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75 літ... Це багато чи, мало? У масштабах Всесвіту – це лише мить, а 

для навчального закладу – ціла епоха! Щодо епохи. Павлу Григоровичу 

Тичини, іменем якого наш університет названо, належать такі слова:  

Ти ж чуєш, як життя зове? 

Епоха лиш того пригорне, 

Хто сам з епохою живе! 

Ці слова ми обрали епіграфом до нарису про історію нашого 

університету та його сьогодення. 

Згадаємо далекий 1930 рік: засновано Уманський інститут соціального 

виховання. Це відгук на нагальну і, як з часом з’ясувалося, штучно створену 

проблему: масову неписьменність, необхідність підняти культурно-

просвітницький рівень в розореній громадянськими катаклізмами країні. 

Самовідданою була праця викладачів і студентів – фундаторів нашого 

ВНЗ. Про це свідчать офіційні державні та архівні матеріали, про це постійно 

писали місцеві та регіональні газети довоєнного часу... На їх шпальтах є й 

сповна зрозумілі тепер систематичні повідомлення про голодування 

студентів, їх, цитую, „виснаження сумлінним навчанням”... І відрахування, 

відрахування... Відраховували ще й тому, що без суду засуджували, саджали і 

розстрілювали. Серед останніх – два заступники директорів інституту, два 

декани, просто їх величності викладачі та студенти. І лише згодом усі вони 

були реабілітовані як не винні. 

З перших днів лихоліття всі здатні до військової служби (директор 

Микола Шакало, більшість викладачів і студентів) пішли на фронт, інші – 

теж не скорені: (чоловіки-інваліди та жінки) вимушені були зазнати гіркоти і 

печалі, будучи на окупованій території. 

Боляче, що не всі дожили до славної Перемоги та за те, що шлях 

повернення в інститут інших викладачів нерідко проходив через 

концентраційні табори для військовополонених, а потім ще й через 

павутиння недовіри, осуду та залякування. Та, як стверджував іще Діоген:  

„Сама необхідна наука – це наука вміти пам’ятати .... та забувати 

непотрібне”. 

Уже в перші дні після звільнення регіону від окупантів, колишній 

міністр освіти Української республіки Павло Григорович Тичина видає наказ 

про відновлення роботи Уманського учительського інституту. 



І знову місцеві газети пишуть про сумління викладачів і студентів: 

хлопців у військовій формі та дівчат – у гарно випрасуваних блузках і 

спідницях з підручниками в аудиторіях інституту та у школах, на 

будівельних майданчиках та на сільськогосподарських роботах... Можна 

було б написати томи відгуків про високий професійний рівень та 

громадську активність не одного покоління викладачів – це 

І.В.Підпригорщук, Б.Н.Товбіс, Т.Я.Судак, В.П.Бабій, Г.Й.Імас, І.Й.Хазін, 

С.О.Тупчієнко, С.М.Гедзь, О.В.Кужіль, К.З.Сенчук, О.П.Корнієнко, 

Т.С.Клюбіна, В.Д.Сокур, А.Д.Гончар, М.Г.Кайдаш, В.О.Ставицький, 

С.Я.Хенкін, І.П.Безлюдний, О.М.Бендерська, К.М.Шептій, Г.І.Поліщук, 

Г.І.Кагальняк, Г.О.Казидуб, В.Л.Єлісеєва, М.В.Картель – та хіба перерахуєш 

їх усіх! А також студентів Уманського педагогічного, які працювали та й 

понині працюють в освітньому просторі від Закарпаття до Сахаліну, від 

Заполяр’я до Закавказзя. Останнє це не просто місце на мапі. Це долі десятків 

тисяч наших випускників і сотні тисяч їх вихованців! 

Починаючи з 60-х років уже минулого століття нас цілеспрямовано 

обмежували у розвитку, „тримали в злиднях”, робили непоодинокі спроби 

закрити.  

Від закриття нас утримувало кілька чинників:  

1) потреби регіону в учительських кадрах, а їх ми за цей час 

підготували понад 35 тисяч і направили на роботу в школи: від Закарпаття до 

Хабаровського краю, північної Тюмені, що до південних степів Казахстану; 

2) що теж безперечно – це ентузіазм і патріотизм викладачів, багато з 

яких віддали своє життя, працюючи в університеті; 

3) піклування закордонної української діаспори.  

Саме в цей час на зламі 60-х – 70-х років було побудовано: 

– п’ятиповерховий студентський гуртожиток, за що ми вдячні місцевій 

владі, та колишньому ректору університету Березовчуку Миколі Даниловичу; 

– дев’ятиповерховий студентський гуртожиток: задум, проектування і 

його введення в дію напевне б не відбулися, якби не наполегливість нашого 

колишнього ректора, Федора Федоровича Боєчка. 

Невідомо, якою була б доля нашого педагогічного інституту на рубежі 

70-х – 80-х років, якби ми не домоглися початку будівництва нового 

навчального корпусу – нині це навчальний корпус №2, який прикрашає місто 

в районі славнозвісної „Софіївки”. Щоб зробити це в умовах старої 

тоталітарної системи з її „нормативами”, це будівництво довелося вести „під 

виглядом школи”. Таке міг, пробачте, придумати лише досвідчений політик і 

господарник. Це був колишній ректор нашого університету Шпігало 

Володимир Єрофійович. 

Важливою „охоронною грамотою” стало присвоєння вузу ім’я Павла 

Тичини і те розмаїття пов’язаних з його іменем Всеукраїнських читань, які 

презентували нас на Всеукраїнському рівні, та активна позиція української 

письменницької еліти! 

Тому й „дивно”, що за таких умов питання про закриття інституту не 

знімалося з порядку денного майже до початку 90-х років. 



І от настав час, коли Україна відновила свою державність! Розпочався 

етап формування національної системи освіти на демократичних засадах. І 

наш інститут почав стрімко розвиватися, став університетом. За 14 років 

незалежності за чисельністю студентів (і, відповідно, викладачів) вуз зріс 

більш ніж у чотири рази! Ми перетворилися (за офіційним архівним 

документом) „з вузу без професора” (бо двох своїх, доморощених, не 

зберегли), з вузу із трьома факультетами і 7 кафедрами, – у ВНЗ, в якому 

сьогодні на 37 кафедрах і 11 факультетах працюють 3 академіки і 3 члени-

кореспонденти АПН України, 1 академік вищої школи, 44 доктори наук, 143 

кандидати наук. Лише за останні 5 років викладачами університету захищено 

79 дисертацій (з них 23 – у 2005 році). А ще ж є 5 дисертацій у т.ч. й 1 

докторська, які перебувають на завершальній стадії захисту. Ми маємо 

аспірантуру (63 аспіранти) і 8 – викладачів – докторантів. 

Наші студенти щороку стають переможцями та призерами 

Всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів студентських наукових 

робіт. Вони мають друковані наукові праці навіть у найсолідніших виданнях 

НАНУ і АПН України, друкують виокремлені збірники студентських 

наукових праць, беруть участь у Міжнародних, Всеукраїнських і 

регіональних науково-практичних конференціях.  

Укладені угоди про рівноправні творчі і дружні міжнародні зв’язки 

нашого вузу з освітніми закладами закордону:  

– Вища Педагогічна Школа імені Яна Кохановського в Пьотркові 

Трибунальським (Польща); 

– Ксенторширська Педагогічна Академія (Польща); 

– Інститут Педагогіки Вроцлавського університету (Польща); 

– Хаапсульський коледж Таллінського педагогічного університету 

(Естонія); 

– Регіональна академія природничих наук (Санта-Барбара, США); 

– Інститут зоології НАН Білорусії, Сахалінський державний 

університет (Росія);  

– Новокузнецький державний інститут (Росія), В’ятський державний 

педагогічний інститут (Росія); 

– Такдикарганський державний педагогічний інститут (Казахстан),  

– Таганрозький державний педагогічний інститут (Росія); 

– Слав’янський на-Кубані педагогічний інститут (Росія); 

– Інститут біології Уфимського наукового центру РАН (Росія); - 

– Ташкентський фінансовий інститут (ТФІ) (Узбекистан); 

– Російський державний педагогічний університет імені О.Герцена;  

– Угорська виробничо-торгівельна компанія „Панопласт-ЛТД”;  

– Польське виробниче об’єднання „Натаоіл”;  

– Болгарсько-німецьке комерційне об’єднання „Європа ЛТД”;  

– Тульський державний педагогічний університет (Росія);  

– Інститут педагогіки (Плоцьк, Польща);  

– Нью-Йорський державний університет – філія Освего (США);  

– Радомський політехнічний інститут (Польща);  



– Університет ім. Адама Міцкевича (Познань, Польща);  

– Європейський колегіум (Гнєзно, Польща). 

Сьогодні нашим вузом, як і нашою країною, не можна не пишатися. 

Проте й заспокоюватися нам не варто, бо, наприклад, в Україні є ряд вищих 

навчальних закладів, які за рівними (а подекуди й меншими) стартовими 

можливостями досягли на сьогодні значно більшого: створили кращу 

навчально-матеріальну базу та належну соціальну структуру, стали 

класичними і національними університетами. 

Та це на часі і у нас. Прослідковується в нашому університеті висхідна 

динаміка подальшого розвитку, що означена липневим цього року Указом 

Президента України Віктора Ющенка „Про забезпечення функціонування і 

розвиток системи освіти в Україні”, затверджена урядом „Стратегію 

інтеграції України до Європейського Союзу” та з огляду на вимоги 

Болонського процесу. 

Створені нові підрозділи, що складаються з чотирьох інститутів, два із, 

яких очолюють професори; двох факультетів, один з яких очолює професор. 

Переважна більшість наших деканів і завідувачів кафедрами здобули наукові 

ступені та звання, працюючи в нашому університеті та пройшли стажування 

у провідних університетах України і зарубіжжя. Наші успіхи – це результати 

праці всіх викладачів, співробітників і студентів. 

Державна політика в галузі освіти є чинником нашого подальшого 

розвитку. 

Якими є найближчі, на мій погляд орієнтири подальшого розвитку 

університету? 

Окреслю лише кілька: 

1) оновлення наявної соціальної інфраструктури (ремонт та 

облаштування студентських гуртожитків, виведення розміщених у них 

навчальних кабінетів), створення нової соціальної структури, зокрема, 

створення студентського профілакторію та баз відпочинку; будівництво 

нового студентського гуртожитку і таке інше; 

2) покращення екологічних умов праці викладачів, співробітників та 

студентів. У тому числі, будівництво централізованої системи 

теплопостачання на газовому паливі, створення санітарно-гігієнічних центрів 

в навчальних корпусах; 

3) модернізація (оновлення, капітальний ремонт і таке інше) наявних 

навчальних приміщень, винесення з підвалів книгосховищ та створення для 

них належних умов, по сучасному організувати роботу, щоб таким чином 

підтвердити новий статус нашої бібліотеки, як бібліотеки наукової, створити 

при ній Інтернет-клуб; 

4) перехід на принципово іншу систему набору студентів на 1-й курс 

навчання: об’єктивнішу і демократичнішу, раціональну та ефективну; 

5) створення історико-етнографічного навчально-науково-виробничого 

комплексу „Освіта”, під структурою якого буде музей трипільської культури. 

Ця ідея знайшла схвальні відгуки серед керівництва та громадськості регіону 

і таке інше. 



І по кожній із означених вище позицій ми вже розпочали конкретну 

роботу. 

Безперечно, ми маємо потужний потенціал: колективний і 

особистісний, духовний і матеріальний. Ми можемо інтенсивно, як і наша 

країна за останній рік свого розвитку, досягнути якісно нових рубежів, 

стрімко вийти на рівень сучасних освітніх стандартів! 

 


