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У статті розглянута методика краєзнавчих досліджень у вишах 1-2 

рівнів акредитації на прикладі ВСП НАУ Слов’янського коледжу НАУ. 

Звертається увага на вивчення конкретних людських доль, буденного життя з 

його живими подробицями. 
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У наш час, коли Україна утверджується й ось більше двох десятиріч діє, як 

незалежна держава, поглиблюється і розширюється духовно-культурний 

потенціал як усієї країни, так і її регіонів, у суспільному житті посилюється 

роль історичної науки в осмисленні багатовікової минувшини, передусім, 

втрати державності, спроб її відновлення, тобто закономірностей і тенденцій 

внутрішнього розвитку в загально - українському і регіональному контекстах, 

та історичного краєзнавства – в розчищенні, відновленні, наповненості джерел 

національної пам’яті, відживленні, зміцненні та активізації національної 

свідомості на локально-регіональному рівні [1].  

Молодь – це майбутнє країни. ЇЇ фахове становлення і подальше 

працевлаштування на вітчизняному ринку неможливе без поваги і любові до 

Вітчизни. Останнім часом неухильно зростає роль краєзнавства в навчальній і 

позанавчальній роботі. Конкретні знання про свій край входять  до складу 

обов’язкових знань з історії Батьківщини, що відповідає вимогам державних 

стандартів. Важливою умовою розвитку краєзнавства, в першу чергу 

історичного, є сучасні соціально-політичні зміни. Цього року ми святкуємо 21-

рік своєї державності. Тому все актуальніше постає питання про наше минуле, 

минуле рідного краю, проблеми регіонального розвитку, відродження 

самобутності. 



Нині значно розширилися межі краєзнавства. Вивчаються різноманітні 

аспекти життя краю в їх єдності. Одним із ключових напрямів досліджень і 

навчальних занять стає вивчення конкретних людських доль, в першу чергу 

близьких людей – земляків і членів сім’ї, вивчення повсякденності – буденного 

життя з його живими подробицями. 

У Слов’янському коледжі Національного авіаційного університету 

краєзнавчі проблеми, що мають багатовекторну спрямованість, знаходяться в 

центрі уваги викладачів-істориків. На заняттях з історії України шляхом 

пошукової дослідницької діяльності творчих груп курсантів і студентів 

доповнюються матеріали курсу історії України новим місцевим матеріалом, 

пов’язаним із певними визначними датами, зокрема до 40. 45. 50-річчя 

утворення коледжу (2004, 2009, 2014 рр.), ювілеями відомих людей 

Слов’янщини. 

До творчої групи входить 5– 6 курсантів та студентів коледжу. Кожна 

група відповідає за певну ділянку роботи: записи спогадів, пошук відповідних 

матеріалів у бібліотеках, фотографування, виконання комп’ютерних робіт та 

інше. Вся ця робота проводиться заздалегідь щодо тієї чи іншої знаменної дати 

[2]. 

Так, у 2012 році у коледжі святкували такі ювілеї: 

- 75-річчя з дня народження викладача коледжу Володимира 

Володимировича Жукова; 

- 65-річчя з дня народження завідувача відділення   Юрія  

- Генріховича Сакевича. 

Завдяки пошуковій роботі творчих груп курсантів та студентів коледжу 

матеріали про цих видатних людей доповнюються новими відомостями, а саме: 

Володимир Володимирович Жуков 

Народився 5 вересня 1937 року в с. Ново-Полтавка Олександрівського  

району Сталінської області. 

1956 року закінчив школу і був призваний до лав Збройних Сил. Потім 

поступив до Харківського політехнічного інституту, який закінчив у 1965 році. 



У 1965 році пішов на роботу до Ново-Краматорського машинобудівного 

заводу, на якому спочатку працював  у центральній заводській лабораторії, а 

потім до 1967 року – у конструкторському бюро. 

1967 року Володимир Володимирович перейшов працювати викладачем до 

Слов’янського авіатехнічного училища цивільної авіації на спеціальність 

«Технічна експлуатація засобів світлотехнічного забезпечення польотів і 

електрообладнання аеропортів». У 1968 р. був призначений головою циклової 

комісії «Електричного та світлового обладнання аеропортів», а 1980 р. – 

завідуючим відділення «Електросвітло-технічного забезпечення польотів». 

З 1983 по 1984 рік був у закордонному відрядженні, де брав участь у 

монтажі, а потім в експлуатації електросвітло-технічного забезпечення 

обладнання за II категорією ІКАО в міжнародному аеропорту Аден (Народно-

демократична республіка Йємен).  

У 1975 р. написав перший, а в 1991 році – другий підручник з дисципліни 

«Електричне та світлове обладнання аеропортів», якими і сьогодні 

користуються курсанти та студенти не тільки нашого коледжу, але й інших 

навчальних закладів. 

За період роботи у коледжі Жуков В. В. був нагороджений нагрудним 

знаком «Відмінник Аерофлоту», медаллю «Ветеран праці» та багато 

чисельними грамотами. 

1999 року Володимир Володимирович вийшов на пенсію, до 2011 року 

працював на посаді завідуючого відділенням, а в подальшому –викладачем[3]. 

Юрій Генріхович Сакевич 

Народився 3 червня 1947 року у селі Верховня Руженського району 

Житомирської області. 1965 року закінчив середню школу й поступив на 

навчання до Слов’янського авіаційно-технічного училища цивільної авіації, яке 

успішно закінчив у 1967 році.  

У 1967 р. був направлений на роботу до авіаційно-технічної бази 

Запорізького авіапідприємства, де відпрацював необхідні три роки. 



Отримав повну вищу освіту у Київському інституті інженерів цивільної 

авіації у 1975 році. Крім цього. у 1980 році закінчив командний факультет 

академії цивільної авіації за фахом «організатор виробництва цивільної авіації» 

З 1971 р. перейшов працювати до рідного училища, де займав різні посади: 

майстра виробничого навчання, викладача, помічника начальника коледжу з 

роботи з іноземними студентами, заступника начальника коледжу з виховної 

роботи.  

З вересня 1991 року Юрій Генріхович був призначений завідуючим 

відділенням автомобільних спеціальностей, яке очолює і тепер. 

З 1989 до 1991 року знаходився у закордонному відрядженні в аеропорту 

республіки Уганда, де займався технічним обслуговуванням авіаційного 

транспорту та проводив відповідні заняття з місцевими авіаційними фахівцями. 

За свою старанну працю Сакевич Ю. Г. неодноразово отримував 

заохочення та нагороди керівництва коледжу, Національного авіаційного 

університету, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 

нагороджений знаками «Відмінник освіти», «А. Макаренко». 

Курсанти та студенти коледжу досліджують долі й викладачів, яких уже 

немає серед живих. Такою легендарною особистістю є Мальована Таїсія 

Іванівна. 

Жінка – пілот, жінка – інструктор, жінка – командир екіпажу. Таке 

незвичне співставлення слів, навіть у наш сучасний вік. І все  це стосується   

викладача відокремленого структурного підрозділу Слов’янський коледж 

Національного авіаційного університету Мальованої Таїсії Іванівни.  

Проста сільська дівчина мріяла про літаки, про високе ясне небо. Цьому 

причиною – аеродром, який знаходився зразу за селом, де вона жила. У роки 

Великої Вітчизняної війни з нього було зроблено сотні тисяч бойових вильотів. 

Саме тоді, у  трьохрічному віці, й визначилася її доля. Цю зовсім не дівчачу 

мрію, Таїсія Іванівна бережно пронесла через дитинство та юність. 



У 1957 році вона вступила до Кіровоградського аероклубу. Навчання 

відбувалося ввечері, а в день – робота у конструкторському бюро креслярем. На 

сон залишалося усього декілька годин. 

1959 року Таїсію Іванівну, як кращого пілота аероклубу, направляють до 

центральної об’єднаної льотно-технічної школи міста Саранська для 

подальшого продовження навчання. Дівчина була настільки здібна, що уже 

1961 року представляла Україну на повітряному параді у Москві, присвяченому 

дню повітряного флоту. Тоді над аеродромом пролетіла група вертольотів. Під 

кожним із них були прикріплені площадки, на яких дівчата тримали розгорнуті 

прапори союзних республік, серед яких була й Таїсія Іванівна.  Після параду 

був урочистий прийом усіх учасників у Кремлі, під час якого відбулася зустріч 

з  першим космонавтом Юрієм Гагаріним а також нагородження почесними 

відзнаками, якими особисто нагороджував Микита Сергійович Хрущов. У 

майбутньому їй судилося стати однією із трьох жінок-пілотів усього 

Радянського Союзу. 

1967 року Мальована Т. І. закінчила школу вищої льотної підготовки 

цивільної авіації у місті Кіровограді, звідки отримала путівку в життя, як 

льотчика-інструктора та направлення на роботу до Краснокутського  льотного 

училища цивільної авіації. Вона літала на літаках ЯК -18 А, АН -2 та інших. 

Під час своєї роботи в училищі Таїсія Іванівна навчила літати багатьох 

курсантів, надала їм можливість відчути почуття першого самостійного 

польоту, яке залишається в пам’яті кожного льотчика на все життя й згадується, 

як найближче. 

Не залишилася ця жінка осторонь і від роботи в Аерофлоті. Свою 

подальшу кар’єру вона продовжила в Шар’їнській окремій авіаційній 

ескадрильї Костромського управління вже в якості командира екіпажу. В цей 

час Таїсія Іванівна поєднує роботу із заочним навчанням у Горлівському 

інституті іноземних мов.  

У 1973 році із Шар’ї вона була переведена до авіазагону міста Донецька, де 

працювала на місцевих повітряних лініях Донбасу та ще й була позаштатним 



пілотом-інструктором. Проводила відповідну інструкторську роботу з  

майбутніми командирами літаків.  

У житті льотчиків бувають й нестандартні ситуації, коли від миттєвого 

прийняття єдиного вірного рішення залежить все. Таке випробування випало і 

на долю Таїсії Іванівни, коли у польоті відмовив двигун. Відважна жінка 

проявила мужність й свою майстерність і змогла посадити літак навіть не 

зачепивши його. Як вияснилося пізніше, двигун мав ще заводський брак.  

1977 року закінчилася льотна кар’єра Мальованої Т. І., але жити без авіації 

вона не змогла. Таїсія Іванівна була прийнята на роботу до Слов’янського 

авіаційно-технічного училища цивільної авіації на посаду викладача відділення 

«Технічної експлуатації літаків та двигунів». 

1993 року у коледжі почала викладатися нова дисципліна «Іноземна мова 

(за професійним спрямуванням)», яку запропонували читати Таїсії Іванівні.  

1997 року Мальована Т. І. стала почесним пенсіонером коледжу. 

Вона нагороджена медалями «За трудовую доблесть», «За безаварийный 

налет часов» та інші. 

На жаль, у червні 2009 року така легендарна людина пішла вже з життя, 

але залишились теплі спогади в серцях близьких людей, а також співробітників, 

яким пощастило з нею не тільки працювати, а й просто спілкуватися. І зайвий 

раз переконуєшся: пілоти не помирають, вони повертаються в небо, додому, 

залишаючи по собі на Землі слід незабутніх, добрих справ.  

Як льотчик-інструктор, викладач, Таїсія Іванівна жива й у серцях багатьох 

поколінь пілотів і випускників ВСП НАУ Слов’янський коледж НАУ.  Її 

гуманну справу продовжують діти. Мальований Андрій Юрійович закінчив 

Актюбінське вище льотне училище. З 1985 року працює льотчиком у місті 

Архангельськ Російської федерації, нині – пілот BOEING №737, виконує рейси, 

як на території Росії, так і за кордон. Мальована Світлана Юріївна – з 1994 року 

викладач іноземної мови за професійним спрямуванням ВСП НАУ СК НАУ. 

Таким чином, краєзнавство, сприяє вирішенню завдань соціальної 

адаптації курсантів та студентів коледжу, формуванню у них готовності жити і 



працювати в своєму місті, регіоні, брати участь у їх розвитку, соціально-

економічному і культурному оновленні.  

Вважаємо, що краєзнавчий матеріал виховує у студентів почуття 

патріотизму, повагу до старших, національну гідність. 

Досліджена тема є перспективною і потребує  подальших розвідок.   
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