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ДЕКАНИ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ У 1946-2014 рр.

1. Малич Марія Іванівна (старший викладач) – декан історичного факультету – 1946-1948 pp.
2. Бабенко Сергій Павлович (старший викладач) – декан історичного факультету – 1 вересня 

1948 – 6 листопада 1949 pp.
3. Мудраченко Петро Дементійович (старший викладач) – декан історичного факультету – 

6 листопада 1949 – 1950 pp.
4. Годенко Петро Ілліч (викладач) – виконувач обов›язки декана історичного факультету 

11 листопада 1949 – 1 вересня 1950 рр.
5. Чирко Іван Трохимович (кандидат філологічних наук (російська філологія), доцент) – 

декан історико-філологічного факультету – 19 жовтня 1951 – 27 травня 1959 р.
6. Денисовець Павло Мусійович (кандидат історичних наук, доцент) – декан історико-

філологічного факультету – 28 травня 1959 – 20 березня 1961 р.
7. Євтушенко Василь Гаврилович (кандидат економічних наук, доцент) – декан історико-

філологічного факультету – 20 березня 1961 – 1 серпня 1964 р.
8. Денисовець Павло Мусійович (доктор історичних наук, професор) – декан історико-

філологічного (з 8 жовтня 1966 р. – історичного) факультету – 26 жовтня 1964 – 1 липня 
1971 р.

9. Бойко Микола Корнійович (кандидат історичних наук, доцент) – декан історичного 
факультету – 1 липня 1971 – 26 серпня 1974 р.

10. Тригуб Петро Микитович (кандидат історичних наук, доцент) – декан історичного 
факультету – 26 серпня 1974 р. – 30 червня 1976 р.

11. Ніколенко Степан Васильович (кандидат економічних наук, доцент) – декан історичного 
факультету – 1 липня 1976 – 30 квітня 1977 р.

12. Побеленський Яків Аврамович (кандидат історичних наук, доцент) – декан історичного 
факультету – 1 травня 1977 – 30 вересня 1978 р.

13. Кадетов Сергій Микитович (кандидат економічних наук, доцент) – декан історичного 
факультету – 1 жовтня 1978 – 4 лютого 1982 р.

14. Пащенко Володимир Олександрович (кандидат історичних наук, доцент) – декан 
історичного факультету – 27 лютого 1982 – 10 лютого 1983 р. 

15. Колбін Володимир Григорович (кандидат історичних наук, доцент) – декан історичного 
факультету – 15 лютого 1984 – 15 листопада 1984 р.

16. Шебітченко Антоніна Петрівна (кандидат філософських наук, доцент) декан 
історичного факультету – 15 листопада 1984 – 22 листопада 1989 р.

17. Кравченко Петро Анатолійович (кандидат філософських наук, доцент) – декан 
історичного факультету – 9 грудня 1989 – 31 серпня 1997 р. 

18. Год Борис Васильович (кандидат історичних наук, доцент) – декан історичного 
факультету – 1 вересня 1997 – 4 лютого 2002 р.

19. Кравченко Петро Анатолійович (доктор філософських наук, професор) – декан 
історичного факультету – із 5 лютого 2002 р. 
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СТОРІНКИ ПАМ’ЯТІ 

ПЕТРО ХОМИЧ БІЛИЙ
(1924 – 2003)

Народився в місті Олевськ на Житомирщині в багатодітній родині. Перші кроки самостій-
ного життя обпалило полум’я війни. Аби потрапити на фронт, приписав собі у військкоматі три 
зайвих роки. Спочатку був вишкіл у Київському військово-повітряному училищі та окружній 
школі снайперів у місті Бар на Вінниччині, а потім служба в 477-му окремому експлуатаційно-
му батальйоні зв’язку в Ірані та 23-му автомобільному батальйоні в Москві. 

У 1947 році лейтенант Радянської армії П.Х. Білий став студентом історичного факультету 
Київського державного педагогічного інституту імені О. Горького (нині Київський національ-
ний педагогічний університет імені М. Драгоманова). Після його закінчення  з 1952 року на 
посаді старшого викладача розпочинає педагогічну діяльність в Ніжинському педагогічному 
інституті, пізніше став доцентом кафедри марксизму-ленінізму. У 1956 році успішно захистив 
кандидатську дисертацію.

1963-1968 роки пов’язані з роботою в Полтавському педагогічному інституті. Окрім ви-
кладацької роботи, П.Х. Білий бере активну участь у громадському житті закладу. Керує робо-
тою студентського наукового гуртка, активно працює в профспілковому комітеті. Вніс значний 
вклад у підготовку Полтавського тому «Історії міст і сіл Української РСР».

З 1969 року працює доцентом, старшим науковим співробітником, завідувачем кафедри 
Полтавського кооперативного інституту. У 1981 році захистив докторську дисертацію та отри-
мав учене звання професора. Інтелігентність та глибока професійна обізнаність Петра Хомича 
викликали незмінне почуття поваги серед студентів та колег.

АНАТОЛІЙ ЯКОВИЧ ВАРАВА
(1926 – 2009)

Народився в селі Лазірки Оржицького району на Полтавщині в родині службовця. Лихоліт-
тя війни, що пронеслося над рідним краєм, розлучило з дитинством, змусило рано стати дорос-
лим. Після звільнення території Полтавщини від німецько-фашистських окупантів, у жовтні 
1943 року призваний до лав Радянської армії.

У період 1949-1954 років здобував освіту на відділенні марксизму-ленінізму Київського 
державного педагогічного інституту імені О. Горького. По завершенні навчання перебував на 
партійній та педагогічній роботі в Чернігівській та Полтавській областях.

Упродовж 1961-1966 років працював викладачем філософії Комунарського гірничо-мета-
лургійного інституту. З 1966 року розпочинається його робота в Полтавському педагогічному 
інституті, котрій присвятив більше двадцяти років свого життя. Викладав різні філософські 
дисципліни.

Викладачі та студенти інституту шанували його за високу професійну майстерність і ви-
могливість, доброзичливість та толерантність.

ВІКТОР СТЕПАНОВИЧ ВОЛОВИК
(1938 – 2004)

Народився в Полтаві у родині службовця. Здобувши ґрунтовну освіту на історичному 
факультеті (відділення історії Греції та Риму) Ленінградського державного університету, з 
1963 року працював на історичному факультеті Полтавського педінституту. Тридцять шість 
літ свого життя він присвятив вихованню вчителів-істориків, успішно поєднуючи викладацьку 
роботу з громадською діяльністю.

В.С. Воловик викладав на першому курсі таку складну, але вкрай потрібну для формування 
базових наукових знань студентів навчальну дисципліну, як історія стародавнього світу. До-
свідчений лектор, він умів донести до слухачів закономірності історичного процесу, специфіку 




