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СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ В. Д. КОВАЛЕНКА 

Колектив історичного факультету Ужго-
родського національного університету з глибо-
ким сумом сповіщає, що 28 грудня 2012 року 
помер колега, педагог вищої школи і громадсь-
кий діяч Володимир Данилович Коваленко. 
Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким 
покійного. 

Він народився 19 червня 1936 року в місті 
Старобільськ Ворошиловградської (тепер Луган-
ська) області. У 1947 році родина переїхала на 
Закарпаття. Тут Володимир закінчив Ужгородсь-
ку СШ № 3 (1954). Звідси був призваний на стро-
кову службу до лав Радянської армії (1955 – 
1958). А у 1964 році став випускником історич-
ного факультету Ужгородського університету. 

Трудову діяльність розпочав на посаді за-
відувача клубу с. Оноківці (1954 – 1955). Закін-

чивши університет, працював інструктором (1963 
– 1965) та завідувачем відділу спочатку Закар-
патського обкому ЛКСМУ (1965 – 1967), згодом 
Ужгородського міськкому Компартії України 
(1967 – 1974). У жовтні 1974 року перейшов на 
роботу в Ужгородський університет. Був началь-
ником навчальної частини (1974 – 1986), стар-
шим викладачем кафедри історії СРСР (1986 – 
1992) та кафедри історії України (1992 – 2008). 
Шість років (1990 – 1996) виконував обов’язки 
заступника декана історичного факультету. 

В.Д. Коваленко вирізнявся великою пра-
целюбністю, сумлінністю, принциповістю, відпо-
відальністю. Так, будучи начальником навчаль-
ної частини вишу, добре знав нормативно-
правову базу вищої школи, навчальні плани і 
програми, тісно співпрацював з керівництвом 
факультетів, надавав методичну допомогу про-
фесорсько-викладацькому складу університету. 

Студентам викладав нормативні курси «Іс-
торія СРСР», «Історія України», «Методика ви-
кладання історії в школі», а також спецкурси: 
«Перемога соціалістичної революції в Болгарії» і 
«Радянсько-болгарські зв’язки». Він досконало 
знав фактичний матеріал, особливості навчально-
виховного процесу у вищій школі, вікову психо-
логію студентів. Був викладачем демократичного 
типу. Особливо багато зробив в плані організації 
і проведення педагогічної практики студентів 
історичного факультету. 

Колега завжди мав широке коло громадсь-
ких обов’язків. Так, він був членом правління 
обласної організації республіканського Товарис-
тва охорони пам’яток історії та культури, секре-
тарем університетської первинної організації то-
вариства «Знання», академнаставником. А ще з 
2007 року очолював Ужгородську міську раду 
ветеранів війни, збройних сил і праці. До громад-
ських доручень ставився дуже відповідально, 
завжди чітко планував свою роботи і неодмінно 
досягав поставленої мети. 

Світла пам’ять про Володимира Данило-
вича Коваленка, прекрасну людину і чудового 
фахівця, назавжди збережеться у наших серцях. 
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