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1. БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

28 січня виповниться 90 років від дня
народження
талановитого
ректора
Кам’янецьПодільського педагогічного інституту Іваха Івана
Вікторовича.
Іван Вікторович народився в 1918 року у
селянський сім’ї у с.Балакири Городецького району на
Хмельниччині.
В 1934 році , після закінчення сільської неповної
середньої школи, навчався на рабфаці, а в 1935 році став студентом фізикоматематичного факультету Кам’янець-Подільського педагогічного інституту.
В 1939 році закінчив вуз з відзнакою. В 1946 році прибув до Кам’янецьПодільського, працював вчителем фізики, з 1950 року – викладачем кафедри
фізики педагогічного інституту. 24 березня 1967 року став ректором
Кам’янець-Подільського педагогічного інституту. Досвідчений педагог і
науковець, вихователь робив свою справу професійно і чесно, сумлінно.
Постійною турботою ректора було розширення, зміцнення та удосконалення
навчально-наукової бази інституту. Так , продовжувався активний процес
створення нових кабінетів та лабораторій, обладнаних сучасними приладами,
установками, наочністю. В 1970 року стало до ладу просторе приміщення
бібліотеки та читального залу.
Ректор постійно дбав про удосконалення навчального процесу. З метою
прискорення адаптації в умовах академічного життя для першокурсників
читались методичні лекції. Для студентів 3 курсу було введено факультатив
“Технічні засоби навчання”. Зацікавлено працював зі студентами з свого
фаху. На високому професійному рівні читав лекції, проводив практичні і
лабораторні заняття з методики викладання фізики. Велику увагу приділяв
організації науково-дослідної роботи в інституті. Абсолютна більшість
викладачів займалась науково-дослідною роботою. Наукові пошуки самого
Віктора Івановича увінчались захистом кандидатської дисертації на тему
“Криволінійний та обертальний рух у курсі фізики середньої школи” в 1961
році. Через два роки отримав вчене звання доцента. Вчений написав і
надрукував понад десяток статей. У його науковому доробку було декілька
рецензій на методичні посібники. 14 праць написані у співавторстві. Згадана
наукова продукція була опублікована на сторінках збірника “Методика
викладання фізики, журналів “Радянська школа”, та “Фізика в школі”,
наукових записках Кам’янець-Подільського педінституту, окремими
виданнями у видавництві “Радянська школа” та Хмельницького обласного
інституту УКВ. Опублікував 37 наукових праць.
Велась активна наукова та громадська робота серед студентів. Успішно
діяли студентські будівельні загони, факультет громадських професій,
студентська лекторська група, колективи художньої самодіяльності.
Постійною турботою ректора було питання поліпшення побутових умов

студентів. В 1970 році у центральному навчальному корпусі стала до ладу
їдальня з великим залом. Через чотири роки вступив у дію новий гуртожиток.
Ректор неодноразово обирався депутатом міської та обласної рад
народних депутатів, кандидатом в члени обкому та членом міськкому партії,
парткому інституту. Був нагороджений орденом Трудового Червоного
Прапора, п’ятьма медалями, Почесними грамотами Міністерства освіти та
ЦК працівників профспілки освіти України, медаллю А.С.Макаренка,
значками “Відмінник народної освіти української РСР” та “Відмінник освіти
Узбецької РСР”. Був людиною великої вдачі. Цінував гумор. Був доброю ,
безкорисною і щирою людиною. Вів скромний і здоровий спосіб життя.
Заслуга ректора - були досягнення інституту в усіх ділянках роботи
свідчили про те що вуз став справжньою кузнею педагогічних кадрів.
В 1977 році за власним бажанням залишив посаду ректора і до 1983
року працював завідувачем кафедри технічних дисциплін, а після виходу на
пенсію – погодинником. Та і тоді жваво цікавився життям інституту,
сумлінно виконував громадські доручення. 11 жовтня 1989 року невтомного
працелюба не стало. Його поховано на центральній алеї міського кладовища.
Справу, якій Іван Вікторович чесно служив усе своє життя, гідно
продовжують його колишні колеги і учні.
Звичайно, без тих сходинок, на які впевненно підіймався наш вуз і в
попередні роки, він не зміг би набути статусу педагогічного, а в 2003 рокудержавного університету. Зростає династія педагогів Івахів, Іван Вікторович
та Марія Йосипівна виховали дочку Елеонору Іванівну, яка працює
завідувачкою кафедри педагогіки. Обіймає посаду проректора зять Віктор
Федорчук. Закінчила наш вуз і внучка Вікторія, стала кандидатом наук.
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