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Видання присвячено 80-річчю
Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету
(1940 – 2020)

Шановні читачі!

Вашій увазі пропонується унікальне видан-
ня – третій том збірника документів, присвячених 
діяльності Ізмаїльського державного гуманітарного 
університету, який охоплює період з вересня 1990 по 
серпень 2015 рр. 

Найдавніший державний заклад вищої освіти 
Українського Придунав’я має багату історію та 
традиції; з ним пов’язано долі тисяч людей. Розпо-
чавши 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 третього тому збірника документів увійшли 
матеріали 1990-2015 рр., відібрані упорядниками 
в архіві Ізмаїльського державного гуманітарного 
університету та архівних установах міста. Основними 
критеріями відбору матеріалу стали репрезентативність 
історичної епохи, основних віх реорганізації та 
діяльності закладу вищої освіти, інформативності 
щодо викладачів і студентів.

Матеріал систематизовано за хронологічним прин-
ципом.

Збірник включає документи, які ілюструють науково-
педагогічний склад закладу, контингент студентів 
денної й заочної форм навчання, науково-дослідну та 
навчально-виховну роботу викладачів і студентів, 
матеріально-господарську роботу тощо.

Виданням третього тому збірки документів колек-
тив упорядників завершив роботу по впорядкуванню та 
оприлюдненню документальної історії Ізмаїльського 
державного гуманітарного університету за період з 
1940 по серпень 2015 рр.

Головний редактор
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Приказ № 2-л
по Измаильскому педагогическому институту

от 3 января 1990 г.

Утвердить решение ученого совета института от 03.01.90 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 начала с 4 января 1990 г.
3. Назначить проректором по идейно-воспитательной работе кан-

дидата педагогических наук Пастыря И. В.
4. Назначить проректором по з/о Шанцева В. Т.
Основание: выписка из протокола №6 от 3.01.90 г. заседание уче-

ного совета института.

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

спр. 1. Ізмаїльський державний педагогічний інститут. 
Накази по особовому складу 1990 р. (2 січня 1990 – 28 грудня 1990), арк. 2.

Приказ № 15-л
по Измаильскому педагогическому институту

от 1 февраля 1990 г.

В связи с открытием кафедры общего языкознания и болгарского 
языка, перевести с кафедры русского языка следующих преподава-
телей:

Колесников А. А. – зав. кафедрой, доцент
Макарова Л. И. – к.ф.н., доцент
Горе М. С. – к.ф.н., ст. преподаватель
Кольцун Н. М. – преподаватель
Деркач Е. П. – преподаватель
Черезова Г. А. – преподаватель
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Наказ № 63-л
по Ізмаїльському педагогічному інституту

від 1 червня 1990 р.

Оголошую наказ МНО УРСР № 282-к від 29.05.90 р.:
§1. Призначити доктора філологічних наук Мельника Володимира 

Івановича проректором по навчальній та науковій роботі Ізмаїльского 
педінституту з 1 червня 1990 року порядком переведення його з по-
сади професора Криворізького педінституту.

Підстава: подання ректора Ізмаїльського педінституту та заява т. 
Мельника В.І.

§2. Просити виконком Ізмаїльської міської Ради народних депутатів 
забезпечити т. Мельника В. І. житловою площею у відповідності з 
трудовим договором до 01.01.1990 р.

             Ректор                                                        проф. А.И. Кавалеров

Архів Ізмаїльського державного гуманітарного університету, ф. 1,
оп. 1-л, спр. 1. Ізмаїльський державний педагогічний інститут. 

Накази по особовому складу 1990 р. (2 січня 1990 – 28 грудня 1990), арк. 73.

Приказ № 79-л
по Измаильскому педагогическому институту

от 4 июля 1990 г.

§1. Утвердить решение Ученого совета об избрании на должности:
Себиченко Вячеслава Трифоновича – на должность доцента ка-

федры философии и научного коммунизма;
Затынченко Александра Николаевича – на должность доцента 

кафедры музыки и ИЗО;
Кривцову Валентину Михайловну и Камардаш Надежду Федоров-

ну – на должности старших преподавателей кафедры истории КПСС 
и политэкономии;

Котляр Людмилу Ивановну – на должность преподавателя кафе-
дры педагогики и психологии;

Шевчук Валентину Дмитриевну – на должность преподавателя 
кафедры французского языка;

Лазаря Владимира Ивановича – на должность заведующего ка-
федрой иностранных языков.

§2. Ввести в состав Ученого совета и. о. ректора В. И. Мельника.
§3.Переименовать кафедру истории КПСС и политэкономии в 

кафедру политической истории и политэкономии.
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Наказ № 73-л
по Ізмаїльському педагогічному інституту

від 26 вересня 1996 р.

§6. Арну Жану, громадянку Франції, зарахувати викладачем на 
кафедру французької мови на умовах згоди між культурним центром, 
лінгвістичною корпорацією та ІДПІ з 17.09.96 – 9.12.96 р. вкл. без 
оплати.

Підстава: згода, заява.

В.о. ректора                                                           С.І. Тадіян

Архів Ізмаїльського державного гуманітарного університету, ф. 1, 
оп. 1-л, спр. 788. Накази по Ізмаїльському педагогічному інституту по кадрах 

за 1996 р., арк. 95 зв.

Наказ № 88-л
по Ізмаїльському педагогічному інституту

від 5 листопада 1996 р.

Витяг з наказу Міністерства освіти України
23.10.1996 р. № 606 – К
«Про призначення Лебеденка О.М.»

Відповідно до п.п. 2.1, 2.11 Положення «Про порядок най-
мання та звільнення керівників закладів освіти України, що є у 
загальнодержавній власності», затвердженого наказом Міністерства 
освіти України від 27 квітня 1993 року, № 116,

НАКАЗУЮ:
Призначити кандидата історичних наук, доцента Лебеденка Олек-

сандра Михайловича на посаду ректора Ізмаїльського державного 
педагогічного інституту як обраного за конкурсом терміном на два 
роки з 01 листопада 1996 року по 01 листопада 1998 року на умовах, 
викладених у контракті.

Підстава: рішення колегії Міносвіти України від 23.10.96 р., кон-
тракт.

Установити посадовий оклад та заробітну плату в розмірі, перед-
баченому діючим законодавством та умовами контракту.

Міністр                                                                  М.З. Згуровський
Згідно:

Начальник ВК                                                     А.І. Кириченко
Ректор                                                                 О.М. Лебеденко

Архів Ізмаїльського державного гуманітарного університету, ф. 1, 
оп. 1-л, спр. 788. Накази по Ізмаїльському педагогічному інституту по кадрах 

за 1996 р., арк. 114
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Наказ № 42-л
по Ізмаїльському педагогічному інституту

від 14 вересня 2000 р.

Кічука Ярослава Валерійовича прийняти на посаду викладача 
0,25 ст. кафедри суспільних наук за сумісництвом до 30.06.2001 р.

Підстава: заява

Ректор                                               О. М. Лебеденко

Архів Ізмаїльського державного гуманітарного університету, ф. 1, оп. 1-л, 
спр. 908. Накази по особистому складу Ізмаїльського державного педагогічного 

інституту за 2000 р. (5 січня 2000 – 29 грудня 2000 рр.), арк. 54.

Наказ № 44-л
по Ізмаїльському педагогічному інституту

від 19 вересня 2000 р.

Про встановлення розміру
мінімальної заробітної плати
на 2000 рік
На підставі Закону України «Про встановлення розміру мінімальної 

заробітної плати на 2000 рік» № 112 від 22.06.2000 р. наказую:
1. Співробітникам здійснити доплату до розміру мінімальної 

заробітної плати 90 грн. з 22.06.2000 р.
2. Встановити співробітникам інституту мінімальну заробітну пла-

ту в розмірі 118 грн. з 01.07.2000 р.
3. Бухгалтерії провести всі перерахунки заробітної плати згідно з 

пп. 1, 2 цього наказу.

Ректор                                              О. М. Лебеденко

Архів Ізмаїльського державного гуманітарного університету, ф. 1, оп. 1-л, 
спр. 908. Накази по особистому складу Ізмаїльського державного педагогічного 

інституту за 2000 р. (5 січня 2000 – 29 грудня 2000 рр.), арк. 55.

Наказ № 45-л
по Ізмаїльському педагогічному інституту

від 20 вересня 2000 р.

§8. Анчева Анча Іордановича, громадянина Болгарії, прийняти на 
кафедру загального мовознавства і слов’янських мов на посаду до-
цента 0,44 ставки з 01.09.2000 р. по 31.08.2002 р. включно з окладом 
114 грн. 40 коп. на місяць на підставі договору №РД 13-273/2,7.2000 
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Підстава: подання голови профкому. 

Ректор                                                   О. М. Лебеденко

Архів Ізмаїльського державного гуманітарного університету, ф. 1, оп. 1-о, 
спр. 6-л. Накази по студентам Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету за 2012 р. (12 січня 2012 р.), арк. 3. 

Наказ № 6-л
по Ізмаїльському державному гуманітарному 

університету
від 19 січня 2012 р.

§1. Ярчука Геннадія Васильовича, вважати доцентом кафедри 
фізичного виховання і спорту у зв’язку з присвоєнням звання доцента 
з 01.07.2011 р. 

Підстава: атестат доцента 12 ДЦ №028166 від 01.07.2011 р.                                   
§2. Карагяур Христину Володимирівну, вважати доцентом кафедри 

романських мов та перекладу у зв’язку з присвоєнням звання доцента 
з 01.07.2011 р.     

Підстава: атестат доцента 12 ДЦ №028034 від 01.07.2011 р. 
§3. Замашкіну Ольгу Дмитрівну, вважати доцентом кафедри 

загальної та соціальної педагогіки у зв’язку з присвоєнням звання до-
цента з 01.07.2011 р.      

Підстава: атестат доцента 12 ДЦ №028011 від 01.07.2011 р. 
§4. Головіну Надію Борисівну, вважати доцентом кафедри 

німецької мови та перекладу у зв’язку з присвоєнням звання доцента 
з 01.07.2011 р.      

Підстава: атестат доцента 12 ДЦ №025244 від 01.07.2011 р. 
§5. Кучерявенко Ірину Федорівну, вважати доцентом кафедри 

німецької мови та перекладу у зв’язку з присвоєнням звання доцента 
з 01.07.2011 р.      

Підстава: атестат доцента 12 ДЦ №028781 від 01.07.2011 р.

Ректор                                                            О. М. Лебеденко

Архів Ізмаїльського державного гуманітарного університету, ф. 1, оп. 1-о, 
спр. 6-л. Накази по особовому складу Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету за 2012 р. (19 січня 2012 р.), арк. 11.
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Всеукраїнському турнірі «Кубок Мелітополю» з 28.05-02.06.15 р. з 
виплатою згідно кошторису:

1. Ткачук Анастасію (студ. 2 курсу педфаку)
2. Алавацьку Євгенію (студ. 1 курсу педфака)
3. Шевченко Дар’ю (студ. 3 курсу педфаку)
4. Генчева Дмитра (студ. 4 курсу педфаку)
Поляков О.О., викладач кафедри фізичного виховання і спорту, 

відповідальний за техніку безпеки.
Підстава: подання зав.кафедри фізвиховання і спорту, кошторис, 

регламент.
В. о. ректора                                                Я. В. Кічук

Архів Ізмаїльського державного гуманітарного університету, ф. 1, оп. 1-о,
 спр. 51-с. Накази по студентам Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету за 2015 р. арк. 65.

Наказ № 50-л
по Ізмаїльському державному гуманітарному 

університету
від 18 червня 2015 р.

§1. Кічука Ярослава Валерійовича, доктора педагогічних наук, 
професора, призначити ректором Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету з 17.06.2015 р., строком на п’ять років, 
по 17.06.2020 року, як обраного за конкурсом, згідно статі 42 Закону 
України «Про вищу освіту», на умовах, викладених у контракті.

Підстава: протокол виробничої комісії Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету за результатами підрахунку голосів від 
03.06.15 р., контракт № 1-65 від червня 2015 року.

Ректор                                               Я. В. Кічук
Архів Ізмаїльського державного гуманітарного університету, ф. 1, оп. 1, 

спр. 50-л. Накази по Ізмаїльському державному гуманітарному 
університету по кадрах за 2015 р. арк. 61.

Наказ № 62-л
по Ізмаїльському державному гуманітарному 

університету
від 29 липня 2015 р.

ПРИЗНАЧИТИ:
3. ЦИГАНЕНКО Л. Ф., в.о. декана української філології та історії, 

призначити проректором з 03.08.15 з посадовим окладом згідно 
штатного розкладу.


