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ДО 60-річчя ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
ВІКТОРА ПЕТРОВИЧА КОЦУРА

19 жовтня 2019 р. виповнилося 
60 років від дня народження Вік-
тора Петровича Коцура — відо-
мого історика, фахівця в галузі 
іс   торії України та історії науки, 
техніки й освіти, доктора історич-
них наук (1999), професора (1999), 
Заслуженого працівника освіти 
Ук раїни (2001), академіка Націо-
нальної академії педагогічних на-
ук України (2010), ректо ра Пе-
реяслав-Хмель ниць ко го дер жав-
ного педагогічного університету 
імені Григорія Сковороди.

В.П. Коцур народився в с. Сакуниха Недригайлівського 
району Сумської області. Закінчив з відзнакою історичний фа-
культет Чернівецького університету (1982) та аспірантуру Київ-
ського університету (1987). Від 1987 р. працює у Переяслав-
Хмельницькому державному педагогічному університеті імені 
Григорія Сковороди: з 1993 — завідувач кафедри історії та куль-
тури України, у 1994—1998 — декан історичного факультету, 
з 1998 — ректор. 

Наукові дослідження вченого стосуються історичного ана-
лізу, історіографії та джерелознавства соціальних змін і полі-
тичних процесів в Україні 1920—30-х рр. та доби тоталітаризму, 
історії науки, техніки та освіти України ХХ—ХХІ ст. В.П. Коцур 
одним із перших розробив і запровадив методику контент-ана-
лізу та кореляційного аналізу газетної публіцистики 1921—
1925 рр., є автором понад 500 наукових та науково-публі цис-
тичних праць. Серед них індивідуальні та колективні моногра-
фії «Історичні дослідження: упереджені та об’єктивні оцінки 
(соціальні зміни і політичні процеси в Україні 1920—30-х рр.)» 
(1988), «Шлях на Голгофу. Від кошового Петра Калнишевсько-
го до СВУ» (1996), «Історія робітників України 1920—30-х ро-
ків: радянські міфи та історична правда» (1999), «Історіографія 
нової економічної політики в Українській СРР» (2002), «Від 
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Сули до Білого моря: шлях через три століття (До 200-річчя від дня смерті остан-
нього отамана Запорізь кої Січі П.І. Калнишевського)» (2004), «Інтелігенція в 
культурно-освітньому роз витку УСРР (1920-ті — початок 1930-х рр.): історіографія» 
(2004), «Історіографія історії України: курс лекцій» (1996),«Постаті Київщини» 
(2007), «Діячі науки та культури України: нариси життя та діяльності» (2007, 2010), 
«Історія державності України в дослідженнях української наукової еміграції (1920—
1945 рр.)» (2011), «Енциклопедичний словник символів України» (2015).

В.П. Коцур підготував 7 докторів та 31 кандидата історичних наук. З 2006 року 
в керованому ним університеті діє Спеціалізована вчена рада із захисту дисерта-
цій з історії науки і техніки. Вчений також веде значну роботу в галузі організації 
науки та освіти — є головою Ради ректорів вищих навчальних закладів Київської 
облас ті, членом колегії Департаменту освіти і науки Київської обласної державної 
адмі ністрації, експертної ради ДАК МОН України та Президії Національної ака-
демії педагогічних наук України, заступником голови Національної спілки крає-
знавців України. Віктор Петрович входить до редколегії низки наукових фахових 
видань Інституту історії НАН України, Національного педагогічного університету 
ім. М.П. Драгоманова; є головним редактором фахових наукових видань «Наукові 
записки з української історії», «Переяславський літопис», «Школа першого ступе-
ня: теорія і прак тика», «Гуманітарний вісник» та ін. Був депутатом Переяслав-
Хмельницької місь кої ради та Київської обласної ради.

За свою багатогранну діяльність В.П. Коцур відзначений державними та науко-
вими нагородами — подяками Президента України (1999, 2001), почесним званням 
«Заслужений працівник освіти України» (2001), орденами «За заслуги» ІІІ (2009) та 
ІІ (2019) ступенів, преміями ім. М. Грушевського НАН України (2007), ім. М. Сікор-
ського (2013) та Д. Яворницького (2014) Національної спілки краєзнавців Ук раїни, 
званням «Почесний краєзнавець України» (2013).

Віктору Петровичу притаманні цілеспрямованість, відповідальність, активна 
життєва позиція та відданість справі, постійне прагнення до нового та самовдоско-
налення, життєва мудрість, щирість і доброзичливість у спілкуванні.

Колектив Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки 
ім. Г.М. Доброва НАН України вітає Віктора Петровича Коцура із ювілеєм і бажає 
йому творчої наснаги, нових наукових відкриттів і учнів, здійснення задуманих ідей 
та родинного благополуччя.


