали Микооли Жули
инського,,
заступ
пника ди
иректора Інститууту літеератури ім.Т.Г.Ш
Шевченка,, Сергіяя
Плачи
инди, землляка, писсьменникаа, кіровогградськихх науковц
ців. Черезз 10 днівв
КДПІ провів викладаць
в
ьку і студ
дентську міжвузіввську кон
нференціїї до 100-річчя українськкого проф
фесійногоо театру. Того рокку інститтут випусстив 8788
чоловіік із вищою
в
о
освітою.
Більше 99% складала успішн
ність наа
педагоогічному, фізвихховному, фізико-математи
ичному і філол
логічномуу
факулььтетах, а на музично-педагоогічному – 100%.
К
Копітка
рообота пед
дагогів сп
прияла їх відзначеенню на ззагальноссоюзномуу
piвні. У 19822 р. коллектив інституту
і
у став переможц
п
цем Всессоюзногоо
соціаллістичногоо змаганн
ня, приууроченого
о 60-річчю
ю утвореення Сою
юзу РСР,,
серед вищих педагогічн
п
них заклаадів країн
ни і був нагородж
жений пер
рехідним
м
Червон
ним прап
пором. Наа урочисттих збораах його врручив керрівництву
у закладуу
заступ
пник мінісстра нароодної освітти УРСР В.М. Куррило.
У 1983 р.
р відповвідно доо наказу Міністерства ви
ищої і середньої
с
ї
спеціаальної оссвіти булло створеено вузівську, факкультетсьькі і каф
федральніі
групи аналізу якості
я
наввчально-ввиховного
о процесуу. Вони ви
ивчали усспішністьь
студен
нтів із різних
р
ди
исциплін за результатами
и рубіжноого конттролю таа
екзамеенаційнихх сесій і розроб
бляли зах
ходи з підвищен
ння якоссті знаньь
студен
нтів, порівнювали оцінки абітурієнт
а
тів, отрим
маних на вступних
х іспитах,,
з оцінкками атесстатів. За їх даним
ми, за рік показникки успішн
ності покр
ращилисьь
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лише наа історич
чному і фізико-м
математич
чному факультета
ф
ах. У 19
983 р.
інститут підготуввав 813 фахівців,, у т.ч. 557
5
чоловік за деенною формою
навчанняя. У 1984 р. із 784 випускни
иків 488 отримали
о
и направлення на роботу,
р
у т.ч. 4444 – до шккіл (276 – до сільсьької місцеевості), 1668 – до інш
ших навч
чальновиховнихх закладіів. Ряд ізз них воллоділи дввома спеціальносттями, наввиками
громадсьької робооти. Адж
же лише в 1984 р. на факультет
ф
ті громад
дських
професій
й було зайнято
з
1720 чооловік, у гурткахх – 25588, у худ
дожній
самодіялльності – 894, у буудівельнихх загонах
х – 115, у сільгоспззагонах – 260, у
педзагон
нах – 7788 студенттів. Два студенти
и були віідрядженіі за корд
дон по
безвалюттному об
бміну дляя проход
дження виробничо
в
ої практи
ики. Того
о року
вийшов наказ про
п
ствоорення відділів
в
технічних засобіів навчання у
педагогіч
чних інсттитутах. До
Д послууг виклад
дачів і сттудентів К
КДПІ чер
рез рік
було 54 телевізорри, 8 відееомагнітоф
фонів, 4 телеустан
т
новки, 7 ттренажер
рів, 507
фільмосккопів, 55 технізовааних ауди
иторій.
У 19981 і 19833 рр., збуд
довано двва студенттських гууртожитки
и на 1280
0 місць.
У п’яти їдальнях
ї
(буфетах)) було 1844 місця.
За даними
д
м
міністерст
тва освіти
и по 30 педагогіч
п
чних інсти
итутах України
У
кіровоградський вуз
в мав кращі
к
покказники, ніж
н у сереедньому п
по респуб
бліці, з
успішноссті в 19844 і 1985 рр.,
р відсоттку канди
идатів науук у 1985 р., стажу
уванню
викладач
чів у 19844 р., забеззпеченостті студенттів місцям
ми в гурттожитках і дітей
дошкільн
ними заклладами у 1985 р. Відставали
В
и кіровогградці за п
планом ви
ипуску
фахівців у 19811–1985 рр.,
р
конкуурсом аб
бітурієнтіів, відсотком докторів,
підвищен
нням квааліфікаціїї у 1985 р., забеезпеченняям студен
нтів місц
цями у
підприєм
мствах громадськ
г
кого харрчування. У 19985 р. на факу
ультеті
громадсььких проофесій діяли шкоола моло
одого леектора (6600 студ
дентів),
відділенн
ня культм
масової роботи
р
(2260), роботи з діттьми і піідлітками (650),
спортивн
но-масовоої роботи
и (120), військово--патріотичної і об
боронно-м
масової
роботи (30), радян
нських об
брядів і ритуалів
р
(30).
(
Друггу спеціалльність оттримав
661 слуххач.
У цеей час коолектив пррацював в умовах
х реформи
и освіти, яка відбу
увалась
у державві. У “Рад
дянськомуу студентті” було заведено рубрику
р
““Реформаа в дії”.
На серп
пневих конференц
к
ціях 19885 р. об
бговорюваалися сп
пільні заввдання
професоррсько-виккладацькоого колекктиву інсттитуту і педагогіччних колеективів
шкіл, дошкільни
д
их і поозашкільн
них устаанов системи наародної освіти.
Взаємодііяли радаа вузу і колегія облуно. Ними бууло проведено наауковопрактичн
ну конфееренцію за
з участю
ю виклад
дачів інституту, сслухачів курсів
перепідгготовки учителів при педінстит
п
туті, праацівників обласн
ного і
міськрай
йонних від
дділів нарродної освіти.
На порядок денний виходять
в
питання впливу на розви
иток навч
чальновиховноїї роботи умов дем
мократизаації суспіільства, лібераліза
л
ації громаадської
думки студентів
с
, демокрратизації управлін
ння інститутськихх структтур. У
1986 р. КДПІ
К
закіінчили 8554 особи,, прийнятто на І куурс 810 сттудентів очної
о
і
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342 – заочноїї форм навчанняя. 29 вер
ресня раада інсти
итуту об
бговорилаа
проблееми покрращення підготовк
п
и спеціал
лістів дляя загальнооосвітніх закладів..
Говори
илося, що
щ випусскники слабко
с
во
олодіють передоввими меттодами і
формаами роботти, недосттатньо гоотові до організато
о
орської і ввиховної роботи з
учнями та баттьками. Погіршил
П
ась успіш
шність (997,3% – очний і 81,2% –
заочни
ий відділли). У реезультаті недостаттніх зв’яззків кафеедр зі школами і
провед
дення профорієнтаційної роботи
р
ко
онкурс зн
низився уудвічі на філфаці,,
факулььтеті інозземних моов, майжее відсутніій він бувв на фізикко-матемаатичномуу
факулььтеті прротягом багатьохх років. План прийомуу на факультет
ф
т
майбуутнього учителя
у
не викоонувався. Повільн
но впровваджували
ись новіі
активн
ні методи
и навчанн
ня, які сп
понукали до творч
чого мисслення, не завжди
и
відповвідав вимогам перебудов
п
ви вищо
ої школи
и рівеньь методо
ологічноїї
світогллядної спрямован
ності баггатьох заанять. Наавчально--матеріальна базаа
вважаллась невіідповідноою вимоггам горбаачовської перебуд
дови на більшості
б
і
кафедрр.
Заа підсумками І півріччя
п
1987 р. успішніссть склалла 95,2%,, якісний
й
показн
ник – 45,6%, 234 студенти
и отримал
ли на іспи
итах лиш
ше “відмінно”. Заа
умов перебудоови навчаального процесу
п
майже всі показн
ники пор
рівняно з
поперееднім рооком поогіршилиссь. Радаа інститууту приймала заходи
з
з
підвищ
щення віідповідалььності факультеті
ф
ів і кафедр за яякісну піідготовкуу
вчителля, за форрмування його ідей
йно-мораальних яккостей, ідеейно-поліітичного,,
психоллого-педаагогічногоо, фаховвого рівн
ня. Реком
мендуваллось оргаанізувати
и
щоден
нну робооту зі студентам
с
ми, які схильні відставати у навчанні,
н
,
підтри
имувати тісні
т
зв’яязки з їхн
німи батььками, заалучати д
до цього процесуу
громад
дські оргганізації, забезпеч
чити дотр
римання в навчалльних ауд
диторіях,,
кабінеетах, лаб
бораторіяях належ
жних саанітарно-гігієнічни
их умовв праці,,
забезп
печити наавчальні кабінети
и дидакти
ичними матеріала
м
ами, літеературою,,
картоттеками. Констатув
К
вались обм
маль взаєємовідвідууваних заанять на кафедрах
к
х
педагоогіки і філлософії, недостатн
н
ня робота завідуюч
чих кафед
драми з молодими
м
и
виклад
дачами. Позитивн
П
ними прикладами серед завкафедраами були Безтака,,
Манжуул, Зелеенко. Поосилюєтьсся україїнський націоналльний ко
омпонентт
навчалльної роб
боти. Роззширюєтьься або вводиться
в
я вивчен
ння історії УРСР,,
історіїї українсської моови і літтератури,, історич
чної тем
ми в укр
раїнській
й
літераттурі.
19987–19888 рр. 107 студентівв працюввали у буд
дівельнихх загонах
х, 585 – у
сільгоспзагонахх, 393 – у педагоогічних загонах.
з
Сотні маайбутніх учителівв
пройш
шли піон
нерську практику,
п
, отримаали перш
ший педаагогічний
й досвід..
Педагоогічний і фізико--математи
ичний фаакультети
и вивчалли досвід
д кращихх
учителлів із меттою поліпшення підготоввки студеентів до рроботи в школах.
Великку роль у цьомуу процессі відігравала ін
нститутськка кімнаата-музей
й
В.О.Суухомлинсського. У кінці 800-х років проводиллися дисккусії, обговоренняя
шляхівв форм
мування вільної всебічн
но розввиненої особисттості, їїї
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індивідуального розвитку. Розширрювалась участь студентів
с
у роботті ради
інститутуу, проф
фспілкови
их орган
нізаціях факульттетів, прриймальн
ної та
стипендііальної коомісій. Пеевне колоо питань (розподілл стипенд
дії, посел
лення у
гуртожиттках, оррганізаціяя трудоввої діялььності) вирішувал
в
лись тіл
льки з
представвниками студентсських оргганізацій.. Провод
дилось ан
нкетуванн
ня для
досконаллого вивч
чення думки студ
дентів про якість викладан
ння навчаальних
дисципліін. Облад
днувалисяя нові каабінети, оформлял
о
ися класи
и персонаальних
комп’юттерів.
У першій
п
пооловині 80-х
8
роківв низький
й показни
ик виклад
дачів із ученим
у
ступенем
м залишаався на музично--педагогіч
чному факультеті
ф
і, на каф
федрах
фізичногго виховаання, теоррії та меттодики по
очатковоїї освіти. П
Причини цього,
зокрема, вбачалисся у відсуутності в УРСР асп
пірантури
и з музичн
них дисци
иплін і
обмежен
ної кількоості місцьь в аспіраантурі зі спорту і фізичногго виховаання. У
другій половині
п
80-х рокків низьккий відсо
оток наукковців буув на каф
федрах
загальноого мовоззнавства, практичн
ного курссу російсської мовви та інозземних
мов. З метою
м
поокращенн
ня ситуац
ції у ціло
ому по вуузу в 1981–1985 рр. до
аспірантуури було направлеено 45 осііб, діяли 2 семінарри з метою
ю підгото
овки до
кандидаттських ісп
питів з філософії
ф
т інозем
та
мної мови
и. За цей час 3 виккладачі
захистилли докторрські і 43
4 – кан
ндидатськкі дисерттації. Пеершим у КДПІ
доктором
м історич
чних науук став доцент істфаку
і
П
П.Д.Верещ
щагін. Щороку
Щ
проводиллися зборри молодих викладачів, яки
им довод
дились нааукові заввдання.
Усі факкультети і більшіість кафеедр очол
лювали працівник
п
ки з уч
ченими
ступеням
ми канди
идатів, а також доокторів наук.
н
В інституті
і
на усі керівні
к
посади було
б
підібрано каадровий резерв.
р
Із ним сисстематичн
но провод
дилися
заходи: залученн
ня до підготовк
п
ки питан
нь на заасіданняхх кафедр
р, рад
факультеетів та інститутту, викон
нання об
бов’язків у перііод відсу
утності
посадовоої особи. У 1989 р. в асп
пірантурах
х вузів і НДІ С
СРСР наввчалося
близько 50 виклад
дачів вузуу. За наукковим поттенціалом
м КДПІ п
посідав чеетверте
місце сееред 30 педагогіічних інсститутів Радянськкої Украаїни. Пол
ловина
викладач
чів мала учений
у
сттупінь чи звання.
У 1982 р. в інститутіі діяли прроблемніі наукові лаборатоорії АПН
Н СРСР
“Основи
и теорії таа методикки діяльноості комсомольськкої організації з ро
озвитку
пізнавалььної акттивності старшоклласників”” (керівн
ник – дооцент каафедри
педагогікки А.Я.Розенберг)), НДІ мовознавсттва АН УРСР
У
“С
Системний
й опис
семантикки” (докттор філоллогічних наук Ж..П.Соколоовська), Н
НДІ педаагогіки
УРСР “Т
Трудове вихованняя та профоорієнтаціія учнів заагальнооссвітньої школи”
ш
(доцент І.Г.Ткачен
І
нко).
Серед найвід
доміших видань працівни
иків вузу першої половини
и 80-х
років були
б
“Очерки истории
и
Кировогградской областн
ной парттийной
организаации” (за участю викладач
чів кафед
дри історіії КПРС), тексти лекцій
В.М.Бобочка “Лін
нійні інтеегральні рівняння”,
р
, навчальн
но-методичний по
осібник
В.І. Вибррика і Л.М
М. Бренерра “Еконоомічна тео
орія у куррсі суспілльствознаввства”,
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учбови
ий
поосібник
А.Я.Роозенбергаа
“Пи
ионерскаяя
оргаанизация,,
общесственностть, семья””, “Під зоррею Жовттня” (Зелленко Т.Д
Д., Євгенен
нко Д.А.,,
Кучин
нський Б.В., Білоуус О.М, німецько
ою мовою
ю), “Творрче використанняя
педагоогічних ід
дей В.О.С
Сухомлин
нського у комуністтичному вихованн
ні учнів”,,
навчалльний поосібник “Викорис
“
стання ху
удожньої літератуури у ви
икладанніі
суспілльствознаввства” (Д
Дратвер Б.Л.,
Б
Пол
ляруш О.Є
Є.), “Вивччення укр
раїнськоїї
мови у 8 клаасі шкіл з росій
йською мовою
м
н
навчання”
” (Горпин
нич В.О.,,
Горпи
инич Н.Г..), “Приб
ближенны
ые вычисл
ления в школьноом курсе физики””
(Прайссман Н.Я
Я., Демкоович В.П
П.), “Введ
дение в квантовуую теори
ию поля””
(Кушн
ніренко О.Н.),
О
“М
Методичесские реко
омендаци
ии по совершенсттвованию
ю
препод
давания педагоги
ики в педагогичесских учи
илищах в свете реформы
ы
школы
ы” (Розен
нберг А..Я.), “Грозные веерсты” (І.Т.Артем
менко). За
З 1981––
1985 рр.
р вийшлло 1040 рообіт, загалльним обссягом 12441 др.арк..
19986 р. у брошуррі “Екон
номічне навчання
н
та худоожня літтература””
(Кіроввоград) доценти
д
Б
Б.Л.Дратв
вер і О.Є
Є.Поляруш
ш підкреслили ваажливістьь
економ
мічної освіти
о
п
працівник
ів, переедусім молоді,
м
д
для прискоренняя
соціалльно-екон
номічногоо розвиттку СРС
СР, розккрили м
місце ху
удожньоїї
літераттури у цььому проц
цесі. Досллідно-експ
перименттальна роб
бота по темі: “Ідеїї
формуування всебічно
в
розвинуттої особистості у педагоогічній спадщині
с
і
В.О.Суухомлинсського таа їх втіллення у шкільну
ш
практикуу” провод
дилася у
Павли
иській СШ
Ш ім.В.О
О.Сухомли
инського, Богданіввській СШ
Ш ім.В.І. Леніна,,
Созонівській СШ Кіровооградськоого район
ну, кіровооградських СШ № 3,19 і 22,,
базови
их школаах інститтуту. Вп
перше в історії радянсько
р
ого мово
ознавстваа
професор В.О.Г
Горпинич
ч у журн
налі “Руссский язы
ык и литеература в среднихх
учебны
ых завед
дениях УССР” сформул
лював оссновні п
правила передачіі
україн
нських топонімів росій
йською мовою. Схвалььні від
дгуки у
респуб
бліканськкій пресі отримали
и монографії Г.Д.К
Клочека “Душа моя
м сонцяя
намріяяла”. Поетика “Сонячних кларнетів”
к
” Павла Тичини”.
Т
У 1989 р. вийшли
и
його “У
“ світлі вічних критеріїв”
к
” і “Поеттика Бори
иса Олійника”. Заавершеноо
роботуу з господарс
г
ської теми “Р
Рентгеносспектралььні досл
лідженняя
особли
ивостей хімічного
х
о стану аттомів у тонких
т
пллівках наапівпровід
дниковихх
з’єднаань” спілььно з Інсттитутом неорганіч
н
чної хімії АН СРС
СР (Новоссибірськ)..
У 19990 р. ви
ийшла моонографіяя “Метод
дика пси
иходіагноостики в учбово-виховн
ному прооцесі” (Л
Лушин П.В.,
П
Гріш
шин В.В.), яка даавала мо
ожливістьь
здійсн
нити діаггностику типологгічних таа характеерологічн
них особ
бливостей
й
школяярів, розввитку пси
ихічних процесів,
п
уваги, мііжособисттісних від
дносин у
класі. У 1989 р.
р викладаачами булло опублііковано 5000 науковвих працьь, у т.ч. 5
моногррафій, 6 навчальни
н
их посібн
ників, під
дручник, а в 1990 рр. відповіідно, 551,,
5, 5, 0. В інститтуті працю
ювали авттори підр
ручників для
д педуччилищ, по
осібниківв
для шкіл
ш
проф
фесори В..Г.Бурдіян
н, О.Є.По
оляруш, В.С.Язлоовецький, доценти
и
В.Є.Паанченко, І.З.Ковалльов, Н.О..Голованьь та інші.
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Творри уродж
женця крраю Д.Бєєдного, які
я виход
дили, кррім радян
нських,
французьькою, нім
мецькою,, англійсською, ісспанською
ю, польсьькою, чеською,
болгарсьькою, швведською, корейсьькою мо
овами, прроаналізуували учаасники
науково--теоретич
чної кон
нференції,, присвяяченої його
й
стооріччю з дня
народження, коттра відбуулася у КДПІ
К
в 1983 р. До под
дібного ювілею
ю
С.М. Кіррова провведено конференц
к
цію у 1986 р., співорган
нізатором
м, якої
виступивв інституут. Через рік Кіроввоград і с.Рівне
с
прриймали гостей, у т.ч. з
Грузії і Білорусіїї, на конф
ференції до 90-річ
ччя письм
менника І.К.Мики
итенка.
Того ж року
р
відб
булася коонференц
ція “Ідеї формуван
ф
ння громаадсько-акктивної
особи у педагоггічній сп
падщині В.О.Сух
хомлинськкого”. К
Кіровоград
дський
інститут у серед
дині 80-х років сттав місцеем провед
дення рееспублікан
нських
науково--практичн
ної конфееренції “Р
Російськаа мова – мова між
жнаціонального
спілкуваання, друж
жби і спіівробітни
ицтва народів СРС
СР”, олімп
піади СН
НТП-86
“Російсьька мова і літерратура в націонаальній школі”,
ш
н
наради-семінару
проректоорів з НД
ДР педвуззів. Інсти
итут видавв “Тезисы
ы научноой конфер
ренции
“Исследоования молодых
м
ученых – в практику
п
работы вуза, школы,
ш
производ
дства”, сп
пільно з Інститутоом фізики
и АН УР
РСР провіів міжвуззівську
конферен
нцію із проблеми
п
“Квантовва електр
роніка”, а з Інституутом археології
АН УРС
СР – Перш
шу Правоб
бережну конфереенцію з іссторичногго краєзнаавства.
У 1989 р.
р на базі вузу оргаанізованоо конфереенції “Соц
ціологічн
ні дослідж
ження і
соціальн
ні техноллогії” (рреспублікканська) і “Удосконален
ння навч
чальновиховногго процессу у світллі рішеньь Всесоюззного з'їзд
ду праціввників наародної
освіти”. А черезз рік вуузівчани зустрічали учассників рееспублікаанської
конферен
нції,
присвячееної
1
150-річчю
ю
від
дня
народ
дження
М.Л.Кроопивницьккого.
Радаа з наукково-досллідницькоої роботи
и студен
нтів, реккторат, наукова
н
частина та
т студпррофком роозглядали
и участь студентів
с
у цій діяяльності як
я один
із найбілльш резулльтативни
их шляхівв підвищеення якоссті підготтовки май
йбутніх
спеціалісстів. Щорроку зросттав відсотток їх учаасті у НД
ДР (1981 рр. – 74%, 1982 –
83%, 19983–1984 – по 95%).
9
Наа кожном
му факулльтеті таа інститу
утських
кафедрахх були оф
формлені стенди з науково
о-дослідни
ицької рооботи студ
дентів.
До білеттів іспитіів для сттудентів усіх факкультетів уведено третє пи
итання
“Конкреттні метод
дики досллідження уваги ми
ислення, видів,
в
тип
пів пам'ятті”. Це
дозволилло створи
ити у майбутньоого вчитееля устан
новку наа обов'язкковість
оволодін
ння метод
дами науукового досліджен
д
ння. 19855 р. учассть у гур
ртковій
роботі бррало 25655 студенттів. Крім цього
ц
вон
ни писали
и рефератти із сусп
пільних
і психолого-педаагогічнихх наук, збирали фольклоорний і археоло
огічний
матеріалл, уточнялли екземп
пляри рослинного
о і тварин
нного свііту, занессені до
Червоноїї книги, виготовля
в
яли шкілььне облад
днання у конструккторських
х бюро.
Щорічноо в інститтуті провводилась Олімпіад
да “Студеент і наууково-техн
нічний
прогрес””.
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У 1987 р. діяло 1900 студенттських гур
ртків і прроблемни
их груп. Професор
П
р
Ж.П.С
Соколовсьька керуувала лаб
бораторієєю загального мовознавсттва. Тутт
студен
нти працю
ювали з ідеографі
і
ічним сло
овником. На базі ккафедр наукового
н
о
комун
нізму, пед
дагогіки і психолоогії під керівництв
к
вом доцеента Ю.П
П.Сурмінаа
створеено лаборраторію соціологіч
чних досл
ліджень проблем
п
ввихованняя. На базіі
інститтуту булоо проведеено студеентську регіональ
р
ьну міжвуузівську науково-практи
ичну конф
ференцію
ю “Ідеї форрмуванняя громадссько-активвної особ
бистості у
педагоогічній сп
падщині В.О.Сухоомлинськкого і їх запровад
дження в умовахх
реформи загалььноосвітн
ньої і проф
фесійної школи”. Доцент
Д
Н
Н.М.Бокій
й разом ізз
студен
нтами істторичногоо факульттету під керівниц
цтвом Інсституту археологіїї
АН УР
РСР проттягом баггатьох років вела археологічні досллідження пам’ятокк
скіфсьького часу – ґррунтовогоо білогру
удівсько-сскіфськогго могил
льника і
світловодськогоо некроп
поля. Їх результтати дали
и можли
ивість по
о-новомуу
оцінитти деякі проблем
ми культтурно-еко
ономічного розви
итку та етнічноїї
ситуац
ції на Праавобереж
жжі Дніпрра у ранньозалізнуу добу. Ін
нститут археологіїї
АН УРСР
У
на базі КДП
ПІ провівв загальн
носоюзний семінаар “Кіммеерійці таа
скіфи””. У 1989 р. в наукково-досллідній роб
боті бралоо участь 94% студ
дентів, 144
осіб отримали
о
дипломи
и і грам
моти респ
публікансського коонкурсу наукових
н
х
робіт. Збільшиввся набір студентівв на істор
ричний фаакультет д
до 150-и чоловік.
Н поч. 1980-х рр. перші випу
На
уски фаххівців зд
дійснив учерговее
відноввлений істторичний
й факульттет. У 1983–1984 навчальн
н
ому році деканом
м
працю
ював завкаафедрою історії КПРС
К
доц
цент Петрро Безтака, який є автором
м
або сп
півавтороом праць з регіон
нальної історії,
і
н
нагородже
ений за успіхи в
навчалльно-вихоовній роб
боті медаалями СР
РСР, Почеесною Гррамотою Президіїї
Верховної Ради
и УРСР. У 1984––1986 рр. деканом
м став дооцент Левв Бренер,,
кавалеер орденіів бойовоого Червооного Праапора, Чеервоної ЗЗірки, Віттчизняноїї
війни І ступен
ню. Він викладав
в
політичн
ну економ
мію, бравв участь у роботіі
парткоому КД
ДПІ, товвариства “Знанн
ня”, висступав на всесоюзних,,
респуб
бліканськких і вузівськи
в
их науково-практтичних конференціях з
економ
мічних і методичн
м
них пробллем. Випу
ускник фаакультету 1950-х рр
р. доцентт
Анатолій Богуульський керував деканато
ом у 19886–1988 рр. Він викладавв
історію
ю КПРС,, дослідж
жував її регіональ
р
ьні пробллеми, є автором нарисів
н
у
“Історрії міст і сіл Україн
нської РСР
Р”.
У вересні 1984 р. на
н базі каф
федри істторії СРС
СР створен
но кафедр
ру історіїї
СРСР та УРСР
Р і кафедрру загальн
ної історіії. Першоою завідували у 80
0-х рокахх
доцентти В.К.К
Коржавін, В.В.Круутіков, К.В.Манжуул. Тут п
працювал
ли також
ж
доцентти Н.М.Б
Бокій, Г.М.Переп
Г
пелиця, Т.І.Бабакк, М.С.Ч
Черкасова, старшіі
виклад
дачі О..Д.Брайчеенко, К.С.Мельн
К
ничук, викладаччі О.А
А.Житков,,
О.А.Лукашевич
ч, асистеенти Т.М
М.Соловйо
ова, Л.М..Філоретоова, С.І.П
Поляруш,,
Н.Д.Панченко. Вони заабезпечуввали виккладання археологгії, історії СРСР,,
істори
ичного крраєзнавствва, допом
міжних іссторичних дисцип
плін, істо
оріографіїї
історіїї СРСР, історії УРСР,
У
сп
пецкурсів “джереллознавствво історіїї СРСР”,,
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“історіогграфія історії України
и”, “пол
літичні біограф
фії”, кер
рували
археологгічною пррактикою
ю. З друггої половвини 80-хх років ззапочатко
овано і
архівну практикуу, яку віів за сум
місництво
ом дирекктор держ
жархіву області
о
С.І.Шевч
ченко. Викладач
чами було
б
піідготовлено ряд
д метод
дичних
рекоменд
дацій: “ІІсторія вітчизнян
в
ної культтури ІХ––ХІХ ст..”, “Меттодичні
рекоменд
дації по вивченню
в
ю “Слова о полку Игореве”
И
(к.і.н. М.С
С.Черкасова) та
ін. Активвно працювали сттудентськкі гуртки з археолоогії та істторії СРС
СР. Під
керівниц
цтвом кандидата історичн
них наукк М.С.Чееркасової в остан
нньому
проводиллись засід
дання, пррисвячені ювілеям
м “Слова о полку ІІгоревім”, війни
1812 р., повстання
п
я декабри
истів, при
ийняття хр
ристиянсттва.
Каф
федрою загальноїї історіїї завідуввали дооценти Б
Б.О. Ачкін
назі і
Г.М.Загід
дулліна. Предмети
П
и з історії стародаавнього сввіту, сереедніх віківв, Азії,
Африки, Амери
ики, заруубіжної Європи викладали таккож канд
д.іст.н.
С. Парсаамов, М.Загідулліін, Ю. Михайлов
М
в, Р. Дми
итрієва ((Романько
о), ас.
В.Філореетов. Л.П
Пономареенко, Ф. Шепель та ін. Серед основних тем
досліджеень виклладачів 1982–198
1
5 рр. були: “М
Матеріальн
на та ду
уховна
культураа ранньоого залізного вііку”, “П
Проблеми внутріш
шньополіітичної
боротьби
и в капітаалістичних країнахх в новий та новітн
ній часи”.
Виккладачі факультеету читтали леекції в обласноому інсституті
удосконаалення вчителів,
в
проводи
или виїзн
ні засідан
ння кафеедр у школах,
ш
виступалли в політтичному клубі
к
в гууртожитку
у КДПІ № 4, друкуувались у пресі.
У 1985
1
р. на
н факулльтеті від
дкрилася нова сп
пеціальніссть “Істо
орія та
іноземнаа мова”. До
Д кінця 80-роківв тут навч
чалось бллизько 1000 студен
нтів. Із
1986 р. факультеет почав готувати
и і фахіввців за спеціальн
с
ністю “Істторія і
методикаа виховн
ної робооти”. Стууденти усих
у
спееціальносттей прох
ходили
археологгічну (абоо архівну)) і педагоггічну праактики.
Виккладачі і студенти
и факульттету у вссі часи зааймали п
помітне місце
м
у
громадсьькій роб
боті вуззу. Секрретарем комітетту Комп
партії України
У
педінсти
итуту праацював Тарас Бабак, комсо
омольськку вузівсььку орган
нізацію
очолюваали Анаатолій Ніцой,
Н
Олег Рафальськ
Р
кий, Сеергій Колпак.
К
Компарттійною
організаацією
факультеету
керрували
І.А.Шеввченко,
Г.М.Перепелиця, Ю.М.Саф
фронов, Ю.П.Сурм
Ю
мін (майб
бутній заступник голови
г
обкому Соцпарттії Украаїни, дооктор со
оціологічн
них науук, проф
фесор),
О.Д.Брай
йченко, К.В.Манж
К
жул, а студентсь
с
ьку партггрупу – П.Моргааленко,
В.Ануфррієв, Г.Ігн
натьєв, М.Лебідь,
М
С
С.Колпак
к, С.Зароввінський, Ю.Присяяжнюк,
А.Мельн
ниченко. Комсом
мольську організзацію факультет
ф
ту очол
лювали
А.Штомп
пель, Ю.К
Кравченкко, О.Пан
ніотов, А.Федотоваа, О.Морооз, О.Фін
нько та
ін. Голоовою стуудпрофкому інсти
итуту праацював І.Шаров.
І
Студентти, які
воювали
и в Афганіістані, входили до громадсьько-патріотичногоо інституттського
клубу “О
Обов'язок””.
Студенти фаакультетуу зустріч
чались із провідн
ними учееними Уккраїни,
зокрема, членом-ккореспондентом АН
А УРСР І.Ф.Курассом, ветерранами Великої
В
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Вітчиззняної вій
йни. Досввідчений доцент кафедри історії К
КПРС Ф.К
К.Бєлявін
н
керуваав школоою молоодого лекктора. Кращими
К
у ній б
були Ю.Воронов,,
В.Гром
мовий, А.Чулюккова, Ю..Ілючек, В.Вітви
ицька. Л
Лекторськка групаа
факулььтету висступала в Созонівсській, Суботцівськкій, Богдаанівській середніхх
школаах, школаах Кіровоограда №№
№ 11, 5,, 34, 4, 6 та ін. О
Особливо
о активноо
працю
ювали І.Кллочек, О.Л
Ліфер, О.Гордієнко, Г.Парххоменко.
У 80-х рооках факуультет заакінчили 407 вип
пускниківв. Вони отримали
о
и
признаачення у Дніпроопетровсььку, Киїївську, Миколаїв
М
вську, Чееркаську,,
Запоріізьку, Поллтавську, Чернігівську, Кіровоградсььку й інш
ші області.
В
Важливі
п
проблеми
факульттетського життя розглядали
ися на заасіданняхх
ради історично
і
ого факулльтету. Зокрема,
З
6 червня 1985 р. було об
бговореноо
підсум
мки стаажування молодих спец
ціалістів--випускни
иків, реезультати
и
педагоогічної пррактики третьокур
т
рсників, стан
с
спорртивно-маасової роботи, хід
д
боротььби з пияяцтвом і алкоголізмом. 29
9 червня підіймаллось питаання проо
поганее знання студентаами історіографії радянсько
р
ого суспіільства. 9 вересняя
рекомеендувалось куратоорам першого кур
рсу зверн
нути увагуу на відввідуванняя
студен
нтами заанять. А 4 листоопада їм
м радилоссь акцен
нтувати увагу
у
наа
індивідуальну роботу,
р
п
провести
цикл леккцій з анттиалкоголльної про
опаганди.
3-го лю
ютого 19886 р. радаа постаноовила: усім
м викладаачам орієєнтувати студентів
с
в
на неообхідністьь і умінн
ня формуллювати ключові
к
с
світоглядн
ні знанняя і базовіі
понятття. 30 січ
чня 1987 р. кафедрри історії СРСР і УРСР таа загальн
ної історіїї
зобов’’язувались систематично проводити
п
и роботу із базови
ими школ
лами №5,,
34, 4, школою-інтернаттом. Виклладачі, яккі не малли стажуу роботи в школі,,
повинн
ні були відпрацю
в
ювати там
м не менш
ше 3-х рооків. 6 кввітня 198
87 р. радаа
виріши
ила з метою покрращення роботи з відстаю
ючими стуудентами
и скласти
и
спеціаальний гррафік роб
боти з ними,
н
під
дтримуватти зв'язки
и з батьками. 31
серпняя 1988 р.
р рада розмежув
р
вала фун
нкції між
ж деканаттом, кафеедрами і
органаами студеентськогоо самоуп
правління.. До новообраної ради фаакультетуу
увійшлли керіввники факультет
ф
ту, кафед
др, доцеенти, сттуденти-аактивісти.
Прибллизно такким же був
б
склад
д, затвер
рдженої 12
1 вересн
ня стипен
ндіальноїї
комісії. У 1989 р., зокреема, розгллядались питання
п
п
підсумків
в набору студентів
с
в
на І куурс, археологічноїї і піонеррської праактик, роззміру заррплати ви
икладачів,,
діяльн
ності під
дготовчого відділлення фаакультету, поведінки студ
дентів у
гуртож
житку, нааписання курсових
к
х робіт і т.. ін.
В
Викладаць
ько-студен
нтський склад фаакультету брав учаасть у ку
ультурно-спорти
ивних маасових зааходах. Із середини 80-х років сттворюєтьсся збірнаа
виклад
дачів з мііні-футбоолу. О.Раф
фальський
й, М.Загід
дуллін, О
О.Киян, О.Житков,
О
,
В.Філооретов, С.Шевченк
С
ко, І.Шарров, С.Кол
лпак, М. Крикунен
К
нко, А. Ги
ирба були
и
неоднооразовим
ми перем
можцями і приззерами інститутсських сп
партакіад
д
“Здороов’я”. (Гід
дну конкууренцію на
н змаган
ннях їм сккладали з команди
и філфакуу
В. Луч
чик, П. Морозовв, В. Пан
нченко, С.
С Несміяян, В. Реп
пало, А. Ревенко,,
Я. Новвіцький, педфаку
п
– В. Скляяренко, ф-ту
ф
іноз.м
мов – О. Білоус, фізмату
ф
–
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В. Бобоч
чко, М. Садовий
С
т ін.) Хороші
та
Х
результат
р
и у насттільному тенісі
демонстррував О..Паніотовв, у волеейболі – А.Зелен
нюк. Ком
манду шахістів
ш
очолюваав В.Крутііков. Дворразовим чемпіоно
ч
м інститууту з цьогго виду сп
порту в
особисти
их змаган
ннях був С.Шевчен
С
нко. Студ
дент факуультету І.В
Волков ви
иконав
нормативв кандидаата у май
йстри споррту з шах
хів. О.Діброва гравв за футбо
ольний
клуб “Зіірка” (Кірровоград). С.Палььчиков вх
ходив доо олімпій
йського резерву
р
збірної СРСР
С
з пллавання.
Під керівни
ицтвом викладача
в
а Л. Пон
номаренкко на факультетіі було
створеноо фольклоорний стуудентськи
ий ансамб
бль. До його
й
реперртуару вх
ходили
переважн
но пісні обрядоввого харрактеру. 1986 р. факулььтет перееміг у
інститутському фестивалі
ф
і “Студен
нтська веесна”. Сттуденти б
брали уч
часть у
діяльноссті театру “Резонан
нс”, хороввої капели
и інститууту, її духхового орккестру,
народногго ансам
мблю “Ю
Юність”. На
Н факул
льтеті бууло створрено краащу на
Кіровогррадщині студентсську ком
манду КВ
ВК “Скіф
ф”, яка стала баазовою
обласноїї команди
и.
У 1987 р. ви
икладачі факультет
ф
ту стали співорган
нізаторам
ми Всесою
юзного
семінаруу “Кіммеррійці і сккіфи”, а наступног
н
го року – Першої Правобер
режної
конферен
нції з істторичногоо краєзнаавства, в роботі яккої взяли
и участь учені
у
з
Ленінграада, Києвва, Одеси
и, Вінниці, інших
х науковвих центррів. У 1989 р.
проведен
но аналлогічну
першуу міжву
узівську науковуу студеентську
конферен
нцію. Майже 60 її учасн
ників з Кіровогррада, Киш
шинева, Одеси,
Харкова розповілли про розвиток
р
краєзнаввства в своїх регіонах, історію
населени
их пунктів, підпрриємств, закладів. Ряд висступів бууло присвячено
історії Кіровоград
К
дського педінститу
п
уту. Друггу конферренцію прроведено 1990
1
р.
за участтю предсставників Кіровогграда, Ол
лександріїї, Луцькаа, Сум, Києва,
Одеси, Харкова,, Полтавви, Рівноого. У виступах студенттів факу
ультету
висвітлю
ювались проблем
ми поховвань каттакомбної культуури, біо
ографій
М.Залізн
няка,
С
С.Степняк
ка-Кравчи
инського,
О.Гм
мирьова,
декабр
ристів,
промислового вирробництвва, Канізьького повсстання, іссторії Єли
исаветграадської
чоловічоої класичн
ної гімназзії, розви
итку музей
йної спраави. Певн
ним стиму
улом у
творчомуу пошукку молод
ді було встановл
лення наа факулььтеті за кращу
дипломн
ну чи куурсову роботу
р
п
премій
ім
м.Б.Д.Греккова (з історії СРСР),
С
ім.Є.В.Тарле (із загальноїї історії),, ім.Д.І.Я
Яворницьккого (з іссторії УР
РСР та
історичн
ного краєзнавстваа). Їх лауреатам
л
ми у 1990 р. сстали сту
уденти
О.Іващен
нко, О.Каалита, Н.К
Кулик.
У 1990 р. факультет провів два
д заход
ди з історричного ккраєзнавсства. У
Республііканськом
му “кругллому стоолі” “Про
облеми ви
ивчення краєзнаввства у
вищій школі”, організзованому Інститтутом історії А
АН УР
РСР і
Кіровогррадським державни
им педагоогічних ін
нститутом
м ім.О.С..Пушкіна, взяли
участь провідні історикки остан
ннього. Зокрема,, Н.М.Б
Бокій ро
озкрила
концепціію роботти археоллогічного краєзнаввства в школі.
ш
М..С.Черкассова та
С.І.Поляяруш подіілилися досвідом
д
в
використ
тання краєєзнавчогоо матеріал
лу при
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вивчен
нні історіії СРСР періоду фееодалізму
у. Біограф
фіям жінок-револю
юціонерокк
в куррсі політтичної історії
і
п
присвятил
ла свій виступ О.М.Циггульська.
К.В.М
Манжул зуупиниласяя на використанн
ні політич
чних порттретів у вивченніі
вітчизняної історії. Т.І.Б
Бабак і О.Д.Брайче
О
енко проаналізуваали джереелознавчіі
проблееми історричного краєзнавства, дод
давши доо цього ““Историч
ческую и
статисстическую
ю запискуу о воен
нном гор
роде Елисаветград
де” Г.І. Соколова.
С
К.С.М
Мельничукк акцентуував уваггу учасни
иків “крууглого стоолу” на питаннях
п
х
органіізації наукково-досллідної роб
боти з історії на Єллисаветраадщині у 20-і роки
и
ХХ стт. Участь у заходіі взяли представн
п
ики Кіроовограда, Києва, Донецька,
Д
,
Дніпроопетровсьька, Крем
менчука, Харкова, Полтави
и, Чернігоова, Сімф
ферополя,,
Олександрії. У 1989 р. декан
ном істо
оричного факульттет зновву почавв
працю
ювати Тарас Бабак.
В
Викладачі
музичн
но-педагоогічного факульттету прроводили лекції-концеррти у гуртожитку. Особливвий інтереес викликкала проб
блематикаа духовихх
інструументів, джазової
д
м
музики.
В
Виховний
і навчалььний проц
цес забезпечували
и
40 виккладачів, з яких лише
л
2 мали
м
учен
ні ступін
нь і званн
ня. У 198
83 р. тутт
навчаллося 154 студенти
с
(І курс – 40, II – 38,
3 III – 41,
4 IV – 335), які до
осягли поо
інститтуту найввищого якісного
я
показникка у зим
мову сессію. Розш
шириласяя
допом
мога факуультету в розвиткуу художньої самод
діяльностті у вузі і області.
Діяло більше 30
3 аудитоорій. Відккрився лін
нгафонни
ий кабінетт, де провводилисяя
занятття з історіії музики,, сольфедж
жіо, гарм
монії.
Ф
Функціону
увало 4 факультет
ф
тські навч
чально-меетодичні комісії (н
народнихх
інструументів, фортепіаано, посттановки голосу, диригуваання). СтудентиС
диплом
мники узагальни
у
или досввід робо
оти Зибкківської школи-ко
омплексуу
Онуфрріївськогоо району,, де провоодився екксперимент під еггідою АП
ПН CPCP.
Виклаадачам факультет
ф
ту рокам
ми не вдавалосяя підготтувати і видати
и
моногррафії, під
дручники
и, навчалььні посібн
ники. З іншого бооку покраащувавсяя
якісни
ий склад викладач
в
ів. У 19884 р. було
о захищен
но кандид
датські дисертаціїї
ст.виккладачами
и Н.С.Можайкіною
ю і В.І.Др
ряпікою. У 1984–11985 навч
чальномуу
році бібліотека
б
а музпедуу була переведен
п
на у білььше прим
міщення, що далоо
можли
ивість вид
ділити 122 місць длля самосттійної роб
боти. Стууденти і викладачі
в
і
брали участь у проведен
нні тижніів дитячо
ої музики, лекцій-кконцертівв, оглядівв
худож
жньої самоодіяльноссті в школлах, зустр
річей з ви
ипускникаами факу
ультету. З
1985 р.
р розпоч
чалася підготовка педагогіів із новоої спеціаальності “Учитель
“
ь
музики
и і співівв, методи
ист з поззакласної роботи””, план пррийому студентів
с
в
денноїї форми збільшивс
з
ся до 50 осіб.
о
У зв'язку з відсутністю в УРСР аспірантури за ф
фахом, викладачі
в
і
захищ
щались із спеціалььності “Т
Теорія і історія педагогік
п
ки”, і 1986 р. наа
музичн
но-педагоогічному факультеті вже працювал
п
ло з 39 оосіб 7 каандидатівв
наук і доцентіів. Це даало можлливість покращити
п
и і наукові показзники. У
1987 р.
р В.П.Баарабаш і Г.С.Дід
дич узял
ли участть у наууково-тео
оретичній
й
конферренції у Махачккалі. Згод
дом вийшли “Хррестоматіія з дод
датковогоо
64

І
Історія
КДП
ПУ ім. В. Вин
нниченка

інструмеенту (баян
н, акордееон). Навчальний посібникк” (Н.Г.Руубан, А.І..Рубан,
Вінниця)), статтті В.Ф.К
Кривозуба, Г.С.Д
Дідич, E.C.Заруб
E
би, меттодичні
рекоменд
дації Б.В..Притули.
У 19989 р. на факультееті навчаллося 186 студентівв на стацііонарному і 211
– на заоч
чному від
дділенняхх. Працюввали 4 лаб
бораторніі хори, орркестр нар
родних
інструмеентів, кам
мерний хор
х
виклладачів, жіночий
ж
та чолоовічий во
окальні
ансамбліі, духовий
й оркестрр, джазанссамбль “Т
Традиція””, тріо бааяністів, квартет
к
бандурисстів. Декканами факультетуу працюввали В.П
П. Барабаш
ш, Л.Й.Ш
Шкот, з
1983 р. – Г.С.Дід
дич. Своої знання майбутн
нім учитеелям музи
ики передавали
заслужен
на артисстка УР
РСР В.П
П.Паюхінаа, Л.О.К
Кушніроваа, К.П.Д
Дьомін,
Л.Л.Дьом
міна та ін
нші. Вони
и допомаагали набу
увати на факультееті громад
дських
професій
й ряду допоміжни
д
их спеціаальностей
й: керівн
ника духоового орккестру,
оркеструу народни
их інструм
ментів, оррганізатор
ра дискокклубу та ін
н.
Наууково-меттодичну роботу
р
в
вели
викладачі двох кафеедр. Каф
федрою
історії музики та гри на сп
пецінструументі у 1980–1981
1
1 навчалььному роц
ці були
підготовлені матееріали до журналівв “Музикаа” і “Почааткова шккола”. У 1982
1
р.
кафедрою
ю опублііковано 6 рекомен
ндацій для навчалььних заклладів і 3 статті,
захищена канди
идатська дисертац
ція Діди
ич Г.С. на тем
му “Худо
ожньопедагогіч
чний аналіз муззичних творів
т
якк засіб естетичн
ного вихо
овання
підлітківв”. 1985 р.
р тут праацювало 20
2 виклад
дачів, у т.ч.
т 4 – ккандидати
и наук.
Захищен
на кандидатська ди
исертація викладач
чем Н.Г.Р
Рубан. Діяяло 10 нау
укових
гуртків і груп. Викладачі брали уч
часть у засіданнях
з
х методичних об’єднань
учителівв музики Кіровогррада й об
бласті, ви
ивчали кращий
к
д
досвід пед
дагогів
Новоукрраїнськогоо, Бобрин
нецького районів і обласн
ного центтру, провводили
виїзні зассідання. Із
І 1984 р. кафедрою
ю керувавв ст.виклаадач В.І.Д
Дряпіка.
Із 21 викладача кафед
дри хорового дири
игування та метод
дики музи
ичного
вихованн
ня у 1981 р. лише 2 мали вч
чені ступ
пені і зван
ння. Ними
и було ви
идано 4
роботи обсягом
о
8 др.аркк. У 19855 р. тут розроблял
8,3
р
лася комп
плексна наукова
н
тема “Ш
Школа, сім
м'я і суспільство у музич
чно-естети
ичному ввихованніі учнів
загальнооосвітньоїї школи””. Підсум
мком роботи сталли 4 статтті, висту
упи на
республііканській конфереенції у Сумах
С
і IV з’їзді Музичн
ного товаариства
УРСР, 122 методи
ичних розробок та ін. На каафедрі діяяв щоміссячний наауковометодичн
ний семін
нар “Доссягнення педагогіч
чної наукки – в пррактику школи”
ш
для учиттелів муззики загаальноосвіттніх шкіл
л Кіровогграда. Заа XI п’яттирічку
викладач
чами опуублікован
но 20 робіт.
р
Сп
пільно з обласним інсти
итутом
удосконаалення уч
чителів і обласни
им відділ
ленням пеедагогічн
ного товаариства
УРСР видано
в
б
буклет
“Р
Розкрити світ му
узики”, методичн
м
ні рекомеендації
“Викори
истання ід
дей В.О.С
Сухомлин
нського у музичноо-естетичн
ному вих
хованні
школярівв” (із доосвіду рооботи шккіл Кіроввоградськкої облассті). У 1989 р.
кафедру очолив кандидат
к
п
педагогіч
чних наукк, ст.виклаадач В.Ф.Кривозуб
б.
На 1.6.1982
1
р на факуультеті ін
р.
ноземних мов навч
чалося 2144 студенттів. “5”
і “4” з них
н отрим
мали на ісспитах 466,6%, у т..ч. – 14,44% були ввідмінникками, а
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один студент
с
– ленінськким стипеендіатом. Учасникки клубу інтернацііональноїї
дружб
би провоодили зустрічі із закор
рдонними
и ровесн
никами, зокремаа
курсан
нтами Кірровоградсського ви
ищого льо
отного уч
чилища з Куби і В'єтнаму,
В
,
які роззповідали
и про звич
чаї і традиції, боро
отьбу свооїх народіів за незал
лежність,,
співалли пісень.. Викладаачі і студ
денти факкультету брали
б
учаасть у пр
роведенніі
конкуррсів з іноземних
і
х (англій
йська, німецька,
н
француззька) мо
ов серед
д
неспец
ціальних факультеетів. Йогоо учасникки переклаадали ури
ивок іншо
омовногоо
текстуу, відповіідали на ускладнеені запиттання і впорядков
в
вували речення в
логічн
ній посліідовності.. Самі ж молодіі іншомоовники п
покращуввали своїї
знанняя у гурртках, зоокрема, статисти
ичного досліджен
д
ння текссту. Під
д
керівн
ництвом А.А.Пусстовойтоввої опрац
цьовували
ись прогграмні тексти
т
з
філолоогічного читанняя (худож
жня літер
ратура), а також
ж газетніі тексти,,
розгляядались різні
р
варіаанти переекладів сл
лів і вираазів. У 1987 р. преедставникк
факулььтету поссів третє місце на республііканськом
му турі О
Олімпіади “СНТП””
(А.Мооскаленкоо). Того року
р
держ
жавні ісп
пити склаадали 39 чоловік, у т.ч. З
отримали диплломи з віідзнакою.. З 1987 р. на фаакультеті діє студ
дентський
й
деканаат, який допомагає
д
є вирішуввати всі пр
роблеми студентсь
с
ького житття.
У зв'язку із відкрриттям другої
д
сп
пеціальноості з інооземної мови наа
істори
ичному факультет
ф
ті і збілььшенням чисельноості відпоовідних фахівців,,
зменш
шився відссоток праацівників із ученим ступенем. Але д
деякі з ви
икладачівв
видаваали роб
боти заагальнореспублікан
нського значенн
ня. Зокр
рема, у
видавн
ництві “Р
Радянськаа школа” 1983–198
89 рр. ви
ийшли “А
Альбоми карток
к
ізз
німецьької мови
и для ІV––VIII классів. Дидакктичний матеріал”
м
” (Д.А.Євггененко)..
Того року
р
вперрше прий
йнято 30 осіб
о
зі сп
пеціальноості “Німеецька і ан
нглійськаа
мови”. Факульттет мав кілька
к
фоонолаборааторій, моовних каб
бінетів. Деканами
Д
и
працю
ювали доц
центи В.М
М.Бабич, В.А.Васил
В
ленко, Л.Ф
Ф.Грицюк.
К
Кафедра
а
англійськ
кої філолоогії на початку
п
8
80-х
рокіів мала у своємуу
складіі 8 виклад
дачів. Наа засіданн
нях кафед
дральних гуртків сстуденти не лишее
виступ
пали з повідомлленнями, а й з рекомен
ндаціями з використанняя
теореттичного матеріалу
м
у на практтиці. Члеени гурткка з теореетичної гр
раматики
и
робили
и короткіі повідом
млення на лекціях із
і теорети
ичної грааматики. Із
І 1985 р..
кафедррою керуувала стт.викладач
ч Л.Ф.Гр
рицюк. У 1987 р. кафед
дру булоо
об'єдн
нано з англломовною
ю і утвореено кафед
дру англій
йської моови і філології, якуу
очоливв доцент В.О.Хрип
пун.
К
Кафедрою
ю англійсської моови у 1981–19822 рр. ви
идано 5 статей,,
провод
дилася рообота 4 гуртків.
г
У середи
ині 80-х років
р
каф
федра під
дготувалаа
методи
ичні рекоомендації для учнівв старших
х класів ізз грамати
ичних, лекксичних і
фонети
ичних осснов англлійської мови, ро
озробки з тем “Т
Трудящі США таа
Великкобританіїї в бороотьбі за свої
с
правва, мир і демокрратію”, “40
“
роківв
Великкої Перем
моги”. У 1984 р. спільно з кафедррою німеецької мо
ови булаа
органіізована науково--практичн
на конф
ференція учителлів “Опттимізаціяя
навчалльно-вихоовного процесу з іноземн
них мов у загалььноосвітн
ній СШ”,,
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проведен
но виїзні засіданняя в Олександрівсьькій СШ № 2 і Зн
нам'янськкій СШ
№ 3.
19833 р. ствоорено каф
федру нім
мецької мови.
м
Її працівник
п
ки виступ
пали у
підшефн
них школлах, на сеемінарах учителівв іноземн
них мов при облаасному
інституті удоскон
налення учителів,
у
видавали
и навчалььні посібн
ники, поккликані
оптимізуувати прооцес навч
чання школярів акктивним мовним
м
д
діям. У 1986
1
р.
кафедрою
ю було проведеено наукково-пракктичну конферен
к
нцію “Рееформа
загальнооосвітньоїї школи
и і питтання ін
нтенсифіккації учбово-виховного
процесу””.
Узаггальнено
досвід
д
учителів
П
Першотрав
венської
СШ
Бобринец
цького району,
р
С
СШ
№ 6,, № 24 Кіровогра
К
ада. Провводились виїзні
засіданняя у вказааних шкоолах і Тррепівській СШ Зн
нам'янськкого райо
ону. У
1990 р. кафедрою
к
ю керував доцент Д.А.Євген
Д
ненко, праацювало 111 виклад
дачів, у
т.ч. канд
дидати філлологічни
их наук М.Ю.Сушк
М
ков, Г.В.М
Михайловва, О.М.Б
Білоус.
У 80-роках
8
на фізи
ико-матем
матичному
у факулььтеті веллася підгготовка
вчителів із трьох спеціалььностей: “Фізика
“
та
т інформ
матика”, ““Математтика та
інформаттика”, “М
Математикка і фізикка”. Великка увага приділяла
п
ася студен
нтській
науковій
й роботі.. Працю
ювало білльше 30
0 гуртківв і проблемних груп.
Традицій
йними стаали на фаакультеті тижні фізики, маттематики й інформ
матики.
Роботи студентівв під керрівництвоом доцен
нтів В.М..Бобочка,, Н.Д.Вол
лкової,
В.М.Євлладенка, І..В.Попова, М.І.Сад
дового відзначалися на республікансських і
всесоюзн
них конккурсах. Широко
Ш
впровадж
жувалися у навччальний процес
п
технічні засоби навчанн
ня. Розпоочалося будівниц
цтво нови
их навчаальних
майстереень. Студ
денти бралли активн
ну участьь у громад
дських зааходах, зо
окрема,
цікаво пройшов
п
фінал КВ
ВК між командам
к
ми фізматту, істфакку і факу
ультету
фізвиховвання у 19989 р. Із 39
3 виклад
дачів 1 бу
ув профессором , 26 – доцен
нтами і
кандидаттами науук. Декан
нами у 60-80-х рр. працювали П.Г.Халяявенко,
І.З.Ковалльов, І.П..Ганжела,, С.М.Чаш
шечніковв, Ю.М.М
Мамонтовва, Л.О.В
Волков,
І.Ю.Ткач
чук, М.І.С
Садовий, О.М.Ворооний.
Праактичний ефект мало викоонання го
оспдоговіррних роб
біт за про
офілем
точних наук.
н
У 19987 р., зоккрема, булло заверш
шено 5 тем
м. 2 із них запровааджено
в практи
ику робооти Світтловодськкого заво
оду чисти
их металлів: “Меттодика
аналізу форм
ф
ренттгенівськких емісій
йних ліній
й елементтів, які вхоодять до складу
напівпроовідниковвих матерріалів, із метою підвищен
п
ння точноості визначення
складу” і “Методи отрим
мання геттерострукктур для оптоелеектроніки”. Для
отриманн
ня інформ
мації про особливіість хіміч
чного склааду атоміів у речоввинах у
Інститутті неорган
нічної хім
мії АН СРСР
С
(Н
Новосибірсськ) були
и запроваджені
алгоритм
ми і прогграми длля візуаліізації і кластериз
к
зації експ
периментаальних
даних, розроблен
р
ні КДПІ. Ученим
ми вузу були роозробленіі й техн
нологія
виготовллення наапівпровід
дниковихх епітакссиальних шарів д
для отри
имання
матеріаллів для напівп
провідниккового приладоб
будуванняя з новими
н
електроф
фізичними
и властиввостями для
д Інститтуту напіівпровідн
ників АН УРСР,
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програами дляя ЕОМ з автооматично
ого монттажу відеофільм
мів СКБ
Б
Кіровооградськоого заводуу радіовиробів.
Ізз 14 виклладачів кафедри
к
ф
фізики
у 1981 р. 10 мали учений ступінь і
званняя. Вони піідготувалли моногррафію, двві методи
ичних рекоомендації, дев’ятьь
статей
й, виконуввали комплексну роботу
р
“Ф
Фізика наапівпровідників”, керували
и
10 стуудентськи
ими гурткаами. У сеередині 80
0-х років проведен
но 2 конференції ізз
учителлями фізи
ики облаасті, читаались леккції на куурсах облласного інституту
і
у
удоскооналення учителівв і на засіданні
з
методич
чного об'єднання учителівв
фізики
и Ленінського раайону. Надаваласьь допомоога СШ № 4, 5,
5 25, 344
Кіровоограда, Созонівськ
С
кій СШ Кіровогра
К
адського району, Й
Йосипівсській СШ
Ш
Вільш
шанського району у придб
банні вуззівського навчальн
ного обл
ладнання,,
ремонті шкільн
ного облааднання. У школи передаваались при
илади, вигготовленіі
силами
и студен
нтів у період
п
п
педпракти
ики. Каф
федра наадавала допомогу
д
у
учасни
икам облласної ком
манди наа республ
ліканській
й олімпіад
ді “Юний
й фізик”.
Кафед
дрою керуували І.З.Ковальовв, І.Ю.Тккачук. Маайстром п
працювавв ветеран
н
війни Іван Йоси
ипович Терентьєв,, кавалер 6 бойови
их орденівв і 14 медалей. 1388
бойови
их вильоттів було на його рахунку.
р
А на каф
федрі фізи
ики його знали якк
умілогго наставника моллоді, котрра з ним закріплю
ювала теорретичні знання
з
наа
практи
иці (крееслення, моделю
ювання, вивченн
ня власттивостей різнихх
матерііалів).
К
Кафедра
м
методики
фізики і технічних
т
х засобів навчанняя провела в 1986 р..
виїзнее засіданн
ня у СШ
Ш № 9 Кіровогр
рада. Із метою
м
піідвищенн
ня якостіі
підготтовки маайбутніх учителівв фізики
и розроблено новий факкультативв
“Орган
нізація, керівництв
к
во техніч
чною твор
рчістю уч
чнів”. Готтувався по
осібник з
викори
истання мікрокаллькуляторрів у шкіільному курсі фіізики. Наадаваласьь
методи
ична допоомога вчи
ителям фіізики чер
рез консулльтпункт у кабінетті фізики.
Члени
и кафедрри брали
и участь у робо
оті респуублікансьького сем
мінару з
актуалльних проблем методикки виклаадання фізики при Ки
иївськомуу
педінсституті ім.О.М.Гоорького. Вивчавсяя досвід
д учителів Олекссандрії і
Кіровоограда. Каафедрою керував С.П.Вели
С
ичко.
У кінці 800-х років діяла кафедра фіізики і теехнічних засобів навчання,
н
,
якою завідуваав І.Ю.Т
Ткачук. У своєм
му розпорядженніі вона мала 166
навчалльних лаабораторій і кабіінетів, наукову
н
л
лаборатор
рію. У фізичнихх
лекцій
йних ауди
иторіях пррацювала замкнутаа телевізій
йна систеема.
Л
Лише
3 працівник
п
ки кафедрри матем
матичногоо аналізу з 11 маали ученіі
ступен
ні чи зван
ння у 19881 р. Черрез рік цеей показн
ник зріс д
до 40%. За
З 2 роки
и
виданоо 11 науккових робіт, у т.ч
ч. рекомеендації, сттатті, теззи. Великка роботаа
кафедррою проводилассь із виконанняя Основвних напрямів реформи
и
загалььноосвітнььої і проофесійноїї школи. Зокремаа Гришин
ною Т.В. виданоо
“Метоодичні реекомендац
ції щодо проведен
ння урокків-семінаарів з гео
ометрії в
старших класахх середньої школли”. Викл
ладачі кафедри прриймали участь у
провед
денні об
бласних олімпіад,
о
виступаали на методоло
м
огічних семінарах
с
х
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учителівв Новомирргородськкого, Улььяновсько
ого і Онууфріївськоого район
нів. На
виїзних засіданняях у шкоолах розгглядалисьь проблем
ми форм
мування умінь
у
і
навичок розв'язуввання задаач з математики і шляхів підвищенн
п
ня ефекти
ивності
уроку маатематики
и. У 19899 р. виклаадачі кафеедри на тему
т
“Наб
ближені методи
м
вирішенн
ня диферренційнихх та інтеегральних
х рівняньь” зробилли доповвіді на
міжнарод
дній конф
ференції “Урівнян
“
ння 7” у Празі
П
і на всесоюзн
ній конфееренції
у Терноп
полі. Кафеедрою заввідували В.М.Бобо
очко і В.А
А.Кушнірр.
На початку 80-х рокків виклаадачі каф
федри вищ
щої матеематики вели
в
9
гуртків і пробллемних груп. Їхх учасники під
дготували 8 роб
біт на
республііканський
й конкурс, із яки
их 2 бул
ло відзнаачено ди
ипломами
и. При
читанні основнихх матемаатичних курсів віід студен
нтів вимагалися знання
відповідн
них розд
ділів шккільних підручник
п
ків. Питтання шккільного курсу
математи
ики вклю
ючалися доо екзамен
наційних білетів. Кафедрою
К
ю у середи
ині 80х років було
б
підгготовленоо 4 метод
дичні реекомендац
ції для уччителів з курсу
інформаттики і обчислюв
о
альної теехніки. Спільно
С
з обласн
ним інсти
итутом
удосконаалення уч
чителів прроведено науково--практичн
ну конферренцію “Ш
Шляхи
підвищен
ння ефекктивностіі викладаання кур
рсу геомеетрії у ввідповідн
ності з
вимогами реформ
ми загальн
ноосвітнььої і проф
фесійної школи”.
ш
У
Узагальню
ювався
досвід уч
чителів Олександр
О
рійського району і Світловоодська. П
Проведено
о виїзні
засіданняя кафедри
и в Комп
паніївськоому і семіінар – в Ульяновс
У
ському раайонах.
Із введен
нням на факультет
ф
ті додаткоової спецііальності “Вчительь інформаатики і
обчислю
ювальної техніки”
т
з
зміцнилас
сь матеріально-теххнічна базза цієї каафедри.
Діяли 3 сучасні класи ПЕ
ЕОМ (2 з них об
бладнані комп'ютеерами “К
Корвет”
вітчизняного вирообництва)). Кафедррою керуввали В.М..Євладенкко і З.Ю.Ф
Філер.
У 80-і рокки філоллогічний факульттет стаєє визнан
ним осер
редком
літературрознавствва і мовоззнавства Централььної Украаїни , важ
жливим цеентром
вивченняя і проп
паганди спадщин
ни кориф
феїв украаїнськогоо профессійного
театру, пушкініани Півдн
ня Україїни. Тут ефективн
но діютьь кімнати
и-музеї
О.Пушкііна та І.Тообілевичаа (Карпен
нка-Карогго). Провоодились рреспублікканські
міжвузіввські конф
ференції, загальноіінститутсські мистеецько-літеературні вечори
в
і читацьккі конферренції. Діяяла літераатурна студія “Обррій”. Квалліфікован
но вели
заняття доктори
д
н
наук,
професори М.О.Рудяк
М
ков, Ж.П..Соколовсська, канд
дидати
філологічних нааук, професор О.Є.Поляр
О
руш, доц
центи В
В.К.Чернеецький,
А.П.Бойч
чук, Т.І.Поляруш
ш, Б.В..Кучинськкий, В..П.Маркоо, Г.Д.К
Клочек,
В.Є.Панч
ченко, С.Г.Барабааш, В.Г.Б
Барабаш, З.В.Торгговець, Л
Л.П.Смолььянова,
І.В.Долгаанов, Л.Д
Д.Поколоодний, Р..З.Дидикііна, А.Б.П
Перзеке, Л.Г.Покказєєва,
О.М.Серребряков.
Осообливу увагу було приділено середнььоазіатськким послланцям. У 1980–
1981 наавчальном
му році на фаакультеті навчалоося 120 студен
нтів із
Узбекисттану. Їх успішніст
у
ть склалаа 87,9% (п
по факулльтету – 996,3%). Узбеків
У
залучали
и до громадських заходів.
з
П
П’ятикурс
сники проовели літеературний
й вечір
“Дружбаа народів – дружб
ба літераттур”. Студенти в школах
ш
ррозповідал
ли про
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життя своєї ресспубліки, її мистец
цтво, пам
м'ятники. Вони
В
реггулярно виступали
и
з конц
цертами хуудожньоїї самодіялльності.
С
Студенти
слов'янсььких груп
п мали ряяд досягн
нень у наауковій роботі.
р
У
1981 р.
р на ресспубліканському конкурсі
к
перемогуу отрималли Т.Г.Су
уддакова,,
В.П.Буубар, О.В
В.Ніколен
нко, Т.П.В
Вікторук,, у 1984 – О.А.Чеетвертак. Деканом
м
факулььтету праацювала Л.Г.Показ
Л
зєєва.
Н початкку 80-х рооків кафеедра украаїнської мови
На
м
відчуувала про
облеми у
друці своїх прраць (19881–1982 рр. – ли
ише 1 сттаття, жоодних мо
онографії,,
підруч
чника, поссібника). У цей чаас звільни
илися ст.ввикладач В.В.Різун
н (згодом
м
– диреектор Інсституту журналіст
ж
тики Київвського національн
ного унівверситетуу
ім.Т.Ш
Шевченка)), досвідч
чена О.П
П.Жмурко (вийшлаа на пенссію), К.Г.Чемерисс
(згодоом – застуупник ди
иректора Інституту
у українсської мовви НАН України).
У
.
Акцен
нт у робооті кафедрри робився на зв'яязки із школою.
ш
ЗЗокрема, читалисяя
лекції на куррсах перрепідготоввки освіттян, прооводилисяя вечори
и-зустрічіі
учителлів із студ
дентами, підтримуувалися звв'язки із кабінетом
к
м українсьької мови
и
і літеератури обласного інсти
итуту уд
досконалеення вччителів, вивчавсяя
передоовий доосвід учителя-методиста Маловвисківськоої СШ № 3
А.П.Таарасенко,, учителььки Кіроввоградськкої школи
и-інтернаату Л.А.С
Саламахи,,
вчителля Свірніввської СШ
Ш Головаанівського району Б.Винни
иченка. Проведеноо
ряд ви
иїзних заасідань, зокрема,
з
в Комиш
шуватській
й СШ Ноовоукраїн
нського і
Павли
иській СШ
Ш ім.В.О..Сухомли
инського Онуфріїв
О
вського раайонів. Кафедрою
К
ю
завідував В.К
К.Чернецький, а з 1986 р. – Н.Г.Горпи
Н
инич. Під їхнім
м
керівн
ництвом працюваали, як досвідчеені Т.І.П
Поляруш, Б.В.Куч
чинський,,
С.П. Пономарен
П
нко,
так
і
молоді
Н.О.Заадорожнаа,
В.М
М.Ожоган,,
Ю.Ф.С
Скляниченко, О.І.К
Крижанівська.
Н початкку 80-х рооків на кафедрі
На
к
уккраїнськоої літераттури було
о 70–80%
%
виклад
дачів, щоо мали учені
у
ступ
пінь чи звання.
з
Ц сприяяло виход
Це
ду в світт
протяггом десяттиріччя ряяду моноографій, що
щ вивелоо підрозд
діл у коло
о кращихх
подібн
них кафедр педвузів УР
РСР. До
оцент В.Є.Панчен
нко доссліджувавв
україн
нську проозу 1970––1980 рр.:: проблем
мно-тематтичні пош
шуки, тип
пи героївв
та “ан
нтигероївв”, стилььовий роозвиток творчості
т
і молоди
их письм
менників,,
видавш
ши працю
ю “Віч-наа-віч з еп
похою” (““Радянськкий письм
менник”).. В іншій
й
своїй книзі “Ю
Юрій Яноввський” письменн
п
ник предсставив жи
иттєвий і творчий
й
шлях відомого
в
земляка. Питання формуваання самообутньогоо таланту відомогоо
україн
нця, особ
бливості зв'язків його твворчості з народ
дним мистецтвом
м
висвіттлені у монограф
м
фії доцентта О.Є.П
Полярушаа “Олексаандр Доввженко і
фолькллор” (К.:: Вища школа,
ш
19988). Авттором прооаналізоввано, якою мірою
ю
особли
ивості художньог
х
го мисллення творців фольклору
ф
у сприял
ли появіі
монум
ментальни
их, гіперболізован
них худо
ожніх обрразів. Ваажливій проблеміі
визнач
чення естетичних функц
цій фол
льклорноїї поетикки в творчості
т
і
А.С.М
Малишка присвяч
чено мон
нографію
ю доцентта С.Г.Б
Барабаш “Чарівніі
джерелла поезіїї” (К.: Вища
В
школа, 1990
0). Ряд фундамен
нтальних робіт у
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республііканськихх видавн
ництвах було
б
на рахункуу критикка радян
нського
літературрного прроцесу, доцента В.П.Марк
В
а. Але найвищог
н
го успіху
у досяг
член Спіілки писььменниківв СРСР Г.Д.Клочекк, видавш
ши у 19900 р. моногграфію
“Поетикаа і психоологія” та
т захисти
ивши докторську дисертац
цію. Каф
федрою
завідувалли В.П.М
Марко, О.Є.Полярууш, Г.Д.К
Клочек. Їїї працівн
ники провводили
велику суспільно
с
о-політичну і кулльтурно-п
просвітниц
цьку роб
боту в місті та
області.
Виссокий кад
дровий потенціал мала й кафедра російськкої і зару
убіжної
літературри, якою
ю керувалли доцентти І.В.До
олганов, Р.З.Дидик
Р
кіна. У першій
п
половиніі 80-х рооків кафед
дрою вид
дано збір
рники тез доповідеей конфееренцій
“Поет боротьби і праці” (до 1000-річчя Д.Бєдного
Д
о) і “Они
и сражались за
Родину” (до 40-рііччя переемоги у Великій
В
Вітчизняні
В
ій війні). У 1989 р.
р було
ініційоваано міжввузівські “Пушкіінські чи
итання” (до 1900-річчя із
і дня
народження), в якких узяли
и участь більше
б
70
0 учених педвузів і універсситетів
України.. Виклад
дачі висступали в школ
лах Кірровоградаа, Олекссандрії,
Долинського, Новоархан
Н
нгельськоого, Мал
ловисківсського, Новомир
ргородського, Онуфріївс
О
ського, Кіровоград
К
дського та
т інших районів
р
з аналізом
м знань
випускни
иків шкілл, які здаввали встуупні іспитти до вузуу. На курссах підви
ищення
кваліфікаації учитеелів-словвесників при
п педін
нституті за участю кафедри
и 1981–
1985 рр. перепідгготовленоо 586 учиттелів. Крім цього сюди щоороку при
иїздили
30 учитеелів-словеесників ізз Узбецьккої РСР. Досвід
Д
спільної рооботи каф
федри й
кабінету російськкої мови і літераттури обл
ласного ін
нституту удосконалення
учителівв знайшовв відобрааження у статті Л..П.Смольянової таа І.Н.Переденко
“Тіснішее зв'язок зі
з школою
ю” в журн
налі “Руссский языкк и литераатура в ср
редних
учебныхх заведени
иях УССР
Р” (1984. – № 9).
Каф
федра россійської мови
м
малаа у своєм
му складі 1982 р. 1 доктор
ра і 4-х
кандидаттів наук та доцен
нтів. Разоом із каф
федрою загальног
з
о мовозн
навства
вона ініц
ціювала проведенн
п
ня двох республік
р
канських конферен
нцій із пр
роблем
“Семанти
ика словаа в языке и худож
жественном тексте”” і “Руссккий язык – язык
межнаци
иональногго общения в ССС
СР”. У 19
987 р. каф
федрою заавідував доктор
д
наук М.О
О.Рудякоов. Тут працювали
п
и доценти
и І.С.Ми
ихалко, О
О.М.Сереб
бряков,
Т.В .Жаррких, виклладач Н.М
М.Манакііна, асисттент П.А. Морозов.
У 1981 р.
р Ж.П.С
Соколовська, заввідуюча кафедроою загального
мовознаввства, заххистила докторськ
д
ку дисерттацію. Ви
икладачі ккафедри вели 3
гуртки, до
д участі в яких залучалис
з
ся студенти різнихх факульттетів. Спіільно з
інститутом удоскконаленняя учителів було підготовллено букклет про досвід
роботи учительки
у
и СШ № 9 В.І.Кули
ик. Кафед
дряни скллали карттотеку учи
ителівметодисттів і засллужених учителівв областіі. Провед
дено виїззні засідаання в
Олександ
дрівській
й СШ № 1 і Созоніівській СШ
Ш. У 19887 р. в роб
боті проблемної
лаборатоорії “Систтемний опис
о
лексики” під керівниц
цтвом Ж.П
П.Соколо
овської
брало уч
часть 12 працівни
иків кафеедр загал
льного моовознавсттва і росіійської
мови. Лаборатор
Л
рія під керівницт
к
твом Інсттитуту мовознавс
м
ства АН УРСР
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працю
ювала над
д створен
нням фоонду української мови таа “Ідеогр
рафічногоо
словни
ика російської мови”.
м
З проблем
ми досллідження було проведеноо
міжвуззівську нааукову коонференц
цію.
У кінці 800-х років діяла
д
об'єєднана каафедра роосійської мови і заагальногоо
мовозн
навства, якою
я
завіідувала доцент
д
У.В
В .Тимоф
фєєва. За планом Інституту
І
у
мовозн
навства АН
А УРСР тут провоодилась соціолінгв
с
вістична п
практика.
Н засідааннях каф
На
федри пррактично
ого курсуу російсьької мовви, якою
ю
завідувала ст. викладач
ч Барабааш В.Г., розглядаались прооблеми допомоги
д
и
школаам у вивч
ченні росіійської моови. У сеередині 800-х років видані методичні
м
і
рекомеендації “Виды
“
зад
даний длля самосттоятельноой работы
ы по орф
фографии
и
(для средних
с
п
професси
ионально--техничесских училлищ)”, “К
Как гото
овиться к
вступи
ительномуу экзамен
ну по руусскому языку”
я
длля школи
и юного філолога,
ф
,
створееної на базі
б
СШ № 25. Вивчено
В
досвід учителів
у
СШ № 5, 6, 25,,
Тарасіівської восьмиріч
в
чної школи Новггородківсьького раайону з розвиткуу
зв'язноої мови й іншихх проблеем. З уч
чителями--словесни
иками об
бговореноо
приміррну прогграму під
двищенняя рівня грамотно
г
сті учнівв старши
их класівв
середн
ньої шкооли, розрроблену кафедрою
ю. Нови
ий завідууючий каафедрою,,
доцентт
В.М.Манакін
н
у
праці
“Украин
нско-руссккое
дввуязычие:
социоллогически
ий аспеккт” (К: Наук. ду
умка, 19988) (у сспівавтор
рстві) наа
великоому факти
ичному матеріалі
м
із застосу
уванням соціолінгв
с
вістичних
х методівв
дослід
див проб
блеми функціону
ф
ування і розвиттку украаїнсько-російськоїї
двомовності наа приклад
ді централльного гееографічн
ного ареаллу Україн
ни. Черезз
рік він
н узяв уч
часть у Міжнарод
М
дному си
импозіуміі під егід
дою Між
жнародноїї
конферренції викладачів
в
в російсської мовви і літтератури в Леніінграді і
Всесою
юзній кон
нференціїї “Двуязы
ычие и многоязычи
ие в СССР
Р” у Москкві.
У 1989 р.
р філолоогічний факультеет розділлився наа два: факультет
ф
т
україн
нської моови і літеератури та
т факулььтет росіійської м
мови і літтератури.
Деканом першоого став випускни
ик вузу, колишній
к
комсорг інститутту доцентт
Л.В.Кууценко. Розпочаллася роб
бота з виконанн
в
ня “Закон
ну про мови в
Україн
нській РС
СР”. Факуультет роосійської мови і літератури
л
и (декан – доцентт
Л.Г.Пооказєєва) готувавв учителлів із сп
пеціальноостей “Р
Російська мова і
літераттура”, “Російська мова
м
і літтература”” (для узбеецьких сттудентів).
С
Студентам
м педагоггічного факультет
ф
ту передаавали свіій багати
ий досвід
д
професори В.О.Горпи
В
инич і В.Г.Бур
рдіян, доценти
д
С.Г.Меельничук,,
Н.О.Гооловань, Т.Й.Мелльничук, Ю.З.Кру
уть та ін
нші. Декаанами пр
рацювали
и
Б.В.Куучинський
й, І.В.П
Поперешн
няк, Т.П
П.Гора. Вивчали
ися сусп
пільні і
психоллого-педаагогічні науки,
н
укрраїнська, російськка й інозеемна мови
и, дитячаа
літераттура, математик
м
ка, зооллогія, ботаніка
б
з осн
новами екології,,
землеззнавство, співи, малювання
м
я, ручна праця, фізвихован
ння, краєззнавство,,
музикаа. Діяло психологі
п
ічне товарриство. Студенти
С
І курсу п
працювали
и у секціїї
“Пізнаай самого себе”, II – “Діагн
ностика педагогічних зд
дібностей
й
першоокурсникіів та учніів 1–3 класів”, III – “Психоологія шеестирічокк”. Таким
м
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чином, робота
р
тооваристваа тісно пов'язувал
п
лась із навчальни
им процессом. У
другій пооловині 80-х
8
роківв на факулльтеті ввеедено спеецкурси та спецсем
мінари,
які підввищували
и профессійний таа загальн
нокультуррний ріввень студ
дентів:
“Етнограафія нароодів СРС
СР”, “Куультура УРСР”,
У
“
“Декорати
ивно-прикладне
мистецтвво”. У 19988 р. відккрилась нова
н
спец
ціальністьь “Педагоогіка і меттодика
початковвого наввчання та обраазотворчее мистец
цтво”, у 1989 р. –
“Хореогррафія”. Випускни
В
ки другоої за квал
ліфікацією
ю “Учитеель початткових
класів і хореограф
х
фії” могли
и у майбуутньому працюват
п
ти учителлями, виккладати
ритміку, керуваати самоодіяльним
ми хорееографічн
ними коолективам
ми. У
Кіровогрраді цю спеціальн
с
ність булоо відкритто вперш
ше серед п
педвузів УРСР.
Серед ви
икладачівв був і засслужений
й діяч кул
льтури УРСР,
У
худ
дожній кеерівник
лауреатаа преміії ім.Леенінськогго Комссомолу показоввого ди
итячого
хореограафічного ансамблю
ю “Проліісок”, дир
ректор об
бласної ш
школи ми
истецтв
А.Є.Короотков. На
Н факулльтеті діяяли жіно
очий хор (керівни
ик – кан
ндидат
педагогіч
чних науук Е.У.Гуцало), жіночий
ж
вокальни
ий ансам
мбль і оркестр
о
дитячих шумових інструм
ментів (ообома керувала викладач
в
С.В.Черн
ненко).
Серед ви
ипускникіів були зааслужені учителі УРСР,
У
від
дмінники народної освіти
СРСР С..П.Логачеевська (деепутат об
бласної ради
р
нароодних деп
путатів, кавалер
к
ордена “Знак поошани”), С.Л.Льввова, відм
мінники народноїї освіти УРСР
Р.Р.Губенко, Н.С
С.Калашникова, О.П.Ярове
О
ець, Р.Г.Б
Балашоваа, Н.Г.Си
иленко,
С.В.Бури
ина, Г.О
О.Петричеенко й інші.
і
Л.Г
Г.Ганевич
ч із Дообрянсько
ої СШ
нагородж
жена ордеенами Труудового Червоного
Ч
о Прапора і “Знак пошани”.
У 1982 р. каафедру педагогіки
п
и й метод
дики початкового навчанняя було
розділен
но на 3 кафедри: природни
п
ичо-матем
матичних дисципллін початткового
навчанняя; філолоогічних дисципліін початткового навчання
н
я; педаго
огіки і
методики
и початкоового наввчання. Заавідувачем останньої був І.В.Воєвод
дський,
який тогго року захистивв докторсську диссертацію з філолоогії. З 1985 р.
кафедрою
ю завідуєє кандидаат педагоггічних нааук, доцен
нт Т.Я. Д
Довга, з 1988 —
кандидатт педагогічних наук,
н
доц
цент Т.В
В.Гришин
на. Уже першого
о року
кафедрян
ни, серед яких булло лише 2 працівн
ники (з 9)) із учени
ими ступеенями і
званнями
и, видали
и моногррафію, рекоменда
р
ації, 8 статей,
с
ттези. Виккладачі
розробляяли метоодичні реекомендаації на допомогу
д
вчителяям підготтовчих
класів, готували
г
буклети з узагалььнення їх
х досвіду,, друкуваали матер
ріали в
журналі “Початкоова школаа”. У СШ
Ш № 4 та інших
і
шкколах проводилисьь виїзні
засіданняя з проблем запроввадженняя нових піідручникіів.
Каф
федрою філологіч
ф
чних дисц
циплін початково
п
ого навччання заввідував
доктор філологіч
ф
чних наукк, профессор В.О.Г
Горпинич
ч. Він бувв автором
м ряду
ґрунтовн
них працьь з росій
йської і українськ
у
кої мов, зокрема
з
“Русский
й язык.
Синтакси
ис: Учебн
ник для педучили
п
ищ” (К.: Вища
В
шккола, 19866), двох частин
підручни
ика “Украаїнська мова”
м
(К.: Радянськка школаа, 1988) й інших. Доцент
Д
Л.В.Живвицька буула співаввтором “С
Словаря русского
р
языка в картинкаах” (К.:
Радянськка школла, 19888). Доцеент Ю.З.Круть готував матеріал
ли до
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“Україїнської літературн
ної енцикклопедії” (1988–19993). Кафеедра брал
ла участьь
у топоонімічнихх дослідж
женнях Ін
нституту мовознаввства АН УРСР. Тут
Т діялаа
респуб
бліканськка науковва лаборааторія з даної
д
прооблеми. В
Вивченняя досвідуу
Олександрійськкого пед
дучилищаа, Малови
исківськоої СШ № 3, поззакласноїї
роботи
и з топон
німіки, з розвитку
р
мови маало практичний ви
ихід у пуб
блікаціяхх
виклад
дачів.
П
Першою
з
завідуючо
ою кафед
дрою при
иродничоо-математтичних дисциплін
н
початккового наавчання сттала доцеент Т.Й.М
Мельничуук. Згодом
м її очоли
ив доцентт
А.І.Крривульчен
нко. Усі викладаачі брали
и участьь у керіввництві науково-дослід
дною рооботою студентів
с
в. Компл
лексно вивчалась
в
ь тема “Шляхи
и
підвищ
щення ефективн
е
ості наввчально-ввиховногоо процеесу в середній
й
загалььноосвітніій школіі”, з якоїї було проведено
п
о 6 облаасних і районних
р
х
конферренцій учителів початкоових кл
ласів. Прроблемам
м запроввадженняя
електрронно-обч
числювалльної техн
ніки в наввчальний
й процес п
початкової школи
и
присвяячуваласьь конферренція “Е
ЕОМ і фо
ормуванн
ня алгори
итмічної культури
и
учнів початковвої школли” за участю
у
студентів
с
III–IV курсів. Кандидат
К
т
біологгічних науук, доцен
нт В.Г.Буррдіян вид
дав “Зоолоогию. Практикум: Учебноее
пособи
ие для вуззов” (К.: Вища шккола, 1985
5), “Там, на
н нехожеенных тро
опинках””
(Дніпрропетровсськ: Пром
мінь, 19877). У кінц
ці 80-х рооків деяки
ий час діяяла єдинаа
кафедрра педаггогіки і природни
ичо-матем
матичнихх дисципллін (завіідуюча –
доцентт Т.В.Гри
ишина).
М
Майже
111 років деканом
д
ф
факультет
ту фізичн
ного вихховання працював
п
в
професор В.С.Я
Язловецьккий. Напррикінці 80
0-х років тут кожеен третій викладач
ч
мав уч
чений сттупінь чи звання. Відмінни
иками наародної оосвіти УР
РСР були
и
В.С.Би
икова, В..А.Грінбеерг, О.Г
Г.Циганен
нко, М.Й
Й.Гасман, П.М.Леввитський,,
Л.І.Буррдіян, Б..В.Согрін
н, В.С.Яззловецьки
ий, В.В.М
Мунтяновв, В.В.Шерета. У
1986 р.
р на І куурс прийняли 60 чоловік, у т.ч. 155 – із сільської міісцевості.
Загалоом навчаллося 2828 чоловікк денногго і 2041 вечірньоого віддіілень. Наа
кафедррах були
и відсутнііми ЕОМ
М, відеомагнітоли, не висттачало біо
ологічноїї
відеоаапаратури
и. Але колектив факулььтету маав успіхи
и у спо
ортивнихх
змаган
ннях, поссівши дрруге загаальнокомаандне міісце на X
XVII Сп
партакіадіі
педагоогічних вуузів у 1987 р., треетє – в 19
989 р. Осообливо усспішно виступали
и
на республікан
нських змаганнях
з
х збірні команди з худож
жньої гім
мнастики
и
(тренеери В.С.Б
Бикова, О.В.Шевч
О
енко) і велоспорт
в
ту, які нееодноразо
ово були
и
чемпіоонами і призерами
п
и змаганьь. Багато випускни
иків факуультету захистили
и
кандид
датські дисертації
д
ї, очолилли кафед
дри у вуззах, нагоороджені значком
м
“Відміінник наародної освіти
о
УР
РСР”, уряядовими нагородаами (Л.М
М.Коляда,,
М.С.Биков та ін
н.).
У 1981 р. лише 1 ізз 14 виклладачів каафедри тееорії і меетодики фізичного
ф
о
виховаання мав учений ступінь.
с
Н кожногго виклад
На
дача прип
падало тіл
льки 0,177
др. аррк. опубллікованихх робіт. Із метою
ю поліпш
шення си
итуації у 1986 р..
Міністтерством освіти СРСР було
б
доззволено кафедрі
к
вести роботу ізз
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стажистаами-досліідниками (науковвий керівник – завідуюччий кафеедрою,
професорр Ю.Г.Ваасін). По 1990 р. підвищеення квалліфікації тут прой
йшли 4
чоловіки
и, з яких С.В.Бонда
С
аренко і В.М.Прис
В
стінський
й захистилли кандид
датські
дисертац
ції. Кафед
дральною
ю темою була: “Д
Досліджен
ння захи
исту мето
одів та
засобів фізичногго виховання учн
нів шкіл
л та вуззів”. За її матер
ріалами
Ю.Г.Васін видаав моноографію “Физичееские упражнени
у
ия – основа
профилаактики ож
жирения у детей
й” (К.: Здоровьее, 1989), де на основі
експерим
ментальни
их дослід
джень опи
исано зассоби, меттоди і фоорми оргаанізації
занять фізичними
ф
и вправам
ми. Студенти, які брали
б
учаасть у наууково-досслідній
роботі, самостій
йно вигоотовляли прості прилади і присстосуванн
ня, які
запровад
джувалисьь у практтику. Зоккрема, у 1986 р. третьокур
т
рсник А.Ж
Жердій
виготови
ив пристоосування для визн
начення стрибково
с
ої активності школярів і
гиниометтр для ви
имірюван
ння рухли
ивості. Із студентаами заочн
ного відд
ділення
проведен
но наукково-пракктичну конферен
к
нцію “О
Оптимізац
ція навч
чальновиховногго процеесу з фізичної
ф
культури в шкколі”. К
Кафедрою було
виготовллено стен
нди “Перредовий досвід
д
– у практтику”, “М
Модель учителя
у
фізичноїї культурри”, провведено ви
иїзне засіідання у Трепівсьькій СШ,, взято
участь у педагогіч
чному сем
мінарі дляя учителіів сільських шкіл у Світловодську
і Бобрин
нці. У кінц
ці 80-х рооків діялаа спільна кафедра спортивн
но-педаго
огічних
дисципліін, якою завідуваав Ю.Г.В
Васін, а 1990
1
р. із
і неї зн
нову виділилась
кафедра теорети
ичних основ
о
ф
фізичного
о виховаання, яккою заввідував
В.С.Язлоовецький..
Каф
федра споорту та спортивн
с
них ігор на початтку 80-х років нее мала
жодного науковця. Це створюввало певн
ні пробллеми для дослід
дження
кафедралльної тем
ми: “Шляххи підвищ
щення вдо
осконален
ння учбового та учбовоу
тренувалльного прроцесу в середній загально
оосвітній школі таа на факу
ультеті
фізичногго виховвання”. Лише
Л
у середині 80-х рооків у сскладі каафедри
спортивн
но-педагоогічних ди
исциплін працюваав один наауковець. У цей чаас було
внесено зміни до робочих програм задля інттенсифікаації навчаального пр
роцесу
і поліпш
шення яккості під
дготовки спеціаліістів. Наа першом
му курсіі вони
передбач
чали сам
мостійне проведен
ння підго
отовчої частини
ч
ууроку, ведення
зошитів із методи
ики навч
чання ігроовим при
ийомам, на
н другом
му – само
остійне
проведен
ння окрем
мих ігрових прийоомів, на тр
ретьому – самостійне проведення
уроку зі спортивн
них ігор із включенням вееликої кіллькості руухливих ігор
і
та
естафет на коорд
динацію рухів (д
для заход
дів у груупах прод
довженогго дня,
великих перерв), на четверртому – методику
м
у суддівсттва змаган
нь (ділові ігри).
Завідуюч
чий каф
федрою К.К.Маартишевсьький піідготувавв моногграфію
“Советсккий волей
йбол на Олимпий
йских мееридианахх” (К: Молодь Уккраїни,
1987).
1981 р. 7 із 8 викладач
чів кафед
дри анатом
мії і фізіоології люд
дини мали
и вчені
ступінь або
а званн
ня, видавш
ши 19 пуб
блікацій (в
( середн
ньому по 1,43 др.ар
рк на 1
працівни
ика). 2 ви
икладачі підвищилли свою кваліфікаацію, 7 ккерували НДРС.
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Високкий наукоовий потенціал доззволив каафедрі виконувати
и 2 із 3-х по КДПІІ
колекттивних тем, яккі координували
ися АПН
Н СРСР
Р у 1985
1
р.:
“Морф
фофункціональне дозріван
ння моззку дітеей і під
длітків” (доцентт
Г.Ф.Луук'яненкоо та ст.виккладач тееорії і меттодики фізвиховання В.В.М
Мунтянов))
і “Осообливості енергеттичного обміну і вегетативних функцій підлітків”
п
”
(доцен
нти П.М.Левитськкий, В.С
С.Язловецький та ін.). Головною науково-дослід
дницькою
ю організаацією з даної
д
про
облеми був
б
НДІ фізіологіії дітей і
підліткків АПН СРСР. У 1987 р. кафедро
ою завідуував канд
дидат біо
ологічнихх
наук Б.В.Согрі
Б
ін. Цей же ступіінь мали
и всі інш
ші виклад
дачі підр
розділу –
Л.І.Буррдіян (ввона очоолила каафедру у кінці 80-х років), В.Г
Г.Топало,,
П.М.Л
Левитськи
ий, Г.Л.Луук’яненкоо, С.І.Лял
люхіна. Тоого року П.М.Леви
итський і
В.С.Яззловецьки
ий видали
и посібни
ик “Вред алкоголя
а
и никотин
на” (К.: Радянська
Р
а
школаа, 1987), а череез 2 рокки вийш
шла їх монографі
м
ія “Дыхательныее
упраж
жнения в физическо
ф
ом воспи
итании” (К
К.: Здороввье, 1989)).
Заа умов моонопартій
йної систтеми в Рад
дянськом
му Союзі, ідеологіззації усіхх
сторін
н життя, зокрема освітянсьької галу
узі, важли
иву рольь у проф
фесійній і
громад
дській аттмосфері вузу, місста, облассті відіграавали заггальноінсттитутськіі
кафедрри суспілльних наук, зокрем
ма історії КПРС.
К
Неею було п
проведено
о обласніі
науковво-практи
ичні
к
конферен
нції
“Завдання
“
я
патрріотичногго
таа
інтерн
національн
ного вихховання учнів в світлі вимог рреформи школи”,,
“Вчителю – знання і наавики лекктора”, до
о 70-річчяя встановвлення Раадянськоїї
влади на Україїні та ін. У кінці 80-х рокіів перед кафедрою
ю, якою завідував
з
в
кандид
дат історричних наук П.М.Безтакка, постаало завдання кри
итичногоо
переоссмисленн
ня історії єдиної і керівної
к
в СРСР Комуністи
К
ичної пар
ртії. Втім,,
час, відпущени
в
ий історрією ХХ ст. КПР
РС, а віідповідноо й цій кафедрі,,
заверш
шувався. Сьогодні
С
, згадуюч
чи 1960–1
1980-і рр., Петро М
Минович акцентуєє
увагу на “поолітизаціїї навчалльно-вихо
овного процесу.
п
На заняттях ізз
суспілльних диссциплін на
н всих фаакультетаах обов’язково виввчалися матеріали
м
и
й рішеення остаанніх з’їзздів КПРС
С і плену
умів ЦК КПРС. Щ
Щотижня в групахх
або наа курсах протягом
м 45 хв. проводил
п
лися політінформаації, де виступали
и
виклад
дачі-суспільствозн
навці, коомуністи, студентти. Пред
дставники
и кафедрр
суспілльних науук не рідш
ше, ніж щомісяця
щ
я читали лекції поо лінії То
оваристваа
“Знанн
ня”, а таккож обкоому Комп
партії Укр
раїни в трудових
т
колективвах чи заа
місцем
м проживвання нааселення. Велика робота була прроведена ними (іі
виклад
дачами уккраїнськоої філологгії) під чаас написаання “Істоорії міст і сіл”, заа
яку ряяд авторівв були відзначеніі. І ще ціікавий фаакт. У 600-х роках
х, під часс
хрущоовської “ввідлиги” в педінсституті по
очали заллишати н
на роботу
у кращихх
випусккників. Що
Щ ж до оцінки дііяльності кафедри
и історії К
КПРС, то
о в 1978––
1988 рр.
р вона посідала
п
1–2 місц
ця у соціаалістичному змагаанні кафед
др вузу”.
До цьоого ветерран додаєє, що дисц
ципліна в аудиторріях раніш
ше була на
н багатоо
кращоою, погірш
шилася ж вона з початком набору аб
бітурієнтіів на ком
мерційнихх
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засадах, коли до інституту
і
у почали приходит
п
ти помітн
но слабші (як прави
ило, за
наслідкаами співбеесіди) стууденти.
Под
дібні завдання сттояли пееред каф
федрою марксисттсько-леніінської
філософіії і наукоового ком
мунізму, де в 1981 р. булоо 18 виклладачів, у т.ч 1
доктор і 7 кандид
датів наукк і доценттів. Вони досить
д
пллідно праацювали по
п лінії
НДРС, підготуввавши 9 диплломантів респуб
бліканського кон
нкурсу
студентсських роб
біт. Виклаадачі читаали сотні лекцій длля учителлів, підготували
методичн
ні реком
мендації для керрівників шкільнихх факулььтетів з основ
комуністтичної мооралі, з ви
икористан
ння матер
ріалів XX
XVII з'їздуу КПРС у курсі
суспільсттвознавсттва, з кон
нтрпропаггандистсьької робооти шкіл, брали уч
часть у
проведен
нні облассних семіінарів голлів рад з марксисстсько-леенінської освіти
педагогіч
чних кад
дрів при раймісььквно і пропаган
ндистів ш
шкіл нау
укового
комунізм
му, органіізували у кіровогррадських СШ
С №№ 11 і 34 п
політичні клуби.
Кафедроою філоософії і науковвого ко
омунізму завідуввала кан
ндидат
філософсських нааук Н.О.Толмачовва. 1986 р. булоо створеено дві окремі
кафедри: науковоого комун
нізму (заввідуючий -доцент Ю.П.Сур
Ю
мін) і філ
лософії
(завідую
юча – Н.О
О.Толмачоова, 1989 р. – доцеент Л.Г.Д
Дротянко)). До остаанньої,
зокрема, входили
и доценти
и В.М.Вооєводін, Г.Я.Гур'яянова, сттарші виккладачі
В.В.Яцукк, Л.В.Пееревозникк, викладаачі П.А.Т
Тарасенкоо, А.В.Зелленюк, ассистент
В.О.Они
ишко. Ю.П
П.Сурмін
н керувавв лаборатторією сооціологічн
них досліджень
проблем вихован
ння, створеною на базі кафедр науковоого кому
унізму,
педагогікки і психоології.
Виккладачі каафедри поолітичної економіїї брали уч
часть у доослідженн
ні теми
“Вдоскон
налення змісту, методів
м
т засобіів навчан
та
ння в ум
мовах заггальної
обов'язкоової серредньої освіти”.
о
Було ви
идано 5 навчалььно-метод
дичних
посібникків для уч
чителів, у т.ч. 2 у видавниц
в
тві “Радяянська шккола”. Біл
льшість
кафедрян
н керуваала НДР
РС. Вагоомим бувв творчи
ий дороб
бок проф
фесора
Б.Л.Драттвера. У 1986 р. замість
з
д
доцента
В.І.Вибри
В
ка завідуувати каф
федрою
призначеено старш
шого виклладача В.Л
Л.Лисову.
Важ
жливу рооль в осввітянськоому вузі покликаана відігрравати каафедра
педагогікки. 13 її викладач
в
чів підготуували за перші двва роки X
XI п'ятирічки 36
робіт, у т.ч. 21 статтю. Перу доцента А. Розенберрга належ
жали наввчальні
посібникки для шкіл
ш
(Пиоонерская организаация в борьбе
б
за знания. – М.:
Просвещ
щение, 1986) і учи
илищ (Пеедагогика. – Там же,
ж 1988)). У 1990 р. він
став докктором нааук. За результатаами праці з колекктивної тееми “Про
облеми
комуністтичного виховання
в
я в педаггогічній спадщині
с
В.О.Сухоомлинськкого та
їх творч
че застосуування в практикку школи
и” кафед
дра провеела дві обласні
о
конферен
нції: у 1983
1
р. до
д 65 рііччя педаагога – “Проблем
“
ми форму
ування
всебічноо
розввиненої
особисстості
в
пеедагогічніій
спаадщині
В.О.Сухоомлинськкого” і в 1985 р. – “Проблееми комууністичноого виховвання в
педагогіч
чній сп
падщині В.О.Суххомлинськкого”. Питанням
П
м вивчен
ння і
пропаган
нди матерріалів реф
форми шкколи були присвяячені наукково-теор
ретичні
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конферренції сттудентів старшихх курсів, педагогіічні читаання, сту
удентськіі
олімпііади, конккурси пед
дагогічноої майстерності. У Києві ввийшли методичні
м
і
рекомеендації А.Я.Розенберга, І.Г.Ткааченка, Т.В.Азаррової, А.С.Бика
А
а
(завідууючий кафедрою
к
ю). У 1984–1986
6 рр. вийшло
в
22 публ
лікації з
узагалльнення педагогічн
п
ного доссвіду шкіл і педп
працівникків областті. Герой
й
Соціаллістичної Праці І.Г
Г.Ткаченкко керувавв лаборатторією “Т
Трудове ви
ихованняя
і проф
форієнтаціія учнів”.
У зв'язку з низьким
м відсоткоом виклад
дачів кафеедри психхології із ученими
и
ступен
нями і звваннями протягом
м 1981–1982 рр. троє з н
них посту
упили доо
аспіраантури, четверо
ч
– підвищ
щили квал
ліфікацію
ю. Від чоотирьох гуртків
г
і
проблеемних груп
г
на республліканськи
ий конкуурс булоо направлено 4
студен
нтські роб
боти, з якких 2 відзначено ди
ипломами
и. Цікавою
ю формою
ю роботи
и
студен
нтів булаа діяльніссть створеного у 1983 р. психологі
п
ічного то
оваристваа
педфакку, яким керувала завідуюч
ча кафедр
рою, доцеент Н.О.Головань. До ньогоо
входилли понад
д 40 осіб, які вели
и науково
о-досліднуу роботу з ряду важливих
в
х
напрям
мків психхології навчання
н
та виховвання шкколярів і “шестир
річок”. Ізз
цього року каафедра перейшла на нову
у методи
ику веден
ння лабор
раторнихх
занятьь, де переедбачалоссь із проб
блематики
и: “Увагаа, пам’ятьь, мислен
ння, уява,,
почутття та ем
моції” виккористовуувати ко
онкретні діагности
ичні методики. З
першоого курсу всі студеенти підгррупи розд
ділялись на
н пари, д
досліджую
ючи один
н
одногоо, почерггово виступаючи експери
иментаторром. Отрримані реезультати
и
потім аналізуувалися. Провод
дилися лекторії
л
для б
батьків і учнівв
кіровооградськи
их шкіл №№ 6, 26, Суб
ботцівськкої Знам'яянського району..
Кафед
дра брала участь у психологгічних спостережееннях у Зи
ибківській
й школі з
1980 по
п 1982 рр. за екксперимен
нтами М.П.Щетин
М
ніна. Із 11984 р. кафедрою
к
ю
завідував доцен
нт Г.В.Дььяконов, з 1988 – до
оцент П.В
В.Лушин..
Заагальноін
нститутська кафед
дра інозеемних моов у 19822 р. за кількістю
к
ю
праціввників буула найчи
исельнішоою у пед
дінститутіі. 22 виклладачі кеерували і
найбілльшою кіллькістю гуртків
г
таа проблем
мних груп
п – 15, досліджуввали темуу
“Вдоскконаленн
ня змістуу метод
дів систтеми під
дготовки та під
двищенняя
кваліф
фікації пеедагогічн
них кадріів”. Було
о видано методиччні розро
обки дляя
учителлів “40 років Великої Перемо
оги” (ан
нглійською
ю, німец
цькою і
франц
цузькою мовами),
м
відвідано ряд ур
років іноземної м
мови у СШ
С
№ 5..
Завідууючий каф
федрою, кандидат
к
філологічних науук Т.Д.Зелленко бувв автором
м
ряду праць,
п
у т.ч.
т посібника “Моолодёжь планеты
п
в борьбе за мир, дружбу
д
и
солидаарность” (К.: Рад
дянська школа,
ш
1987).
1
У 1988 р. кафедру
у очоливв
старший виклад
дач О.О.Г
Гуменюк.
Ізз 10 виклладачів кафедри фізичного
ф
о вихован
ння на поочатку 80
0-х роківв
жоден
н не мав ученого
у
з
звання
чи
и ступеня.. У 1985 р. кафедрру очоливв доцент,,
кандид
дат філоллогічних наук М.М.Балан
н. У 19900 р. кількість праацівниківв
зрослаа до 15 чооловік, (уу т.ч. 1 дооцент). Більшість із них буули випусскниками
и
КДПІ. Вони прроводили велику роботу
р
з організац
ції діяльності студ
дентськихх
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спортивн
них гурттків, виклладацькихх змагань, які суудили М
М.О.Крику
уненко,
Є.О.Хромочкін, Л.
Л Сиділоо, інші викладачі
в
і й асисстенти. П
При розв’язанні
завдань спортивн
но-масовоої та оздоровчої роботи, підготоовці майсстрів і
кандидаттів у маайстри спорту, першорозр
п
рядників кафедраа працюввала в
тісному контактті зі споортклубом
м “Буревісник”. Щорічноо провод
дилися
викладац
цькі і стуудентськіі спартаккіади, оргганізовувалися осінні та весняні
в
легкоатллетичні кроси,
к
сп
портивні конкурсси і вечори. Маайбутні вчителі
в
оволодіввали знан
ннями, вміннями та нави
ичками проведенн
п
ня і судд
дівства
спортивн
но-масови
их заходівв.
На кафедрі цивільноої оборон
ни і медичної під
дготовки діяло наукове
н
студентсське товаариство “Медичнаа сестра” (керівни
ик – канд
дидат мед
дичних
наук Є.В
В.Бреусовва), у яккому бралли участьь близько 200 пеершо-, др
руго- і
третьокуурсниць. Діяли прроблемні групи “Токсикол
“
логія”, “Т
Травмато
ологія”,
“Цивільн
на обороона”, “Ш
Шкідливі звички
з
і боротьб
ба з ним
ми”. Осн
новною
формою студенттської роботи
р
було сккладання науковоо-рефераттивних
повідомллень з акттуальних медико-ссоціальни
их тем із використтанням оссновної
і додатккової літеератури. Кафедроою цивілььної оборрони з 11984 р. завідує
з
кандидатт медичн
них наук В. М. Сккороход. Тут прац
цювали ттакож кан
ндидат
наук М.ІІ.Батирєв,, В.Г.Топаало, В.М.Тарасов, Г.Ф.Лук’’яненко та ін.
Відб
булися зміни
з
у кадровом
му склад
ді ректорату і й
його стр
руктур.
Проректоором із навчалььної роботи ставв кандид
дат філоологічних
х наук
Б.В.Кучи
инський, адміністтративно-господарської часстини – Д.М.Кул
лик. Із
1984 р. функціії головн
ного буххгалтера покладеено на К.А.Андр
рієнко.
Інституттською біібліотекою
ю в 19833 р. приззначено керувати
к
І.В.Свор
рень, а
канцеляррією в 19885 р. – В.П
П.Виногррадову.
У 80-х
8
роках студеентський профспіл
лковий комітет
к
у великій мірі
залежав від вузіввських комітетів комсомолу
к
у і партіїї. Але й зза цих ум
мов він
виконуваав функціії організації студеентського
о життя. Профком
П
через сту
удклуб
проводивв тижні факультеетів, засіідання кл
лубів “С
Співбесідн
ник”, “Тр
рибуна
громадсьької думкки”, вечорри-портреети, діловву гру “Я
Якщо ти учитель””, шоуконкурси
и “Самаяя, самая...”, “Дивоо-студентка”. У 1989 р. піісля закін
нчення
фізико-м
математич
чного факкультету головою студпрофкому об
браний Валерій
В
Радул. Того
Т
рокуу було ствворено нову коміссію з перревірки роботи їдаалень і
можливоостей зб
більшенняя їх пллощ. Веелося сооцзмаганн
ня за кращий
к
гуртожитток, кімн
нату, ауди
иторію. Переможц
П
ці отримуували наггороди, подяки,
п
путівки. Контроллювався ремонт гуртожит
г
тків (кращ
щими буули №№ 1, 2).
Комітет проводи
ив самосстійно роозселенняя студенттів, розгглядав пи
итання
псуванняя меблів у аудитооріях, зай
ймався осснащенняям кімнатт для клу
убів за
інтересам
ми, готуввав трудові агітбри
игади, яккі працюввали і даввали конц
церти в
селах. Прротягом ряду
р
років у вузі проходив
п
серед моллоді конккурс на кр
ращого
лектора. Відбуваллися споортивно-ооздоровчі свята поо факультетах. Акктивно
використтовувалассь критикка негативвних явищ
щ у газетті “Радянсський сту
удент”.
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Викли
икали інттерес КВ
ВК між факульттетами, спеціальн
ностями, вузами,,
конкуррс першоокурсникіів із худоожньої саамодіяльн
ності “Аллло! Ми шукаємоо
талантти”, “Сттудентськка весна”, “Гу
уморина”, посвятти в студенти.
с
Виріш
шувались проблем
ми матерііальної допомоги
д
. Студпррофком із
і метою
ю
оздороовлення залучав
з
с
студентів
до здачіі норм ГПО, ствоорював ко
оманди з
баскеттболу, воллейболу, боротьби
и та інши
их видів спорту,
с
надавав пу
утівки доо
будинків відпочинку “М
Металург””, “Рассвеет”, “Нивва”, ім.Сеемашко, “Донбас”,
“
,
“Алуш
шта”, “Соолнечный
й”, “Ставррополь”, у поїздки до Мооскви, Ленінграда,,
Колом
миї, Волод
димира-С
Суздальсьького, Новвгорода, Пскова,
П
К
Карпат, заа кордон.
Вліткуу працювали будзаагони, у т.ч.
т безко
орисливоїї праці, яккі перераховували
и
заробллені коштти до Фон
нду миру.
П
Профспілк
ковий виккладацьки
ий комітеет у 1983 р. знову очолила кандидатт
істори
ичних науук, доцен
нт О.М.Ц
Цигульськка. У перріод відн
носної фіінансовоїї
стабільності працівник
п
кам інсттитуту надавалася
н
я матерііальна допомога,
д
,
отримали
к
квартири
В.Н.П
Пашуковаа,
В.О
О.Онишкоо,
О.А
А.Житков,,
О.Д.Бррайченко, О.О.Раф
фальськи
ий, Т.М.М
Мізін, Ю.А.Сокол
Ю
ловський та інші.
Профб
бюро факкультетів очолювали авто
оритетні активісти
а
и Черкасо
ова М.С..
(істори
ичний), Манакін
М
В
В.М.
(філлологічни
ий), Добрридень Л..І. (педаггогічний),,
Каленн
нікова Т.А. (ф
фізико-маатематичн
ний), Гаасман M
M.Й. (ф
фізичногоо
виховаання) та ін. Проф
фспілчани
и розподіляли подарунки дітям до
о Новогоо
року. Усі баж
жаючі оттримати місця дл
ля дітей
й у дошкільних закладахх
забезп
печувалиссь ними. Перші місця у колективвному й індивіду
уальномуу
соцзмааганні 1985 р., якее проводи
ив профко
ом, посіли
и факульттет інозем
мної мови
и
(декан
н – Бабич В.М., секкретар паарторганіззації – Хррипун В.О
О.), в.о. пр
рофесораа
кафедрри політтекономіїї Дратвеер Б.Л., ст.виклад
дач кафедри пеедагогіки,,
кандид
дат педаггогічних наук,
н
Героой Соцпр
раці Ткачеенко І.Г., викладач
ч кафедри
и
німецьької мовви Артам
мановськаа С.П., лаборант
л
підготовчого віідділенняя
Прили
ипко Н.В
В. (майбуутній наачальник навчалььного від
дділу), завідуючаа
педпраактикою (з 1978 р..) Дубіна Н.І. Проттягом 19886–1989 ррр. оздоро
овилося в
санатооріях і пансіонаттах 80 профспіл
лчан, роззподіленоо 6 автомобілів..
Провоодились екскурсії до
д Мінська, Волго
ограда, Кишинева,, Києва, Павлиша,
П
,
“Лісоввої пісні”,, на хутір Надію.
Заа період з 1980 по 1990 рр. комсомо
ольська оррганізаціяя інститутту зрослаа
із 26999 до 31011 чоловікаа. Студен
нти брали
и участь в утворен
ній 1981 р.
р міській
й
школі освіти комсомоольського активу, яка працювала під меттодичним
м
керівн
ництвом кафедри
к
історії КП
ПРС. Із 19
982 р. поч
чинає діятти при фаакультетіі
громад
дських професій
п
школа комсомол
к
льських пропаганд
п
дистів і районнаа
школаа молоди
их комуністів. У 1983 р. проводи
иться кон
нкурс наа кращий
й
рефераат і кращ
щого студ
дента-лекктора. У 1985 р. комітет
к
ккомсомолу
у очоливв
виклад
дач істооричного факульттету О.О
О.Рафалььський. Комітет керувавв
студзаагонами, які виїж
жджали за корд
дон. Зокррема, стуудентськи
ий загін
н
“Друж
жба” прац
цював у Толбухіні
Т
і (Болгаріія). Його командирром був викладач
ч
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кафедри історії СРСР О.Д.Брайч
О
ченко. Заа путівкоою комітету комссомолу
студенти
и історич
чного факкультету проводил
ли піонеррсько-шеф
фську роботу в
ЖЕУ № 1. Вони
В
керрували гуртками
г
за інттересами “Санітаарний”,
“Чудесни
ица”, виш
шивки і випалюваання, браали участть у роботі лекто
орської
групи, працювал
п
ли з небллагополуучними підлітками
п
и. Одним
м із про
овідних
напрямкіів комсом
мольськоїї діяльноссті фізико
о-математтичного ф
факультетту була
робота групи
г
“П
Пошук”. Пошуківц
П
ці шефстввували наад могиллою Невід
домого
солдата у селищ
щі Новомуу, збиралли матерііали для факультеетської кімнати
к
бойової слави. Коомсомолььці музичн
но-педаго
огічного факультет
ф
ту органіізували
у підшеф
фному ін
нтернаті № 2 хорр 1–3 клаасів, проввели бесііди про Рєпіна,
Р
Шишкіна, Сурикоова, Рожд
дественсьького, Асаадова. Бууло провеедено кон
нцерт у
в/ч Канаатово. За участі комсомол
к
льців у 1988 р. сттворюютьься студеентські
деканати
и, які розп
поділяли стипендіії, контрол
лювали успішніст
у
ть, працюввали із
академбооржникам
ми, стежи
или за дисциплін
д
ною. Тогоо року 3320 бійців 10-и
студбудззагонів
працюввали
в
Онуф
фріївськом
му,
Сввітловодсському,
Маловиссківськом
му,
Бообринецькому,
Новоуккраїнськом
му
раайонах
Кіровогррадської області
о
і в колгосп
пі “Победаа” Радянсського рай
йону Кри
имської
області (загін “П
Полум'я” педфакуу). Деякіі студентти ставаали депуттатами
місцевихх Рад, звітуючи
з
про сввою робо
оту в ін
нститутсьькому ко
омітеті
комсомоолу.
У 1983
1
р. вузівськи
в
ий осеред
док Комп
партії Уккраїни оччолив кан
ндидат
історичн
них наук Т.І. Бабаак. З почаатком пер
ребудови
и партком
м брав уч
часть у
створенн
ні дієвогоо резерву керівних кадрів заакладу, фаакультетіів і громад
дських
організац
цій, кури
ирував питання
п
інтернац
ціональногго виховвання, зо
окрема
підготовки кімнатти, присввяченої Узбецькій
У
й РСР, коонтролюваав відвіду
ування
викладач
чами гуртожитків, проводив роботту з удоссконаленн
ня громаадськополітичн
ної практи
ики студеентів. 28..01.1986 року
р
парттком розгглянув пи
итання
про робооту худож
жньої Рад
ди інститууту з оргаанізації моральног
м
го і естети
ичного
вихованн
ня студен
нтів. У її складіі діяли вокально
в
-хорова, хореограафічна,
екскурсій
йна, біб
бліотечна секції, секції театру і вираззного чи
итання,
образотвворчого мистецтва
м
а, масовоо-концерттної діяльності. Б
Було проведено
фестивалль худож
жньої самоодіяльноїї творчостті студен
нтів. За оккремим планом
п
діяв кабінет естеетики. Чеерез кількка тижнівв, заслухаавши інф
формацію члена
парткомуу Воєвод
діна В.М., відзнач
чалося, що
щ кімнаттами-музеями інсституту
проводитться робоота з ком
муністичн
ного вихо
овання стуудентів у формі лекційл
екскурсій
й, семінаарів-екскуурсій, зусстрічей із діячами літератуури і мисттецтва,
конкурсіів. На заггальних партзборах
п
х у 1987 р. говори
илося, щоо ведуть заняття
з
на належ
жному наауково-меетодичном
му рівні, чітко оррганізовую
ють само
остійну
роботу студентів
с
професорр Горпинич В.О. доценти
д
П
Показєєва
а Л.Г., Гол
ловань
Н.О., Чееркасова М.С., Парсамов
П
С.С., Мельничук
М
к Т.Й., Г
Горпинич
ч Н.Г.,
Панченкко В.Є., Садохіна
С
Т
Т.П.,
Покколодний Л.Д., Поопов І.В., Вороний
й О.М.,
Лялюхін
на С.І.
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На рубеж
Н
жі 80–900-х роківв створю
юється ряд
р
нови
их орган
нізацій –
Товари
иство уккраїнськоїї мови ім
м. Т.Шеввченка, Народний
Н
й Рух Уккраїни заа
перебуудову, Уккраїнська Республііканська партія,
п
мііський клууб “Переввесло” таа
ін., прроходять перші алльтернати
ивні вибори до Раад. У цихх процесаах берутьь
активн
ну участть комун
ністи КД
ДПІ В.М
М.Воєводін
н, В.О.О
Онишко (кафедраа
науковвого коомунізму)), В.Є.П
Панченко
о, Г.Д.К
Клочек, М.К.См
моленчук,,
Л.В.Кууценко (кафедра
(
українсьької літеератури), В.В.Посстолатій (кафедраа
педагоогічних і природни
ичо-матем
матичних
х дисципллін початткового наавчання),,
В.М.Репало (каафедра поолітеконоомії) та ін
н. Володи
имир Пан
нченко увійшов доо
складуу Верховвної Ради
и Україн
ни і обл
ласної раади. Валеерій Репало ставв
депутаатом Кіроовоградсьької облаасної Ради
и. Новогоо секретааря парткому вузуу
Миколлу Садовоого було обрано
о
доо складу бюро
б
обкому КПУ
У.
П
Партком
ідеологіч
чно керуував інш
шими вуузівським
ми громаадськими
и
осеред
дками. Гррупою наародного контрол
лю веласяя боротьб
ба з порушенням
м
дисцип
пліни (п
пропускам
ми занятть), переевірялася якість їжі у закладахх
громад
дського харчуванн
х
ня. Про недоліки
н
інформувались деекани, пр
роректор,,
ректорр, друкувалися маатеріали в “Радянсському сттуденті”. Особливо
о активніі
пропаггандисти здорового спосообу життяя (Бреусоов, Загід
дуллін, Мунтянов,
М
,
Євгенеенко, Бообочко, Захаров,
З
Матвієнкко, Покаазєєва) уввійшли до
д бюроо
первин
нної організації тоовариства боротьби
и за твереезість.
В
Високі
ви
имоги доо розвиткку худож
жньої твоорчості ссприяли творчим
м
успіхаам чотиррьох народних саамодіяльн
них колеективів ввузу. У 1981 р..
народн
ний ансамбль тан
нцю “Юн
ність” преедставлявв УРСР ((разом із духовим
м
оркесттром Лььвівськогоо політеху) на святі пісні й танцю студентів
с
в
прибаллтійськихх респуб
блік “Гауудеамус-V
VІІІ”. У 1983 р колекттив ставв
лауреаатом між
жнародногго фолькллорного конкурсуу в Болгаарії. Кіро
овоградціі
обміню
ювалися творчим
ми візитаами з ан
нсамблем
м “Калин
на” Полттавськогоо
педінсституту. У 1985 р. ансамбльь став ди
ипломантоом всесвіттнього феестивалю
ю
молод
ді і студен
нтів у Москві.
М
Коолектив виступав
в
на телевіізійному конкурсіі
“Сонячні клаарнети”, перед будівел
льниками гірниччозбагачу
увальногоо
комбін
нату з Чеххословачч
чини та НДР,
Н
ставв лауреатоом фолькклорного конкурсу
к
у
в Польщі, у твворчих коонцертах--звітах об
бласті в палаці
п
“У
Україна” (м.
( Київ).
При “Ю
Юності” у 1984 р.
р створен
но його су
упутник – дитячий хореогр
рафічний
й
ансамб
бль “Вітеерець” СШ
Ш № 34. У 1985
5 р. заміссть В.С.Б
Босого кер
рівником
м
ансамб
блю приззначається В.Ф.Поохиленко.. У 1990 р. до реп
пертуару входили
и
“Вступ
пні хорроводи”, “Україн
нська полька”,
п
“Букови
инський козак”,,
“Василлечки”, “Русский
й народ
дный таанец”, “Рапсодія
“
я”, “Рах
хівчанка”,,
“Вихи
иляси”, “Т
Троїсті музики”,
м
“Гопак” та інші.. Колекти
ив взяв участь у
концеррті з наггоди 60--річчя вуузу. До складу
с
х
художньої
ї ради ансамблю
а
ю
входилли В.Ф.Похилен
нко (худ
д.керівник), І.В. Данилов (зав.відділом
м
хореогграфії), А.В.Сокооленко (учитель СШ № 18), В.І.Дро
оздов таа
О.В.Хоминськаа (студентти).
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Нарродною хооровою капелою
к
п
підготовл
лено і викконано біільше 50 творів
російськкої, україн
нської і зарубіжн
ної класикки, а таккож відом
мих радян
нських
композитторів. У 1989 р. відбулисся творчаа зустріч із хороввим колекктивом
“Добруджанські звуки”
з
(Т
Толбухін, Болгарія), туристи
ичні поїздки Воло
одимир
– Суздалль – Гусьь-Хрусталльний, до Молдавіії, виступ на святі рідної мови.
м
У
1990 р. до реп
пертуару входили музичн
ні твори М.Лисен
нка, І.Лу
ученка,
А.Ешпаяя, Б.Сметтани, М.Свєтлова
М
а, Я.Мед
диня, Є..Козака, М.Леонттовича,
М.Косен
нка, Дж.Верді.
Десяятки рокків пропаггував теаатральне мистецтв
м
о і худож
жнє слово
о серед
студентсської, учн
нівської та
т робітн
ничої мол
лоді нароодний теаатр “Резо
онанс”.
Його уч
часники самі вигготовляли
и костюм
ми і рекквізит. К
Керівник театру
В.Д.Дейн
некін вів курс вирразного читання дл
ля студен
нтів, допоомагав го
отувати
вечори, агітбригад
а
ди, концеерти. У реепертуаріі другої половини
п
80-х рокіів були
“Наедине со всееми”, “С
Сверчок”, “Истори
ия одной
й любви””, “Ночь после
выпуска””, “За дввома зайц
цями”, “Х
Хрустальн
ный башм
мачок” тта ін. У 1989 р.
остання вистава демонстру
д
увалася на
н респуб
бліканськоому телеб
баченні. 1990 р.
26 вистаав було показано
п
в КДПІ,, 8 – у Феодосії,
Ф
по 1 – у Сімфер
рополі,
Олександ
дрії, с.Ріввному.
У 1984 р. орркестру народних інструмен
нтів приссвоєно зввання народний.
Під керівництвом
м ст. виклладача муузпеду, зааслуженоого праціввника кул
льтури
УРСР Г.Л.Бродсь
Г
ького колектив успішно
у
виступав
в
на респ
публікансських і
всесоюзн
них сценаах, кілька разів виїздив
в
заа кордон.. У якостті самодіяяльних
студентсських колективів діяли
д
духоовий і есттрадний оркестри,
о
вокальні групи,
ансамбліі, оркестрр “Традиц
ція” (керіввник – доц
цент В.І.Д
Дряпіка).
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Р
Розділ
4. ДО
О УНІВЕРСИ
ИТЕТУ
Н
НЕЗАЛ
ЛЕЖНО
ОЇ ДЕРЖАВ
ВИ
(1
1991 – ВЕСНА 19
999 рр.)
Заа умов економічн
е
ної кризи
и, падінн
ня прести
ижу проф
фесій гум
манітаріївв
педінсститут шукав
ш
ноові форм
ми роботти, вихід
д зі склладної со
оціально-економ
мічної ситуації. Відбуваллося скорочення штатів, утримувваних заа
рахуноок бюджету, і збільшенняя платних
х послуг.. Відкриллися прир
родничо-геограафічний і педагогіічно-індуустріальни
ий факультети, прравове від
дділення,,
коледж
ж і ліцей, вводилися нові сп
пеціально
ості. Здавалася в орренду пед
дакадеміїї
частин
на прим
міщення інститууту. В експлууатацію введено новий
й
п’ятип
поверхови
ий корпуус. Відтепер посввята в сттуденти відбуваєтться тут.
Педінсститут отримує ім'я
і
В.К.. Винничеенка (02.03.93). П
Починаєтться збірр
коштівв на пам
м'ятник зеемляку, письменн
п
нику, керіівнику урряду Цен
нтральноїї
Ради. Він мав бути сп
поруджен
ний на місці зняттого в ціі часи паам'ятникаа
В.І.Леніну.
Н початтку 90-хх років важливи
На
ими завд
даннями колективву були
и
гуманіістична спрямова
с
аність освіти, дем
мократизаація систтеми виккладання,,
незалеежність навчально-виховного процессу від втрручання п
політични
их партій,,
громад
дських, релігійнихх організаацій та ру
ухів, неуххильне доттриманняя “Законуу
про мови
м
в Уккраїнській
й РСР”, поліпшен
ння спілььної робооти з шко
олами таа
органаами нароодної осввіти з від
дбору здіібної моллоді для навчанняя у вузі,,
здійсн
нення ши
ирокої педагогічноої профессійної оррієнтації учнів, зб
ближенняя
НДР з вимогаами практтики. Особлива увага
у
при
иділялась викорисстанню у
навчалльному
процессі
сучаасних
технічни
их
засообів
навчання,
н
,
мікроккалькулятторів та ЕОМ,
Е
сисстеми тел
лебачення, підготтовці студ
дентів доо
викори
истання ТЗН,
Т
мікрропроцесоорної і електронноо-обчислю
ювальної техніки
т
в
школі.. Виходяячи із поостанови Кабінету
у Міністррів Україїни від 1 червняя
1992 р.
р “Про акредиттацію ви
ищих наввчальнихх закладіів”, центтральним
м
завдан
нням колеективу сттала акред
дитація. У її ході активно пропагуєється ідеяя
перетвворення педінститу
п
уту в унівверситет.
П
Проводили
ися заходи з підвищ
щення акктивності студентівв. 1993 р. відбувсяя
диспутт друго-- і третььокурсни
иків факу
ультетів українсьької філо
ології таа
інозем
мних мовв “Сучассний учи
итель. Який
Я
він?” за уучастю соратникаа
В.О.Суухомлинсського доцента Д.Ю.Стел
Д
льмухова і делегата Украаїнськогоо
з'їзду працівни
иків народ
дної освітти, дирекктора СШ
Ш № 21 В
В.І.Каюко
ова. Йогоо
перемоожці – студенти
с
В.Поповвич, О.Наазаренко та А.Беззкровна отримали
о
и
грошоові преміії. Вперш
ше кафед
дра україїнської мови
м
проовела кон
нкурс наа
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кращого знавцяя мови серед студентіів неспееціальнихх факул
льтетів,
перемож
жцями яккого сталли Л.Лимар (ф-тт іноземних мовв), І.Резн
ніченко
(фізико-м
математи
ичний ф--т), О.Ш
Шарова (ф
фізико-ви
иховний ф-т), С..Мотуз
(історичн
ний ф-т). В актоовому заллі відбулося вруч
чення дип
пломів першим
лауреатаам літерратурної премії ім.Є.Мааланюка, засновааної каф
федрою
української літерратури і акціонеерним то
овариствоом “КУБ
Б” В.Шеевчуку,
В.Рубануу і Н.Покклад. Дваа першихх лауреатти до цьоого вистуупали з циклом
ц
лекцій у вузі.
о 3314 студентів
с
денної форми
На всіх факкультетахх у 1991 р. було
навчанняя і 1518 – заочної (тривалий час завідує заочним віддіілом Л.Г. Білан,
До серед
консульттпунктом – Л.І. Мазурак).
М
дини 90-х років щ
щорічний
й набір
зменшуввався. Алее в 1994––1995 навч
чальному
у році з'яввилися пеерші комеерційні
групи. З цього часу відб
буваєтьсяя паралел
льне навчання наа державвній та
комерцій
йній осноовах і, з кожним
к
р
роком
збіл
льшуєтьсся чисельн
ність студ
дентів,
які ком
мпенсуютьь витратти держааві на навчанняя. Із 3156 в 19
993–94
навчальн
ному роціі кількістть студенттів денної форми навчання
н
зросла до
д 3551
в 1996–997 н. р. Поолегшени
ий варіантт (співбессіди) встуупу за платною фо
ормою,
слабкістьь шкільноої освіти,, неможли
ивість усііх батьківв здібних дітей оплатити
навчанняя приводи
или до погіршенн
п
ня контин
нгенту сттудентів, що вираззилося,
зокрема, в успішн
ності і віідвідуваноості. Якщ
що на поч
чатку 90-хх років остання
о
складалаа близькоо 90%, тоо в 19955–1997 рр
р. – близзько 82%
%. Поряд з цим
високим був відсооток успішності ви
ипускникків (98,4 – у 1991–11992 н.р.,, 99,8 –
у 1994–995 н.р.). Зменшенн
З
ня наборуу першоку
урсників у 1990–19993 рр. пр
ривело
до зменш
шення чи
исельностті випусккників сттаціонарноого віддіілення із 636 у
1992 р. до 514 – у 1995 р. (519 осіб
о
у 19
996 р.). 01.01.1999
0
9 р. в інсституті
навчалосся 3879 сттудентів денної
д
фоорми навч
чання і 19954 – заоччної.
Об'єєктивно кращій
к
оц
цінці знаань сприяяла письм
мова форма іспитіів. Під
час усни
их іспитіів був пррисутній актив гр
рупи. У 1991–19992 н.р. вперше
в
запровад
джується читання курсуу історіїї Україн
ни для непроф
фільних
факультеетів. Каф
федри спрямовують роботту на деіідеологізаацію наввчання,
створенн
ня умов для вілььного світтоглядногго самоввизначенн
ня студен
нтської
молоді.
У 1994 р. при вуузі створрюється науковоо-виробни
ичий ком
мплекс
“непереррвна освііта” з під
дготовки і відбор
ру здібних абітуріієнтів. До
о його
складу увійшли Олександрійськее вище педучиллище, М
Маловисківвський
коледж, Новомирргородськкий ліцей,, кіровогр
радські шккола-інтеернат і СШ
Ш № 5,
гімназія,, інші закклади. З 1996 р. дієє обласнее відділен
ння Малоої академіії наук,
президен
нтом якогго обрано ректора педінстит
п
туту О.Є.Поляруш
ша.
У трравні 19994 р. були
и проліцеензовані всі
в спеціаальності К
КДПІ. У грудні
1995 р. на факуультетах проведеено самоаналіз. 13
1 червн
ня 1996 р. вуз
атестуєтьься і отри
имує ліцен
нції на піідготовку
у магістрівв. 17 груд
дня 1996 р.
р ДАК
приймає рішення про змінуу статусуу інститутту на педаагогічний універси
итет.
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4 квітня 19997 р. уряд Україн
ни прийн
няв постан
нову № 3303 про створення
с
я
на базі
б
педін
нституту,, що лікквідовуваввся, Кіроовоградсьького дер
ржавногоо
педагоогічного університ
у
тету ім. Володимир
В
ра Винни
иченка. Прривітати колективв
до при
иміщенняя обласної філармоонії завітаали гості,, зокрема народні депутати
и
М.Сиррота, М.Ж
Жулинський, І.Шарров, Б.Ол
лійник, В.Яворівський, віце-прем'єр-міністрр Україїни І.Куурас, прредставни
ики обласної і міськоїї влади,,
кіровооградськи
их вузів. У адресіі Президеента України Л.Куучми говворилося:
“Впевн
нений, що
щ наданн
ня універсситетсько
ого статусу сприяттиме підввищенню
ю
рівня навчальн
н
о-виховного процеесу і науккової роботи, прим
множенню
ю вашогоо
внескуу у розввиток віттчизняноїї педагогічної науки і п
практики. Бажаю
ю
виховаанцям університетту та їх нааставникаам вагоми
их здобуттків у блаагородній
й
справіі – сіяти
и розумн
не, добрее і вічнее”. Черезз місяцьь перші дипломи
и
універрситету оттримали випускни
ики, показзавши якіісний покказник усспішностіі
майжее 80 %.
Заа своїм Статутом
С
К
КДІІУ
маав готуватти згідно з державвним замо
овленням
м
високоокваліфіккованих фахівців
ф
відповідно
о до держ
жавних стаандартів у системіі
безперрервної педагогіч
п
чної освітти, спри
ияти пош
ширенню наукови
их знань,,
здійсн
нювати культурн
но-просвіітницьку діяльн
ність сееред нааселення.
Універрситет міг
м випусскати фаахівців заа рівням
ми бакалаавра, спееціаліста,,
магісттра.
“Р
Радянськи
ий студен
нт” перей
йменовуєтться в “Оссвітянськкий гарт”, а згодом
м
– в “У
Універси
итетський меридіаан” (редактор – В.Романц
В
цевич). У 1998 р..
виходи
ить “Інф
формацій
йний віссник” (р
редактор – А.Г
Гурбанськка). Тутт
публіккувались інформац
ції про стуудентськее життя, роботу
р
ви
икладачівв. Із газетт
читачіі дізнаваллися, скаажімо, прро виникн
нення від
дділення журналісстики наа
факулььтеті гроомадськихх профессій, приїїзд до вуузу украаїнського поета з
Канади Яра Славутича, якому тутт було пр
рисвоєно почесне ззвання пр
рофесора.
До 700-річчя вуузу вчен
ною радоою було прийнятоо рішенн
ня написаати йогоо
історію
ю. Це булло здійсн
нено авторрським ко
олективом
м (кандид
дати педаагогічнихх
– Посттолатій В.В. та істооричних наук
н
Шеввченко С.І.).
Н
Наприкінц
ці 90-х років
р
унііверситетт мав 6 навчальн
них корп
пусів, 422
лаборааторії, 2 спортивн
них зали, стадіон
н, 4 гуртожитки, 2 їдальн
ні, буфет..
Працю
ював санаторій-пррофілактоорій “Юн
ність” наа 50 місц
ць із заттишними
и
кімнаттами, триразовим харчуван
х
ням та кіімнатою відпочинк
в
ку. Тут сттуденти і
виклад
дачі мож
жуть таккож лікууватися. Їм проопонують фізіопр
роцедури,,
голкоррефлексоттерапію, масаж, ванни, інгаляції,
і
ЛФК, а також надаютьь
поради
и досвідч
чені терап
певт і голлкотерапеевт. У маальовничіій примісській зоніі
розташ
шовувавсяя спортиввно-оздорровчий таабір “Буревісник”. На площ
щі 0,87 гаа
розміщ
щувалося 4 фінсььких дач
чних буд
диночки, 10 житллових ваггончиків,,
їдальн
ня на 50 місць. Будувався
Б
я відновл
лювальни
ий центр.. У табор
рі могли
и
розмісститись одночасно
о
о 128 оссіб. За кілька
к
деесятків м
метрів від
д КДПУ
У
команд
да вищоїї футболльної ліги
и “Зірка”” Кіровогград (за яку висттупали й
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випускни
ики вузу)) приймаала кращіі команди Україн
ни у бороотьбі за звання
чемпіонаа і кубок незалежн
н
ної державви.
Праавилами прийомуу передб
бачалась можливвість наввчання у вузі
представвників буд
дь-якої держави на
н контракктній осн
нові. Іноземні гром
мадяни
українського похходженняя, які оттримали направллення на навчанн
ня від
офіційноо зареєстррованих українськи
у
их націон
нально-куультурнихх товаристтв, при
виборі спеціально
с
остей “уккраїнськаа мова таа літератуура”, “істторія та основи
о
правознаавства” користуваллися таки
ими ж пр
равами, як
я і гром
мадяни Уккраїни.
Бакалаврри, спец
ціалісти і магісстри готувалися за сп
пеціально
остями:
“українська мова та літераатура”; “уукраїнськка мова таа літератуура і англ
лійська
мова”; “російськ
“
ка мова і літераттура та українська мова і літераатура”;
“російськка мова і літератуура та ангглійська мова”;
м
“рросійська мова”; “історія
та правоознавствоо”; “історрія та народозна
н
авство”; “історія та геогр
рафія”;
“початкоове навчання”; “початков
“
ве навчан
ння та практичн
на психологія”;
“початкоове навчаання та образотво
о
орче мисттецтво”; “початкоове навчання та
дошкільн
не виховаання”; “поочаткове навчанняя та хореоографія”; “хореограафія та
народозн
навство”; “хореогррафія та іноземнаа мова”; “математтика та основи
о
економікки”; “маттематика та основи інформ
матики”; “математ
“
тика та фізика”;
“фізика та
т матемаатика”; “ттрудове навчання
н
та інформ
матика”; “інформаатика”;
“фізика та трудовве навчан
ння”; “труудове наввчання”; “англійсьька та нім
мецька
мови”; “аанглійськка мова таа українсьька мова і літератуура”; “ангглійська мова
м
та
російськка мова і літератур
л
ра”; “німеецька та англійськ
а
а мови”; “німецькка мова
та україн
нська моова і літерратура”; “англійсьька мова””; “фізиччне виховвання”;
“музичнее виховаання та художн
ня культтура”; “м
музичне вихован
ння та
народозн
навство”; “хімія та біологія”;
“геоографія та біологія”;
“правозн
навство”. Із усіх сп
пеціальноостей готу
увалися фахівці
ф
йн
на екстер
рнатній
основі. У цей чаас прорекктором ізз навчалььно-виховвної робооти призн
начено
О.Брайчеенка. Новву посадуу проректоора із наввчально-м
методичноої роботи посіла
О.Крижаанівська.
Виссококваліф
фіковані науковоо-викладаацькі кад
дри, маттеріальна база,
авторитеет КДПУ дали змоогу мати у своєму
у складі навчальні
н
і заклади іншої,
відмінноої від основної, пррофільної орієнтац
ції. З 19999 р. нa баазі універ
рситету
працюваав “Кіровоградськи
ий навчалльно-наукковий центр Одесської держ
жавної
юридичн
ної академії” (керрівник – канд.іст.н
н. Козир І.А.). Заа спеціальністю
“Правозн
навство” випускни
ики отрим
мували квваліфікаціію спеціалліста-юри
иста на
факультеетах дерржавного управлііння і міжнарод
дно-правоових від
дносин,
цивільноого праваа і підпри
иємництвва та судо
ово-прокуурорськом
му. Студенти 2
роки наввчалися у Кіровогрраді, а з IIII курсу – в Одеськкій академії. 27.4.1
1999 р.
на базі університтету відккрито філліал Украаїнської державно
д
ої фармаккадемії
(декан-оррганізатоор, канд.м
мед.н. В.М
М. Скорох
ход). Йогоо студенти
и також після
п
ІІ
курсу пеереводили
ися до баазового навчально
н
ого заклааду – в Х
Харків (тепер –
Націоналльний фаармацевти
ичний ун
ніверситетт). 1998 р. розпоччало діял
льність
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відділеення праввознавствва (завідууючий – випускник
в
к іст-факуу, канд.ісст.н., доц..
В.М. Орлик)
О
д
для
надан
ння освіттньої кваліфікаціії молодш
шого спееціаліста..
Новостворений
й факультет довуузівської та післяядипломн
ної освіти
и (декан
н
канд.ф
філолог.н.., доц. – А.Гурбан
А
нська) про
оводить підготовч
п
чі вечірні та очно-заочніі курси, прредметні консульттації, дні відкритихх дверей, тести, ко
онтрольніі
роботи
и, пробніі іспити. У ліцеї університтету учніі 10–11 ккласів за обраним
м
профіллем вивч
чають диссципліни філологічного, математич
м
чно-приро
одничогоо
та істоорико-праавового коомплексівв.
Зн
начно зрііс науковий потенціал вузу
у. У 1991 р. працю
ювали 6 докторів
д
і
191 каандидат наук,
н
що складало
с
49,6% ви
икладацьккого склад
ду. Протяягом рокуу
було захищено
з
о 12 канд
дидатськи
их і одн
ну докторрську (дооцент В.П
П.Марко))
дисерттацій. Розширило можливоості науккової роботи створрення нааступногоо
року Кіровогра
К
адського відділенн
ня Україн
нської Аккадемії ооригінальн
них ідей,,
яке оч
чолив докктор техніічних науук, профеесор кафеедри матеематики З.Філер.
З
8
кандид
датських і 1 доктторську (В
В.А.Васил
ленко, зггодом – п
проректор
р КДПІ з
навчалльно-вихоовної роб
боти, ректтор кірово
оградськи
их педакаадемії та інституту
і
у
комерц
ції) булоо захищеено в 19993 р. Заа участь у розрообці Сор
росівськоїї
програами підтрримки осввіти 7 праацівників інститутуу одержалли гранти
и Сороса.
У 19995–1997 рр.
р за реезультатаами перш
шого загаальнодерж
жавного конкурсу
к
у
стипен
ндію Каб
бінету Мііністрів України
У
отримува
о
али молод
ді виклад
дачі вузуу
О.В. Волчанськ
В
кий (майб
бутній завв. науковво-дослідн
ною части
иною), В.В. Радулл
(майбуутній завв.кафедроою, докт.пед.н., проф.,
п
рекктор вузуу), О.А. Семенюк
С
к
(майбуутній керрівник лііцею, факкультету довузівсської підгготовки, кафедри,,
докт.ф
філолог.н.., проф.).. Останн
ній, як і С.І. Рябеець (майб
бутній начальникк
навчалльного віідділу), такого
т
пррава удостоювавсяя двічі. П
Першим доктором
д
м
соціоллогічних наук, яккий захи
истився у роки незалежн
н
ної Україїни, ставв
Ю.П.С
Сурмін.
С
Станом
наа 1 січняя 1995 р. працюваало 378 викладач
в
ів, серед яких 155
докторрів і проф
фесорів (44%), 190 кандидаттів наук і доцентіів (50%). Доценти
и
Лучикк В.В., Маанакін В.М
М. і проф
фесор Меельничук С.Г. захи
истили до
окторські,,
7 виклладачів – кандидаатські диссертації. 24 праціввники було напраавлено доо
цільоввої аспіраантури, 9 – вступи
или до до
окторантуури. У 19996 р. в інститутіі
нарахоовувалосьь 57 % ви
икладачівв із вчени
ими ступ
пенями і званнями
и, за чим
м
педвузз поступаався серед
д подібни
их заклад
дів лише колегам з Києва й Одеси..
Докторрські диссертації захистили
и кандидаати істори
ичних науук С.С.Паарсамов і
В.В.Кррутіков. До
Д отрим
мання унівверситетсського статусу вузз мав 7 аккадеміківв
галузеевих наук, 25 проф
фесорів, докторів наук,
н
2 наародних аартисти, понад
п
2000
кандид
датів науук. У засн
нованій 1996 р. маагістратуррі відбувсся випускк першихх
16 маггістрів. Діяла
Д
влаасна аспіррантура із
і 7 спец
ціальностей, докто
орантура.
1997 р. захисттив доктторську дисертаці
д
ю доцен
нт В.І.Дряяпіка. У 1998 р..
працю
ювало 600,2% спіівробітників із ученими
у
ступеняями і званнями,
з
,
докторрські диссертації захистили
з
и філологги В.М.О
Ожоган і В.Є.ІІанч
ченко. Ізз
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1991 поо 1997 рр. відб
булися помітні
п
кількісні
к
і якісн
ні зрушення у
публікац
ційній рооботі. Чи
исло щоррічно ви
иданих монографі
м
ій за цеей час
збільшиллось із 4 до
д 8, навч
чально-меетодичних посібни
иків – із 4 до 49, сттатей –
із 110 доо 332, заагальна кіількість наукових
н
робіт – із 413 доо 539. Акктивно
друкуваллись матееріали у журналах
ж
х СНД. З іншого боку
б
дефііцит держ
жавних
коштів привів до скоррочення викладац
цького складу,
с
розроблю
юваних
науковихх тем.
На основі концепції
к
соціальн
ного експ
периментуу, як споособу ду
уховноної діяльн
ності Ю.П
П.Сурмін
н у моногграфії “С
Соціальни
ий експеримент:
практичн
нариси методолог
м
гії” (К.: Вища
В
шккола, 1991
1) розглянув актуаальні про
облеми
соціальн
ної експеррименталлістики. Л.В.Куцен
Л
нко ґрунттовно вивчав житттєві й
творчі шляхи
ш
пи
исьменників рідноого краю
ю, підсум
мком чогоо стали книги,
видані в 1993––1995 рр.
р
у Кіровогра
К
аді: “Боян степ
пової Ел
ллади”,
“Благослловенні ви,
в
сліди
и...”, “Л
Літературн
ний словвник Кірровоградщ
щини”.
Професоор Г.Д.К
Клочек працював
п
над смисловою
ю переооцінкою творів
Т.Г.Шевченка. З цієї проблема
п
атики у кінці 90-х
9
рокків вийд
де ряд
фундамеентальнихх праць. До посіб
бника “Заарубіжна літературра ранніх
х епох.
Античніссть. Сереедні віки
и. Відрод
дження” (К.: Вищ
ща школаа, 1994), серед
співавторрів якогоо був І.В
В. Долган
нов, вперш
ше вклю
ючено маттеріал з історії
літературр народівв Сербії, Хорватіїї, Болгарії, Чехії, Словачччини, Пол
льщі й
Угорщин
ни. У монограф
м
ії О.Баб
бенка “В
Від єдиноого корееня (Про
облема
української інтеллігенції в драматурргії кориф
феїв” (Кііровоград
д, 1994) йдеться
й
про творрче осмисслення доолі україн
нської елііти кінця позамин
нулого сто
оріччя.
На маттеріалах російсьької, уккраїнсько
ої, інши
их словв'янських мов
проаналіізовано національ
н
ьно-специ
ифічні яви
ища в леексичній семанти
иці, які
відбивалли діалекктику єдн
ності роззбіжностеей у моввних карртинах сввіту, в
монограф
фії
В.М
М. Манаккіна
“О
Основы
контрасттивной
лексико
ологии:
близкороодственны
ые и род
дственные языки”” (Кіровооград, 19994). Перш
шим в
Україні персоналлізованим
м моногррафічним дослідж
женням м
міфології духів
природи стали “Д
Демонология водноой стихии
и. “Хозяеева воды”” в фолькл
лоре” і
“Водно-м
мифологи
ические персонаж
жи земно
ого прои
исхожден
ния” (оби
идві –
Кіровогррад, 19995) С.С.Парсамоова. Заслуговуютть на увагу роботи
р
В.В.Круттікова “Б
Буржуазіяя Україн
ни та економічн
е
на політи
ика цари
изму в
пореформений період
п
(660–90 p.p. XIX ст.)” (Д
Дніпропеттровськ, 1992),
піки “Орієєнтація сттудентськкої молод
ді на цінн
ності муззичної кул
льтури
B.I.Дряп
(соціальн
но-педагоогічний аспект)”
а
і “Розкр
риваючи світ джаазу, рок і поп
музики”,, В.М.Ож
жогана “Г
Граматич
чні катего
орії займ
менникови
их слів” (усі –
1997 р.)). Ряд праць,
п
пррисвячени
их В.К.В
Винниченкку, вийш
шло з-під
д пера
В.Є.Панч
ченка. Історики могли
м
пом
міщати свої
с
статтті до збіррника “Н
Наукові
записки з історіїї України
и”. На доопомогу вчителям
м видано “Чистий
й голос
д
нароодження письменн
ника – зеемляка Віктора
В
совісті. До 60-річчя від дня
Гурбансьька), “Доо джереел історрії краю
ю” (Н.М.Бокій,
Близнецяя” (А.І.Г
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О.Д.Бррайченко, Л.В.Кууценко), ряд матееріалів у “Метод
дичному віснику””
управлління освіти облдеержадмініістрації і обласногго інститууту удосконаленняя
вчителлів. 1999 р.
р вийшовв “Посібн
ник для по
ошуковціів і збираччів етногр
рафічнихх
матерііалів по Кіровогра
К
адській об
бласті” Т..І. Бабака і С.І. Шеевченка. Цікавий
й
матерііал з націіональноїї духовноої культур
ри узагалльнив у оп
публіковааній тогоо
року монограф
фії “Трад
диційні символи у магіч
чних риттуалах уккраїнців””
виклад
дач образотворчоого мисстецтва, лауреат краєзнаавчої пр
ремії ім..
В. Ясттребова, збирач польовогго етногграфічногго матерріалу О.Г. Босий.
Прикллади по навчальни
н
их заклад
дах Кіроввоградщин
ни наведеено в пуб
блікаціяхх
В.В. Радула (зоокрема, “Ф
Фактори соціально
ої зрілостті студенттів педву
узу: Навч.
посібн
ник” та “Д
Діагности
ика особисстості май
йбутньогоо вчителяя” (К., 199
94–1995).
Відноввлено вип
пуск науккових запи
исок інституту з кількох наапрямків. Із метою
ю
розв'яззання прооблеми ви
идання робіт ство
орено ред
дакційно-ввидавнич
чий центрр
(з 19988 р. очолю
ює В.Ю.Д
Дерхо).
Н базі кафедр
На
к
і
історично
ого, філо
ологічногго, музиччно-педаггогічногоо
факулььтетів створено гуман
нітарний центр. Діяли лаборааторії з
україн
нознавства,
лінггвістични
их
доссліджень,
вивчеення
творчості
т
і
В.Сухомлинськкого, В.Винничен
нка, Є.М
Маланюка. Вини
икло реггіональнее
відділеення Укрраїнськогго матем
матичного
о товарисства. Роззпочав діяльність
д
ь
регіон
нальний науковий
н
центр з дослідж
ження істторії Цен
нтральної України
и
Інститтуту історії Украаїни НАН
Н Україн
ни, який очолив новопризначений
й
прорекктор із науковоої роботи
и інститтуту, кандидат історични
их наукк
О.Д. Брайченко
Б
о. Згодом
м цю посааду прореектора обіійме В.М
М. Манакін
н, докторр
філолоогічних наук.
У 1990 р.
р на баззі інститууту провведено вссесоюзну конфереенцію заа
спадщ
щиною В.О
О.Сухомллинськогоо і створено Всесоюзну асоціацію йо
ого імені.
Її облаасне відд
ділення оч
чолив заввкафедрою
ю педагоогіки, к.пеед.н. А.С. Бик. Доо
речі, випускниц
в
ця КДПІ 1972 р. докт.пед.н
д
н., проф. В.С.
В Ринд
дак стала головою
ю
Уральської асооціації В.О.
В Сухоомлинсько
ого. Дан
ниною паам’яті сл
лаветногоо
землякка стали міжнароодні наукково-пракктичні конференціії, присвяячені 75-річчю (1993 р.
р “Педаггогічна спадщина В.О.Суххомлинського і розбудова
р
а
націон
нальної освіти”) і 80-річчю (1998 р. “Пед
дагогіка Василяя
Сухом
млинськогго на злам
мі епох”) педагога. В останн
ній узяли
и участь керівники
к
и
областті, Міністтерства освіти Укрраїни, Аккадемії педагогічн
них наук України,,
міжнарродного товариства послід
довників Василя Сухомлин
С
нського, науковціі
Росії, Білорусіїї, Китаю. Вперше поза меж
жами ідееологічної обов'язкковості в
1991 р.
р було об
бговореноо проблем
ми філол
логії, фолььклору, еетнографіії, історії,,
театраального, образотво
о
орчого і музичного
м
о мистецтва на облласній кон
нференціїї
“Культтура рідн
ного краю
ю” за уч
частю пед
дінститутту. Цьогоо року проведеноо
міжвуззівську наукову
н
конференц
цію молод
дих учен
них “Пріооритетні проблеми
п
и
навчалльно-вихоовного процесу
п
в
вищої
таа середньої школли”. Асп
піранти і
докторранти ін
нституту взяли участь
у
у 1995 р. в наауково-пр
рактичній
й
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конферен
нції “Суучасні прроблеми навчальн
но-виховн
ного проц
цесу вищ
щої та
середньоої школи””. Кафедрри соціалььно-педаггогічних теорій
т
іф
філософії,, центр
вивченняя суспілььної думкки в облласті “Со
оціон” і лаборатоорія соціаальних
проблем освіти провели
п
в 1993 р. всеукрааїнську теоретичн
ну конфер
ренцію
“Відродж
ження Уккраїни: проблеми
п
і персп
пективи”, де висвітлено пи
итання
становлеення соцііально-екоономічни
их відносин, прин
нципів дерржавотво
орення.
Інтерес до
д міжнарродної нааукової конференц
ції “Діалоог культурр”, присввяченої
100-річчю від дн
ня народж
ження Дм
митра Чижевськогго, виявилли вчені США,
Канади, ФРН, крааїн СНД. У вузі віідбулася всеукраїн
нська наууково-пракктична
конферен
нція “Акттуальні проблеми
п
з оздоро
овчої фізккультури та валео
ології у
навчальн
них заклаадах Украаїни”. Пеедінститу
ут провів конференції до ювілеїв
ю
І.Карпен
нка-Карогго, Б.Хм
мельницьккого, В..Винничеенка (“В
Винниченківські
читання””), А.Таркковськогоо, перемогги над фаашизмом,, битв на Синіх і Жовтих
Ж
водах, музейної
м
справи області. Конфер
ренція “Реабіліто
“
овані істторією.
Централььна Украаїна. 19177–1991 рооки” зібраала праціівників Ін
нституту історії
НАН України,
У
педунівеерситету, обласни
их відділлень Спіілки арх
хівістів
України,, Всеукрааїнського товаристтва політвв'язнів і репресова
р
аних, редколегії
книги “Р
Реабілітоввані історрією”, КІС
СМу, краєєзнавців. У міжнарродній наауковій
конферен
нції до 1000-річчя від
в дня наародженн
ня Є.Малаанюка взяяли участьь учені
закордон
нних країн
н.
Пріооритетними напряямками нааукових досліджен
д
нь ученихх вузу на рубежі
р
століть були: оххорона наавколишн
нього при
иродного середовища, про
облеми
розбудовви державвності Уккраїни, пррофілакти
ика, діагноостика і ллікуванняя дітей,
проблеми новогоо змісту освіти
о
таа методикки навчан
ння і вихховання, історія
Централььної Укрраїни. Вони здійсн
нювалисяя на замоовлення уряду Уккраїни,
Міністеррства освііти, Мінісстерства охорони
о
здоров'я,
з
і
інших
від
домств.
КДП
ПУ має власний ін
нформаційний цен
нтр, який забезпеччує електр
ронний
зв'язок та
т вихід у мереж
жу Internnet. Це дало
д
мож
жливість комп'ютерного
спілкуваання з провідним
п
ми наукоовими цеентрами та біблііотеками світу.
Музичноо-педагогічний фаакультет має уніккальну фоонотеку кращих зразків
з
класичноої і сучасн
ної музикки.
Студенти
музичноо-педагоггічного,
історич
чного,
філологгічного
факультеетів дослііджували основні шляхи
ш
таа умови ви
иховання учнів зассобами
народнихх медици
ини, астроономії, грри, фолькклору, зем
млеробськкого калеендаря.
У 1991 р.
р із 3627 студентівв інститутту НДР займалисяя 3313. Дііяло 178 гуртків
г
і груп. Через рік
р
9 сттудентськких робітт було відзначен
но нагор
родами
всеукраїн
нського конкурсу
к
(керівникки – доцеенти С.Г.Барабаш,, Н.Г.Горпинич,
В.В.Круттіков, О.М
М.Серебрряков, Л.П
П.Смольяянова, В.С
С.Хрипун
н та ін.). 1993
1
р.
у всеуккраїнськом
му конккурсі перрше місц
це отрим
мала роб
бота з фізики
Ліпінськкого В.В. і Фоміч
ченко В.Б
Б. У 199
97 р. учаасть в НД
ДР брали
и 2824
студенти
и із 37700. Вони підготува
п
али 160 дипломни
д
их, 5 кон
нкурсних робіт.
Діяло 144 гууртки і групи.. Зменш
шення кількісни
их покаазників
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супровводжуваллось підввищенням
м якості роботи.. Продукктивно працював
п
в
археоллогічний гурток на істторичном
му факулльтеті п
під керіввництвом
м
Н.М.Б
Бокій. Щоорічно проводили
ись архео
ологічні розкопки
и, за маттеріалами
и
яких писалисяя курсові роботти, провводились конферренції і вечори.
Експеррименталльні психхологічні дослідж
ження велли члени
и психол
логічногоо
гурткаа педагоггічного факультетуу під кер
рівництвоом Н.О.Гооловань. Гурток з
констрруюванняя шкільн
них приладів на фізико-м
математиччному фаакультетіі
(керівн
ник С.П..Величко)) передаввав сільсським шкколам облласті вигготовленіі
нестан
ндартні фізичні
ф
пррилади. У 1994–1995 рр. в інституті
і
було про
оведено 2
міжвуззівські
студен
нтські
науковві
конференціії,
пр
рисвяченіі
В.О.Суухомлинсському. У 1998 р. участь у НДР бррало 90% студентів. Цьомуу
сприявв багатий
й книжковвий фонд вузу.
У
Університе
етська бібліотека
б
а мала 2 спеціалізовані читалььні зали
и
(суспілльно-поліітичної і психолоого-педаго
огічної літератури
и та філо
ологічнихх
дисцип
плін), 2 книжкоових абоонементи
и з обсллуговуван
ння істо
оричного,,
філолоогічного, педагоггічного, фізико-ма
ф
атематичн
ного та іноземно
омовногоо
факулььтетів, 4 філіали з міні-чи
итальними
и залами
и на окреемих факу
ультетах:
музичн
но-педагоогічному,, природ
дничо-гео
ографічноому, іноземної мови
м
таа
фізвихховання. Читальні
Ч
зали для самостійної роботти студентів розрах
ховані наа
350 посадкови
п
их місцьь. Фонд бібліоттеки налічував 7728600 томів
т
таа
період
дичних видань
в
і повністтю відпо
овідав ноормативам забезп
печеностіі
навчалльною літтературою
ю.
П
Працював
міжбіблліотечний абонемеент для отриманн
ня літер
ратури з
інших бібліотеек облассті, містаа. Співро
обітники бібліотееки прово
одили зіі
студен
нтами заняття
з
з осноов біблііотечної роботи, інфор
рмаційно-бібліогграфічногго пошууку. Щоомісячно проводяяться дн
ні інфор
рмації з
відкри
итим перееглядом нової
н
літтератури. Загальнаа площа всіх бібл
ліотечнихх
2
приміщ
щень склаадала 42550 м .
Н
Наприкінц
ці 90-х рооків значн
но розши
ирилися заарубіжні зв’язки. Вуз бравв
участьь у міжнаародних програмаах та про
оектах, зоокрема ““Освіта XXI
X
ст.”,,
“Створрення суч
часної си
истеми під
дготовки переклад
дачів-філоологів” (сспільно з
Київсььким лінггвістични
им універрситетом за участтю унівеерситетів Франції,,
Великкобританіїї, Німечч
чини, Іспаанії). Систтемою сттали участь у міжн
народнихх
конферренціях, публікац
ції резулььтатів нааукових досліджен
д
нь у періодичнихх
виданн
нях за рубежем.
р
. КДПУ відвідал
ли предсставники Корпусу
у Миру,,
Британ
нської Ради, Фед
деративноої служб
би Німеч
ччини у справах шкіл заа
кордон
ном. Вони
и, зокрем
ма, виклад
дали американське країнозн
навство, гр
раматикуу
німецьької мови. Ведетться співвробітниц
цтво з Американс
А
ським Бу
удинком,,
Інформ
маційним
м Агентсттвом Споолучених Штатів Америки
и, Америкканським
м
лінгвісстичним товариств
т
вом. Виклладачів КДПУ
К
зап
прошуютьь читати лекції доо
універрситетів США,
С
Великобри
итанії, Ки
итаю, Лааосу, Угоорщини, Болгарії,,
Югосллавії, Італлії, Іспаніїї, Німеччи
ини, Голл
ландії, Поольщі.
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1991 р. на деенній формі історичного факультету навчалосся 393 сту
уденти,
а в 1997 – 505. За цей часс кількістть заочни
иків збільш
шилася ізз 294 до 335. У
1993 р. із 177 п'ятикурсн
п
ників до державн
них іспиттів було допущен
но 176.
Загальнаа успішніість склаала 98,4%
%, якісни
ий показзник – 59,5%. Заагальна
успішніссть із всесвітньо
в
ої історії склала 100%, іссторії Укрраїни – 98,1%,
педагогікки – 100%
%, якісний
й показни
ик з цих предметів
п
в був відп
повідно – 55,3%,
61,5%; 65,3%.
6
У 1994 р. здійснено
з
о перший
й набір сттудентів н
на комерційних
засадах.
Восени 1991 р. на базіі кафедри
и історії УРСР
У
і СР
РСР (завід
дуюча – доцент,
д
кандидатт історич
чних науук К.В.М
Манжул) було ствворено ккафедру історії
України.. 15 викладачів поочали посступово забезпечу
з
увати навччальний процес
п
не лише на своєм
му, а й наа всіх інш
ших факул
льтетах. До
Д складуу новостввореної
кафедри увійшлли доцеенти Т.ІІ.Бабак, Г.М.Перрепелиця, К.В.Манжул,
Н.М.Боккій, старш
ші виклад
дачі О.О.Р
Рафальськкий, К.С..Мельниччук, Н.І.Б
Біденко
(у май
йбутньомуу – зааст.деканаа), викл
ладач О.А.Житк
О
ков, аси
истенти
Л.М.Філоретова,
С.І.Пооляруш,
Н.П.Панченко,
асисттенти-сум
місники
Н.М.Гей
йко, С.І.Ш
Шевченко,, О.Д.Стаародубцевв. Згодом тут прац
цювали до
оценти
О.Д.Брай
йченко, викладач
в
і Т.М.Сооловйова,, В.К.Кіззюн, виккладач-сумісник
Ю.В.Краавченко, асистентти О.І.Греебенюк, О.А.Май
йстренко, В.М.Наггірний,
А.А.Сасіімов.
1991 р. на історично
і
ому факуультеті бу
уло відкррито новуу спеціал
льність
“Історія і народоознавство””. Через рік створ
рюється кафедра
к
н
народознаавства,
яку очоллив декан
н факулььтету Т.І.Б
Бабак. Ту
ут працю
ювали, зокрема А..Рацул,
Л.Кондратенко, Н.Окуньькова, П.Карплю
П
юк, С.Прроскуроваа, С.Пол
ляруш,
В. Хоруж
жий, П.Б
Безтака, В.Орлик.
В
Було ствворено методичну
м
у базу, кабінет
к
народозн
навства, започатко
з
овано етноографічну
у практикку. Виклаадачі видаали ряд
матеріаллів “Етнографія Кіровоград
К
дщини. На
Н допом
могу вчиттелеві”. 1997
1
р.
кандидаттські диссертації захистили виклад
дачі кафедри Серргій Шеввченко
(проблем
ми міжнаародних економіч
чних зв’язків Укрраїни) і О
Олег Мар
рченко
(традиціїї місцевоого самооврядуван
ння), у 1998 – Василь Орлик (історія
молдавсьької колонізації Уккраїни).
У кввітні 19933 р. провеедено кон
нференцію
ю спільноо з Інститтутом археології
НАНУ з проблем
м Трипільсської культури, а у травні вже
в дві коонференц
ції – до
225-річчяя Коліївщ
щини і з проблеем голодо
омору 19932–1933 рр. Виккладачі
кафедри народозн
навства вззяли учассть у двох
х міжнароодних і 144 міжвузівських
всеукраїн
нських коонференц
ціях. За кіількістю публікаці
п
ій у перш
шій полови
ині 90х років кафедра
к
б
була
серед
д кращихх у вузі. 1993 р. каф
федра всеесвітньої історії
вела роб
боту з тем:
т
соцііально-екоономічні і політи
ичні процеси в Англії,
А
Франції, ФРН, історія
і
к
культури,
, східносслов'янськка міфоллогія і т.ін.
т
Її
працівни
ики оргаанізували
и науковву конфееренцію, присвяччену 50-річчю
закінчення Другоїї світовоїї війни.
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У 1994 р. кафедрра історії України
и працюваала над д
двома зал
ліковими
и
темами
и: “Доба пізньоої бронзи
и – раннььозалізний
й вік н
на дніпро
овськомуу
Правобережжі”” і “Суспіільно-поллітичні пр
роцеси наа Україні XVIII-XIIX ст.” У
грудніі 1995 р. на базіі кафедри
и історії України
и працюввала міжввузівськаа
конферренція “У
Україна середньоввічна: у боротьбіі за держ
жаву”, пр
рисвяченаа
400-літтю від дня народженн
н
ня Б.Хм
мельницьккого. У 90-х роках
р
доо
докторрантури поступи
или пррацівники
и кафед
дри К.С
С.Мельни
ичук (уу
майбуутньому – завкафед
дрою) і О.О.Рафал
О
льський. Останній
О
був завкаафедрою,,
згодом
м – декан
ном факуультету ін
ноземних
х мов КД
ДПУ, а поотім переейшов наа
роботуу до Інсттитуту поолітології і націон
нальних відносин
в
Н
НАН Укр
раїни (дее
захисттив доктоорську дисертацію
д
ю), прац
цював у адміністррації Преезидента,,
очолю
ював партію “Деемократич
чний Союз” (теп
пер – ззаступникк голови
и
Респуб
бліканськкої партії України)). Тривали
ий час пллідно прац
цює студ
дентський
й
гуртокк з археоології. Йоого керівн
ник доцеент Н.М.Б
Бокій перредає мол
лоді свій
й
багати
ий експед
диційний
й досвід. Студентти з 19997 р. виїїздять із нею наа
археоллогічні розкопки
р
до Новооархангел
льського району у пошукках місцяя
Синьооводської битви. Кафедроою видаввалися щорічно
щ
наукові записки.
Виховванець каафедри Олексій
О
Брайченкко з поосади деккана істо
оричногоо
факулььтету перрейшов працюват
п
ти прорекктором КДПУ.
К
Н
На рубежі столітьь
кафедррою керував канди
идат історричних нааук, доцен
нт Григоррій Переп
пелиця.
Безумовноо, найвищ
щих наукоових покаазників за
з роки роботи фаакультетуу
досяглла кафедрра всесвіітньої істторії. Сам
ме тут першими
п
за час існуванняя
КДПУ
У захисти
или доктторські дисертації
д
ї за істооричним профілем
м Сергій
й
Парсам
мов і Воллодимир Крутіковв. Завідував кафедррою канд
д. іст. н., доц. Іван
н
Поперрешняк, згодом
з
– канд. ісст. н., до
оц. Галин
на Загідуулліна, на рубежіі
тисячооліть – канд.іст.н
к
н., доц. Віталій
В
Павченко.
П
. Докторрантуру закінчили
з
и
кандид
дати істооричних наук,
н
доц
центи Олеександр Киян
К
і Боорис Ачккіназі. Наа
кафедррі працю
ювали також
т
М Загідул
М.
ллін, Ю.. Михайлоов, М. Ткаченко,
Т
,
Л. Пон
номаренкко, В. Філлоретов (у майб
бутньому – завкаафедрою,, декан),,
Л. Доц
ценко, Є. Дементоов, О. Ци
игульськаа, В. Грін
нченко (уу майбуттньому –
завкаф
федрою наародознаввства та історії кул
льтури), І.
І Вівсянаа, О. Лютаа.
У 1998 р. кафеедру нарродознавсства перрейменоваано на кафедруу
спеціаальних іссторичнихх дисцип
плін і пр
равознавсства (завіідуючий – Петроо
Безтакка). Праціівники кафедри, у складі яккої з’явили
ись канди
идати істо
оричних і
педагоогічних наук
н
К. Манжул
М
та О. Єфіменко,
Є
, викладаач О.В. Демешко
Д
о
(згодоом – пеерший заст.
з
нач
чальника обласноого управління юстиції))
забезп
печували навчальн
ний процеес на істторичномуу факулььтеті та відділенні
в
і
правоззнавства КДПУ,
К
наа перших курсах Одеської
О
ю
юридично
ої академіії.
В
Восени
1998 р. виклладачі і студенти
с
факультеету взяли участь у науково-практи
ичних коонференц
ціях, при
исвячених
х 80-річ
ччю В.О
О.Сухомли
инського,,
історіїї України
и періоду Литовсської доб
би, 115-рріччю муузейної справи
с
в
областті. З наггоди 20-рріччя від
дновленняя факулььтету відб
булися спортивні
с
і
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змаганняя, концеррт, уроч
чисте зассідання, наукова конфереенція. Деканат
Д
відзначавв щорокуу кращих студентівв премією
ю ім.Д.Явворницькоого. У 1997 р. її
отрималаа випускн
ниця Т.В.. Печериц
ця (тепер – канд. іст.
і н.), 19998 – сту
удентка
IV курсуу О.М.Бойко. У 19997–19999 рр. студ
денти писсали курссові й дип
пломні
роботи з історії КДПУ.
К
За роки
р
існуування фаакультетуу підготоввлено кільька тисячч педагоггів. Він
став одн
ним із наайбільшихх факульттетів вузу
у, на яком
му навчаллося більш
ше 900
студентівв денноого і зааочного відділеньь. Навчаально-вихховний процес
п
забезпеч
чували поонад 60 викладаачів 15 кафедр
к
у
університ
тету. На трьох
факультеетських кафедрах
к
працюваало 30 ви
икладачівв, з них 80% доктторів і
кандидаттів наук. Щорокуу захищаллося май
йже 50 ди
ипломнихх і більш
ше 300
курсовихх робіт.
Форрмуванню
ю науковоого потенціалу факультет
ф
ту сприялли налаго
оджені
зв’язки з провідн
ними педаагогічним
ми і акад
демічними
и інститууціями держави,
аспірантуурами. Ви
икладачі захищали
ися, зокреема, у Ки
иївськомуу націонал
льному
універси
итеті імен
ні Тараса Шевченкка, Одеськкому нац
ціональном
му універ
рситеті
ім. І. Меч
чникова, Інститутіі історії НАНУ,
Н
наавчалися в аспірантурі Київвського
націоналльного пеедуніверси
итету ім. М.Драго
оманова. На рубеж
жі тисячо
оліть у
провідноого наукоового спіівробітни
ика Інсти
итуту укрраїнської археограафії та
джерелоззнавства ім. М. Грушевсь
Г
ького НА
АНУ, доктора історичних
х наук
професорра Василля Данилеенка, як наукового
н
о керівни
ика, із всеесвітньої історії
захищено кандид
датські ди
исертації трьома (іі закінчен
но докторрантуру одним)
о
викладач
чами вузуу.
Виккладачі і студентти дослід
джували докумен
нти держ
жархіву області
о
(директоор – вип
пускниця філфакуу 1976 р.
р Т.В. Чввань), рааритети відділу
в
рідкіснихх книг і краєзнавс
к
тва (завід
дуючий О.В.Чудно
О
ов, випусккник і викладач
філфаку 1980-х рр.,
р лаурееат облассної краєєзнавчої премії
п
ім
м. В. Ястр
ребова)
обласноїї універрсальної бібліотееки ім. Д. Чижеевського (директтор –
випускни
иця факуультету ін
ноземних мов О.М
М. Гаращеенко), спіівробітни
ичали з
обласним
ми та районним
р
ми музеям
ми, де працюютть випусскники-істторики
(зокремаа, певний
й час директоро
д
ом облассного крраєзнавчогго музею
ю був
П.В. Босий, згод
дом – прроректор Кіровогградської педакад
демії; обл
ласний
художній
й музей очолював
о
О.Г. Юрч
ченко, зго
одом – Т..О. Ткачен
нко (Сухаанова).
В обласн
них засобах масовоої інформ
мації регу
улярно виступав каанд. іст. н.,
н член
Спілки журналісстів Укрраїни С.І. Шевчен
нко з історичноої, краєзн
навчої,
політолоогічної, ліітературоззнавчої, спортивно
с
ої тематики. Він і д
доц. Бокій Н.М.
(як і вип
пускник факультет
ф
ту, перемоожець об
бласного конкурсу
к
у “Учител
ль року
– 1999””, відмін
нник освіти Украаїни Ком
мірний О.І.)
О
стаали лауреатами
краєзнаввчої премії облрад
ди ім. В. Ястребов
Я
а. У 19999 р. обран
но новий
й склад
викладац
цького профбюро
п
о факультету, який
я
очоолила дооцент каафедри
всесвітнььої історіії, канд.ісст.н. Л. Пономаре
П
енко (згод
дом – гоолова про
офкому
вузу).
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Серед вип
С
пускниківв факульттету різни
их часів – заступ
пник голо
ови Ради
и
Міністтрів УРС
СР Маріяя Орликк, народн
ні депутаати Украаїни Ігор
р Шаровв
(канд.ііст.н., праацював гооловою прравління товаристтва “Інтерргаз”, засттупником
м
міністрра Каб
бінету Міністрів
М
Україн
ни, бувв радни
иком, постійним
м
предсттавником
м Президеента Укрраїни у Верховній
В
й Раді), Ганна Антоньєва
А
а
(головва Демоккратичноїї партій України
и, працю
ювала ген
ндиректо
ором ВО
О
“Артем
міда”), Світлана
С
Нестерен
нко (Син
ненко) і Андрій Поліїт, почесний
п
й
громад
дянин Кіровоград
да, головва місько
ої ради ветеранівв війни, праці і
військкової слуужби Вассиль Дац
цький (віідмінник 50-х рооків), нач
чальники
и
обласн
них упраавлінь і відділів А. Абраамов (у справах сім’ї таа молодіі
облдерржадмінісстрації), О.
О Яременко (внуттрішньої політики
и ОДА), І.
І Волковв
(преси
и ОДА), В. Гончаар (внутррішніх сп
прав), В.. Громови
ий (освітти ОДА),,
Ю. Семенюк (ооргроботи
и облрад
ди), головви Долин
нської раайради Олександр
О
р
Караби
ило, Ком
мпаніївськкої та Гайворонс
Г
ської рай
йдержадміністрацій
й Вікторр
Рєзнікк і Олексаандр Чудний, засллужений тренер
т
України з важкої аттлетики і
пауерлліфтингу
В’ячеслав
Жуков,
директор
Кіровогр
радськогоо
сокоеккстракцій
йного завооду Степаан Бабак, проректоори КДПУ
У Віталій
й Кравцовв
та Іри
ина Козирр і КІРУЕ
Е – Руслан Вавреенюк, голлова вузіввського профкому
п
у
Оленаа Цигульсська, відомі педагооги, підпр
риємці, сп
портсмен
ни, правоо
охоронці,,
журнаалісти, зоокрема, редактори
р
и газет В. Сенчи
ило, Ю. ІІлючек, О.
О Рацул,,
О. Чоррний.
Ізз 1991 р. музично-п
м
педагогіч
чний факу
ультет роззпочав піідготовку
у фахівцівв
із новвої спеціаальності “Учительь музики і народоознавства””, а з 199
98 р. – ізз
спеціаальності “Учитель
“
музики та
т художн
ньої культтури”. Голловним заавданням
м
педагоогічного колективву була підготоввка учиттеля, яки
ий би віідповідавв
найвищ
щим сучаасним ви
имогам: досконало
д
о володівв дисципллінами музичного
м
о
циклу,, добре виконува
в
в хорові,, інструм
ментальні та вокаальні твор
ри, чіткоо
орієнттувався в основнихх напрям
мках та теечіях музичного м
мистецтваа, володівв
методи
икою викладанн
в
ня спец
ціальних дисцип
плін, акктивно займавсяя
концерртною і лекторськкою діялльністю, мав
м широоку ерудицію, пр
рагнув доо
внутріішньої і зовнішньоої досконаалості. У 1991 р. на
н стаціон
нарному відділенні
в
і
навчаллося 230 студентіів, 1997 – 182. Зменшила
З
ася за цеей час і кількістьь
“заочн
ників” із 175 до 148.
1
У 900-х роках
х покращ
щилися нааукові по
оказники..
Захищ
щено доктоорську ди
исертацію
ю, двоє оссіб навчаллися у доккторантур
рі.
П
Перспекти
иву розввитку фаакультету
у його керівниц
цтво вбачало в
довузіівській роботі.
р
З цією
ю метою
ю укладеено угод
ди на предметт
профоорієнтацій
йної
рооботи
з
Мало
овисківсьькою
ш
школою-гіімназією,,
Кіровооградськоою школлою-інтерн
натом, Олександр
О
рійським і Кремеенецьким
м
(Терноопільськаа
облаасть)
вищими
педаггогічними
и
учи
илищами,,
Олександрійськким вищи
им учили
ищем кул
льтури. На
Н факулььтеті гром
мадськихх
професій студеенти набуували доп
поміжних спеціальностей кеерівника духовогоо
оркесттру, оркеестру наародних інструмеентів, оррганізаторра диско
оклубу і
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фольклоррних захходів. У 1991–1996 рр. підготоввлено ряяд лаурееатів і
дипломаантів всеесоюзнихх та вссеукраїнсських сттудентськких конккурсів:
А.Каченю
юк, О.Сем
менків, І.Троянськкий, В.Кал
лашніковва, С.Дьом
міна, Ж.Ф
Фоміна,
Ю.Ругляяк, М.Кам
мінська, О.Вишня
О
яков, О.Гасленко, С.Марчеенко (кер
рівники
М.І.Гейч
ченко, В.І.Ярошен
нко, Л.А..Дерев'янкко, Т.М.П
Пляченкоо, Д.Б.Пр
ритула,
Ю.А.Сокколовськи
ий). Виклладач Н.В
В.Керімовва залучаала студентів до збору
з
і
пропаган
нди українського фольклоору черезз гурт “Г
Гілка”, сттала лаур
реатом
обласноїї краєзнаввчої премії ім. В. Ястребова
Я
а.
Естеетичну наасолоду несли
н
звііти народ
дної самоодіяльної хорової капели
к
(керівникк – заслуужений пррацівник культури
и України
и, ст.виклаадач Мед
двєдева
Н.М.), мішаного
м
о хору (доцент
(
З
Заруба
Е.С.),
Е
жін
ночого ххору (викладач
Терновец
ць В.О.)), чоловіічого хоору (викладач Дьомін
Д
К
К.П.), ор
ркестру
популярн
ної класи
ичної та народної
н
музики (заслужен
ний прац
цівник кул
льтури
України,, доцен
нт Брод
дський Г.Л.), камерногго оркеестру (д
доцент
Пляченкко Т.М.), тріо баяністів (зааслужени
ий праціввник культури Уккраїни,
ст.виклад
дач Гейч
ченко М.І.),
М
воккального жіночого ансамб
блю (викладач
Гайдай Л.В.),
Л
воокальногоо чоловіч
чого анссамблю (заслужен
ний праацівник
культури
и Україн
ни, ст.ви
икладач Медведєвва Н.М.), вокальн
ного анссамблю
викладач
чів Л.Гай
йдай, Л.Поворозкко, Л.Ко
озлової, І.Шевчен
І
нко, К.Дььоміна.
Помітний внесок у концерртне житття універ
рситету, міста,
м
області у цей
ц час
роблять заслужеена артисстка Укрраїни Р.В
Валькеви
ич, доцен
нти Б.Пр
ритула,
В.Дряпікка, виклаадачі О.С
Сліпченкко, А.Праасол, В.Я
Ярошенкоо, Р.Зелеенська.
Колективв факулььтету під
дтримувавв науковві, творчіі зв’язки з провіідними
музично-педагогічними фаакультетаами Київсського та Одеськогго педаго
огічних
і Київськкого націоональногоо універси
итетів.
Вип
пускники факультеету склалли майже 70% учи
ителів муузики в області.
о
Відмінни
иками наародної освіти
о
стаали учиттель-методист Боб
бринецько
ої СШ
Запірчен
нко В., педагоги
п
кіровогррадських СШ № 18 Паліій Г., № 29 –
Астаф'євва Н., № 1 – Запісоочний Л., № 22 – Бур'янськ
Б
кий А., загальноосввітньої
школи с..Нового Жаліс
Ж
В., Бережин
нської ЗОШ – Іван
ніхін С., К
Комишуваатської
СШ Паввелко Л.. та ін. Добрі організато
о
орські зд
дібності у поєднанні з
професій
йною під
дготовкою
ю дозволи
или части
ині випускників оочолити школи
мистецтвв та естеетичні цен
нтри (О.ІІванов, І..Негода, Т.Зайцева й ін.), дитячі
хорові студії
с
прри загалььноосвітніх школаах (О.См
мійчук), д
дитячі музичні
м
школи (В.Ревен
нко, В.Ч
Чопенко, О.Шагіаахметов та ін.).. Керівн
никами
самодіялльних коллективів стали зааслужени
ий праціввник кулльтури України
У
С.М.Степ
паненко (зразкови
ий дитячи
ий оркесттр духови
их інструм
ментів “Зміна”),
В.М.Оноошенко (народни
ий дитяячий ор
ркестр духових
д
інструм
ментів),
М.С.Чоррнобай (орркестр наародних інструмен
і
нтів облассного Буд
динку вчи
ителя),
заслужен
ний праацівник народноої освітти України В.О.Андро
онніков
(фольклоорний гуурт народного хореограафічного ансамбллю “Про
олісок”
обласноїї школи мистецттв), О.Соколенко
о і В.Заахаров (н
народні хорові
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колекттиви в Новоукраї
Н
їнці і Веселому Куті)
К
й інші. Факкультет закінчили
з
и
компоозитори М.Безугли
М
ий, С.Бикоов, Д.Шах
хневич, О.Іванов
О
тта ін. Сер
ред понад
д
1500 випускник
в
ків були доктор
д
пеедагогічн
них наук В.І.Дряпік
В
ка і 13 каандидатівв
наук.
Д
Деканом
факультеету триввалий чаас працю
ювала дооцент Г.C.Дідич..
Кафед
дрою істоорії, теоріії музики та основвного інсттрументуу завідуваав докторр
педагоогічних наук,
н
доцеент В.І. Дряпіка
Д
(д
до цього – доцентт Т.Ф.Браайченко)..
Тут дііяли секц
ції гри на народних інструм
ментах (завідуючи
ий Гейчен
нко М.І.),,
гри на форртепіано (Полевн
нича Є..Б.), істторико-теооретичнаа секціяя
(Брайч
ченко Т.Ф
Ф.). На каафедрі хорового ди
иригуван
ння та меттодики музичного
м
о
виховаання наггромаджеено досввід роботи секціії хорового диригуванняя
(Медведєва Н.М
М.) і вокаальної секкції (Дереев'янко Л.А.).
Л
Каф
федрою заавідувалаа
доцентт Пляченкко Т.М.
Заа період з 1991 поо 1997 ррр. кількіссть студен
нтів фізикко-матем
матичногоо
факулььтету зб
більшиласся на 1558 чоловвік. Цьом
му сприяяв пошу
ук новихх
спеціаальностей
й. У 19988 р. їх кіллькість зр
росла до 8: “Фізи
ика і матеематика”,,
“Фізикка і труудове наавчання”,, “Матем
матика та
т основви інфор
рматики”,,
“Матеематика і фізика””, “Матеематика та основви еконооміки”, “Трудове
“
е
навчан
ння та осснови інф
форматикки” (денн
на форма), “Матем
матика та основи
и
економ
міки”, “Т
Трудове навчанн
ня” (заоч
чна форм
ма). Доб
брим покказникам
м
успішн
ності спррияло ввеедення в 1992 р. стипендії
с
ім. І.Там
мма, яку отримали
о
и
Ткачен
нко О.М.,, Марковаа В.А., Гооловко М.В.,
М
Ткачуук А.І., К
Коцар Л.М
М. Із 1991
по 19999 рр. студ
дентами зроблено
з
35 доповвідей на міжнародн
м
них конференціях,,
присвяячених пам'яті
п
а
академіка
М.П.Кр
равчука, які були
и опубліковані в
збірни
иках тез (ззокрема в 1996-1998 рр. –31 теза). Неоднораз
Н
зовими пр
ризерами
и
всеукрраїнськогоо конкуррсу “Черввона рутаа” стали студенти
и Шапореенко Р. і
Поворрозник В. Студенти
и Дегтереенко Т. і Погоніна
П
Л. брали участь у виступахх
відомоого ансам
мблю “Яттрань”. Популярні
П
істю кори
истувалисся фізичн
ні брейн-ринги (керівни
ики доц
цент Воввкотруб В.П. і аспірант Федішо
ова Н.В.),,
студен
нтські КВ
ВК.
41 викладаач і 38 сп
півробітни
иків, забеезпечувалли навчалльний про
оцес у 244
спецлаабораторііях та каабінетах. Серед пр
рофесорссько-виклладацького складуу
факулььтету 7,22% склалли докторри і 83,6
6% – кан
ндидати наук. В арсеналіі
професора Філлера З.Ю. нараховуувалося понад
п
3000 наукови
их праць, у т.ч. 6
моногррафій, аввторськихх свідоцттв, у професора Плічка
П
A.M.– бли
изько 1000
науковвих робітт, у т.ч. 2 монограафії, у пр
рофесора Волкова Ю.І. – більше
б
300
науковвих працьь, у т.ч. 2 монограафії, у до
оцента Бообочка В.М. – 75 наукових
н
х
праць,, у т.ч. 4 монограафії, у доцента Вееличка С.П. – білььше 100 наукових
н
х
праць,, у т.ч. 8 навчальн
них посіб
бників, монографі
м
ія, авторсське свідо
оцтво. Заа
період
д з 1996 по 1998 рр. обсяг друкованої прод
дукції зріс із 40,3
3 до 82,3
др.аркк. Доцентти Бобоч
чко В.М.. (згодом
м – декаан) і Вееличко С.П
П. стали
и
перемоожцями конкурсуу “Соросіівські доценти”, двічі
д
гран
нт “Соро
осівський
й
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аспірант” одерж
жав ст.ввикладач Рябець С.І. Перемож
П
жцем кон
нкурсу
“Соросіввський уч
читель” стала асспірант Кононенк
К
ко Ю.А. На факу
ультеті
проведен
но З вссеукраїнсьькі наукково-практтичні коонференц
ції з меттодики
викладан
ння фізики. У 1993 р. за
з ініціаттивою пррофесора Волковаа Ю.І.
започатккована регулярна
р
а роботаа місько
ого семіінару “М
Математи
ика, її
застосування та викладан
ння”, черрез п’ять років роозпочав рроботу семінар
с
“Актуалььні пробллеми фізи
ики та меетодики їїї викладаання” (керрівник – доцент
д
Величко С.П.). У 1995 р. на факуультеті відкрито
в
аспірантууру з меттодики
навчанняя фізики та техн
нології наапівпровід
дників і матеріаллів електтронної
техніки. У 1998 р.
р до цьогоо перелікку додалиссь методи
ика навчаання матеематиці
та диференціалььні рівн
няння. Ведеться
В
підготовка маггістрів фізики,
ф
математи
ики та інф
форматикки.
За період ісснування фізико-математи
ичного факультету
ф
у підгото
овлено
більше 7500 уч
чителів фізики,
ф
математи
ики, інфоорматики
и, креслеення і
трудовогго навчан
ння. Вип
пускники Гончареенко С.У
У. (дійсн
ний член
н АПН
України,, засл. діяяч науки і техніки)), Буряк В.К.,
В
Мелльничук C
C.Г., Раду
ул В.В.,
Волков Ю.І.,
Ю Дун
ндученко Л.О., Петтренко В.П., Кондрратюк В.ІІ., Садови
ий М.І.
стали доокторами наук. Каандидатсьькі дисер
ртації заххистили п
понад 100
0 осіб.
І.Г. Ткач
ченко, пррацюючи директоором Бо
огданівськкої СШ Знам'ян
нського
району, захистивв кандид
датську дисертацію
д
ю, удосттоєний ви
исокого звання
Героя Соціалісти
ичної Прааці. Іван Гурович
ч у 1980 р. згадуввав: “Мо
ої роки
навчанняя в Кіроввоградськоому педін
нституті залишили
и незабуттні враження на
все настуупне труд
дове житття як учиттеля сільсської шкооли. І не ттільки том
му, що
це були
и роки юності,
ю
р
роки
мрій
й, шукан
нь, усвід
домленогоо вибору
у своєї
майбутнььої проф
фесії, а тоому, що збагачуввався інтеелектуалььно, мораально”.
Майстраами пед
дагогічноїї справи
и стали заслуж
жені вчи
ителі України
У
Недзельсський В.М. і Рясна О.Г. Грант Соросівського вччителя ви
иборов
Кожухарр М.В. “В
Вчителем 1998 рокуу” з інфор
рматики стала Т.О
Олійник. Більше
Б
20 років завідуував облласним управлінн
у
ням освітти Б.П.Х
Хижняк, 18 –
Д.Ю. Стеельмуховв.
Чверрть
стооліття
очолюваав
облаасні
ін
нститут
післядип
пломної педагогічн
п
ної освіти
и та відд
ділення педагогічн
ного товаариства
М.А. Яроовий. М.М
М.Сувороов завідуввав відділ
лом пропааганди об
бкому Ком
мпартії
України,, був заступникком голоови облд
держадмін
ністрації.. Началььником
управлін
ння освіти
и Норілььської (Роосійська Федераціія) міськоої адміністрації
працюваав В.М.Ж
Жеглатий, який в ін
нтерв'ю “Заполярн
“
ной правд
де” 1.11.1996 р.
повідоми
ив: “В 19770 году заакончил физмат
ф
Кировогра
К
адского гооспединсттитута.
Был учителем фи
изики, поттом дирекктором Кайерканс
К
ской школлы № 11... Мне
очень поовезло. В 22-х километрах от
о моего родного Светловоодска находится
село Паввлыш, гдее жил и работал
р
В
В.А.Сухом
млинськи
ий. Я с ни
им встреч
чался и
даже прроходил у него практикуу. Он бы
ыл замеч
чательным
м человееком –
большогго ума и большой
й силы воли.
в
И, конечно, Макарен
нко. Его книги
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“Педаггогическаая поэмаа” и “Фллот на башнях”
б
оставили
и очень сильноее
впечаттление”.
19991 р. діяли
д
каф
федри ви
ищої маттематики (завідую
ючий – професор
п
р
Філер З.Ю.), математич
м
чного анаалізу (доц
ц.Кушнір В.А.), загальної фізики і
методи
ики
фіізики
(
(доц.
Т
Ткачук
І.Ю.)
теоретиччної
фіізики
і
загалььнотеоретичних ди
исциплін (доцент Гамалій
й В.Ф.). Згодом відбулася
в
я
деяка реорганіізація, і в 1999 р. функціо
онували кафедри
к
математи
ики (доц..
Ворон
ний О.М.)), фізики
и та метоодики її викладанн
в
ня (доц. Вовкотру
уб В.П.),,
інформ
матики (сст.викладач Паращ
щук С. Д..), загальн
но-техніччних дисц
циплін таа
методи
ики трудоового наввчання (дооц.Чубар В.В.).
У 90-х рокках декан
нами факкультету іноземних мов пррацювали доценти
и
В.М. Бабич,
Б
В.А.Василеенко, В.Ю
Ю.Паращ
щук, О.О.Рафальсьький, О.М
М.Білоус.
Готуваали фаххівців зі спеціалльностей “Англій
йська і німецькаа мови”,,
“Німец
цька та англійська
а
а мови”. Із
І 1997 р.
р тут навч
чалися заа спеціалььностями
и
державвної форрми: “Ан
нглійськаа мова та
т україн
нська мовва і літеература”,,
“Англійська мова
м
та російська
р
а мова і література”, “Н
Німецька мова таа
україн
нська мовва і літерратура”. Із
І 1994 р.
р на ком
мерційнихх засадах вчилисяя
студен
нти зі спеціальносстей “Англійська та німец
цька мови
и” і “Нім
мецька таа
англій
йська мови
и”, а заоч
чно – “Англійська мова”
м
і “Н
Німецька мова”.
Н факулььтеті щоріічно читаають лекц
На
ції та проводять сеемінарськкі заняттяя
високоокваліфікковані виккладачі з Англії, США, Ніімеччини
и. На повн
ний курсс
навчан
ння до престижн
п
них вузівв зарубіж
жжя напрравлялисяя кращі студенти
и
факулььтету. Цілий ряд майбутніх
м
х учителіів проход
дить щоріічне стаж
жування в
ліцеяхх, коледж
жах та університ
у
тетах Німеччини.. На ком
мерційній
й основіі
формууються групи
г
б
бажаючих
х старшо
окурсникіів для вивченняя основв
переклладацькоїї майстерності і біізнес-курссів англій
йської та німецької мов. Цее
давалоо можливвість набуути фах переклада
п
ача. Ефекттивній рооботі з піідготовки
и
спеціаалістів спррияють чотири
ч
фоонолаборааторії, оснащені суучасною аудіо- таа
відеоаапаратуроою. Завдяяки супуутниковій
й телеанттені студ
денти фаакультетуу
отримали можлливість вд
досконалю
ювати сво
ої знання з іноземн
них мов, щоденноо
перегллядати ін
нформацій
йні, наукоові та навчальні пррограми з усієї плаанети.
Н початкуу 90-х років колекктив кафеедри германських м
На
мов провіів великуу
роботуу із заабезпечен
ння наввчального
о процессу сучаасними науково-методи
ичними матеріала
м
ми, які б заповнил
ли прогаллини коли
ишніх радянськихх
підруч
чників. У навчалььному прооцесі поч
чали ширроко викоористовувватись 144
навчалльних посібників
п
в Д.А.Є
Євгененкаа, Б.В.Куучинськоого, Т.Д
Д.Зеленка,,
О.О.Гууменюка,, О.М.Біллоуса, М.Ю.Сушк
М
кова, Г.В
В.Михайллової. Сер
ред них:
“Федеративна Республііка Німеч
ччина”, “Деякі
“
трруднощі німецько
ої мови”,,
“Актуальна пррофесійнаа тематикка”, “Укр
раїна. Еккономіка. Екологіяя. Міста.
Культуура. Істоорія”, “А
Аналіз текстів
т
німецької
н
ї класиччної літеератури”,,
“Актуальні тем
ми сьогод
дення”, “Довідник
“
к професіійних террмінів”, “Теорія
“
і
практи
ика метод
дики виккладання німецько
ої мови в школі. Ч.1”. У 1998 р.
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видано навчальни
н
ий посібн
ник, 8 стаатей, тези
и загальн
ним обсяггом 15,8 др.арк.
д
Завідуюч
чий кафеедрою, професор, заслужеений праацівник н
народної освіти
України Д.А.Євгеененко за перші 400 років ву
узівської роботи
р
м
мав 94 дру
уковані
праці (1180 др.аррк.), у т.ч.
т
12 навчальн
н
их посіб
бників, ррекомендо
ованих
міністерсством оссвіти длля учнів і вчитеелів шкііл Україїни. Про
офесор,
заслужен
ний працівник нарродної оссвіти Укр
раїни, члеен-коресп
пондент (з
( 1995
р.) Аероккосмічної Академ
мії Україн
ни Б.В.Кучинський
й за 35 рооків вузіввського
стажу ви
идав 41 дрруковануу роботу (70
( др.аркк.), у т.ч. З підруччники дляя вузів.
Декан факультету
ф
у доцент О.М.Білоус прий
йшов до інституту
і
у, закінчи
ивши в
1979 р. Берлінськ
Б
кий універрситет ім
мені Гумб
больдта, мав
м на кін
нець 90-х рр. 25
публікац
цій. Доцен
нт О.О.Гууменюк видав
в
22 праці, заккінчив доокторанту
уру. 40
років вуузівськогоо стажу мав
м за плечима доцент
д
Т.Д.Зеленкко, видаввши 35
робіт.
У 1994
1
р. по
п лінії Гете-інсти
Г
итуту в Дюсельд
дорфськом
му універ
рситеті
перебуваав доцентт Гуменю
юк О.О. Протягом
П
1996–19997 навчаального року на
кафедрі читала курс пррактики і країно
ознавства доцент П.Кюнаау. На
запрошен
ння Міжн
народної спілки Геете виклаадач Вороонкова Н..Р. працю
ювала у
січні–лю
ютому 19997 р. над своєю тем
мою науккового доослідженн
ня в Штуттгарті і
Веймарі.. У вересн
ні–жовтніі наступн
ного року за згодою
ю Київськкого бюро
о Гетеінститутуу асистеент Токаррєва Т.С
С. працюввала над темою своєї нааукової
роботи в бібліоотеках Мюнхена
М
і Веймаара. Деккан Білоуус О.М. через
Українсьько-Австррійське бю
юро з питтань коор
рдинації в освіті, н
науці і ку
ультурі
налагоди
ив обмін викладача
в
ами і студ
дентами з Віденськким унівеерситетом
м.
З 19991 р. на кафедрі англійськкої мови і філологгії (завідууючий – доцент
д
В.О.Хрипун) прац
цювало 26
2 осіб. Ними
Н
видаано ряд розробок, (В.Ю.Пар
ращук.
Тексти для
д читанн
ня та обгооворення на урокаах англійсської мови
и. – Кіроввоград,
1992; B.C
C.Хрипун
н. Англій
йська читаанка. – Кіровоград
К
д, 1994; К
К.П.Пом'яянська.
Методич
чні реком
мендації з теорети
ичної грам
матики англійсько
а
ої мови (Розділ
(
“Морфоллогія”). – Кіровогград, 19933; Скляни
иченко Г.В.
Г
Пред
дмет та основна
проблематика курсу
к
порівняльн
ної тип
пології англійськ
а
кої, німеецької,
української та російської мов.
м
– Кііровоград
д, 1993; Стахеєва
С
Л
Л.М. Поч
чаткове
навчанняя дітей англійськ
а
ої мови. – Кіровоград, 19994). У 11994 р. на
н базі
кафедри створено 2 кафеедри. Каафедра ан
нглійськоої мови, якою кер
рували
доценти Л.М.Стаахеєва, М.І.
М Данілкко, забезп
печувала навчальн
ний проц
цес І–II
курсів ан
нглійськоого відділлення і IIII–V курссів німецьького від
дділення з фаху
“англійсьька мова””, як другга спеціалльність.
Каф
федрою англійськкої філоології тр
ривалий час заввідував доцент
д
В.О.Хрипун. За 1996–199
1
9 рр. тутт опублікковано 466 наукови
их праць (110,3
др.арк.), у т.ч. 6 навчально
н
о-методич
чних посібників і підручни
иків англіійської
мови дляя студенттів (Гриц
цюк Л.Ф.,, Паращу
ук В.Ю.), практикуум з грам
матики
англійськкої мови (Кузнєцоова Г.Г., Мизин
М
Т.О
О.).
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У 1996 і 19999 рр. раазом із каафедрою англійськкої мови б
було оргаанізованоо
міжнарродні сеемінари “Методик
“
ка виклад
дання ін
ноземної мови у вищомуу
навчалльному заакладі” таа “Аудіом
матеріали у методи
иці виклаадання англійськоїї
мови”.
Виклладачі
Г.В.Полліщук,
А.С.Леооновець,
Є.Г.Даннікова,,
Л.В.Овверченко підвищуували квааліфікацію
ю на літн
ніх амери
иканських
х курсах,,
Г.В.Пооліщук – у літтній ангглійській школі в Лонд
доні, B.C
C.Хрипун
н
стажуввалася у Монтклеерському універси
итеті. Каф
федра під
дтримуваала тісніі
контаккти (прооведення семінаррів, учассть у конферен
к
нціях, оттриманняя
методи
ичних матеріалів
м
в) з Брритансько
ою Радоою у К
Києві таа Одесі,,
Амери
иканським
м Домом у Києві та Америкканським Корпусом
м Миру. З 1994 поо
1997 рр.
р на каф
федрі праацювали волонтери
в
и Корпуссу Миру Ю
Юджиніяя та Іренаа
Пташи
инські, які
я виклаадали американське країн
нознавствоо та філ
лологічнее
читанн
ня. Вони також надавали
н
кафедрі допомогу
д
у в озвучченні аудитивногоо
матерііалу, заб
безпеченн
ні кафед
дри навч
чально-меетодичною та науковою
н
ю
літераттурою, технічним
т
ми засобаами. Читаали лекціії та вели
и семінар
ри також
ж
інші фахівці
ф
з Великоб
британії та
т США: професоор Люіс (Великоб
британія),,
Робертт та Міш
шель Фріди (США
А), Вікто
ор Китасттий (Амеериканськкий Дім),,
Баррі Уотсон
У
(Б
Британськка Рада). Згідно пр
рограми співробітн
с
ництва мііж КДПУ
У
та Моонтклерсььким унііверситетоом кафед
дра отри
имала науукову літтературу.
В.О.Хррипун, В.С.Хрипу
В
ун і Т.О.Мизин є членами
и Українсського то
оваристваа
виклад
дачів ангглійської мови, якке входитть до Єврропейського товар
риства, а
Е.Г.Дааннікова і Л.В.Овеерченко – Української філіїї міжнароодного то
оваристваа
учителлів англій
йської моови, як іноземної
і
ї. У кабін
неті фахоової майсстерностіі
кафедрри є поонад 10000 прим
мірників оригіналльної літтератури, у т.ч.,,
багатоотомник Британсської енциклопе
е
едії, ен
нциклопед
дія “Бр
ританіка”,,
енцикллопедія “Книги
“
світу” й інші.
і
Йогго поповн
ненню сп
прияють зв'язки з
британ
нськими міністерством заакордонни
их справв і посолльством у Києві..
Щоріч
чно члени гурткаа “Слово-текст-ку
ультура” (керівникк – В.О.Хрипун))
готуваали “Шеккспірівськкі читанн
ня”. Із 1964 р. працює
п
наа кафедр
рі доцентт
Л.Ф.Гррицюк, з 1965 – доцен
нт В.О.Х
Хрипун, викладачч Г.Г.Ку
узнєцова,,
завідуючий лаб
бораторіям
ми Б.С.Ф
Фоміченко
о, з 1969 – доцент К
К.П.Пом'яянська.
Ф
Факультет
т російсської моови та літератуури очоолювали доцентт
В.Г.Сттепанов, професор
п
р В.М.Ман
накін. У 1990–199
1
1 рр. булоо припинеено набірр
на спееціальність “росій
йська моова і літеература в націонаальній школі”.
ш
У
1994 р.
р факульттет закінч
чили остаанні 13 уззбецьких студентівв (у 1992–
–1994 рр..
– 77 осіб).
о
За фахом “рросійськаа мова і літератур
л
а” відбуввалось зм
меншенняя
студен
нтів: 19911 р. – 5333, 1992 – 490, 19
993 – 4066, 1994 – 269 чол
ловік. Цее
привелло до об'єєднання цього
ц
факкультету із факулььтетом уккраїнськоїї мови таа
літераттури в 1993
1
р. у філологгічний факультет.. Деканом
м його працював
п
в
Л.В.Кууценко, з 1995 р.
р – О.І.К
Крижанівська, з 1998
1
р. – В.М.Ож
жоган (уу
майбуутньому – проректтор вузу)). На руб
бежі столліть застуупником декана з
навчалльної роботи була Л. П. Кри
ичун (май
йбутній деекан).
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Факкультет став ви
изначним наукови
им центтром, яккому нал
лежать
пріоритеети у досслідженні творчостті І.Карпеенка-Кароого, М.Крропивниц
цького,
В.Винни
иченка, Є..Маланюкка, А.Таркковського
о. У 90-х роках скллалися пр
ровідні
в україн
нській філлології наукові
н
ш
школи
про
офесора, академікка ВШ України
У
Г.Д.Клоч
чека (“Суучасне проочитанняя класики та новітн
ньої літерратури, тееорії та
методики
и літераттури”) і професора В.О.Г
Горпинича (“Проб
блемні пи
итання
ономасти
ики, дери
иватологіїї, морфоллогії, орто
ології, лекксикологіїї, лексико
ографії
слов’янсських мовв та пракктична ліінгводидаактика”). Професоори В.П.М
Марко,
В.В.Лучи
ик, доцен
нти В.Є.П
Панченко, Л.В.Куцеенко, В.М
М.Ожоган
н опубліку
ували з
цих напррямків бли
изько 5000 праць, у т.ч. підр
ручники, учбові
у
посібники.
На факультееті працю
ює літераттурно-худ
дожня сттудія “Об
брій”, вих
ходить
факультеетська баагатотираж
жка “Філлолог”. Діють ком
мп’ютерніі класи, кабінет
к
мови та літератуури, електтронних засобів масової
м
і
інформац
ції, бібліо
отека з
читальни
им залом
м. На кінеець 90-х рр. факу
ультет під
дготував більше 13
1 тис.
учителівв. Ніна Кириченко
К
о з Нікоп
польської СШ № 9 на Днііпропетро
овщині
стала кавалером
к
м орден
на Труд
дового Червоноого Праапора, Героєм
Г
Соціалістичної Праці.
П
Б
Більше
50 осіб стали висококвваліфіковваними
викладач
чами вищ
щої школи
и, кілька сот – про
овідними
и журналіістами місцевих
засобів масової
м
ін
нформаціїї. Євген Марчук
М
працював
п
керівникком уряду
у, СБУ,
мінобороони, нароодним деепутатом Верховн
ної Ради, балотуваався на посаду
п
Президен
нта Украаїни. Треттій термін
н поспільь є народн
ним депуутатом ко
омуніст
В.Д. Міш
шура. Ви
ипускник 1989 р. С.А. Грін
нченко очолив об
бком СД
ДПУ(о),
працюваав заступн
ником, першим зааступнико
ом головви облдерржадмінісстрації.
О.О. Дом
маранськи
ий
кеерував
управлінням
освіти
і
науки
облдерж
жадміністррації. М.Г.
М Цибулльський у 1980––1990-х рр. очо
олював
обласне управлін
ння по охороні
о
державни
их таємн
ниць у п
пресі. По
онад 2
десятиріч
ччя очоолює дитячий хореограф
х
фічний ансамбль
а
“Росин
нка” з
обласногго центруу кавалер ордену кн
нягині Ол
льги ІІІ сттупеня Г.Є
Є. Чайковвська.
На факультет
ф
ті навчаю
ються діти
и колишнііх студентів. Так, у 1966–19
971 рр.
кваліфікаацію учи
ителя моови і ліітератури
и здобуваав майбуутній редактор
Кіровогррадської райгазети “Зорря”, гол
ловний редакторр Центр
ральноУкраїнсьького вид
давництваа, автор кількох книг Д.Т
Танський. Ще до війни
фізико-м
математич
чний факуультет заккінчила його
й
мамаа, пропрац
цювавши кілька
десятиріч
ч учителлькою наа Новоаррхангельщ
щині, а на почаатку 2000
0-х на
філологічному фаакультеті (відділен
ння журнаалістики) навчаєтьься їхня до
онька і
внучка.
З 1981 до 1996
1
рр. на кафеедрі украаїнської мови
м
праацювала доцент
д
Н.Г.Горп
пинич, якка в 19866 – 1992 рр. керу
увала каф
федрою, м
мала білььше 50
праць з фонетики
ф
и, лексикоології, лін
нгводидакктики. У 1992–19996 рр. каф
федрою
завідувавв доктор філологіч
чних наукк, академ
мік академ
мії ВШ, заслужени
ий діяч
науки і техніки
и В.О.Гоорпинич (більше 200 праць). Він
н був членом
ч
Націоналльної ономастичн
ної коміссії НАН України
и, Націон
нальної ради
р
з
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геограафічних назв
н
при Кабінеті
К
М
Міністрів
в України
и, Українсської націіональноїї
комісії з питан
нь правопису при Кабінеті
К
Міністрівв України
и, Спеціаалізованоїї
ради для заххисту докторських дисеертацій при Дн
ніпропетро
овськомуу
універрситеті, редколегії республіканськогго збірникка “Руссккое языко
ознание”.
За 37 років роб
боти на кафедрі
к
пррофесор В.К.Черн
нецький ввидав 76 наукових
н
х
праць з проблеем історіії українсської мовви, лекси
икології, ссловотвор
ру. Із 177
праціввників каф
федри в кінці
к
столліття 2 мали
м
учен
ний ступіінь докто
ора і 12 –
кандид
дата філологічнихх наук. З 1995 р. кафед
дрою заввідував професор
п
р
В.В.Луучик, яки
ий у твоорчому доробку
д
мав
м
70 праць,
п
у т.ч. мон
нографію
ю
“Автоххтонні гід
дроніми Середньо
С
го Дніпро
о-Бузькогго межирііччя” (Кір
ровоград,,
1996), У 1998 р. відзнаачений Ам
мериканським бібліографіччним інсттитутом і
запрош
шений буути членом наукової ради цієї
ц устаноови. Доцеент В.М.О
Ожоган –
автор більше 50
5 науковвих праць, у т.ч. монограф
фії “Займ
менниковіі слова у
граматтичній сттруктурі сучасної
с
у
українськ
кої мови” (К., 19977). Понад
д 60 робітт
– в акттиві прац
цюючої ізз 1971 р. доцента Т.І.
Т Полярруш. За 220 років роботи
р
в
інститтуті доцеент Н.О
О.Задорож
жна малаа 33 рооботи, зза 19 – доцентт
О.І.Кррижанівсьька – 355 робіт. На кін
нець 1990-х рр. вузівський стаж
ж
ст. виккладача С.П. Пон
номаренкко, нарах
ховував 38 рокіів. Впро
овадженоо
виклад
дання поольської (викладаач – Т.І.. Поляруш
ш), а згоодом і сербської
с
ї
(виклаадач – О.
О Білих, у майб
бутньому
у – застт. деканаа) мов. Кафедраа
підтри
имувала творчі
т
зв’’язки із школами
ш
№№ 1, 4,
4 5, 9, 199, 25 Кіро
овограда,,
№№ 1,
1 4, 10 Світловодс
С
ська, № 1 Долинсської, Перршотравенки Доли
инського,,
Новоп
празької Олександ
О
дрійськогоо, Свірно
ого Голованівськоого район
нів, № 1
Новгорродки. У 1992–19993 навчалльному ро
оці на каф
федрі проходив стаажуванняя
виклад
дач Бельц
цьського педінститтуту, яки
ий вивчав курс “Суучасна уккраїнськаа
мова” з метою
ю його читання
ч
д
для
майбу
утніх учи
ителів уккраїнсько
ої мови і
літераттури в Рееспубліці Молдоваа.
У 1996 р. в “Славвістичном
му щоріч
чнику”, що
щ видаєється Від
денським
м
універрситетом (Австрія)), вийшлаа стаття проф.
п
В.В
В.Лучикаа “Про вн
нутрішню
ю
формуу твірної основи гелонімаа Блокваа”. Він виступив
в
на міжн
народнихх
конферренціях у м.Ополлє (Польщ
ща, 1996
6), Банськка Бистриця (Сло
оваччина,,
1997), Бидгощ
щ (Польщ
ща, 19988), підтри
имує науукові зв'язки з відділом
м
термін
нології і ономасттики Інсттитуту російської
р
ї мови РАН, Інститутом
м
картогграфії Россії, кафед
дрою слоовацької мови
м
унівверситетуу м.Бяла (Банськаа
Бистри
иця), проофесором
м Краківсського університе
у
ету В. М
Манчаком.. Доцентт
В.М. Ожоган
О
б
брав
учассть у рооботі між
жнародноої науковвої конфееренції в
м.Бансська Бисттриця. Дооцент Т.І..Поляруш
ш підтрим
мує зв'язкки з Білосстоцьким
м
універрситетом (Польщаа). 1999 р. у Київському
К
у видавн
ництві “О
Обереги””
вийшоов “Словвник мікррогідронім
мів Украаїни” (Луучик В.В
В., Поляр
руш Т.І.))
обсягоом 20 др. арк.
Зрріс наукоовий потен
нціал каф
федри укр
раїнської літератур
л
ри, де ще у 1991 р..
вчені ступені мав лише кожен другий викладач
в
. Через 8 років більшість
б
ь
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працівни
иків отри
имала стуупені доктора чи
и кандид
дата філоологічних
х наук.
Зав.кафеедрою, прроф. Г.Д. Клочек видав
в
наввчальну програму
п
з ритори
ики для
гімназії, за якою працює ряд шкілл у Терно
опільській
й області, а в серіії книг
“Шкільн
на версія аналізу твору”
т
– “Романи
и Івана Багряного
Б
о “Тигрол
лови” і
“Сад Геттсиманськкий” та “Історичн
“
ний роман
н Ліни Коостенко ““Маруся Чурай”
Ч
(Кіровогград, 19988). Доц. В.Є.Панченко опубл
лікував зб
бірник сттатей “Маагічний
кристал. Від П.К
Куліша до
д Л.Косттенко” (К
Кіровограад, 1994)), підручн
ник (у
співавторрстві) “У
Українськка літераттура, 11 клас”, був
б
режиссером, аввтором
фільму “Голгофа
“
В.Винни
иченка”, редагував
р
в сторінкуу в газетіі обласно
ої Ради
“Народн
не слово” “На допоомогу вчителю-сл
ловесникуу”. У газееті місько
ої ради
“Кіровогградська правда” рубрикку “...І вічна тааїна словва” вів проф.
В.П. Маррко, перуу якого належить навчальн
но-методи
ичний поссібник “О
Основи
аналізу літератуурного твору” (Кіровогград, 19997). В додаткку до
“Кіровогградської правди”” друкуввали маттеріали на
н допом
могу вчителевісловесни
ику доцен
нти А.І. Гурбанськ
Г
ка (згодом
м очолилла Кіровооградську
у філію
Націоналльного ун
ніверситеету культтури) та І.Є.Русна
І
ак. На каафедрі ствворено
програмуу “Талан
нт” для виявлення
в
я за рейттингом і підтримкки талано
овитих
молодихх філолоогів, ствворення їм умовв для реалізаціії потенційних
можливоостей.
Каф
федру росіійської моови та заггального мовознав
м
ства в 19991 р. очол
лювала
доцент У.В.Тимо
У
фєєва (у 1992 – доцент
д
Л..Ф.Могилльник). Із 26 праціівників
лише 11 мали учеений ступінь. Кафеедральною
ю темою була
б
“Сем
мантика языка
я
и
текста”, затвердж
жена Інсттитутом мовознаввства АН
Н УРСР. У 1993 р. 12
викладач
чів взяли участь у всеукрааїнських і міжнарродних коонференц
ціях. У
1993–19994 навчалльному рооці доцентти В.М.М
Манакін і Н.М.Мана
Н
акіна виккладали
в Ухансьькому унііверситеті (Китай)). У 1997 р. на каф
федрі россійської мови
м
та
загального мовознавства працювал
п
ло 12 виккладачів: у т.ч. пррофесор, доктор
філологіч
чних наук, завідую
ючий каф
федрою В.М.Манак
В
кін, який того рокку взяв
участь у міжнарод
дній конф
ференції в Польщіі (Познаньь), 10 кан
ндидатів наук.
н
З
1993 р. діяла
д
аспіррантура, з 1997 – докторанту
ура.
У 1991
1
р. працівни
ики кафедри росіійської і зарубіж
жної літер
ратури
(завідую
юча – доцеент Р.З.Ди
идикіна) А.Б.Перзе
А
еке та Л.О
О.Казнінаа взяли уч
часть у
всесоюзн
них конференціях в Алуштті і Тамбо
ові, у 19933 р. завідууюча каф
федрою
ст.виклад
дач Н.В.Карленкко – в зарубіжн
них конф
ференціяхх у Мо
оскві і
Смоленсську. 19996 р. (заавідуючий
й кафедр
рою – дооцент Л..Д.Поколо
одний)
проведен
но виклад
дацько-сттудентськку конфер
ренцію, присвячен
п
ну 175-рііччю із
дня нароодження Ф.М.Дост
Ф
тоєвськогго, а череез рік – міжнародн
м
ну конфер
ренцію
до 90-річ
ччя А.Таррковськогго, в якій
й узяли участь
у
наууковці з М
Москви, Києва,
Луганськка, Пскова (Росіяя). Усі викладачі
в
і мали учений
у
ступінь. Згодом
З
кафедру очолив доктор
д
філлологічни
их наук В.Є.Панченко.
Кільькість стуудентів стаціонарн
с
ного відд
ділу педаагогічногоо факульттету із
1991 по 1997 р. зб
більшиласся із 403 до
д 493, зааочного – з 201 до 282. Показники
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успішн
ності зим
мової сессії у 19995 р. скл
лали 80,99% (абсоолютний) і 43,5%
%
(якісни
ий), а в 1998 р. – відповідн
в
о 79 % і 41,4%.
4
Тоого року ф
факультетт готувавв
фахівц
ців із 5 сп
пеціальноостей: “П
Початковее навчанн
ня”, “Початкове наавчання і
дошкілльне вихховання”, “Початккове навч
чання та образотвворче мисстецтво”,,
“Початкове навчання
н
та практична
п
а психоологія”, “Хореогграфія і
народоознавствоо”.
Стууденти
брали
участьь
у
факульттетськомуу
хореогграфічном
му ансам
мблі, жіноочому хо
орі, вокалльних груупах. За весь часс
факулььтет підгоотував біільше 5 тис. учитеелів початткових клласів. Сер
ред них –
педагоог-новатор, авторр відоми
их публіікацій з проблем
м дифер
ренціації,,
кандид
дат педаггогічних наук засллужений учитель України С.П.Логачевська,,
заслуж
жений учи
итель С.П
П.Львова, десятки відмінник
в
ків народ
дної освіти
и. У 19988
р. деккан факуультету, доцент
д
Т
Т.Гора
заатверджен
на сесією
ю Кіровогградськоїї
міськрради засттупником міськогоо голови, а на її місце призначено
о доцентаа
В.Завіну (у май
йбутньомуу – перши
ий прорекктор, в.о. ректора ввузу).
Н початкку 90-х і з 1996 р. кафеедру педаагогіки оочолює професор,
На
п
,
заслуж
жений праацівник освіти
о
С.Г
Г.Мельнич
чук (у 19994–1996 ррр. нею заавідувалаа
доцентт О.М.Тккаченко). Із 18 виккладачів 41
4 % мав учені сттупені й звання.
з
У
докторрантурі навчався доц.
д
Л.В.Б
Бабенко (ззгодом – декан ми
истецького
о ф-ту), у
місцеввій аспіраантурі – 8 осіб. Доктор
Д
пеедагогічни
их наук С
С.Г.Мельн
ничук наа
кін. 90-х рр. був
б
авторром понаад70 робііт, у т.ч. монограафії “Фор
рмуванняя
естети
ичної кулльтури маайбутніх учителів””. Доцентт С.В.Ом
мельяненкко мала в
творчоому доробку, зоокрема, кілька
к
посібників
п
в. Від 220 до 50
5 робітт
опубліікували доценти
д
Т.Я.Довгга, В.І.Заввіна, О.М
М.Ткаченкко, А.Й.Г
Григор'єв,,
О.С.М
Мельничукк (у т.ч., вперше в Україн
ні – “Істоорію педаагогіки України”).
У
.
Кафед
дра уклала договірр про науукову співвдружністть з Інсти
итутом ху
удожньоїї
освіти
и Російськкої Акад
демії освііти (секто
ор теореттичних ооснов есттетичногоо
виховаання), згіідно якогго уже прроводивсяя обмін науковою
н
інформацією, а в
1998 р.
р проф. С.Г.Мелььничук ви
иступив у цьому інститутіі на між
жнародній
й
конферренції “Р
Розвиток ідей
і
худоожньої осввіти і есттетичногоо вихован
ння в ХХІІ
століттті”.
П
Професор,
, народни
ий артистт України
и А.Є.Корротков очолив сттворену в
1994 р. кафеедру хорреографіч
чних диссциплін. До її складу ввійшли
и
високоокваліфікковані спееціалісти:: народни
ий артистт України
и А.М.Кривохижа,,
заслуж
жені праацівники культурри Украаїни В.Ф
Ф.Похилеенко, В..С.Босий,,
В.І.Заввіна, І.Г.Демиден
нко. Вон
ни керую
ють спец
ціальною практиккою, якаа
проход
дить в обласному
о
у комплеексі хорееографічн
ного мисстецтва. Студенти
С
и
викори
истовуютть відеозаписи крращих твворів проофесійнихх і само
одіяльнихх
колекттивів. Прри кафедррі постій
йно діє семінар
с
к
керівників
в хореогр
рафічнихх
ансамб
блів шкіільних і позашкіільних заакладів, проводятться пракктикуми-семінаари для керівни
иків хорееографічн
них ансаамблів У
України, відкритіі
постій
йно діюч
чі курси підвищ
щення квааліфікаціїї виклад
дачів хор
реографіїї
педагоогічних вуузів Украаїни. Підттримуються зв'язки
и із наукоовими цен
нтрами таа
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культурн
ними заклладами Роосії, Молд
дови, з Академією
А
ю українсьького тан
нцю (м.
Торонто, Канадаа), Міжнаародною Європей
йською Асоціаціє
А
єю хорео
ографів
(Париж). У 1997 р.
р провед
дено Всеуукраїнськи
ий семінаар для керрівників кафедр
к
хореограафічних дисципліін педаггогічних інституттів “Хорееографія – як
навчальн
на дисцип
пліна на всіх
в
рівняях освіти
и”. Виклад
дачі кафеедри вход
дять до
науково--творчої лаборатор
л
рії при комплексі хореограф
х
фічного м
мистецтваа.
З 1992 р. кафедрою
к
ю філологгічних дисциплін
н початкоового наввчання
завідує доцент
д
Л..І.Потєха.. У 1999 р.
р 8 із 10 викладач
чів мали уучений сттупінь.
Більше 30 прац
ць опубллікував доцент
д
Ю.З.Круть
Ю
ь. Його ім’я занесено
Кембрид
джським бібліограафічним центром до енци
иклопедії “Відоміі вчені
світу”. Він
В вистуупає по кіровогра
к
адському радіо, співпрацює з обл
ласним
осередкоом “Проссвіти” ім..Т.Шевчен
нка. Три роботи доцента Л.В.Живвицької
відзначен
ні грамоттами Між
жнародногго конкур
рсу “Тран
нсформац
ція гуманіітарної
освіти в Україніі” (фонд “Відрод
дження” Д.Сороса
Д
а), серед 60 її пр
раць є
публікац
ції в журн
налах заррубіжжя. Доцент Л.І.Потєха
Л
а мала 355 робіт, у т.ч. 6
навчальн
но-методи
ичних поосібників. У навчаальний процес
п
вп
проваджу
увалися
проблемне читанн
ня лекцій
й, ділові, рольові ігри,
і
тестово-рейти
ингова си
истема,
диференційоване навчанн
ня, індивідуальний
й контрооль та ін
н. Щорокку під
керівниц
цтвом виккладачів або
а у співавторствві з ними
и студенти друкували по
кілька рообіт. Каф
федряни вели і вихховну роб
боту: драм
матизаціяя та інсценізація
казок, коонкурси лялькови
их театрівв, читцівв, захист читацьки
их форму
улярів,
методичн
них скаррбничок, зустрічі з освітян
нами, пи
исьменникками, ціккавими
людьми міста й об
бласті.
13 викладач
в
ів кафедри прироодничо-м
методични
их дисцип
плін у 1991 р.
очолюваав доцентт Б.Г.Бурд
діян. У 1999
1
р. їх
х кількістть зменш
шилась до
о 10, а
завідуюч
чою стала доцентт Т.В.Жаб
бо. За 19
996–1998 рр. виклладачі каафедри
видали 51
5 роботту загальним обсяягом 67,1 друк.аррк., взяли
и участь у 3-х
міжнарод
дних
конферен
нціях.
Кандидаатські
дисертац
ції
захи
истили
В.В.Посттолатій і Н.В.К
Котелянец
ць, посту
упила в доктораантуру доцент
д
Т.О.Фадєєєва. У цілому
ц
на кінець досліджувваного перріоду по 25-40 нау
укових
праць мали Т.П.Гора,
Т
В.О.Д
Дерев'янко
о, І.В.Д
Дубинськи
ий, Т.В.Жабо,
В.В.Посттолатій.
Деканами фаакультетуу фізичноого виховання прац
цювали в 1990–19
993 рр.
доцент М.Балан,, у 19933–1994 – доцент В.В.Шеррета, згоодом – доцент
д
С.М.Ворропай. Прраця виккладачів відзначал
лась держ
жавою. Т
Так, проф
фесора
В.С.Язлоовецькогоо нагород
джено орд
деном “Зн
нак пошан
ни”; значкком “Відм
мінник
народноїї освіти УРСР”
У
– 10 виклаадачів, із яких наа кін. ХХ
Х ст. прац
цювали
О.Г.Цигааненко, Л.І.Бурдія
Л
ян, Б.В.С
Согрін. В.С.Язлов
В
вецький, В.В.Мун
нтянов,
В.В.Шеррета. В наауковому доробку факультеету було 500 науккових і наауковометодичн
них прац
ць, провед
дення до десяти науково-м
н
методични
их конфер
ренцій.
Підтримууються творчі зв'язки
з
з Київсььким дерржавним універси
итетом
фізкульттури та спорту,
с
Ч
Черкаськи
м державвним університетоом, Одеським і
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Лугансським педагогіч
п
чними інститутам
і
ми, Моосковськи
им облаасним і
Харківвським ін
нститутам
ми фізкулььтури, Інсститутом системни
их дослідж
жень МО
О
Україн
ни, НДІ фізіології
ф
дітей і підлітків
п
АПН
А
Росії. У 19933 р. на факультетіі
відкри
ита аспіраантура. 1999 р. навчалося
н
283 студ
денти стааціонарно
ої форми
и
навчан
ння і 227 – зааочної. Навчальн
Н
о-виховнуу роботуу провод
дили 488
виклад
дачів, серред них 2 професори, 22 кандидати
к
и наук, д
доценти. Діяло 100
аудитоорій, 4 спортивн
них зали
и, стадіо
он, ігроввий май
йданчик, заміськаа
спорти
ивно-оздооровча бааза, кімн
нати відн
новлення (душові, сауна), кімната-музей,, пневматтичний ти
ир, кімнатта психол
логічногоо розвантааження, медичний
м
й
кабінеет, бібліоттека. Одноочасно з цим
ц відсу
утність кооштів не д
давала мо
ожливостіі
запроввадити наайновіші досягненн
д
ня науки, поновити
и книжковвий фонд
д.
С
Серед
вип
пускниківв факулььтету: до
октор біоологічнихх наук, професор
п
р
Ростоввського універси
итету Л.В.Шаман
нський, проректоор Харкківськогоо
інститтуту
фіізичної
культурри,
про
офесор
А.С.Роввний,
професор
п
р
В.С.Яззловецьки
ий, відм
мінник народноїї освіти
и О.О.М
Мезенко. Досвід
д
випусккника-вчи
ителя В.А
А.Аврамен
нка (М.К
Краматорсськ) вивчаається нее тільки в
Україн
ні, а й заа кордон
ном. На факультет
ф
ті навчаллися світоова рекор
рдсменкаа
К.Горд
дієнко (Заславецьь), неод
дноразова чемпіон
нка світту та Європи
Є
з
пауерлліфтингу О.Сухоорук, чем
мпіонка світу ізз спорти
ивної гім
мнастики
и
О.Дуд
дник, чемп
піон Євроопи з бокксу В.Доввгунь, засслужені м
майстри з футболуу
В.Євтуушенко та М.М
Михайловв, майстр
ри споррту міжн
народногго класуу
В.Реш
шетніков
(легка
атлети
ика),
О.Ушаков
О
(класи
ична
боротьба),,
П.Кон
ндратенкоо (велоспоорт). За перші 40
0 років підготовллено 153 майстри
и
спортуу, більш
ше 330 кандидаттів у майстри
м
спорту і більш
ше 10000
першоорозрядни
иків (у т..ч., В.С.Б
Бикова – 40 майсстрів споррту з гім
мнастики,,
М.Й.Г
Гасман – 30
3 майстррів спортуу з гімнасстики, О.Г.Циганеенко – 25 майстрівв
спортуу з велооспорту). У 90-х роках у збірнихх України
и досягли успіхуу
студен
нти: чем
мпіон сввіту та призер всесвітн
ньої Унівверсіади (самбо))
О.Корецький, чемпіон
ч
с
світу,
член олімпій
йської збіірної Укрраїни А. Глущенко
Г
о
(тріатллон), сріб
бний при
изер чемп
піонату світу
с
та член оліімпійсько
ої збірноїї
О.Сим
моненко (велотрек
(
к, у 2000 р. стане першим в історії вузу вип
пусником
м
(1998 р.), який виборов срібну нагороду
н
Олімпійсських ігорр), срібни
ий призерр
Параолімпійськких ігор в Атлантіі 1996 р. Ю.Андрю
юшин (пллавання), володаріі
європеейського кубка володарів кубків
к
В.С
Сашка, В.Антошк
В
ко і П.Сиввиринчукк
(бейсб
бол). Сереед випускників є відомі в державі і за її м
межами тренери
т
–
заслуж
жений треенер CPС
СP, каваллер орден
на “Трудоового Черрвоного Прапора”
П
”
А.Щеррбаков, який
я
прий
ймав учаасть у під
дготовці олімпійсських чем
мпіонів з
ручногго м'ячаа, заслуж
жені треенери Уккраїни зі
з спорти
ивної гім
мнастики
и
О.Сіреенко, Н.Тимофєє
Н
єва, С.К
Куценко. Т.Радчеенко, коотрі під
дготували
и
олімпіійців - 96 С.Заліпуукіну і О.Тесленк
О
ко, заслуужений ттренер України
У
з
футболлу А.Анд
дрєєв, засслужений тренер України
У
з велоспоррту С.Си
имоненко.
А.М.Зав'ялов і Є.Б.Тесллицький очолили
о
українськ
у
кі професіійні ліги з боксу і
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баскетбоолу, В.О.Ковальовв – облаасне упраавління з фізичноої культу
ури та
спорту (до
(
ньогго тут пррацював О.П.Береезан), Ю.І.Махно
Ю
о. Г.В.Шу
улькін,
О.Є.Янчуук – ДСТ
Т області.
У 1991 р. на каф
федрі теооретични
их основв фізичного вихо
овання
(завідую
ючий – пррофесор В.С.Язлов
В
вецький) із 13 праацівників учений ступінь
с
мали 5, у 1997 р.
р із 7 – 2. Викладачі браали участть у розрробці про
облеми
“Новий зміст
з
наввчальногоо матеріаллу з кори
игувальноої гімнасттики і меттодики
фізичногго виховвання учн
нів з відхиленняям у стаані здороов’я”. Каафедра
спортивн
но-педагоогічних
дисци
иплін
(завідую
ючий
–
доцент
д
К.К.Марртишевеьккий) на початку 90-х ро
оків мала у своєму склааді 24
викладач
чі, з них учений ступінь
с
м лише 1. Діяли
мав
и 3 студ
дентські гуртки.
г
Згодом ситуація покращи
илася і кількість
к
науковціів зрослаа до 30%
% (при
завідуюч
чому, дооценті С..В.Бондарренку). У 1991 р. кафед
дра анаттомії і
фізіологіії (завідууюча – доцент
д
Л.І.Бурдіян
н) мала 5 кандид
датів нау
ук із 8
викладач
чів. Доцеент С.І.Ляялюхіна опубліку
увала статттю в Польщі. Через
Ч
6
років на кафедрі уже
у було 4 профессори і доц
центи з 100-и праціввників.
У 19993 р. від
дбувся пррийом 50 студентіів на перш
ші курси спеціальностей
“Хімія і біологія”” (факультет фізич
чного вих
ховання) та
т “Геогррафія і біо
ологія”
(педагогіічний фаакультет). Через рік
р створю
юється прриродниччо-географ
фічний
факультеет (декан – доцентт А.Б.Рацуул). У 199
95–1996 навчально
н
ому році (декан
–доцент Л.В.Бабеенко) наввчання зд
дійснюєтьься на баззі факулььтету фізи
ичного
вихованн
ня і СПТУ
У № 2. Із лютого 1996
1
р. по
о червень 2003 р. д
деканом працює
п
доцент Л.М.Лопа
Л
атенко. У 1996–19997 навчаальному році
р
факуультет оттримує
лаборатоорний коррпус № 6,
6 створю
юються і обладную
ються каабінет меттодики
викладан
ння хімії,, 4 хімічн
ні лаборааторії, 3 кабінети
к
географіїї, 5 біоло
огічних
кабінетівв і лаборааторій. У 1998-19999 навчаальному році
р
нарааховувало
ося 370
студентівв. Вони, зокрема,, проходи
или геоло
огічну і геодезичн
г
ну практи
ики на
Побужжі, фізико-географіічну – в Криму, ґрунтознавчу, лан
ндшафтоззнавчу,
геоморфологічну та екологгічну – в Карпатах
К
х.
У 1994–19955 н.р. поч
чинає праацювати кафедра
к
п
природнич
чо-географічних
дисципліін, якою завідувавв доцент А.І.Криву
А
ульченко, у складі 1 профессора, 5
доцентів, 2 завідууючих лаабораторіяями і 2 ст.лабораантів. Черрез рік каафедру
очолила доцент Л.М.Лопат
Л
тенко. У 1996–199
97 н.р. сттворюютьься 2 каф
федри –
хімічнихх та геограафічних дисциплін
д
н (завідую
ючий – дооцент А.І.К
Кривульч
ченко) і
біології (завідуюч
(
чий – проф
ф. В.І.Гуллай). У 19
998–99 н.рр. функціоонують кафедра
к
хімії і біології (зав. – прооф. В.І.Гуулай) та географії (зав. – д
доц. В.М
М.Вовк).
Викладач
чі підтри
имують звв’язки з науково-дослідним
ми устан
новами Уккраїни,
Росії та Молдови.
М
На базі кафедри
к
х
хімії
і біол
логії 1998 р. створеено міжвуззівську
лаборатоорію екоології сттепу. Голловними завданн
нями стаали оргаанізація
систематтичних сттаціонарни
их і експеедиційних
х дослідж
жень прирродних об
б'єктів і
явищ на території
т
централььних регіоонів Україїни з метоою їх глиб
бокого виввчення,
розробки
и рекомен
ндацій з реегламентаації викори
истання, налагодже
н
ення ефекктивної
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охорон
ни, орган
нізації комплексн
к
ного екол
логічногоо моніторрингу заа станом
м
природ
дних і штуучних екоосистем, вирішення
в
я важливи
их практичних проб
блем.
У 1996 р. виникк дев’яттий факу
ультет педінститууту: педагогічно-індусттріальний
й, який прроводив підготовку
п
у вчителів трудовоого навчаання. Алее
вже 19997 р. сввоє існуваання він припинивв, а студенти перейшли наа фізико-математичний факультеет, де буула відкр
рита новва спеціаальність “Трудове
“
е
навчан
ння та інф
форматикка”.
У 1991 р. ліквідова
л
ано кафед
дру політи
ичної істоорії XX сттоліття, а кафедруу
теорії соціалізм
му перетворено на кафедру суспільно-політиччних теор
рій (зав. –
доц. Ю.П.Сурм
Ю
мін). Діяяли загалльноінсти
итутські кафедри філософ
фії (канд..
філосооф. н. Л..Г.Дротян
нко), поллітеконом
мії (доц. А.Д.Реввенко), психологіїї
(доц. П.В.Луш
шин), пед
дагогіки (доц. А.С.Бик, у майбуттньому – ректорр
Єлисавветградсьького вільного університтету, засст. диреектора обласного
о
о
інститтуту вдоскконалення учителіів), теоріїї та метод
дики вихоовної роботи (доц.
І.А.Дообрянськи
ий, у май
йбутньом
му – рекктор КІРУ
УЕ, голоова облор
рганізаціїї
товари
иства “Знання”)
“
, інозем
мних мов
м
(каанд.філ.н. О.О.Гу
уменюк),,
фізвихховання (сст.викл. С.В.Бонда
С
аренко), медпідгот
м
товки (доц
ц. В.М.Сккороход).
У 19922 р. кафедра політтекономіїї була пер
рейменована в каф
федру еко
ономічноїї
теорії,, а черезз рік об’єднана з кафедро
ою суспіільно-поллітичних теорій в
кафедрру суспілльних науук. У 19993 р. було
о об'єднаано і кафедру пед
дагогіки з
кафедррою теорії і метод
дики вихоовної роботи в каф
федру пед
дагогіки (з
( 1999 р..
завідує докт.пед
д.н. В.В. Радул).
П
Протягом
1998–19999 навчалльного ро
оку кафед
дрою фізи
ичного вихованняя
(завідууючий – А.Л.Туурчак, маайбутній декан факультет
ф
ту фізви
иховання))
організовано роботу
р
сп
портивни
их секцій
й та груп
п підвищ
щення сп
портивноїї
майстеерності з баскетб
болу, насттільного тенісу, шахів,
ш
ш
шашок, во
олейболу,,
футболлу, гімнаастики, бейсболу,
б
, східних
х єдиноб
борств (аайкідо) та
т омніо-тренін
нг-технолоогії (три--йога). Її викладач
чі провод
дили змаагання із окремихх
видів легкої аттлетики (відповіда
(
альний Баалан М.М
М.), гандб
болу (Кри
икуненкоо
М.О.), міні-фуутболу і футбоолу (Новвіцький В.Я.), еестафетно
ого бігуу
(Турчаак А.Л., Балан М..М.), басскетболу (Сиділо Л.В., Д
Дарзинськка Н.О.))
легкоаатлетичноого кросу в універсситеті та обласні
о
зм
магання з державн
них тестівв
і норм
мативів оц
цінки фізи
ичної підготовки сттудентів вищих
в
наввчальних закладів.
У вересні 1991 р. у зв’язку із заборо
оною діялльності К
Компартіїї України
и
закінч
чив свою роботу партком
п
вузу (секкретар – доцент М
М.І.Садоввий). Безз
ідеолоогічного керівницт
к
тва партіїї невдовззі припин
нив діяльн
ність ком
мсомол, у
т.ч. інсститутськкий коміттет (секреетар – С.П
П.Михидаа). Така ж доля чеккала йогоо
правон
наступникка – спілкку молодііжних оргганізацій.. За цих уумов підви
ищуєтьсяя
роль профспіло
п
ок, усьогоо вузівськкого колекктиву.
У березні 1991 р. з ініціаттиви профкому прийнято перший в історіїї
інститтуту колд
договір. Жваво
Ж
прроходили конфереенції труд
дового ко
олективу.
Зокрем
ма, в 19993 р., об
бговоривш
ши викон
нання коллективногго догово
ору булоо
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рекоменд
довано ректорату
р
у докорін
нно поліп
пшити роботу
р
А
АГЧ (проректор
А.П.Бриззинський) щодо створенн
ня здороввих і беззпечних умов пр
раці та
побуту викладач
чів, співрробітниківв і студентів, а профком
му – поссилити
ефективн
ність розвв'язання соціальни
с
их і побуттових питтань. У н
новому до
оговорі
навчальн
не навантаження викладачівв встановвлювалосьь у межахх 650–850
0 годин
(у серед
дньому – 720 гоод.), низьькооплач
чуваним працівни
икам ввод
дилися
надбавки
и в розміррі до 50% зарплати
и і т. ін.
Акттивісти пррофспілки
и неоднооразово організовуували поїїздки до Києва,
пікети облдержа
о
адміністраації, міти
инги, збори, учаасть у п
першотраввневих
демонстрраціях, приймали
п
и вимоги
и про зб
більшенняя і своєєчасну ви
иплату
зарплати
и працівн
никам інсттитуту. Позиція
П
профкому
п
у з питань пріориттетів у
використтані бюдж
жетних і комерцій
йних кош
штів вузу нерідко ввідрізнялаася від
рішень у цьому напрямку
н
ректоратту. Комітеет заслуховував прроректораа АГЧ,
приймав Полож
ження прро фонд
д соціал
льної доопомоги, премію
ювання,
припини
ивши оргганізацію соціалісстичного змаганн
ня і зосеередивши
ись на
захисті соціальни
их інтереесів прац
цівників. Активноо працюввали в цеей час
голова і члени профкому
п
у О.М.Ци
игульськаа, К.П. Поом’янськаа, С.Г.Бар
рабаш,
М.І.Садоовий, С.М
М.Метельоова, Л.Г.Іввакіна.
У 1991 р. головою сттудпрофккому стаєє І.П.Красснощок ((у майбуттньому
– декан ф-ту
ф
довуузівської та післяд
дипломно
ої освіти)). Відбуваалися кон
нкурси
краси, КВК,
К
“С
Студентсьькі весни
и”, “Кон
нкурси таалантів”, “Капусники”,
дискотекки, спортивні зм
магання. У клубіі “Молода сім'я”” провод
дилися
зустрічі з сексоопатологаами і гінеколога
г
ами, дем
монструввались фільми.
ф
Вирішуввались питання матеріальної допомогги студентам-си
иротам,
студентаам-інвалід
дам, зим
мового і літнього
л
відпочин
нку. У 19996 р. го
оловою
студпроф
фкому об
бираєтьсяя Н.І.Мазуур.
У досягнен
д
ні статуусу педаагогічного
о університету ввагома заслуга
з
ветеранівв різних років. У ХХ ст. понад 50
0 років вііддав вузу доц. каафедри
російськкої мови І.С.Михаллко, більш
ше 40, доц
ц. кафедри
и російсьької і зару
убіжної
літературри І.В.Д
Долганов та З.В. Торговеець, доц.. кафедрри матем
матики
Н.Д.Волккова, дооц. кафеедри фіззики та методикки викладання фізики
Л.О.Волкков та І.З.Ковалььов, доц. кафедри
и педагогіки В.П
П.Барабаш
ш, доц.
факультеету фізич
чного вихоовання О.Г.Цигане
О
енко, прооф. кафед
дри герман
нських
мов Д.А..Євгененкко, доц. цієї ж кафеедри Т.Д..Зеленко, проф. Б.Л
Л.Дратвер
р та ін.
1 беерезня 19994 р. розп
почала рооботу блаагодійна Академія
А
ветеранівв “Аве,
Салюс”. Її ініціаттор О.М. Цигульсьька (головва профкоому) очоллила праввління,
до склад
ду якого увійшли
и В.Г. Баррабаш – заступни
ик голови з навч
чальної
роботи, В.І. Влаадимироваа (багатторічний начальн
ник відд
ділу кадр
рів) –
заступни
ик голови із зоввнішньо академіч
чних зв’яязків, Ю
Ю.Є. Дроф
фань –
президен
нт клубу цікавих зустрічеей, О.Т. Чибісова
Ч
– відповвідальна за хор
ветеранівв, П.А. Тарасенко
Т
о – відпоовідальний за нааправленн
ня ветераанів до
санаторію
ю-профіллакторію, Т.Н. Мііллер, В.К.Романц
цевич, С
С.Г. Мелььничук,
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З.Ю. Філер.
Ф
Уж
же до веересня від
дбулося 15 занятть із 50-660 слухач
чами, якіі
колисьь працю
ювали в інститутті. Започаткувала цю роботу спеецкурсом
м
“Рецеп
пти нароодної медицини”
м
” доц. Н.О.Голоовань. С
Слухачі під часс
семінаарських занять
з
наа природ
ді збирал
ли лікарсські росллини. Ціккавими й
корисн
ними були
б
куурси леккцій реедактора “Освітяянського гарту””
В.К.Рооманцеви
ича
“О
Організаціія
рацііональногго
харрчування””,
доц..
Г.М. Загідуллін
З
ної “Виліікуй себее сам”, доц.
д
Е.В.. Гуцало – “Омол
лодженняя
органіізму”, “Т
Техніка довголітття й здо
оров’я”, проф. В
В.С. Язло
овецькогоо
“Основи валеоології”. Курс
К
про вплив пл
ланет Соонячної ссистеми на
н стан і
настріій людей читав прроф. З.Ю
Ю.Філер. Правове
П
навчанняя вів преедставникк
облпроокуратури
и
С.В. Коноваллова,
цикл
ц
к
краєзнавч
чих
леккцій
–
В.В. Смотренко
С
о. На засііданнях клубу
к
ціккавих зусттрічей ви
иступали, зокрема,,
колиш
шні міськкий головва В.Г. Мухін
М
і заступник
з
к голови міськвиконкому,,
політоолог-соціоолог К.Е
Е. Рейзвіхх, проф
фесори Г.Д.
Г Клоччек, В.П
П. Марко,,
О.Є. Поляруш,
П
доценти С.І. Лялю
юхіна, Б.Г
Г. Бурдіян
н, В.М. Сккороход та
т ін.
Рада труд
дового колективу
к
у виріши
ила 10%
% профсп
пілкових внесківв
передаавати академії. Її роботою
р
н
наприкінц
ці 90-х кеерувало п
правлінняя у складіі
10 осііб на чоллі з голоовою, дооц. О.М.Ц
Цигульськкою. Її ззаступникком булаа
В.Г. Баарабаш, до
д правлііння вход
дили ректор педінсституту 1957–1978
8 рр. доц..
Ф.Г. Овчаренко
О
о, ректор педуніверситету 1978–
1
20003 рр. прооф. О.Є. Поляруш,
П
,
проф. С.Г. Мелльничук, заступник
з
к голови профком
му доц. К
К.П. Пом’яянська таа
ін. Три
ивалий час
ч профб
бюро Акаадемії очо
олювала ветеран
в
ввузу С.А. Мяло. Їїї
незмін
нний старроста – Г.І. Олій
йниченко.. В акад
демії праацюють клуби
к
заа
інтересами: “С
Сад-Город
д”, “Світ музики””, “Кулін
нарне мисстецтво”. Головніі
завдан
ння акадеемії (мораальна під
дтримка, зміцненн
з
я здоров’я і прим
множенняя
життєввого потеенціалу ветеранів
в
війни і праці) помітні
п
уж
же в її назві,
н
якаа
обранаа за конкуурсом (аввтор – засступник декана
д
істторичногоо факульттету, доц..
О.Д.Бррайченко)) і означ
чає “При
ивіт, Здор
ров'я” (С
Салюс – римськаа богиняя
здоровв’я). Нап
прикінці ХХ ст. до склааду акадеемії вход
дили 74 слухачі:
учасни
ики Велликої Віітчизняноої війни
и, ветераани прааці унівеерситету,,
пенсіоонери-вчи
ителі, які закінчилли цей вуз.
в
“У важкий
в
час сьогод
дення цее
великее щастя – зустрітти людей,, які дбаю
ють, турб
буються один про
о одного..
Вони чуйні,
ч
дооброзичли
иві. Це – золотий фонд унііверситетуу”, –писаалося проо
них у кіровогра
к
адській прресі.
У 1962 р. на роботту до вуззу прийш
шов випусскник пед
дфаку Во
олодимирр
Роман
нцевич. Через
Ч
3 роки
р
він стає ред
дактором вузівськкої багато
отиражки
и
“Радян
нський сттудент”. Залишиввся він наа цій поссаді і в часи змін
ни назви
и
часопи
ису на “О
Освітянськкий гарт”, “Універ
рситетськи
ий мерид
діан”. Тепер є ще й
редакттором університеттського редакційно
о-видавни
ичого цен
нтру. Як зазначаєє
Волод
димир Косстянтиноввич на поочатку ХХ
ХІ ст.: “Гортаючи підшивки
и газет (аа
до нихх нерідко звертаютться ті, хтто хоче діізнатися про
п історію того чи
ч іншогоо
факулььтету, а то
т й загаллом вузу)), бачиш різномані
р
ітні матерріали. Аккадемічнее
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навчанняя і гром
мадсько-коорисна праця,
п
ху
удожня самодіяль
с
ьність і побут,
наукова робота і спортт, моралььне обли
иччя стуудентськоої молод
ді і її
ний круггозір, свяята і буудні, урочисті збори і зуустрічі, вісті
в
з
культурн
педагогіч
чної праактики і з будзаагонів, колгоспни
к
их ланів – немо
ожливо
перерахуувати всьього, проо що пи
исала й пише гаазета. Баагатотираажка –
справжній літопи
исець унівверситетсського жи
иття. Алее вона не була – і,, треба
сподіватися, нікооли не буде
б
– баайдужим спостеріігачем і протокол
лістом.
Газета – дійоввий пом
мічник педагогічн
п
ного коолективу в підгготовці
освітянсььких кадррів”.
Багаатотиражкка стала школою для майб
бутніх жуурналістівв В.Бєлін
нського
(головни
ий редакктор “Кііровоград
дської пр
равди”, заслужен
ний жур
рналіст
України)),
В.Ж
Журавськоого
(пррацював
редакттором
світлово
одської
“Наддніп
прянськоїї правди””), Ю.Сеердюченкаа (головаа облорганізації Спілки
С
журналісстів Украаїни, був редакторром “Мол
лодого коомунару”)), В.Бухтіярова,
Н.Кльовааної, В.К
Крупськоого, О.Боондаря (власний кореспондент “Г
Голосу
України””). З її шпальт
ш
н суд тооваришів виносилли свої ввірші В. Юр’єв,
на
Ю
Л.Народовий,
Б.Чамлаай,
О.П
Попов,
Д.Тансський,
Є.Железзняков,
Р. Любаррський, В.
В Сіднін, К. Башликова, К. Горчар та ін. В.Г
Гончарен
нко тут
надрукуввав 65 вірршів і поеем, кращіі з яких уввійшли доо його зб
бірки “Чер
рвоний
волосожар”. Вип
пускник філфаку
ф
М. Семенюк очоолював редакцію газети
“Зоря коомунізмуу”, а коллишній студент
с
і викладаач цього ж факу
ультету
С. Запорожан – “Д
Думку” і “Вечірню
ю газету” (усі – Кірровоград).
Роботу з організац
о
ції поряд
дку, сан
нітарного стану, матеріального
забезпеч
чення прроводить обслуговвуючий персоналл. Із 19989 р. працює
п
завідуюч
чий госпоодарством
м, ветеран
н Великоїї Вітчизняяної війни
и М.І.Греечнєв, з
1985 – завідуюча
з
а складом
м Л.Д.Сясська, з 19
986 – інж
женер із ттехніки безпеки
б
Л.О.Васи
иленко, з 1992 р. – охоронець, веттеран Велликої Віттчизняноїї війни
А.Г. Шусстерман.
Неррозривною
ю ланкою
ю з коллективом вузу сттали працівники інших
галузей, які прац
цюють у його
й
корп
пусах. Наа перерваах спішатть пообід
дати до
їдалень студенти. У книж
жкових кііосках мо
ожна при
идбати ноові посібн
ники й
ики, газеети, кан
нцтовари.. Ще 1963
1
р. працюввати кіосскером
підручни
“Союздрруку” при
ийшла Ф.С.Корот
Ф
тик. Чиссленні поодяки від
д виклад
дачів і
студентівв з тих піір з’являллись у кн
нигах відггуків. Із нагоди
н
355-річчя ро
оботи в
інститутському кіоску Фаїні
Ф
Сееменівні врученоо подякуу з десяятками
автограф
фів, у т.ч. від поперреднього (Ф.Г. Овчаренко: “Желаю Вам здор
ровья и
счастья”) і тодішн
нього (О..Є. Полярруш: “Спаасибі, що Ви в насс є і що Ви
В така
н
а”) ректоорів. І як говорить сама ккіоскер: “Я
“ уже
наша бллизька і незамінна
чувствую
ю себя не работникком “Укрд
друку”, а сотрудни
иком педууниверси
итета”.
На початку
п
9
90-х
роківв розширрюється репертуар
р
“Юностіі” переважно за
рахунок українсьької класи
ики. Крім
м концертних висступів на базі анссамблю
проводиллися заняття з іссторії танцю, косстюму, естетично
е
ого керівн
ництва
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хореогграфічним
ми колекттивами. Звання
З
лау
уреата в 1991 р. “Ю
Юність” отримала
о
а
в Поольщі наа традиц
ційному міжнаро
одному конкурсі хореогр
рафічнихх
колекттивів. Щоороку в сеередньом
му ансамбль за 10 місяців
м
даавав 12 концертів..
У цей час він виступає
в
н концерртах до 61
на
1 річниці інститутту, на між
жнародній
й
конферренції з естетично
е
ого виховання мол
лоді в Херрсоні, на 330-річчі “Юності”
“
”
(1993 p.),
p презеентації КД
ДПУ ім. В.
В Виннич
ченка.
У 90-х рокках народ
дна самод
діяльна хорова кап
пела висттупала у міських
м
і
обласн
них конц
цертах доо пам'ятних дат, на
н фести
ивалі “Стуудентськаа весна”.
Успіхоом корисстуються твори “Голубий Дунай” Загрецьккого, “Веечорниці””
Ніщин
нського, “Хор
“
птаххів” Іппоолітова-Іванова, “Б
Балада прро поранеене поле””
Лучен
нка. Неуххильно ріс
р
авторритет тееатру “Резонанс”,, що до
осягалосяя
30
30
копітккими репеетиціями з понеділлка по п’яятницю з 18 до 222 . Його
о вистави
и
провод
дились у вузі, під чаас театр
ральних весен. Тричі в сезон
н
демонструвались виставви для дітей
д
містта. 1998 р. його керівникк Валерій
й
Дейнекін удосттоєний зввання засллуженого
о артиста України.. Веселий
й настрій,,
заряд гумору
г
неесли висттупи студ
дентського
о театру мініатюр
м
“Оазис”.
К
Колектив
в
вузу
відігграє важлливу рольь у громад
дсько-поллітичних процесахх
краю. Демократтична, пллюралісти
ична атмо
осфера в інституті сприяла активній
й
ртій, рухів, громад
дських оргганізацій..
участі його представникіів у роботті рад, пар
и працюввав у перш
шому склладі парл
ламенту незалежно
н
ої України
и і 8 – у
4 роки
депутаатському складі об
бласної раади доцен
нт філфакку В.Є.Паанченко. Протягом
П
м
90-х років
р
він
н почергоово відігрравав помітну рооль в облласних осередках
о
х
Комун
ністичної партії Уккраїни, Партії
П
дем
мократичн
ного відродження України,,
Соціалл-демокраатичної партії України
У
(об’єднан
ної), Укрраїнської соціал-демокрратичної партії (зз 1999 р. – головва облоргганізації), був співвголовою
ю
місцеввих об'єдн
нань “Новва Україн
на” та “1 грудня”,
г
к
керував
оосередкам
ми Спілки
и
письмеенників України і “Проосвіти” (згодом
(
– віце-п
президентт Києво-Могиллянської академії).
а
Викорисстовуючи можливоості Верхоовної Рад
ди, у 19922
р. йом
му вдалосся перевеззти до Кірровоградського крааєзнавчогоо музею ряд
р речей
й
В.Винниченка із
і Франціії. Уже трретій терм
мін працю
ює у парлааменті засслужений
й
економ
міст Укрраїни, доц
ц. В.Б.Алльошин. У 1994 р. він ообирався головою
ю
обласн
ної орган
нізації Вссеукраїнського товариства “Просвітта”. До нього ціі
функц
ції викон
нував доц
ц. В.М. Бабич.
Б
Доц.
Д
В.М
М.Репало очолив крайовуу
організацію Наародного Руху Уккраїни за перебудоову і перейшов пр
рацювати
и
пником гоолови облд
держадмііністрації.. Його насступником
м по гром
мадській і
заступ
службовій посаадах став доц. А.Д
Д. Ревенко
о (згодом – один ізз місцеви
их лідерівв
Помарранчевої революціії, перши
ий заступ
пник голоови облд
держадмін
ністрації)..
Міськи
ий Рух оч
чолив виклладач В.О
О. Онишкко.
близьким
Н
Незмінним
м
головвою
об
бкому
м
сораттником
Голови
и
Соціаллістичної партії О.О.Мороз
О
за з 1991
1 р. є доц
цент (згоодом – професор)
п
)
фізматту М.І.Саадовий, яккий в 19994–1998 рр.
р був депутатом
д
м обласно
ої ради (зз
2005 р.
р – нароодний деп
путат Уккраїни). Біля
Б
витооків СПУ
У був і ви
ипускникк
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Богданіввської серредньої школи
ш
Знам’янського рай
йону, нарродний депутат
д
ій керівн
Верховної Ради (майбутн
(
ник її ком
мітету, гоолова Громадсько
ої ради
У
міністр
р освіти
и і наауки Уккраїни)
освітян і наукковців України,
й відвідуував Кір
ровоград, зустрічаючись тут з
С.М. Нікколаєнко, котрий
однопарттійцями, серед яки
их чільні місця зааймали наауковці педуніверсситету,
його ветерани, ви
ипускники
и й студен
нти. Освіітяни-соціалісти, яяк предстаавники
найпосліідовнішоїї опозиціїї до влад
ди 90-х років, зроб
били пом
мітний вн
несок у
формуваання плю
юралістичн
ної атмоосфери в суспільсстві, у б
боротьбу проти
згортанн
ня процессів демоккратизаціїї в держааві і регіооні, які тооді мали місце.
Входив до
д лав цієєї партії і колишній ректор
р педінсти
итуту Ф.Г
Г. Овчареенко. У
1998 р. ректор КДПУ,
К
п
проф.
О.Є
Є.Поляруш
ш став депутатом
д
м міськоїї ради.
факу В.М
М.Вієвськи
ий, викон
нував фуункції секкретаря обкому
о
Ст.виклаадач філф
Комуністтичної партії
п
Уккраїни. Серед
С
преедставникків вузу були й члени
Соціал-д
демократи
ичного союзу, Народно
о-демокраатичної партії, партії
“Реформ
ми і поряд
док” та ін
н. Першим
м головою
ю осередку Конгрресу україїнської
інтеліген
нції Кіроввоградщи
ини став доц. Л.В
В.Куценкко. Облассну орган
нізацію
“Прометтей” очоли
ив доц. В.В.
В Постоолатій. Активісти
А
молодіжних орган
нізацій
соціалісттів, соціаал-демокрратів, ком
муністів, рухівцівв, народн
них демократів,
лібералівв були сееред студ
дентів. Зоокрема, на
н заочне відділен
ння істори
ичного
факультеету поступив майбутній
м
й народ
дний депутат У
України, лідер
комсомоольців СН
НД і Україїни А. Пооліїт.
Унівверситет був міссцем висступів відомих письменни
п
иків, істо
ориків,
політиківв Є.Маррчука, Л.Танюка, Д.Павли
ичка, Л..Кравчукаа, В.Оно
опенка,
І.Кураса, Г.Удовеенка, Д.Гн
натюка, В.
В Яворівського, Б.
Б Олійникка. Головва НРУ
нь свого життя у березні 11999 р. мав
м тут
В’ячеслаав Чорноввіл в останній ден
я романттиком бувв у вашом
зустріч, сказавши
с
и молоді: “Я – не романтик,
р
му віці,
в 60-і рооки… Я вже
в
настіільки даввно у пол
літиці, щоо вже стаав прагмаатиком,
але я – ід
дейний пррагматик””.
У різні
р
часи
и в любовві до алььма-матер
рі в прозіі й поезіїї освідчу
увалися
випускни
ики. З нагоди
н
700-річчя КДПУ
К
ім. В.Винн
ниченка ууніверситтетська
багатоти
иражка надрукує вірша од
дного з них, уже знаногго письмеенника
Валерія Гончарен
нка, “Стуудентськи
ий меридііан”, нап
писаного ще до 50
0-річчя
педінсти
итуту:
У грудяхх серце б’ється щем
мко.
Вже айсттри зорян
ні цвітуть..
Зелена вуулиця Шеевченка
І незабуттній інсти
итут.
Плинутьь, неначе лелеки,
л
В рідний
й мій Кіровоград
Роки стуудентські далекі
І не верттають назаад.

Ми
и із канікуул поспіш
шали
Шл
ляхами сп
погадів і сснів.
Насс проводж
жали не ввокзали.
А молоді
м
піссні, пісні..
І ту
ут, в навч
чанні і кохханні
Гор
ртали весни ми своої.
останні
Нам
м навіть дзвоники
д
Дзввенять, моов срібні солов’ї.
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ВИ
ИСНОВ
ВКИ
У літописі провіідного гуманітар
г
ного вузу Центтральної України
и
віддзерркалено основні події
п
істоорії педаггогічної освіти. Р
Реалізовую
ючи своєє
головн
не завдан
ння підготтовки вчи
ителів дл
ля сільськких і місських шкііл, у вузіі
враховвували коонкретну суспільноо-політич
чну атмоссферу в крраїні, праацюючи в
руслі директиввних рішеень, методичних нормативі
н
ів галузеввого мініістерства.
нь виконаання держ
жзамовлен
нь, зокрем
ма, залежав від квааліфікаціїї та уміньь
Ступін
керівн
ного і професорс
п
сько-виклладацькогго склад
ду заклад
ду, гарм
монійногоо
поєднаання в колективі досвіду
д
веетеранів і енергії молодих,
м
кконкретно
ого стануу
справ у освітян
нській галлузі регіону. У часси стабілььної соціаально-еко
ономічноїї
ситуац
ції, пози
итивної демограф
фічної динаміки,
д
, обов’яязкової загальної
з
ї
середн
ньої осввіти, посступовогоо спорудження нових шкіл сттановищее
педінсституту було
б
проггнозовани
им, що сприяло
с
п
планомірн
ному збіл
льшенню
ю
кількоості факулльтетів, кафедр,
к
сп
пеціально
остей, якіі тут набуувались, а отже й
контин
нгенту сттудентів та виклаадачів. Останні заапрошуваалися в попередні
п
і
десяти
иріччя з ряду проовідних університ
у
тетських та інсти
итутських
х міст нее
лише України, а й інш
ших радян
нських рееспублік, отримую
ючи в Кір
ровоградіі
можли
ивості реаалізації наукового
н
, педагогічного, оррганізацій
йного потенціалу,,
вирішеення побуутових прроблем.
Розширени
ий спектрр завданьь, які посттавали пееред колеективом у процесіі
розвиттку вуззу, спон
нукали до узаагальненн
ня переедового досвіду,,
урізнооманітнен
ння форм
м і метоодів провведення занять, більш активного
а
о
залучеення студ
дентів до
д науковвої і громадськоої роботи
и, ефекти
ивнішогоо
провед
дення праактик, зм
міцнення матеріаль
м
ьно-техніч
чної бази
и. Протяго
ом 1960––
1980-хх рр. доо старого двоповверхового
о приміщ
щення, щ
що є паам’яткою
ю
архітектури, додалися
д
інші наавчальні корпуси
и, збудоввано гур
ртожитки.
Модеррнізувалося техніч
чне оснащ
щення навч
чальних кабінетів
к
і лаборатторій.
П рівеньь теоретичних знан
Про
нь і практтичних наавичок коолишніх студентів
с
в
вузу свідчив їх вагомий доробок у діяльно
ості шкілл, освітянсських і деержавнихх
органіів управлління, праавоохоронних стр
руктур, заакладів н
науки, ку
ультури і
спортуу, громаадських організац
цій. Вип
пускниця істориччного фаакультетуу
(1953 р.)
р Маріія Орликк стала заслужен
з
ним прац
цівником культури
и УРСР,,
працю
ювала засттупником
м голови Київськог
К
го місквикконкому, головою Президіїї
Україн
нського товариствва дружб
би і кул
льтурних зв’язківв із зару
убіжними
и
країнаами, застуупником Голови Ради Мііністрів Українськ
У
кої РСР, головою
ю
Спілки
и жінок України, була членом
ч
ЦК
Ц Комп
партії Уккраїни, депутатом
м
Верховної Ради
и УРСР кількох
к
с
скликань,
нагороджена орд
денами Трудовогоо
Червон
ного Прап
пора, “Зн
нак Пошан
ни”, княги
ині Ольги
и, медалям
ми.
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Члени педкколективуу, кваліф
фікація яких забеезпечувалла форму
ування
належного рівня підготовк
п
ки молоди
их спеціаалістів, рообили пом
мітний вн
несок у
дське житття облассті й ресспубліки. Ціла ни
изка викл
ладачів
наукове і громад
отрималаа нагорроди й почесніі званняя. За заслуги в підгготовці
висококвваліфікованих кад
дрів КДПІІ ім. О.С. Пушкінаа відзначеений Поч
чесною
Грамотою
ю Прези
идії Верхховної Ради
Р
Укр
раїнської РСР, н
найвищою
ю тоді
нагородоою в респ
публіці. У досягнееннях наввчальногоо закладуу вагомою
ю була
роль керрівництваа ректоррату на чолі з багатолітн
б
нім ректтором Феедором
Овчаренком, декканатів і кафедр,, очолювваних пеереважно випускн
никами
провідни
их універсситетів таа інституттів респуб
бліки.
Гарм
монійном
му формуванню маайбутніх учителів сприяли робота гу
уртків,
клубів за
з інтерессами, оргганізація масових спортиввних змаггань, діял
льність
знаних художніх
х
колективвів. За доссягнуті усспіхи у роозвитку ххореограф
фічного
мистецтвва народ
дний таанцювальн
ний анссамбль “Юність”
“
” педінсституту
нагородж
жено Грам
мотою Пррезидії Веерховної Ради
Р
УРС
СР.
На рубежі
р
раадянської доби і чаасів незал
лежної Уккраїни вузз шукав вихід
в
із
тодішньоої соціалльно-екон
номічної ситуаціії через розширрення пеереліку
спеціальностей та
т збільш
шення спеектру ком
мерційнихх послуг,, зокремаа, й за
ння. В умовах
у
неегативноїї демограафічної
рахунок введенняя платного навчан
и особли
ива увагга акцен
нтуваласяя на рооботу з потенціійними
динаміки
абітурієн
нтами. У цей чаас здається в екссплуатаціію новий
й 5-повер
рховий
корпус, докладаю
д
ються зуси
илля до коомп’ютер
ризації.
Деп
партизаціяя і деідеоологізаціяя вузівсьького житття сприяяли поси
иленню
українознавчого націоналльного коомпоненту
у через розширен
ння вивч
чення і
ни, народ
дознавстваа, українсської мови
и та літер
ратури.
досліджеення історрії Україн
Особливвого значення наб
бувала нааукова ро
обота. Ад
дже з роззпадом СРСР
С
і
виникнен
нням ком
мерційнихх вузів інсститут зал
лишила низка
н
наукковців, наа місця
яких пррийшли переважн
но молод
ді випускники КДПІ
К
ім. О.С.Пу
ушкіна.
Наступний захисст десятків канд
дидатськи
их і доккторськихх дисертаацій з
актуальн
ної для моолодої деержави прроблемати
ики спри
ияв збереж
женню заа вузом
одного з чільних місць серред педін
нститутів України за відсоттком викл
ладачів
із вчени
ими ступ
пенями й званням
ми. Напр
рикінці ХХ
Х ст. у вузі склався
с
збалансоований і за
з віковою
ю структуурою кол
лектив. Туут працю
ювали поккоління
від сивоч
чолих перреможців фашизмуу до вихованців заккладу 19990-х рр.
Новві можливвості відкрилися перед ко
олективом
м з утворренням на
н базі
держпедінститутуу держпеедуніверсситету ім
м. В. Ви
инниченкаа, який згідно
Статуту мав готтувати заа державвним зам
мовленням
м високоокваліфіко
ованих
дно до деержстандаартів у си
истемі беезперервн
ної педаго
огічної
фахівців відповід
з
здійснюваати кулььтурноосвіти, сприяти поширеенню науукових знань,
просвітн
ницьку діяльність
д
ь серед населенн
ня. Університет міг вип
пускати
фахівців за рівняями бакаллавра, спееціаліста,, магістраа. Діяли д
докторан
нтура й
аспірантуура, з кількох спец
ціальносттей відбуввався захи
ист дисертацій.
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У часи неезалежноссті реаліззовували потенціаал випусккники вуззу різнихх
років, ставши кращим
ми вчитеелями, відмінник
в
ками осввіти, нау
уковцями,,
и, спортссменами, художни
иками, ди
иректорам
ми шкіл, музеїв і
письменниками
иками і офіцерами
и правоох
хоронних та армійських під
дрозділів,,
архівівв, керівни
завмісськрайобллуно, голловами райдержа
р
адміністраацій, рай
йрад, паартій
і
молод
діжних оррганізацій
й, заступ
пниками голови і начальн
никами управлінь
у
ь
облдерржадмінісстрації, депутатам
д
ми різни
их рівнів, у т.ч. Верховн
ної Ради,,
членам
ми урядуу. Чільнее місце тут
т
посід
дає Євгген Марччук, який
й у роки
и
розбуд
дови незаалежної держави працюваав народн
ним депуутатом Верховної
В
ї
Ради, головою СБУ, віщ
ще-прем’єєр-міністр
ром, прем
м’єр-мінісстром, секретарем
м
РНБУ, міністроом оборон
ни Україн
ни.
В
Викладачі
та студ
денти в 1990-х рр. займ
мали акттивну по
озицію в
громад
дському житті вуузу, були
и помітни
ими в сууспільнихх процесаах краю.
Активвісти і уч
часники правих,
п
ліівих та центристс
ц
ських парртій, проввладних і
опозиц
ційних сил
с
роби
или політтичну си
итуацію в місті і областті більш
ш
толераантною, інтелігентною, ін
нтелектуал
льною, логічно
л
сспрямован
ною. І в
самом
му держп
педуніверсситеті цее сприял
ло атмоосфері демократи
изму, щоо
виявляялося, зоккрема, при розв’яззанні соцііальних прроблем кколективу
у. За умовв
формуування аввторитарн
но-олігарххічного режиму
р
в державі часом нелегкий
й
вибір доводилоося робитти керівн
ництву заакладу в процесі президен
нтських і
парлам
ментськихх виборівв, коли необхідно одночаасно врахховувати позицію
ю
вищогго чиноввництва, норми Конститу
К
уції і зааконодавсства, зваажати наа
плюраалістичнуу атмосф
феру в педколект
п
тиві, дбаати про моральн
ні засади
и
виховаання майбутнього вчителя.. Для кон
нкретногоо працівни
ика у цій
й ситуаціїї
вибір міг
м прохоодити між
ж кар’єрою
ю і матер
ріальними
и перевагаами з одн
ного бокуу
та проофесійним
ми функц
ціями пед
дагога, мо
оральним обов’язком гром
мадянина,,
повагоою колег і авториттетом сереед студен
нтства з ін
ншого.
Ряяд проблем із доссліджуван
ного періо
оду перей
йшли у Х
ХХІ ст., де
д до нихх
додали
ися нові. І ті й ін
нші маютть бути проаналіз
п
зовані вж
же авторо
ом історіїї
КДПУ
У ім. В.В
Винничен
нка поч. 2000-х рр.
р Можлливо, сам
ме в нин
нішньомуу
тисячоолітті, столітті, десятилітті колеектив вуузу викоонає не скільки
и
надваж
жливу, стільки
с
знакову місію
м
– виховає майбутн
нього Пр
резидентаа
Україн
ни, замож
жної, дем
мократичн
ної і впл
ливової європейсь
є
ької держ
жави, дляя
якої пеедуніверсситет готууватиме Учителя
У
ІІІ тисячолліття.

118

І
Історія
КДП
ПУ ім. В. Вин
нниченка

Д
ДЖЕР
РЕЛА ТА
Т ЛІТ
ТЕРАТ
ТУРА
1. Державний арххів Кіровооградськоої областіі, ф.Р.-53880, оп. 2,22 дод., 3, 3 дод.,
Д, 5, доззд. (справви за 196
64–1992 рр.);
р
ф.П--323 (спр
рави за
3 дозд., 4 НТД
д діяльноості Комп
партії Укрраїни); ф.П-5907,
ф
оп.2-р (ссправи за 1930–
період
1960-і рр.).
дуніверси
итету ім. В.Виннич
В
ченка, ф.Р
Р-5380,
2. Архівв Кіровогррадськогоо держпед
оп. 5 (справи за
з 1993–11999 рр.),, оп. З оссобового складу (ссправи заа 1964–
1999 рр.).
р
3. Поточ
чний арххів прий
ймальної проректо
ора з наукової
н
роботи КДПУ
ім. В.Винничен
нка, довід
дки з істоорії кафед
др, факулььтетів, біб
бліотеки 1960-х
– 19900-х рр.
4. Поточ
чний
а
архів
деканатуу
істор
ричного
факулььтету
КДПУ
ім. В.Винничен
нка, диплломні і куррсові роб
боти 1998 р.
5. Поточ
чний аррхів дееканату факульттету інооземних мов КДПУ
ім. В.Винничен
нка, Білоуус О.М., Шевченкко С.І. Фаакультет іноземно
ої мови
КДПУ
У ім. Винниченка: 40 років поступу, 2002 р. Рукопис.
Р
6. Архівв автора, спогади випускни
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документтації та заалікових книжок студентів.
с
.
Забезп
печити виготовле
в
ення печааток, штаампів та бланковоої докумеентації
універси
итету.
4. Управлінн
У
ню
кеерівних
та
науково--педагогіччних
кадрів
(П
Погребняяк В.П.) внести
в
змііни до уккладеногоо з ректорром контр
ракту в
ч
частині,
щ стосуєтться зміни
що
и статусу
у вищого навчально
н
ого заклааду.
5. Головним
Г
управлінням, уп
правлінняям Міністтерства оосвіти України
У
в
врахувати
и в роботіі зміну сттатусу наавчальногго закладуу відповід
дно до
П
Постанови
и Кабінетту Міністррів.
6. Головному
Г
у управвлінню акредитац
а
ції (Безввесільна О.М.) внести
в
відповідні
і зміни доо державн
ного реєсттру вищихх навчалььних закладів.
7. Контроль
К
за виконанням наказу
н
покласти на застуупника міністра
Б
Бабака
В.П
П.
Мін
ністр

М.З
З. Згуровсський
Додато
ок № 5

Вітаання керіівництваа Верховн
ної Ради України
У
та
Мін
ністерстваа освіти науки
н
Ук
країни з нагоди
н
700-річчя ззаснуванн
ня
К
КДПУ
ім. В. Винн
ниченка
Виккладачам, співробіітникам, студентаам Кіровооградськоого держ
жавного
педагогіч
чного унііверситетуу імені Воолодимир
ра Виннич
ченка
ийміть най
йщиріші вітання
в
з нагоди 70-річногоо ювілею!!
При
Ваш
ші випусккники, якким ви дали
д
путтівку у світ,
с
втіллюють у життя
державніі реформи
и, витворюючи новву школу
у – школуу майбутн
нього.
Новвих творч
чих злетівв, успіхів у форму
уванні осввітянськоої еліти України
У
на довгі й плідні літа!
л
Засттупник Голови
Г
Верховноїї Ради
С.Б. Г
Гавриш
Ш
Шановні
в
викладач
чі, співробітники та
т студен
нти Кіров
воградсь
ького
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держ
жавного педагогічн
п
ного унів
верситету
у імені Володими
ира Винни
иченка!
Цьогорічний жовтеень – ювіілейний для
Ц
д вашоого універрситету: минає
м
700
років від
в дня йоого заснуввання.
Без переб
більшенняя можна сказати,, що ця подія ззагальнод
державна,,
м універсситетом яяк всеукраїнською
ю
оскілььки з Кіроовоградсььким педагогічним
кузнею
ю педагоггічних і науково-п
н
педагогічн
них кадрівв пов’язана доля не
н одногоо
поколііння наукковців, викладачів,, учителівв, виховаттелів.
У різні чааси здобуували освіту, почи
инали свій
й творчий шлях і науковуу
діяльн
ність десяятки і соттні видаттних люд
дей, які уславили
у
Україну, зробили
и
неоцін
ненний вн
несок у сккарбницю
ю її духовн
них надбаань, утверрджували
и престиж
ж
свого народу
н
в цивілізовваному сввіті.
С
Сьогодні
К
Кіровогра
адський педагогічн
п
ний унівеерситет має своє саамобутнєє
обличч
чя, визнааний автторитет серед
с
наввчальних закладівв України
и і за їїї
межам
ми. І це завдяки тоому, що тут
т сформ
мувався працездат
п
тний, згур
ртований
й
колекттив виклаадачів і сп
півробітн
ників, які шануютьь закладен
ні попереедниками
и
традиц
ції і баагато роблять длля того,, щоб ці
ц тради
иції розввивалися,,
збагач
чувалися.
Н
Нині
в університееті працю
юють пр
редставни
ики різни
их поколінь йогоо
професорсько-ввикладацьького сккладу: веетерани, які не одне дессятиліттяя
віддалли своємуу закладу,, і його вч
чорашні випускни
в
ики, які гіідно прод
довжуютьь
справуу своїх уч
чителів таа наставни
иків.
У
Університе
ет відзнач
чає свій ювілей
ю
у непростий
н
й час – в уумовах со
оціально-економ
мічних перетворе
п
ень, які відбуваю
ються в країні,
к
гоострого дефіцитуу
матерііальних таа фінансоових ресуррсів.
П
Проте
ми впевнені,
в
що ниніш
шні трудн
нощі тимчасові. М
Молода Уккраїнськаа
державва набиррається си
ил і при
ийде той час, колли освіта,, наука, культураа
будутьь мати всіі можливоості для їх
ї розвиткку.
У день сввята зичи
имо вам духовно
ої чистотти, творчої невичерпності,,
займатти чільнее місце у сфері нааціонально
ої науки і культурри та виззнання наа
міжнарродній арені.
а
Щастя Вам
м, здоровв’я, впеввненості у своїх силах і
можли
ивостях, творчих
т
з
здобутків
в у навчан
нні, праці на благго рідного
о народу,,
незалеежної дем
мократичн
ної Україн
ни.
ю, Міністр
р
З повагою

В.Г
Г. Кремен
нь

(Унівеерситетський мери
идіан. – 20000. – 1 жовтня.)
ж
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