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ПАМ’ЯТІ ДОЦЕНТА В.І. ОЛАГА 

Колектив історичного факультету Ужго-
родського національного університету з глибо-
ким сумом повідомляє, що 15 травня 2012 року, 
після тривалої хвороби помер відомий вітчизня-
ний вчений, кандидат історичних наук, доцент 
Василь Іванович Олаг. Висловлюємо щирі спів-
чуття родині та близьким покійного. 

Василь Олаг народився 15 січня 1932 року 
в селі Сасово, що на Виноградівщині, в селянсь-

кій родині. Навчався у місцевій початковій шко-
лі, Королівській «горожанці» (згодом семирічці) 
та Ужгородській СШ №1 ім. Тараса Шевченка. 
По закінченню останньої у 1949 р. став студен-
том історичного факультету Ужгородського 
державного (тепер національний) університету. 
Одержавши у 1954 році диплом про вищу освіту, 
розпочав свою трудову біографію на посаді вчи-
теля історії Вишківської СШ. Згодом трудився 
коректором Закарпатської обласної друкарні 
(1957 – 1960), вчителем Ужгородської середньої 
школи робітничої молоді № 3 (1960 – 1961), на-
вчався в аспірантурі Інституту історії АН СРСР 
(м. Москва) (1961 – 1964). У 1965 – 1993 роках 
працював в Ужгородському університеті, де 
пройшов шлях від викладача до доцента кафедри 
нової і новітньої історії. Захистив дисертацію, 
йому було присвоєно вчене звання доцента. В 
останній період був доцентом кафедри міжнаро-
дних відносин та країнознавства Закарпатської 
філії Київського славістичного університету. 

Наукова спадщина В.І. Олага вирізняється 
не кількісними, а якісними показниками. Навча-
ючись в аспірантурі, він під керівництвом відо-
мого вченого, професора Р.А. Авербух почав 
досліджувати політичну історію Угорщини на 
початку 20-х рр. ХХ ст. Багато працював у зару-
біжних та радянських архівах, опрацював опуб-
ліковані документи та наукову літературу. Усе це 
дозволило досліднику глибоко і комплексно ви-
вчити обрану тему. Результати наукових пошуків 
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він апробував, беручи участь у роботі наукових 
конференцій. Логічним наслідком роботи у зга-
даному напрямку став успішний захист у червні 
1966 року кандидатської дисертації «Боротьба 
класів і партій в Угорщині в 1919 – 1923 рр.» 
Вона одержала схвальні відгуки відомих вчених-
гунгарологів.  

Історик досліджував також угорську рево-
люцію 1848 – 1849 років. Займався він і пробле-
мами краєзнавства. Зокрема, у виданні «Історія 
міст і сіл Української РСР: Закарпатська об-
ласть» (Київ, 1982) був опублікований його істо-
ричний нарис про Вари. Підкреслимо, що усі 
публікації колеги вирізняються високою науко-
вістю, логічністю викладу матеріалу, аргументо-
ваністю висновків та узагальнень. 

Доцент В.І.Олаг був чудовим педагогом і 
методистом. Він на високому фаховому рівні 
викладав студентам-історикам нормативний курс 
«Новітня історія країн Європи і Америки», а та-

кож спецкурси: «Міжнародні відносини після 
Другої світової війни», «Новітня історія Угор-
щини», «Актуальні питання історіографії Другої 
світової війни». А для студентів факультету ро-
мано-германської філології читав курс «Сучасне 
становище і економіка НДР, ФРН, Франції і Ве-
ликобританії». Він чудово знав фактичний мате-
ріал своїх дисциплін, був блискучим лектором. 
Завжди заохочував пізнавальну активність сту-
дентів, ставився до них з повагою. Був автором 
низки навчально-методичних праць. 

Брав активну участь у громадській роботі. 
Зокрема був лектором обласної організації Все-
українського товариства «Знання», членом про-
фбюро факультету, добросовісно виконував 
обов’язки академнаставника студенстських груп. 
До роботи підходив сумлінно і відповідально. 

Світла пам'ять про доцента Василя Івано-
вича Олага, прекрасну людину і чудового фахів-
ця, назавжди збережеться у наших серцях. 
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