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Видання присвячено 
80-річчю Ізмаїльського 

державного гуманітарного 
університету (1940-2020 рр.) 

Шановні читачі!

Вашій увазі пропонується унікальне видання – другий том збірника 
документів, присвячених діяльності Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету, який охоплює період з вересня 1965 по 
серпень 1990 рр.

Найдавніший вищий державний навчальний заклад Українського 
Подунав’я має багату історію та традиції; з ним пов’язано долі тисяч 
людей. Розпочавши свою роботу в далекому 1940 р. як Акермансь-
кий учительський інститут, заклад у своєму розвитку пережив кілька 
важливих етапів: переїзд до м. Ізмаїл і формування Ізмаїльського 
учительського інституту, Ізмаїльського державного педагогічного 
інституту, а згодом – Ізмаїльського державного гуманітарного 
університету.

До другого тому збірника документів увійшли матеріали 1965-
1990 рр., відібрані упорядниками в архіві Ізмаїльського держав-
ного гуманітарного університету. Основними критеріями відбору 
матеріалу стали репрезентативність історичної епохи, основних віх 
реорганізації та діяльності вузу, інформативності щодо викладачів 
і студентів. Матеріал розподілено за хронологічним принципом. 
Збірник включає документи, які ілюструють кадровий склад, кон-
тингент студентів, науково-дослідну роботу викладачів і студентів, 
матеріально-господарську частину, культурно-виховну роботу тощо.

Окремим блоком у нашому виданні представлено уривок 
рукописної наукової праці В. А. Кокоша «История Измаильского педа-
гогического института» (1967 р.).

Вашій увазі запропоновано також хронологічну таблицю подій 
становлення та розвитку педагогічного факультету з 1956 по 1990 рр.

Головний редактор
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Приказ № 177
по Измаильскому педагогическому институту

от 20 августа 1965 г.

На основании материалов приемной комиссии об итогах конкурса 
на стационарное отделение приказываю:

§1. Зачислить в порядке конкурса в состав студентов I курса таких 
т. т., которые имеют не менее 2-х лет производственного стажа.

а) на факультет педагогики и методики начального образования:
Черниенко Анну Валентиновну   Клименко Андрея Васильевича
Вильдерман Янну Абовну    Маламен Лилию Александровну
Комарову Марию Дмитриевну   Кулакову Клавдию Потаповну
Оцебрик Лидию Федосеевну   Марищак Леонору Петровну
Рудковскую Евгению Владимировну  Андрееву Домникию Васильевну
Новикову Раису Ивановну    Стоянову Варвару Георгиевну
Сычинскую Таисию Владимировну        Бражникову Нелли Борисовну
Небесную Людмилу Кирилловну

б) на факультет иностранных языков (английское отделение)
Грекову Валентину Васильевну   Акимову Галину Николаевну
Гольд Исаака Нутовича    Савченко Валентину Михайловну
Высоких Юрия Михайловича   Загребину Любовь Федоровну
Печерскую Светлану Федоровну   Солтысях Любомира Антоновича
Жданову Валентину Ивановну   Узунову Валентину Афанасьевну
Морошко Ольгу Борисовну    Тенета Валентину Александровну
Шведову Флору Александровну   Овчинникову Раису Семеновну 
Золотаренко Николая Александровича  Христева Бориса Григорьевича
Корсунского Александра Григорьевича 

в) на факультет иностранных языков (французское отделение)
Аграфенину Тамилу Сергеевну   Кожухарь Марию Георгиевну
Руденко Валентину Васильевну   Дубскую Надежду  Ильиничну
Николенко Марию Ивановну    Котову Людмилу Александровну
Владиженскую Надежду Александровну
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Наказ № 120
по Ізмаїльському педагогічному інституту

від 28 червня 1967 р.

На підставі матеріалів приймальної комісії  ... зарахувати студента-
ми I курсу заочного відділу факультету педагогіки і методики початкової 
освіти абітурієнтів:

на російське відділення: 
(69 осіб)
на українське відділення: 
(57 осіб)

Ректор                                                                   І. П. Никифорчук
Архів Ізмаїльського державного гуманітарного університету, ф.1, оп.1, 

спр.344. Книга наказів по Ізмаїльському педагогічному інституту за 1967 р. 
(3 січня 1967 – 30 грудня 1967), арк. 161.

Наказ № 124
по Ізмаїльському педагогічному інституту

від 30 червня 1967 р.

В зв’язку з виходом на пенсію оголосити подяку та нагородити 
почесною грамотою за багаторічну та сумлінну  роботу виконуючо-
го обов’язки доцента кафедри марксизму-ленінізму Колесникова 
Григорія Семеновича.
Ректор                                                         І. П. Никифорчук

Архів Ізмаїльського державного гуманітарного університету, ф.1, оп.1, 
спр. 344. Книга наказів по Ізмаїльському педагогічному інституту за 1967 рік. 

(3 січня 1967 – 30 грудня 1967),  арк. 173.

Наказ № 125
по Ізмаїльському педагогічному інституту

від 30 червня 1967 р.

На підставі матеріалів про повне виконання навчального плану 
та протоколу Державної екзаменаційної комісії № 14 від 28 червня 
1967 р. наказую:

§1. Присвоїти кваліфікацію і звання вчителя початкових класів 
середньої школи і видати диплом з відзнакою встановленого зраз-
ку таких випускникам факультету педагогіки і методики початкової 
освіти:

1. Битяк Олені Григорівні 
§2. Присвоїти кваліфікацію і звання вчителя початкових класів 

середньої школи та видати диплом встановленого зразку таких 



114 1977 рік

1977 рік

Наказ № 4
по Ізмаїльському педагогічному інституту

від 10 січня 1977 р.

§3. В лютому місяці 1977 р. жіноча волейбольна команда інституту 
візьме участь в зональних змаганнях ХІ спартакіади педагогічних 
вузів УРСР. Для забезпечення якісної підготовки волейболісток до 
змагань наказую: 

Кафедрі фізичного виховання (тов. Голованов В. А.) організувати 
і провести навчально-тренувальний збір по підготовці команди до 
змагань з 20-го січня по 9 лютого 1977 р.

Для участі в зборах залучити таких студентів: Владинову М., Чер-
кашину В., Пилипенко В. – філологічний факультет; Студенікіну М., 
Чорних Л., Шкуринську О., Мутаф С., Драгой В., Мунтян Л., Кирчу Н. – 
факультет іноземних мов; Сплавську В., Котенко Н., Гринь З., Зайце-
ву В., Баранецьку Д. – педагогічний факультет.

Дозволити деканам факультетів організувати волейболісткам, 
які входять до складу збірної команди інституту, дострокову здачу 
екзаменів. 

Кафедрі фізичного виховання і спортклубу забезпечити команду 
необхідним інвентарем та формою, а також призначити час для за-
нять в спортзалі інституту.
Ректор       А. К. Тичина

Архів Ізмаїльського державного гуманітарного університету, ф. 1, оп. 1-л, спр. 
Накази інституту по кадрам за 1977 р. (3 січня 1977 – 30 грудня 1977), арк. 4.

Наказ № 5 
по Ізмаїльському педагогічному інституту

від 10 січня 1977 р.

§1. Вважати, що повернувся з профвідпустки проректор по 
навчально-науковій роботі Зарудняк О. А. і приступив до виконання 
своїх обов’язків  8 січня 1977 р.
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1990 рік

Приказ № 2-л
по Измаильскому педагогическому институту

от 3 января 1990 г.

Утвердить решение учёного сонета института от 3.01.1990 г.: 
1. Открыть кафедру общего языкознания и болгарского языка с 4 

января 1990 г.
2. Ввести должность проректора по идейно-воспитательной рабо-

те на общественных началах с 4 января 1990 г.
3. Назначить проректором по идейно-воспитательной работе кан-

дидата педагогических наук Пастыря И. В.
4. Назначить проректором по заочному отделению Шанцева В. Г.
Основание: выписка из протокола № 6 от 03.01.1990 г. заседания 

учёного совета института.
Ректор                                                                                   А. И. Кавалеров

Архів Ізмаїльського державного гуманітарного університету, ф. 1, оп. 1-л., 
спр. 1. Накази інституту по особовомк складу за 1990 р. 

(2 січня – 28 грудня 1990), арк. 3.

Приказ № 1-с
по Измаильскому педагогическому институту

от 4 января 1990 г.

§1. Обьявить благодарность преподователям и студентам, кото-
рые взяли активное участие в проведении украинских вечорниц:

I курс (8 студентов);
II курс (19 студентов);
III курс (5 студентов).
Основание: представление оргкомитета

Ректор                                                                                   А. И. Кавалеров
Архів Ізмаїльського державного гуманітарного університету, ф. 1, оп. 1-л., 

спр. 1. Накази інституту по студентах за 1990 р. 
(2 січня – 28 грудня 1990), арк. 1.
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ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ КОКОШ

ИСТОРИЯ ИЗМАИЛЬСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

(под ред. Фонина Д. С.). – Измаил, 1967. – 99 с. 
(машинописный текст)

ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ 

... Из года в год преподавательский состав института пополнялся 
кандидатами наук. На факультете педагогики и методики начального 
образования (приказ об открытии факультета вышел 6 июля 1956 г.)  в 
середине 60-х гг. работали:  Попкова В. А. – кандидат экономических 
наук, доцент; Кравченко М. С. – кандидат философских наук, доцент; 
Сергиенко Ю. Д. – кандидат философских наук, доцент; Колесни-
ков Г. С. – кандидат исторических наук; Приходько Е. С. –  кандидат 
исторических наук; Пустынников Г. А. – кандидат филологических 
наук, доцент; Саенко И. Е. – кандидат филологических наук; Заруд-
няк А. А. – кандидат филологических наук; Нефедов В. И. – кандидат 
педагогических наук, доцент; Малашенко А. В. – кандидат биологиче-
ских наук, доцент; Самарский Н. В. – кандидат физико-математических 
наук; Ковалев В. Е. – кандидат педагогических наук; Векслер А. М. – 
кандидат искусствоведческих наук; Богуславская Б. А. – кандидат 
педагогических наук; Никифорчук И. П. – кандидат исторических наук.

На факультете трудятся также опытные преподаватели, знающие 
отлично работу школы, прекрасные методисты, энтузиасты сво-
его дела: Фонин Д. С., Манойлов А. М., Метель А. Н., Семья Ф. Ф., 
Тури Б. С. и другие.

На факультете педагогики и методики начального образования 
студенты получают всестороннюю подготовку. Кроме изучения 
предметов, дающих общее развитие, вооружающих их диалектико-
материалистическим мировоззрением... студенты изучают языки 
(русский, украинский, иностранный), математику, основы природо-
ведения, каллиграфию, выразительное чтение, детскую литературу, 
музыку и пение, рисование и др. Большое внимание уделяется мето-
дике преподавания этих предметов.

Много внимания на этом факультете уделяется педагогической 
подготовке студентов, которые изучают курс анатомо-физиологиче-
ских особенностей детей младшего школьного возраста, психологию 
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ХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ 
ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ІДПІ 

(1956-1990 рр.)

Дата Подія
6 липня 1956 р. Відкриття факультету підготовки вчителів для 

початкових класів з вищою освітою (наказ № 299 
по Міністерству освіти Української РСР від 
06.07.1956 р.)

1 вересня 1956 р. Перший набір на факультет підготовки вчителів для 
початкових класів з вищою освітою (75 осіб)

1956-1863 рр. О. А. Зарудняк виконував обов’язки декана факультету 
вчителів для початкових класів з вищою освітою

22 березня 1957 р. Створення на факультеті учителів початкової школи 
секцій мовознавства; природно-географічних наук; 
музики (наказ № 57 по Ізмаїльському педагогічному 
інституту від 22.03.1957 р.)

20 квітня 1957 р. Перший концерт художньої самодіяльності факульте-
ту підготовки вчителів молодших класів та математики 
5-7 класів (наказ № 89 по Ізмаїльському педагогічному 
інституту від 22.04.1957 р.)

13 вересня 1958 р. Створення Художньої ради інституту (наказ № 173 
по Ізмаїльському педагогічному інституту від 
13.09.1958 р.)

5 січня 1959 р. Затвердження деканом факультету початкової 
освіти Зарудняка О. А. (наказ № 5 по Ізмаїльському 
педагогічному інституту від 08.01.1959 р.)

1960 р. Секція музики факультету отримала статус предметної 
комісії (голова – Григоров П. С.)

1961 р. Створено кафедру музики на чолі з доц. Вексле-
ром О. М.

5 березня 1968 р. Змінено назву факультету: замість факультету 
підготовки вчителів для початкових класів з вищою 
освітою на факультет  підготовки вчителів початкових 
класів (наказ № 34 по Ізмаїльському педагогічному 
інституту від 05.03.1968 р.; наказ Міністерства 
освіти УРСР № 34 від 20.02.1968 р.)

10 вересня 1969 р. Утворення в інституті кафедри фізичного виховання і 
спорту (наказ № 121 по Ізмаїльському педагогічному 
інституту від 10.09.1969 р.)


