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завідувача кафедри математики та методики її навчання Криворізького 

державного педагогічного університету, заслуженого працівника освіти 
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Ріг, 2019. – 145 с. (Серія «Вчені-ювіляри Криворізького педагогічного». Вип. 6).  

Покажчик присвячено Володимиру Вікторовичу Корольському – 
кандидату технічних наук, професору, завідувачу кафедри математики та 

методики її навчання КДПУ, авторитетному українському вченому в галузі 

математичного моделювання й обчислювальних методів. 

У покажчику репрезентовано бібліографію праць В. В. Корольського 

за 1970–2018 рр. Представлено монографії, науково-методичні та навчально-

методичні посібники, публікації в збірниках наукових праць і матеріалах 

наукових конференцій та статті у фахових вітчизняних і зарубіжних виданнях. 

У покажчику також подано матеріали про науково-педагогічну діяльність 

професора В. В. Корольського. 

Покажчик адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, 

аспірантам, студентам. 
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 ВІД УПОРЯДНИКІВ  

 

Шостий випуск серії біобібліографічних покажчиків «Вчені-ювіляри 

Криворізького педагогічного» присвячено Володимиру Вікторовичу 

Корольському – кандидату технічних наук, професору, завідувачу кафедри 

математики та методики її навчання Криворізького державного педагогічного 

університету. 

У царині української математичної науки професор В. В. Корольський 

визнаний науковою спільнотою вчений. Володимир Вікторович Корольський – 

фахівець з проблем дослідження математичного моделювання вентиляційних 

систем шахт і рудників, методів наближеного обчислення трансцендентних 

функцій, методів геометричної інтерпретації числових рядів, методів організації 

самостійної роботи студентів під час вивчення математичних дисциплін. 

 Ювіляр – автор монографій, підручників, науково-методичних 

і навчально-методичних посібників, наукових статей у фахових вітчизняних та 

зарубіжних виданнях; член редколегії авторитетних наукових видань; активний 

учасник міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій 

і семінарів з актуальних проблем фундаментальних і прикладних наук. 

Майже 50 років науково-дослідницької й викладацької діяльності на 

посадах асистента, старшого викладача, доцента, декана, завідувача кафедри, 

професора Криворізького державного педагогічного університету авторитетно 

й відповідально передає глибокі фахові знання, науково-практичний досвід 

молодому поколінню майбутніх учителів математики, фізики, інформатики, 

технології. 

Серед дисциплін, що викладає професор В. В. Корольський, – вища 

математика, математичний аналіз, фінансова математика. З усіх дисциплін 

розроблено методичні комплекси та робочі програми, що містять тексти лекцій, 

методичні рекомендації, питання до контрольних робіт, екзаменаційні та залікові 

матеріали.  

Професор В. В. Корольський проводить лекційні й практичні заняття, 

здійснює керівництво кваліфікаційними й магістерськими роботами. 

На всіх посадах яскраво проявилися найкращі професійні та управлінські 

якості Володимира Вікторовича Корольського.  

В. В. Корольський є взірцем ученого-дослідника, невтомного трудівника 

на освітянській ниві, дивовижно глибокої інтелектуальної особистості, для якого 

головне – науково-творче самопізнання, самозростання, самовдосконалення.  

У структурі біобібліографічного покажчика 6 розділів: 
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Розділ 1 «Вітальне слово до ювілею В. В. Корольського» містить 

привітання представників наукової спільноти України, колег і учнів ювіляра 

(авторський текст збережено). Подано інтерв’ю з ювіляром, проведене 

Тетяною Крамаренко – доцентом кафедри математики та методики її навчання. 

У розділі 2 «Сторінки біографії» подано біографічну довідку про 

життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність В. В. Корольського; 

представлено автобіографічний нарис, написаний ювіляром. 

Розділ 3 «Праці В. В. Корольського» має підрозділи: 

3.1. Дисертація та автореферат дисертації. 3.2. Монографії та наукові 

видання. Депоновані роботи. 3.3. Науково-методичні та навчально-методичні 

посібники. 3.4. Статті в збірниках наукових праць. 3.5. Публікації в матеріалах 

наукових конференцій і семінарів. 3.6. Статті в періодичних виданнях.  

3.7. Наукове редагування. 3.8. Наукове рецензування. Матеріали всередині 

підрозділів згруповано та розміщено за прямою хронологією з виділенням років 

видання. У межах року – за алфавітом назв праць. 

У Розділі 4 «Керівництво магістерськими роботами» представлено 

перелік кваліфікаційних робіт на здобуття ступеня вищої освіти «магістр»  

(за прямою хронологією з виділенням років захисту робіт). 

Розділ 5 – «Відгуки на автореферати дисертацій», надані професором 

В. В. Корольським здобувачам наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спец. 13.00.02, 13.00.04. Перелік авторефератів дисертацій згруповано за 

прямою хронологією з виділенням років оприлюднення. 

У розділі 6 подано «Матеріали про науково-педагогічну діяльність 

В. В. Корольського». Публікації розміщено у зворотній хронології, а в межах 

року – за алфавітом прізвищ і назв праць. 

У розділі 7 «Фотомиттєвості життя ювіляра» представлено світлини 

різних років, у тому числі з особистих архівів ювіляра та його колег. 

Допоміжний апарат біобібліографічного покажчика: 

– іменний покажчик, у якому наведено прізвища авторів, співавторів, 

упорядників, редакторів та інших осіб, відомості про яких є в бібліографічних 

записах; 

– стаття «Від упорядників»; 

– схема групування (зміст). 

Джерела відбору документів для біобібліографічного покажчика – фонди, 

каталоги й картотеки бібліотеки Криворізького державного педагогічного 

університету. Бібліографічним описам передують шифри, за якими можна 

замовити літературу на абонементах і читальних залах бібліотеки КДПУ. Окремі 

праці й статті в наукових фахових виданнях містять активні посилання на 

електронні ресурси відкритого доступу. Астериском (*) позначено видання, які 
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вдалося знайти (звіти про науково-дослідну роботу кафедри математики та 

методики її навчання, особистий архів професора В. В. Корольського), але вони 

відсутні у фонді бібліотеки КДПУ. 

Хронологічні рамки відбору документів: 1970 – 2019 рр. 

Покажчик містить 235 бібліографічних записів українською та російською 

мовами й має наскрізну нумерацію. 

Бібліографічний опис здійснено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система 

стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний 

запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та ДСТУ 

ГОСТ 7.80:2007 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої 

справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила 

складання», ДСТУ 3582:2013).  

Електронна версія покажчика розміщена на веб-сторінці бібліотеки сайту 

Криворізького державного педагогічного університету в розділі 

«Бібліографічні покажчики»: 

https://kdpu.edu.ua/biblioteka/resursy/bibliohrafichna-produktsiia/bibliohrafichni-

pokazhchyky/1098-biobibliohrafichni-pokazhchyky.html  

та електронному архіві (репозитарії) КДПУ в розділі «Бібліографічна 

продукція»: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/84 

Покажчик адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, 

аспірантам, студентам з метою популяризації наукового й навчально-

методичного доробку професора В. В. Корольського.  
 

https://kdpu.edu.ua/biblioteka/resursy/bibliohrafichna-produktsiia/bibliohrafichni-pokazhchyky/1098-biobibliohrafichni-pokazhchyky.html
https://kdpu.edu.ua/biblioteka/resursy/bibliohrafichna-produktsiia/bibliohrafichni-pokazhchyky/1098-biobibliohrafichni-pokazhchyky.html
https://kdpu.edu.ua/biblioteka/resursy/bibliohrafichna-produktsiia/bibliohrafichni-pokazhchyky/1098-biobibliohrafichni-pokazhchyky.html
https://kdpu.edu.ua/biblioteka/resursy/bibliohrafichna-produktsiia/bibliohrafichni-pokazhchyky/1098-biobibliohrafichni-pokazhchyky.html
http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/84
http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/84
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РОЗДІЛ 1 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ДО ЮВІЛЕЮ 

В. В. КОРОЛЬСЬКОГО 

 

Високодостойний Володимире Вікторовичу! 

Від імені колективу працівників і студентів, профспілкової та 

ветеранської організацій маємо честь привітати Вас із досягненням іще однієї 

важливої віхи на життєвому шляху.  

За 50 років у Кривому Розі та 43 роки в нашому вищому навчальному 
закладі Ви змінили форму світосприйняття кількох поколінь студентів 
Криворізького державного педагогічного університету, власним прикладом 
надихаючи юнаків і дівчат опановувати педагогічну професію, а згодом (як і Ви) 
ставати Вчителем для інших.  

Про Ваше володіння інструментарієм вищої математики студенти 
складають легенди. Про щире ставлення, об’єктивну суворість та непересічну 
увагу до своїх проблем з боку декана випускники факультету загальнотехнічних 
дисциплін та фізико-математичного факультету пам’ятають усе життя. Бо 
їхнім деканом були Ви. Потрапити на дружнє професійне спілкування з Вами 
мріють учителі математики криворізьких шкіл.  

Перерахування знаків формального та  неформального визнання Ваших 
заслуг могло би зайняти кілька сторінок тексту. Тому скажемо коротко: люди 
пишаються, що Ви є в їхньому житті як колега, наставник, порадник, приклад 
служіння справі життя.  

Ритм буття прискорюється. Але це лише спонукає Вас опановувати нові 
горизонти професії, здобувати цінний життєвий досвід, яким щиро ділитеся із 
колом однодумців і послідовників.  

Володимире Вікторовичу! Не зупиняйтеся! І надалі будьте творцем 
вчителя нового покоління, що вже приносить суспільні дивіденди. Не змінюйте 
вектор і траєкторію заради розвитку математичної освіти на Криворіжжі. 
Діліться мудрістю, а Вам роки нехай дарують радість від усвідомлення вже 
зробленого та бажання творити далі. Здоров’я Вам і шани людської на 
прийдешні роки.  

                             З повагою – 
Ректор КДПУ                                    Я. В. Шрамко 
Голова профкому                                  Л. В. Бурман 
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Шановний Володимире Вікторовичу! 

Щиро вітаємо з Ювілеєм! 

Вам притаманні надзвичайна цілеспрямованість, принциповість 

і толерантність, бездоганне знання справи та висока професійна майстерність. 

Ваш досвід та практичні знання, збагачені плідною науковою і громадською 

діяльністю, здобули Вам авторитет та повагу колег нашої кафедри.  

За роки невтомної роботи в Криворізькому державному педагогічному 

університеті Вами дуже багато зроблено для розбудови й процвітання нашого 

закладу вищої освіти. І маєте всі підстави, щоб цим пишатися й відчувати від 

того задоволення.  

Щиро бажаємо Вам, Володимире Вікторовичу, міцного здоров’я та 

життєвої наснаги, професійних успіхів і особистих творчих досягнень, щастя, 

злагоди, добробуту. Хай у подальшому житті у всіх великих і малих справах 

завжди будуть Вам надійною опорою вірні друзі й колеги, рідні та близькі. 

Ваші колеги – кафедра математики та методики її навчання КДПУ 

 

 

 

 

 

 

 Професорсько-викладацький склад кафедри математики  

та методики її навчання (листопад, 2018 р.) 

1-й ряд (зліва направо): Польгун Катерина В’ячеславівна – канд. пед. наук, асистент; 

Віхрова Олена Вікторівна – канд. пед. наук, доцент, декан фізико-математичного факультету; 

Корольський Володимир Вікторович – канд. техн. наук, професор, завідувач кафедри; 

Черних Лариса Олександрівна – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри; Армаш Тетяна 

Сергіївна – канд. пед. наук, старший викладач; 

2-й ряд (зліва направо): Шиперко Світлана Геннадіївна – старший викладач; Величко 

Оксана Іванівна – старший лаборант; Лов’янова Ірина Василівна – доктор пед. наук, доцент, 

доцент кафедри; Бобилєв Дмитро Євгенович – канд. пед. наук, старший викладач; Білоусова 

Галина Миколаївна – старший викладач; Крамаренко Тетяна Григорівна – канд. пед. наук, 

доцент, доцент кафедри; Дереза Ірина Сергіївна – канд. пед. наук, старший викладач. 
  

https://kdpu.edu.ua/matematyky-ta-metodyky-ii-navchannia/zahalna-informatsiia/vykladachi-kafedry/5612-polhun-kateryna-viacheslavivna.html
https://kdpu.edu.ua/matematyky-ta-metodyky-ii-navchannia/zahalna-informatsiia/vykladachi-kafedry/5612-polhun-kateryna-viacheslavivna.html
https://kdpu.edu.ua/matematyky-ta-metodyky-ii-navchannia/zahalna-informatsiia/vykladachi-kafedry/144-vikhrova-olena-viktorivna.html
https://kdpu.edu.ua/matematyky-ta-metodyky-ii-navchannia/zahalna-informatsiia/vykladachi-kafedry/144-vikhrova-olena-viktorivna.html
https://kdpu.edu.ua/matematyky-ta-metodyky-ii-navchannia/zahalna-informatsiia/vykladachi-kafedry/136-korolskyi-volodymyr-viktorovych.html
https://kdpu.edu.ua/matematyky-ta-metodyky-ii-navchannia/zahalna-informatsiia/vykladachi-kafedry/136-korolskyi-volodymyr-viktorovych.html
https://kdpu.edu.ua/matematyky-ta-metodyky-ii-navchannia/zahalna-informatsiia/vykladachi-kafedry/151-chernykh-larysa-oleksandrivna.html
https://kdpu.edu.ua/matematyky-ta-metodyky-ii-navchannia/zahalna-informatsiia/vykladachi-kafedry/151-chernykh-larysa-oleksandrivna.html
https://kdpu.edu.ua/matematyky-ta-metodyky-ii-navchannia/zahalna-informatsiia/vykladachi-kafedry/141-armash-tetiana-serhiivna.html
https://kdpu.edu.ua/matematyky-ta-metodyky-ii-navchannia/zahalna-informatsiia/vykladachi-kafedry/141-armash-tetiana-serhiivna.html
https://kdpu.edu.ua/matematyky-ta-metodyky-ii-navchannia/zahalna-informatsiia/vykladachi-kafedry/141-armash-tetiana-serhiivna.html
https://kdpu.edu.ua/matematyky-ta-metodyky-ii-navchannia/zahalna-informatsiia/vykladachi-kafedry/141-armash-tetiana-serhiivna.html
https://kdpu.edu.ua/matematyky-ta-metodyky-ii-navchannia/zahalna-informatsiia/vykladachi-kafedry/152-shyperko-svitlana-hennadiivna.html
https://kdpu.edu.ua/matematyky-ta-metodyky-ii-navchannia/zahalna-informatsiia/vykladachi-kafedry/152-shyperko-svitlana-hennadiivna.html
https://kdpu.edu.ua/matematyky-ta-metodyky-ii-navchannia/kontakty/142-velychko-oksana-ivanivna.html
https://kdpu.edu.ua/matematyky-ta-metodyky-ii-navchannia/kontakty/142-velychko-oksana-ivanivna.html
https://kdpu.edu.ua/matematyky-ta-metodyky-ii-navchannia/kontakty/142-velychko-oksana-ivanivna.html
https://kdpu.edu.ua/matematyky-ta-metodyky-ii-navchannia/kontakty/142-velychko-oksana-ivanivna.html
https://kdpu.edu.ua/matematyky-ta-metodyky-ii-navchannia/zahalna-informatsiia/vykladachi-kafedry/148-lovianova-iryna-vasylivna.html
https://kdpu.edu.ua/matematyky-ta-metodyky-ii-navchannia/zahalna-informatsiia/vykladachi-kafedry/148-lovianova-iryna-vasylivna.html
https://kdpu.edu.ua/matematyky-ta-metodyky-ii-navchannia/zahalna-informatsiia/vykladachi-kafedry/140-bobyliev-dmytro-yevhenovych.html
https://kdpu.edu.ua/matematyky-ta-metodyky-ii-navchannia/zahalna-informatsiia/vykladachi-kafedry/140-bobyliev-dmytro-yevhenovych.html
https://kdpu.edu.ua/matematyky-ta-metodyky-ii-navchannia/zahalna-informatsiia/vykladachi-kafedry/147-kramarenko-tetiana-hryhorivna.html
https://kdpu.edu.ua/matematyky-ta-metodyky-ii-navchannia/zahalna-informatsiia/vykladachi-kafedry/147-kramarenko-tetiana-hryhorivna.html
https://kdpu.edu.ua/matematyky-ta-metodyky-ii-navchannia/zahalna-informatsiia/vykladachi-kafedry/145-dereza-iryna-serhiivna.html
https://kdpu.edu.ua/matematyky-ta-metodyky-ii-navchannia/zahalna-informatsiia/vykladachi-kafedry/145-dereza-iryna-serhiivna.html
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Володимире Вікторовичу 

шановний! 

Сьогодні з Ювілеєм Вас  

Поздоровляєм щиро  

У цей весняний добрий час. 

 

Педагогічний інститут  

Привабив Вас у сімдесятих. 

І понад сорок років Ви вже тут  

Роботі віддані завзято. 

 

Ви матаналіз для душі 

Обрали, як приворожили. 

Напевне, Лейбніц і Коші 

Для цього ґрунт міцний створили. 

 

Науку з гарним навчанням  

В роботі об'єднать змогли, 

Тому й професора звання  

Ви своєчасно здобули. 

 

В минулому Ви  досить вдало 

На ЗТД були деканом. 

Хороших справ тоді чимало  

За діючим зробили планом. 

 

Одним із кращих факультетів 

Був в інституті він тоді. 

Любов до праці у студентів 

Привити мав він на меті... 

 

Перші місця вони тримали: 

За збір в радгоспах врожаїв  

І за концерти, що давали . 

Під час святкових вечорів. 

Запам'яталися чудові, 

Для тих, хто чув, як віщі сни, 

На пилорамовій основі  

Пісні «Студентської весни»... 

 

В столицю гарні експонати  

Возили на ВДНГа. 

Прийшлось і нагороди взяти:  

Фортуна в Вас була така. 

 

Окрім роботи в деканаті,  

Доручення важливе мали: 

У Всесоюзній тоді раді  

Навчальні плани розробляли. 

 

В заочний відділ Ви уміло, 

Коли проректором були, 

Вкладали 10 років сили, 

Пошану гарну здобули. 

 

Вагомий внесок Ваш і славний,  

У виховання й навчання, 

Дав нагороди Вам державні  

І ще почесне дав звання. 

 

З нас кожен гордістю проник, 

Що на фізматі Ви єдиний  

Заслужений працівник  

Освіти України. 

 

Сьогодні тепло Вас вітаємо  

Із Ювілеєм у житті. 

Здоров'я й щастя Вам бажаємо,  

Сил і наснаги в майбутті. 

 
Привітання професора В. В. Корольського з 70-річним ювілеєм, підготовлене 

доцентом кафедри математики та методики її навчання  

Петром Івановичем Ульшиним (2014 р.) 
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 На пошану ювіляру  
 

Навчати чогось нового завжди важко. А навчати майбутніх учителів! Та ще 

навчати математики! Що може бути важче й відповідальніше? Але є людина, яка 

все своє життя це робить. І робить блискуче.  

Вельмишановний Володимире Вікторовичу, Ви завжди демонстрували 

високий рівень викладання фундаментальних розділів математики з умінням 

доступно й зрозуміло донести знання до студентів, поєднуючи строгість викладу 

матеріалу з доброзичливим ставленням до майбутніх фахівців. Гарний педагог, 

талановитий математик, Ви володієте особливими якостями керівника, здатні 

згуртувати колег та студентів спільною ідеєю. Ваші доручення виконуються не 

тому, що Вас бояться, а тому, що не хочуть Вас підвести. 

Шановний Володимире Вікторовичу, не одне покоління освітян 

Дніпропетровщини, України та світу завдячують Вам своїм високим 

професіоналізмом, любов’ю до професії, ґрунтовними знаннями. Сьогодні 

колектив та студенти фізико-математичного факультету Криворізького 

державного педагогічного університету щиро вітають Вас зі славним ювілеєм! 

Дозвольте побажати Вам, педагогу, творчій особистості, талановитому 

керівникові, міцного здоров’я, щастя, людської шани і вдячності! 

З повагою деканат фізико-математичного факультету 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шановного Володимира Вікторовича з днем народження! 

Сімдесят п’ять – це ціле життя. Не багато і не мало, але прожиті вони з гідністю 

й користю.  Це вік пошани й слави, є за плечима життєва мудрість, є натхнення для нових 

відкриттів. Виховання молоді стало провідною справою Вашого життя, орієнтиром, що 

визначає особистісне зростання та професійне змужніння. Ви зберегли людяність і почуття 

поваги до особистості, оптимізму й щирої віри у верховенство моралі. 

 З нагоди славного ювілею найщиріші вітання Вам, людині широких поглядів 

і конструктивних рішень висловлюють викладачі кафедри педагогіки. Ми бажаємо, щоб 

Ви пройшли ще стільки ж дивовижних і незвіданих стежин, щоб для Вас вік мудрості був 

віком міцного здоров’я, бадьорості, радості, благополуччя, поваги від колег і знайомих та 

безмірної любові близьких і рідних людей! 

З повагою – кафедра педагогіки 
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Шановний Володимире Вікторовичу! 
 

Щиро вітаємо Вас з Ювілеєм! 

 

Ваша мудрість, порядність, толерантність, відкритість та допитливість уже кілька 

десятків років освітлюють життя нашого університету, факультету та нашої кафедри. 

З Вами ми пройшли довгий шлях – перші комп’ютери, перший випуск магістрів 

прикладної математики, перша акредитація прикладної математики за IV рівнем, 

перше ліцензування спеціальності «Інформатика» та перший вступ на третій рівень 

вищої освіти. На якій посаді б Ви не працювали – завідувача кафедри, декана, 

проректора, – наша кафедра завжди могла розраховувати на Вашу дружню підтримку, 

неупереджену думку, моральну допомогу. 

Ви своїм прикладом надихаєте студентів на науково-дослідницьку діяльність не 

лише в нашій з Вами спільній галузі – прикладній математиці, а й у галузі теорії та 

методики навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі. 

Тож дозвольте в цей сонячний весняний день побажати Вам подальших успіхів 

у досягненні цілей, наснаги долати всі життєві перепони, нових наукових звершень, 

здоров’я, благополуччя. Нехай джерело Вашої енергії ніколи не вичерпається, а повага 

й підтримка близьких людей надає Вам сили для подальших досягнень в усіх 

напрямках Вашої діяльності на благо нашого факультету, університету, міста та країни! 

 

З щирою повагою  

колектив кафедри інформатики та прикладної математики 

Криворізького державного педагогічного університету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

Шановний Володимире Вікторовичу! 
Прийміть щирі й сердечні вітання з Вашим ювілейним Днем народження! 

У цей урочистий день у Вас є всі підстави пишатися й відчувати задоволення від 

того, що зроблено й досягнуто за роки наполегливої праці та громадського 

життя. 

Висловлюючи найщиріші вітання в цей знаменний, зігрітий променями 

весняного сонця день, бажаємо Вам, шановний Володимире Вікторовичу, 

міцного здоров’я, невтомності та всіляких успіхів на обраному шляху, щастя 

й добра на довгі роки, тепла та затишку у Вашій оселі. 

Нехай усе добре, що доля подарувала за цей період, з роками множиться 

і приносить радість та благополуччя Вам і Вашій родині! 

Нехай життя збагачує Вас мудрістю, натхненням і радістю; кожен день 

дарує гарний настрій, любов рідних, добробут, нові творчі звершення. 

Вашу сумлінність, наполегливість, порядність і доброзичливість 

відчувають друзі й колеги. Нехай Ваш життєвий досвід, працелюбність 

і наполегливість і надалі служать народу України. 

 

Від імені професорсько-викладацького складу кафедри фізики та 

методики її навчання Криворізького державного педагогічного 

університету, завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор 

Олександр Андрійович Коновал 

 

Декан трьох факультетів 
Художньо-графічний факультет розпочав свою роботу з 1979 р., 

як відділення при факультеті загальнотехнічних дисциплін Криворізького 

педагогічного інституту, яким на той час керував як декан В. В. Корольський. 

У рамках відкритої спеціальності «Образотворче мистецтво» здійснювалася 

підготовка майбутніх вчителів малювання, креслення і трудового навчання 

у групі, що складалася  з 25 студентів.  

Заступник декана факультету мистецтв, кандидат педагогічних наук, член 

Національної спілки дизайнерів України Лариса Феліксівна Ейвас (випускниця 

першого набору спеціальності): 

– З теплотою згадую Володимира Вікторовича в період свого навчання. 

Будучи на той час старостою групи ХГ-79, завжди сприймала його як розумну 

харизматичну людину, виваженого й справедливого декана-управлінця – ніщо не 

проходило повз його увагу на факультеті. До того він володів віртуозним 

вмінням «бачити людину наскрізь» і виявляти талановиту молодь. Завдяки 

цьому й тому, що мій партнер із Народного колективу бальних танців Палацу 

культури металургів навчався на той час на факультеті ЗТД, я стала активним 
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учасником Студентських весен від факультету. І це були чудові часи!  Пройшло 

багато років, і я щаслива привітати Володимира Вікторовича з його 75-річним 

ювілеєм та побажати йому довгі роки плекати студентську молодь, вражаючи 

ерудицією, чоловічою харизмою, світлим розумом, й людяністю. 

В. о. завідувача кафедри образотворчого мистецтва, кандидат педагогічних 

наук, член Національної спілки художників України Ірина Олександрівна 

Красюк (Ірина  Коновалова – випускниця другого набору спеціальності): 

– Для мене Володимир Вікторович є адміністратором Нової доби. Завжди 

привітний, з усмішкою на устах, з повагою до студентів, відповідав найкращим 

характеристикам як викладача, так і керівника навчального закладу. Мав 

рідкісний талант слухати свого співбесідника і дати, якщо це потрібно, пораду. 

Більш того, я мала можливість рідкісного, але незабутнього спілкування 

з дружиною Володимира Вікторовича, Людмилою Романівною, яка викладала 

в Криворізькому гірничому інституті й керувала академічною групою гірників, 

де тоді навчався мій чоловік. Вразила краса, неймовірна жіночність і душевна 

гармонія Людмили. Для мене, молодої дівчини, цей приклад викладацької родини 

давав упевненість в обраному фаху. Хотілося, як і вони, бути освітянином 

з великої літери. 

Дякую Вам, Володимире Вікторовичу, за появу в моєму житті, і особисто 

Вас хочу привітати й побажати, щоб кожен день був наповнений гарним 

настроєм, душевними зустрічами й плідною працею. Здоров’я і благополуччя 

Вам і вашій родині, натхнення й творчості Вам у житті та на педагогічній ниві.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Перший набір студентів спеціальності  

«Образотворче мистецтво, креслення та художня праця» 
Зліва направо: перший ряд (зверху): І. Даценко, Н. Хрієнко, В. В. Іванченко, 

О. Смірнова, Г. Юргенсон, С.С. Головатий, Ю. Махорт, Л. Неміч (Л. Ф. Ейвас), І. М. Удріс, 

С. Постой, В.М. Непомнящий, Т. Доценко, Г. А. Швидкий, А. В. Крицький, Е. Митрофанова, 

Т. Крутько; другий ряд (знизу): А. Гук, В. Гончаров, С. Пономар, В. Жмур, Є. Щур, 

В. Мішуровський, С. Юрченко, А. Рудий. 
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На пошану професора Корольського Володимира Вікторовича! 
 

Ювіляр – кандидат технічних наук, професор, заслужений працівник народної 

освіти України – Володимир Вікторович Корольський є людиною справжньою та 

монолітною – у своїх вчинках, світогляді, активній життєвій позиції, справах та 

принципах. Саме тому Володимир Вікторович – Справжній Математик, Справжній 

Науковець, Справжній Педагог, Справжній Менеджер, Справжній Українець. В усіх 

своїх напрямках діяльності та творчості професор В.В. Корольський має визначні та 

численні досягнення, завдяки чому навколо нього колеги та друзі завжди знаходять 

продуктивні мотиви для згуртування та співпраці. Успішність Ювіляра зумовлюється 

багаторічною, повсякденною, кропіткою працею на різних посадах – асистента, 

викладача, декана, проректора, завідувача кафедрою, базується на постійних роздумах, 

сумнівах, узагальненні думок та суджень, їх зіставленні та критичному аналізі. 

Життя та творчість Володимира Вікторовича нерозривними зв’язками, життям 

і продуктивною творчістю пов’язані з Криворізьким державним педагогічним 

університетом. Саме тут він відбувся як університетський викладач, науковець, мудрий 

керівник та активний громадський діяч. Він реалізував себе як високоефективний та 

авторитетний організатор і керівник двох факультетів університету, як мудрий та 

компетентний завідувач кафедри математики та методики її навчання. Завдяки 

Володимиру Вікторовичу саме Криворізький фізмат так гостинно та по-сусідськи 

відчиняв для нас, представників Центральноукраїнського педуніверситету  

(у недалекому минулому – Кіровоградського), двері співробітництва, взаємної 

підтримки, взаємоповаги та вірної дружби у всіх добрих починаннях, проектах та 

планах. Продуктивні взаємозв’язки між педагогічними вишами повняться зв’язками 

між колегами. Той факт, що Володимир Вікторович самовіддано підтримує наші добрі 

ділові, навчальні, наукові та просто дружні стосунки, вселяє впевненість, що 

співробітництво буде розширюватися та збагачуватися новими ідеями та 

інтелектуальними проривами. 

Деканат фізико-математичного факультету Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка, науково-педагогічні 

працівники усіх кафедр факультету сердечно вітають Володимира Вікторовича 

Корольського зі Славним Ювілеєм. Щиро бажаємо Здоров’я, Удачі, Творчого 

Натхнення, Тепла та Злагоди. Нехай повага та підтримка Ваших, Володимире 

Вікторовичу, друзів і вихованців надихає на нові пошуки та звершення, на оригінальні 

творчі та професійні здобутки.  

 

З повагою – від імені фізмату ЦДПУ ім. В. Винниченка: 

професор Р. Я.  Ріжняк – декан фізико-математичного факультету,  

професор В. А. Кушнір – завідувач кафедри математики, професор 

О. В. Авраменко – завідувач кафедри прикладної математики, статистики та 

економіки, професор С. П. Величко – завідувач кафедри фізики та методики 

її викладання, професор М. І. Садовий – завідувач кафедри теорії та методики 

технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, доцент 

С. Д. Паращук – завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій 
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Колектив фізико-математичного факультету Житомирського державного 

університету імені Івана Франка щиро вітає  

Володимира Вікторовича Корольського,  
кандидата технічних наук, професора, завідувача кафедри математики та 

методики її навчання Криворізького державного педагогічного 

університету з нагоди 75-річчя!!! 

 
Дякуємо за співпрацю в підготовці наукових кадрів, рецензування науково-

методичних робіт, а також за багаторічну сумлінну співпрацю між нашими закладами 

вищої освіти. Вітаємо Людину, талановитого педагога, науковця, вмілого організатора. 

Нехай доля шле Вам добро і щастя, міцне здоров’я та достаток, а віра, надія та любов 

будуть вірними супутниками на Вашому життєвому шляху.  

Нехай тепло й затишок родинної оселі надійно захищають Вас від негараздів,  

а в майбутньому на Вас чекає ще багато наповнених корисними справами і земними 

радощами років.  

Бажаємо Вам нових здобутків, незгасної енергії та невтомності в повсякденній 

відповідальній діяльності. Ваша творча енергія й життєлюбність, організаторський 

талант, відданість справі й високий професіоналізм хай і надалі плідно слугують 

Вашим цілям.  

Міцного здоров’я, щастя, добра, миру й благополуччя, хай здійсняться всі задуми 

та сподівання! 

Від імені колективу фізико-математичного факультету – 

Вакалюк Тетяна Анатоліївна, доцент кафедри прикладної математики та 

інформатики Житомирського державного університету імені Івана Франка 

  

Вельмишановний Володимире Вікторовичу! 

         Прийміть щиросердечні вітання з нагоди Вашого Ювілею! 

Ваш професіоналізм та наполеглива праця зробили вагомий внесок у розвиток 

математичної освіти міста, області та України, що робить Ваш трудовий шлях 

справжнім прикладом для наслідування, а відданість роботі в поєднанні з життєвою 

мудрістю та особистими якостями забезпечили Вам повагу колег та студентів. 

Безмежно ціную Вашу людяність, щирість та радий тому, що вже 16 років працюю під 

Вашим керівництвом! За час спільної роботи пізнав Вас не тільки як компетентного 

керівника, знаючого й вправного фахівця, але і як сучасну, веселу, товариську людину, 

яка вміє вислухати і порадити, пожартувати і проконтролювати, підтримати 

і захистити, бути вимогливою і добродушною. Від усього серця бажаю Вам сил 

духовних і фізичних, любові й добробуту в родинному колі. Хай дорога життя 

квітчається вагомими успіхами, повагою людей, міцним здоров’ям та радісним 

настроєм. 

З повагою Дмитро Євгенович Бобилєв, 

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

математики та методики її навчання 
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 ВЕЛЬМИШАНОВНИЙ ВОЛОДИМИРЕ ВІКТОРОВИЧУ! 

Напевно традиція святкувати ювілеї існує для того, щоб Ювіляру можна було 

б щиро – без компліментарності – зізнатися у своєму прекрасному ставленні до 

нього, почуттях, які виникають при спілкуванні та співпраці з ним, висловити своє 

захоплення його справами й діями. 

Тому дозвольте нам  у день Вашого 75-річного Ювілею засвідчити  свою 

щиру повагу до Вас і поцінування Ваших людських і професійних якостей. 

Багаторічна  співпраця з Вами, ВОЛОДИМИРЕ ВІКТОРОВИЧУ, несла і несе 

для нас – Ваших колег – величезний позитивний досвід освітянської діяльності 

й людських стосунків, зразок поваги до колег і студентів, потенціал нових знань 

і енергії.  

Кожна зустріч з Вами – це джерело розумних і виважених думок, мудрих 

і поміркованих оцінок, компетентних висловлювань і пропозицій. 

Завжди елегантний, витриманий, спокійний і доброзичливий, але разом 

з тим зібраний і вимогливий до себе й до своїх колег – Ви завжди бажаний 

співрозмовник і порадник.  

Ми можемо щиросердно зізнатися Вам у тому, що Ви насправді втілюєте 

в собі той справжній образ Викладача і Професора, який споконвічно був 

і залишається прикрасою університетської освіти, презентуючи кращі світові 

й національні традиції. 

Зичимо Вам не втрачати свою енергію, зберегти наснагу й сили для плідного 

довголіття й сподіваємося, що ми ще разом обов’язково продовжимо спільний 

шлях у нашому Університеті на освітянський ниві. 

З повагою Ваші колеги з кафедри соціології та економіки: завідувач, доцент 

І. В. Грабовець, професор А. С. Лобанова, ст. методисти Л. Ф. Лихошва і Г. О. Уварова,  

доценти О. А. Тарасова, О. С. Славіна, Л. С. Черноус, В. І. Баюра,  

ст. викладачі О. О. Комарова і Л. Є. Братченко 

 

 

Шановний Володимире Вікторовичу! 

Прийміть щирі слова привітання з днем народження, побажання міцного 

здоров'я, особистого щастя, невичерпної енергії й наснаги в усіх Ваших добрих 

справах. Хай у Вашому домі завжди панують мир і злагода, у серці – доброта, а у 

справах – мудрість та виваженість. Нехай доля і надалі буде прихильною до Вас, 

даруючи радість життя, незрадливу удачу, вірних і надійних друзів! Нехай Ваша 

плідна праця, активна життєва позиція і надалі дістають високе визнання! 

Колектив кафедри вищої математики Криворізького національного університету 
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Семеріков Сергій Олексійович, доктор 

педагогічних наук з теорії і методики навчання 

(інформатика), професор, професор кафедри 

інформатики та прикладної математики 

КДПУ  

    Про Володимира Вікторовича Корольського 

(В. В.) я вперше дізнався 1996 року. Мій учитель 

Олександр Павлович Поліщук розповів, яку 

позитивну роль В. В. Корольський відіграв у тому, 

що в КДПІ з’явилися нові комп’ютерні класи. Так 

я дізнався, що в педагогічному інституті 

є проректор із заочного відділення, який чомусь дуже полюбляє факультет 

загальнотехнічних дисциплін – навіть більше, ніж фізмат, хоча й навчає вищої 

математики. 

Будучи на початку 1997 року на педагогічній практиці, випадково дізнався, що 

він, виявляється, є чоловіком Людмили Романівни із Суворовського училища – гарного 

вчителя, здатного привести розум до порядку. А трохи згодом Ілля Олександрович 

Теплицький розповів мені, що фізмат і ЗТД колись були єдиним цілим, а В. В. був 

улюбленим деканом його старшого сина Олександра Ілліча. Більш того, отой 

проректор, виявляється, справжній інформатик, бо не лише математик-прикладник за 

фахом, а й людина з головою та руками, яка в прадавні часи займалася налагодженням 

великих комп’ютерів (зокрема, у нинішній 205 аудиторії), не кажучи вже про 

складання програм для них. 

«Значить, наша людина!» – ось такий я зробив висновок на четвертому курсі, 

і таким він залишається донині. Ну, а якщо «наша», то це означає, що її можна спокійно 

«мордувати» з будь-яких питань: адже сам сказав, що до його кабінету може зайти 

будь-який студент у будь-який час з будь-якого питання. От і «дозаходився», коли 

з’ясував, що в перший магістерський набір КДПІ мене спрямували не на рідну кафедру 

ІПМ, а на кафедру математики саме завдяки рекомендації Корольського, який на той 

момент де-факто виконував також обов’язки завідувача кафедри математики. На кожну 

спеціальність тоді було аж по одному місцю. Дізнавшись, пішов до нього, висловив, на 

мій погляд, майже цензурно все, що думаю з цього приводу. У процесі В. В. дещо 

змінював колір обличчя, але наприкінці сказав, щоб я не рубав згаряча, а він подумає, 

що можна зробити. 

І таки ж придумав! Магістрантом я був на кафедрі математики, з керівників моєї 

магістерської В. В. себе прибрав, натомість призначив керівником завідувача кафедри 

ІПМ Володимира Миколайовича Соловйова, консультантом – доцента кафедри 

математики Миколу Олександровича Рашевського, а тему запропонував на стику 

чистої та прикладної математики в напрямі діяльності Теплицького. Цілком цим 
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задоволений, продовжив працювати, а наприкінці в нас з’явився перший спільний 

методичний посібник – «Комп’ютерна підтримка курсу лінійної алгебри» (1998 р.). 

У 1999-2000 рр. ми розробляли програму інформатизації вже КДПУ. Шкода, що 

після уходу Павла Івановича Шевченка з посади ректора її, м’яко кажучи, «відійшли 

у вічність». Як на мене, вона й досі є актуальною (див. нашу спільну статтю 

«Информационная система высшего учебного заведения (концептуальный аспект)» 

2001 року). Не став своїм для нової влади й В. В., пішовши з посади проректора. 

Що для однієї людини – поразка, для інших – перемога. Університет втратив 

гарного проректора, зате фізмат здобув гарного декана. Якщо деканство Соловйова – 

весняний розквіт факультету, то деканство Корольського – збереження цих паростків 

у нестерпну спеку. Захист факультету у вкрай несприятливих внутрішніх умовах – 

особиста заслуга В. В., майже непомітна для інших. Пам’ятаю, яким він повертався 

з чергового «пропісочення», як він м’яко, але наполегливо протистояв 

антифакультетській істерії 2001-2003 рр., як брав тягар на себе і ні з ким не ділився. 

Про людяність В. В. можна багато говорити, але скажу лише одне. В. В. не 

просто єдиний декан фізмату, який міг знайти спільну мову з таким неслухом, як я, без 

втрати взаємоповаги. Він завжди чітко розумів плинність усіх посад і політик, 

намагаючись зберегти баланс між потребами особистості та суспільства. Сам не зміг, 

поклавши життя на служіння суспільству, але мені ще в 1998 році наказував: займайся 

наукою, захищайся, виховуй та навчай, бо це – вічне, назавжди, а «мідні труби тебе 

завжди встигнуть зжерти».  

Крапля, що точить камінь – це теж про В. В. Останні 20 років я спостерігав, які 

він приймає кадрові рішення. Вони не завжди були для мене зрозумілі, але згодом все 

апроксимувалось у стратегію розвитку кафедри: В. В. усі ці роки цілеспрямовано 

формував кадровий резерв, відшукував зірки, вкладався у випускників, і врешті-решт 

на кафедрі з’явились свої професори та доценти із тих учителів, яких В. В. запросив до 

роботи. Кафедра математики чи не єдина, на якій збережено неперервність підготовки 

та перепідготовки кадрів в умовах сталого розвитку. 

Мудрість не завжди приходить із віком – інколи в людини вона просто є. 

Випереджальний, стратегічний характер роботи В. В. виявляється в усьому, до чого він 

долучається. Так, 10 років тому в нашому спільному навчальному посібнику 

«Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики» 

розповідалось про реалії сьогодення: повсюдне мобільне навчання на основі ІКТ. 

Тому, мабуть, сьогодні мені трохи дивно, що В. В. готується до ювілейних 

заходів з приводу віку. Зарано. Треба ще попрацювати, щоб закладений ним напрям 

розвитку університету, факультету та кафедри став магістральним. 

Від усієї родини Семерікових – здоров’я і наснаги, Володимире Вікторовичу!  

До 120! 

З повагою – Сергій 

  

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/571
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/571
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/571
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/571
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 Кріпак С. В.,  
менеджер з  навчальної  

та договірної роботи  

Департаменту з охорони праці  

та промислової безпеки  

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»,  

 
Кріпак Т. П., 

   директор департаменту  
освіти і науки виконкому  
Криворізької міської ради  

 
Шановний Володимире Вікторовичу! 

Прийміть найкращі вітання з нагоди Вашої ювілейної дати. 

Знайомство з Вами  для нашої родини розпочалося з вересня 

1987 року, у той час коли ми навчалися на ІІ курсі 

загальнотехнічного факультету КДПУ. Саме в цей час Ви очолювали 

факультет та викладали для нас предмет «Вища математика». Ви 

завжди  людяно та по-батьківськи ставилися до студентів, розуміли 

наші потреби, поважали в нас особистість, підтримували наші 

починання та таланти. Ми, студенти, дивувалися Вашому таланту 

педагога, який, працюючи без жодного папірця, завершивши пару 

на півреченні, завжди продовжували її через день – два, саме з того 

ж слова. Ви майстерно доносили до нас усі тонкощі предмету, 

надихали нас так до вивчення математики, що ми намагалися бути 

схожими на Вас. Ми й досі згадуємо та цінуємо всі моменти нашого 

з Вами спілкування.  

Приємно, що навіть через стільки років Ви пам’ятаєте своїх 

студентів, цікавитеся нашими  життєвими успіхами, підтримуєте 

нас.  

Довгих років Вам життя! Нехай Ваші діти, внуки й надалі 

відчувають Вашу любов. А вдячні студенти завжди пам’ятають, хто 

вивів їх у життя. 

З повагою –  

С. В. Кріпак і Т. П. Кріпак 
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Вельмишановний Володимире Вікторовичу! 

Дозвольте засвідчити Вам свою високу повагу й від щирого серця  

привітати з нагоди Вашого 75-річчя! 

Відповідальний і принциповий, вимогливий і толерантний, з такими рисами  

Ви завжди є в пам’яті всіх нас, Ваших студентів. Знаємо Вас, Володимире Вікторовичу, 

як унікальну особистість, наповнену високим професіоналізмом і мудрістю, 

інтелігента з великої літери. Ви виховали цілу плеяду студентів і молодих науковців, а 

наукові здобутки заклали щаблі високого авторитету Криворізького державного 

педагогічного університету. 

Від усієї душі зичу Вам, шановний Володимире Вікторовичу, міцного здоров’я, 

оптимізму, родинного тепла й затишку, миру в душі й любові в серці, щедрої долі та 

професійного довголіття для подальших гарних здобутків у Вашій педагогічній та 

науковій праці. Многая літа! 

 З глибокою повагою – Головний спеціаліст департаменту освіти і науки 

виконкому Криворізької міської ради  

Пухальська Тетяна Василівна, студентка ЗТФ-86-4 

  

Від всієї душі прийміть щирі й теплі поздоровлення з ювілеєм! 

 
Пане Володимире, Ви близько двадцяти років поспіль берете активну участь 

у підготовці майбутніх абітурієнтів, працюєте на курсах підвищення кваліфікації учителів. 

Відомий як яскрава, неординарна особистість, вмілий керівник, науковець, по праву можете 

пишатися духовними та інтелектуальними здобутками. Ви постійно демонструєте  

професіоналізм, талант, безмежну відданість справі, працьовитість і наполегливість 

у досягненні поставлених цілей, що дало Вам змогу досягти значних успіхів у Вашій 

діяльності, здобути шану та повагу серед колег, студентства, учительства міста. 

Впевнені, що Ваші досвід, знання й прекрасні людські якості будуть спрямовані на 

подальший розвиток освіти Кривого Рогу, України й у подальшому. 

У день Вашого ювілею, шановний Володимире Вікторовичу, бажаємо Вам міцного 

здоров’я, щастя, благополуччя, оптимізму, невичерпної енергії та нових творчих успіхів. 

Зичимо Вам невпинного руху вперед, нехай у всіх починаннях Вас супроводжують 

розуміння й підтримка з боку колег та однодумців, а професійна діяльність буде сповнена 

задоволення й творчих перемог. Бажаємо також, щоб Ваше життя було світлим і радісним, 

як цей святковий день, а дружні вітання додали життєвої наснаги у скарбничку Вашої душі. 

Через барвисті далі знову й знову  

Летять літа в минуле, мов пісні.  

Та не про них сьогодні йтиме мова,  

Бо ці рядки занадто вже тісні.  

Шляхи років... Мов казка, ніби сонце. 

Що побажать в римованих речах? 

Щоб в вашім небі вічно цвіло сонце 

І молодість світилася в очах!  

З повагою –  

працівники Центру доуніверситетської та післядипломної освіти КДПУ 
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Сушенцева Лілія Леонідівна,  
доктор педагогічних наук,  
 завідувач кафедри психології і педагогіки  

Дніпропетровського державного університету  

внутрішніх справ.  

Випускниця ЗТД-78-2. 

 

Сушенцев Олександр Єгорович, кандидат педагогічних наук.  

Випускник ЗТД -78  

 

НА ПОШАНУ КОРОЛЬСЬКОМУ ВОЛОДИМИРУ ВІКТОРОВИЧУ 

З Володимиром Вікторовичем можна йти в розвідку. Так кажуть про надійну 

людину, на яку можна покластися. Скільки ми знаємо Володимира Вікторовича, не 

перестаємо дивуватися його мудрості, виваженості й витриманості. Коли ми, ще 

студенти, слухали його лекції з вищої математики, то водночас бачили перед собою 

і математика, і вченого, і вдумливого педагога, а ще – філософа, оратора, 

компетентного керівника факультету загальнотехнічних дисциплін. Здається, навіть 

палітри художника тут замало, щоб охарактеризувати всі грані його унікальної 

і неповторної особистості. 

Саме Ви, Володимире Вікторовичу, стали тим генератором, який зміг у далекі 

вісьмдесяті роки створити унікальний факультет, знаний на весь тоді ще Радянський 

Союз, – факультет загальнотехнічних дисциплін.  

Завжди в прекрасній душевній формі, вишукано одягнений, із привітною 

усмішкою. Ви вчили нас не тільки математики, а й того, що сьогодні називають 

педагогічною культурою: культурі зовнішнього вигляду, культурі спілкування, 

вимогливості й чуйності, товаристськості, поваги до себе й оточуючих, делікатності, 

уміння пам’ятати добро. У Вас ніколи не було поганого настрою. І ми сьогодні (вже 

з висоти свого педагогічного досвіду) розуміємо, що це прояв величезного 

педагогічного таланту. Ваші мудрі дії та щирі поради завжди сприймаються з великою 

вдячністю як Вашими учнями, колегами, так і людьми, які працювали й працюють 

разом з Вами. 

Цього святкового дня хочеться особливо подякувати Вам, вельмишановний 

Володимире Вікторовичу, за невтомну працю на освітянській ниві, на ниві науки, за ті 

«університети», яких Ви нас вчили. У тому, що Лілія стала доктором педагогічних 

наук, а Олександр – кандидатом педагогічних наук є і Ваша заслуга. Уклінно дякуємо 

Вам. 

Ви – відданий своїй справі педагог, неординарна особистість, що не боїться 

життєвих труднощів і здатна докласти титанічних зусиль для досягнення мети. 

Бажаємо Вам сили, снаги й творчої життєвої енергії продовжувати плідно 

працювати для процвітання освіти України. Нехай Ваші справи будуть непідвладні 

плину часу та зміні поколінь, а тепло й затишок родинної оселі надійно захищають Вас 

від життєвих негараздів, нехай у майбутньому на Вас чекають ще багато років, 

наповнених корисними справами й земними радощами. Многая літа!  

З величезною повагою і любов’ю завжди Ваші  

Лілія й Олександр Сушенцеви 
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Випускники факультету  

загальнотехнічних дисциплін 1989 р.,  

подружжя Яковлєвих:  

Яковлєва (Шаповалова) Вікторія Анатоліївна 

 (доктор педагогічних наук,  

професор кафедри педагогіки та методики  

технологічної освіти) та 

   Яковлєв Олег Іванович 

 

З Ювілеєм!!! 
 

 Доля познайомила нас з Володимиром  Вікторовичем Корольським 1984 року, 

під час вступу на І курс факультету загальнотехнічних дисциплін Криворізького 

державного педагогічного інституту, який він тоді очолював. 

За роки нашого навчання, а потім і сумісної праці як уже колег, він проявляв 

і проявляє себе людиною самовідданою й відповідальною в праці. 

 Володимир Вікторович Корольський – взірець ученого, керівника, невтомного 

трудівника на ниві педагогічної науки, для якого головне – саморозвиток 

і самовдосконалення, сила творчості. Ця потужна духовно-інтелектуальна сила рухає 

Володимиром Вікторовичем на всіх етапах його науково-педагогічної діяльності. Вона 

дарує і майбутнім учителям, і досвідченим викладачам радість педагогічної творчості, 

поступ до самопізнання.  

Володимир Вікторович Корольський справжній воїн педагогічної науки. Своїми 

роботами він привносить вагомий внесок у розвиток науково-педагогічної думки. Його 

наукові праці присвячені проблемі підготовки творчого вчителя; профільному 

навчанню учнів; трудовому та духовному вихованню молоді. 

  Вклад В. В. Корольского в розвиток  вищої педагогічної освіти Кривого Рогу та 

Дніпропетровської області важко переоцінити. У своїй діяльності Володимир 

Вікторович  спирається на те, що вища педагогічна школа повинна бути не тільки 

освітнім і культурним осередком, але й центром науково-дослідницької діяльності, 

лабораторією фундаментальних і прикладних досліджень. 

Донині Володимир Вікторович вкладає свій багатий досвід і знання 

в модернізацію роботи педагогічного вишу, визначення проблематики перспективних 

наукових досліджень та їх організацію. Стратегічну лінію розвитку педагогічного 

університету він вбачає в інтеграції освіти і науки.  

Володимир Вікторович, людина, про яку багато хто може сказати добрих слів. 

Його порядність, чесність, правдолюбність завжди викликали й викликають повагу. 

Вітаючи, хотілось би висловити свою вдячність йому за те, що особисто для нас 

він був надійною підтримкою в різних сферах нашої життєдіяльності. Він завжди міг 

дати добру пораду, поділитися своїм життєвим досвідом, підтримати духовно. Крім 

того, ми знаємо його виправдане прагнення до дисциплінованості, пунктуальності, 

цілеспрямованості тощо. Ми пишаємося його професійними заслугами,  його високими 

людськими якостями. Сьогодні, працюючи з ним, вже як колеги, ми отримуємо 

духовне задоволення і приємні враження. 
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Вельмишановний Володимире Вікторовичу! 

Я пам’ятаю Вас іще студентом. У ті часи ми, студенти факультету загальнотехнічних 

дисциплін, були вражені Вашим професіоналізмом як викладача, пунктуальністю, 

інтелігентністю й порядністю, вимогливістю й справедливістю, спокійним характером, 

доброзичливістю й тактовністю в ставленні до студентів, ми захоплювалися вашими 

лідерськими якостями.  

Але Ви не просто педагог і наставник, а ще й прекрасний співрозмовник і чудовий 

порадник. Ваші мудрі поради завжди були орієнтиром для мене, вже як викладача й молодого 

керівника факультету. Ви – яскравий приклад справжнього чоловіка, педагога, викладача 

вищої школи, керівника, людини, що безмежно віддана своїй справі. Для всіх нас Ви 

є беззаперечним авторитетом і взірцем. Нехай ваш талант, безцінний досвід торкнеться ще не 

одного покоління! 

Бажаю взаєморозуміння зі студентами й колегами, отримуйте задоволення й віддачу від 

заняття улюбленою справою. 

Прийміть щирі привітання з Днем народження від мене особисто та від усього нашого 

колективу психолого-педагогічного факультету.  
  

З глибокою повагою і щирою вдячністю – Євгеній Гергель,  

канд. психол. наук, доцент, декан психолого-педагогічного факультету 

  

Шановний Володимире Вікторовичу! 

В очах нас, колишніх студентів, а зараз колег-педагогів,  Ви належите до золотого 

фонду науково-педагогічних керівників вищої школи України.  

Як студент загальнотехнічного факультету КДПІ, я познайомився з нашим деканом 

Корольським Володимиром  Вікторовичем у вересні 1977 року. Працюючи деканом, 

Володимир Вікторович зробив чимало щодо організації та оснащення навчальних лабораторій 

і кабінетів факультету. Під його керівництвом ми, студенти групи ЗТД-77-1  відремонтували 

підвальне приміщення споруди факультету, де проводилися творчі вечори та дискотеки для 

молоді. Корольським В. В. проводилася значна робота з добору професорсько-викладацького 

складу, зміцнення навчальної дисципліни серед студентів факультету, удосконалення 

навчально-виховного процесу, покращення науково-дослідницької та методичної роботи. 

У моїй пам’яті спливають зустрічі декана зі студентами курсу, на яких Володимир 

Вікторович закликав нас ефективно і з максимальною віддачею використовувати можливості 

і час навчання, здобувати нові знання. Цікавився побажаннями, пропозиціями студентів щодо 

організації навчального процесу. На мою думку, такі обговорення та врахування побажань 

і пропозицій студентів для покращення навчання на факультеті, були поштовхом до нової 

співпраці студентів і викладачів. 

Водночас, студентське життя – це не лише якісній навчальний процес, а ще й цікаве та 

корисне дозвілля: художня самодіяльність у рамках фестивалю «Студентська весна», технічні 

гуртки, спортивні змагання, конкурси і, звичайно, перемоги. Саме з такого розмаїття подій 

і складається робота декана факультету. Таким його завжди ми бачили, та, мабуть, таким і має 

бути завжди наш Володимир Вікторович. 

Тож нехай довгим буде життєвий шлях нашого дорогого  Володимира Вікторовича, 

творчих перемог йому і непохитного оптимізму. 

З повагою С. Ф. Приходько, завідувач механічним відділенням Автотранспортного коледжу 

ДВНЗ «КНУ», вчитель-методист, магістр автомобільного транспорту 
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Високодостойний Володимире Вікторовичу! 

 
     У день Вашого ювілею прийміть щирі побажання відмінного здоров’я, бадьорості, 

довгих років життя, подальших творчих пошуків і успіхів у справі розвитку 

математичної науки. 

     З великою гордістю відзнаю, що Ваша багатогранна наукова діяльність є достойним 

продовженням досліджень вітчизняних і світових учених. Ваша відданість справі 

науки, висока лекторська майстерність, принциповість, педагогічний такт, душевна 

чуйність, вміння любов’ю виховувати молоде наукове покоління знайшли повагу 

й глибоку вдячність багатьох поколінь Ваших випускників. 

     Прийміть моє ветеранське вітання з нагоди Вашого ювілею! Щиросердечно бажаю 

Вам титанічної енергії, сімейного благополуччя на радість Вашим рідним. 

     Вся Ваша наукова діяльність пов’язана з Криворізьким державним педагогічним 

університетом. Ваш науковий внесок у підготовку педагогів математичного напрямку 

неможливо переоцінити. Ви – багатогранний трудівник, педагог-науковець, 

інтелектуал високого рівня, чесна, скромна, добросердечна людина. 

     Ви щиро віддаєте своє серце, свої знання справі науки, навчанню й вихованню 

студентської молоді. Майже 50 років Ви користуєтеся великою шаною освітян та 

науковців Криворізького державного педагогічного університету. Вас цінують як 

умілого організатора педагогічної науково-дослідницької діяльності. 

     Кожна зустріч з Володимиром Вікторовичем Корольським є щирою та 

доброзичливою. Уроки постійної мудрості, отримані від Володимира Вікторовича, 

супроводжують усіх, кому пощастило зустрітися з цією яскравою особистістю. 

     Усе, здійснене ювіляром, буде завжди служити сьогоднішнім і прийдешнім 

поколінням. 

     У цей ювілейний рік зичу успіхів у праці, родинного благополуччя, всіх земних благ 

у нашій неньці Україні. 

     Нехай доля стелить рушник, вишитий з любові та благого почуття! 

Заступник голови ветеранів Криворізького державного педагогічного університету, 

Член-кореспондент Української Екологічної Академії, канд. біол. наук,  

доцент Криворізького педагогічного університету  Євген Давидович Ющук 
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Олена Василівна Сердюк-Євтушенко, 

викладач математики 

ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий центр». 

Випускниця 1978 р. 
 

 

 

 

1976 рік. Студенти М-74-2 починають вивчати новий предмет «Обчислювальна 

математика», а викладає його молодий, гарний, стрункий, компетентний Володимир 

Вікторович Корольський, який відразу заполонив дівочі серця. Не одна з нас 

приховувала сором’язливі погляди. Його лекції ми слухали залюбки, а на практичних 

заняттях із задоволенням займалися програмуванням. А ще присвятили 

В. В. Корольському такі віршовані рядки: «Как Корольский у нас появился, третий 

курс в один миг изменился. Мы на лекции часто ходили и его мы очень любили». 

І хто тоді міг подумати, що ази комп’ютерної грамотності, закладені ним, 

стануть досить актуальними саме зараз і особливо нам знадобляться, коли станемо 

мамами, бабусями. Бо нинішнє підростаюче покоління хлібом не годуй, а планшет 

подай. Згодом Володимиру Вікторовичу довелося навчати декого з наших учнів та 

наших дітей. 

Минуло вже більше 40 років з тієї першої зустрічі. Дівчата закінчили інститут, 

більшість залишилися вірними професії вчителя до кінця, весь час сіяли розумне, 

добре, вічне, стали професіоналами своєї справи, мають високі педагогічні звання 

«вчитель-методист», нагороджені знаком «Відмінник народної освіти», друкуються на 

сторінках періодичної преси, окремі викладали математику в Алжирі французькою 

мовою, троє пройшли шлях від вчителя математики до завідуючих районними 

відділами освіти. І завжди з вдячністю згадували нашого наставника 

В. В. Корольського. Він зовсім не змінився. Такий же елегантний, стрункий 

і з неповторною іскоркою в очах. 

Нещодавно Володимир Вікторович рецензував навчально-методичний посібник 

О. В. Євтушенко  «Математика і предмет», виданий за сприяння Малої Академії наук 

Міністерства освіти і науки України.  

Тож творчий зв’язок між випускниками і викладачами не припиняється. 

А з нагоди 75-річчя з дня народження В. В. Корольського прийміть наші 

математичні вітання. 

 

Хай Вам праця Ваша завзята 

Принесе урожаї багаті. 

Нескінченні й безграничні, 

Наче функції математичні. 

А ще зичу здоров’я Вам, любий. 

У квадраті, а краще у кубі. 

Хай наснага вам буде за друга 

І пишається вами округа! 
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Душа факультету та генератор ідей 

     І тільки через деякий час розумієш, що студентське життя – найяскравіший 

і незабутній час. Багато було труднощів, але в пам'яті залишається тільки 

хороше. Це, звичайно, найсильніший викладацький склад, керований  деканом 

Корольським Володимиром Вікторовичем. 

     Усіх викладачів об'єднувало одне бажання: нас навчити. І воно було на 

генному рівні. Школа вищого класу!!! Душею факультету, генератором ідей був 

Корольський Володимир Вікторович. Особливо запам’ятався ремонт  

приміщення для  дискотеки та участь у хорі факультету на студентській весні.    

     Величезне спасибі, Володимире Вікторовичу, за передані знання, досвід як 

професійний, так і життєвий, за увагу й чуйність, за розуміння й участь, за гідну 

освіту. 

З повагою Сандул Євген Олександрович, викладач-методист  

Криворізького коксохімічного технікуму,  випускник 1982 р. гр. ЗТД 78–1  

 

Шановний Володимире Вікторовичу! 

Прийміть найщиріші вітання з нагоди Вашого ювілею! Сердечно дякуємо 

Вам за багаторічну плідну працю, щедрість душі, розуміння, велику любов до 

омріяної справи. Саме Вам завдячує не одне покоління педагогів, яким 

пощастило бути вашими учнями. 

Хай доля завжди буде прихильною до Вас. дарує ще багато років плідної 

праці на освітянській ниві. 

З повагою  Ромащенко Юрій Миколайович,  

вчитель трудового навчання КЗШ № 41,  

вчитель вищої категорії, старший учитель 

 

Шановний Володимире Вікторовичу! 

Щиро вітаю Вас з ювілеєм. Ви найкращий декан факультету й викладач.  

Лекції з вищої математики, яку Ви викладали в інституті, я пам'ятаю й досі. 

Усього Вам найкращого, здоров'я і творчих успіхів!  

З повагою заступник директора КЗШ № 124,  

колишня студентка ЗТД-87-4 Л. В. Снєгова  

Владимир Викторович! 

От всей души поздравляю с юбилеем! Спасибо огромное Вам за отеческую 

заботу и науку жизни для юных. Живите долго!!! 

Выпускник гр. ОТД 79-3 Сергиенко Юрий  
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Застука (Пономаренко) Валентина Василівна,  

старший учитель ліцею інформаційних технологій –  

СЗОШ І-ІІІ ст. № 9 міста Фастова Київської області,  

випускниця 1983 року факультету ЗТД–79-3 

  

Дорогий Володимире Вікторовичу! 

Ювілей – це чудова нагода, щоб висловити захоплення Вашим життєвим 

шляхом, який є яскравим прикладом відданості обраним ідеалам служіння науці та 

професії. 

Вітаючи Вас з нагоди ювілейного дня народження, щиро бажаю Вам реалізації 

творчих задумів, нових успішних проектів у сфері розвитку вітчизняної науки, 

плеканні молодих освітян, зміцненні національного творчого потенціалу. 

У цей урочистий весняний день зичу Вам бадьорості духу й людського тепла, 

невичерпних сил для подальшої плідної діяльності, оптимізму й життєрадісного 

настрою. Міцного Вам здоров'я, щасливого довголіття, миру й благополуччя в родині! 

 

Спасибо, Владимир Викторович! 

Давным-давно для нас, студентов первого курса, слово «Декан» отдавало чем-то 

грозным и недосягаемым, а выражение «зайти в деканат» – было почти приговором. 

А потом, уже чуть позже, это же слово обозначало только одно: мерило! Мерило наших 

знаний, нашей прилежности, нашей жизненной позиции и даже нашего легкомыслия! 

Слово «Декан» превратилось в несколько простых человеческих понятий, которые 

я с гордостью хочу перечислить: деликатность, требовательность, такт, участие, 

гуманность, справедливость и непререкаемый авторитет.  

Владимир Викторович! Спасибо за ежедневную строгость, простые житейские 

подсказки и высокую планку! В учебе, образовании и морали! Это самые ценные 

знания от Педагога и Человека! 

С уважением от имени ваших выпускников И. Чубун 

  

 

СТэМ «ПИЛОРАМА» 
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Федоров Сергій Вікторович,  
випускник ЗТД-78-3,  

директор ЗОШ № 75, м. Кривий Ріг  
 

               Шановний Володимире Вікторовичу!  

                          До визначної дати в житті Ви підходите багато чого 

                                  досягнувши. Ваш авторитет творчо активного, талановитого 

                                  педагога, гарного організатора у сфері освіти сприяв 

розвитку та процвітанню факультету загальнотехнічних дисциплін, 

випускником якого я був. Випускники 1982 р., як і інші студенти нашого 

факультету, завжди пам’ятають Вас добрим і в той же час вимогливим, 

високопрофесійним педагогом, «простим» для студентів. Людиною, яка має таку 

пам'ять, що знає не тільки прізвища випускників, а й імена. 

Незважаючи на дату народження, яка «помилково» занесена в паспорт, Ви 

не тільки виглядаєте на свої 45, а й крокуєте в ногу з часом: у постійному 

розвитку й пошуку, завжди були, є і будете взірцем для своїх студентів. 

Хочу побажати Вам міцного здоров’я, творчих успіхів. Завжди відчувати 

підтримку рідних і колег у всіх справах, які розпочинаєте. Нових відкриттів, 

яскравих досягнень! Пишатися професіоналами, які виходять зі стін рідного 

вищого навчального закладу! Пам’ятайте, що й Ви причетні до їхнього успіху! 

* 
«Молодца!» 

Ах, как нас много на Земле-старушке 

Созданий божьих званьем человек. 

Одним студенчества запомнились пирушки, 

Другие с ним повязаны навек. 

Для них седины – это украшенье, 

Морщинки – улыбнуться, чтоб добрей. 

Все их решенья – мудрые решенья 

Не для себя, а для других скорей. 

Да, что я всё сегодня обобщаю, 

Метафоры используя подчас. 

О ком я говорю, конечно, знаю. 

В. В. Корольский, говорю о Вас. 

Мы знаем в жизни много горлохватов, 

Которые по трупам да наверх. 

На трон посаженные той лохматой лапой, 

Что стерла в пыль значенье «человек»! 

И нам в Кривбассе нелегко, поверьте. 

Порой  готовы плакать и кричать. 

Мало людей – в людском обличье звери, 

Что могут душу в клочья разорвать. 

Но иногда подняв в сто грамм рюмашку 

Дела мы Ваши стали вспоминать, 

Когда душа для друга нараспашку, 
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Когда творить хотелось и дерзать, 

Когда судьба Вам педагогом быть решила 

И жизнь казалась длинной впереди 

А сердце очень нежно говорило: 

«Любя детей, студентов полюби!» 

Дела достойные достойны назиданья, 

Мы как советы, брали их с собой. 

И Ваши ценные, поверьте, указанья 

Нас, как солдата, поднимали в бой. 

Когда друзья одной улыбкой грели 

На “Будь готов!” я был “Всегда готов!”. 

А рядом Вы. И рядом, и незримо 

Товарищ старший, штурман рулевой. 

А за бессонной ночью было утро 

Хотелось жить, себя другим дарить. 

Все было просто! Просто, но и мудро. 

Дай Бог бы всем вот так руководить. 

Спасибо Вам за честную работу, 

За тот в душе зажженный огонек, 

Его нам сохранить навек охота. 

И зажигаться от него хоть на денек. 

И интеграл Вы знаете «в натуре». 

Не напрягаясь, можете извлечь его. 

Нам повезло! Вы не фанат культуры! 

В. В. Корольский Вы! А это о-го-го!!! 

Желаем дела, вместо разговоров, 

Любви, хотя Вас любит вся страна; 

И молодого прежнего задора, 

Хотя от Бога сила Вам дана. 

Чтоб все давалось самой малой кровью, 

На все вопросы, чтобы был ответ. 

Еще здоровья, крепкого здоровья 

На много, много плодотворных лет! 

Быть с Вами на большом параде, 

Порой ночами не смыкая век. 

Спасибо Вам, что в Вашем мы отряде, 

Вы наш декан, товарищ, Человек! 

Сегодня семьдесят и пять! 

 И сделано немало. Как говорил Суворов: «Молодца!»  

                По всей стране за Вас звенят бокалы,  

                          И всех собравшихся стучат для Вас сердца! 

 

Анатолій Зичков, Василь Лукаш – випускники ЗТД-75 
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Виконавчий директор  

Громадської спілки  

«Кривий Ріг – рідне місто»,  

методист НМЦПТО  

у Дніпропетровській обл.  

Віталій Сапіга  (на фото праворуч) 

  

 

 

 
Я, Сапіга Віталій Олексійович, вдячний долі за те, що звела мене з такою 

непересічною особистістю, як В. В. Корольський. Коли я працював на різних посадах 

в освітянських установах: директором, заступником начальника з професійно-

технічної освіти в Дніпропетровській області, заступником  завідуючого, виконував 

обов’язки завідувача міським управлінням освіти виконкому міськради, методистом 

ЦМУПТО у Дніпропетровській області, наші педагогічні стосунки з Володимиром 

Вікторовичем були в діях і в реаліях, які переросли в дружні, товариські стосунки. 

Я пам'ятаю, як Володимир Вікторович разом з ректором університету 

Шевченком Павлом Івановичем, завідуючою кафедрою педагогіки і загальнотехнічних 

дисциплін Пікельною Валерією Семенівною створювали навчальну базу, підбирали 

наукові, педагогічні кадри для щойно створеного факультету з трудового 

і професійного навчання, технологічної освіти. 

Ви, Володимире Вікторовичу, були молодим, талановитим, завзятим 

керівником, деканом, проректором з навчальної роботи. Ми Вас знали як вмілого 

управлінця, чудового організатора.  

В. В. Корольський у той час переймав усе новітнє, цікаве, підхоплював 

і впроваджував педагогічні ідеї в освітянських закладах Криворіжжя. Це нестандартні 

уроки, «круглі столи», педагогічні конференції, творчі семінари, конкурси 

профмайстерності. Ця наука й досі в пригоді! Бо вишкіл Володимира Вікторовича 

відчувається в кожному, хто працював під його керівництвом. 

Володимир Вікторович пройшов довгий життєвий шлях. Він перебував на 

важливих керівних посадах: асистента, старшого наукового співробітника лабораторії 

інституту ВНДІБН, старшого викладача, декана факультету загальнотехнічних 

дисциплін, проректора з навчальної роботи, завідувача кафедри математики 

Криворізького державного педагогічного університету. Завжди проявляв професійну 

компетентність, далекоглядність мудрого керівника, наукову толерантність. 

Висока професійна майстерність В. В. Корольського, відданість своїй справі 

педагога-науковця принесло широке суспільне визнання серед освітян Криворіжжя, 

Дніпропетровщини. Його яскраве творче життя – це вражаючий приклад самовідданого 

служіння Альма-матер. Творчий доробок цього педагога – десятки наукових праць, 

посібників з проблем вищої математики та методів її викладання. 
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Для освітян він зразок. Довгий час В. В. Корольський був членом Всесоюзної 

методичної ради з трудового і професійного навчання. Своїм ставленням до справи, 

умінням керувати, високою комунікабельністю, чудовим організаторськими 

здібностями, добросердечністю Володимир Вікторович вирізняється з-поміж інших. 

Він не просто професіонал, а й творець. Лауреат фестивалю технічної творчості молоді: 

бронзова, срібна медаль ВДНГ. 

Вимогливість В. В. Корольського до студентів не що інше, як глибока 

зацікавленість, небайдужість до всього, що сьогодні відбувається в сучасній школі, 

професійно-технічному закладі, університеті. 

Він завжди старається максимально зрозуміти кожного, хто до нього звертається 

за допомогою чи порадою. Він щоденно вчить, насамперед, дихати повітрям школи, 

ПТНЗ, університету, відчувати особисту свободу та відповідальність, яка стоїть перед 

освітянськими керівниками, педагогами. 

Вчителем учителів, наставником, науковцем можна впевнено назвати 

Володимира Вікторовича. В університеті він завжди створює творчу атмосферу.  

Володимир Вікторович як завідувач кафедри математики, заслужений працівник 

освіти України, незважаючи на немолодий вік, залишається «перед ведучим». У нього 

завжди нові оригінальні ідеї, несподівані й доброзичливі підказки. І мабуть, 

невипадково його випускники – керівники МЦПР Балакін Володимир Григорович та 

центру професійної підготовки і перепідготовки будівельної галузі Яременко Валерій 

Миколайович називають його шанобливо «батьком». Визнанням педагогічної 

діяльності В. Корольського є внесок у розвиток університету, освітянських установ 

міста Кривого Рогу Дніпропетровської області в підготовці фахівців нової генерації – 

педагогів. Є нагороди: звання «Заслужений працівник освіти України», знаки «За 

заслуги перед містом», грамоти облдержадмістрації та ін. 

Сьогодні, коли Володимир Вікторович святкує своє 75-річчя, можна сказати, що 

його плідна праця в університеті – не тільки віха в особистому житті, а й справжня 

подія для всього педагогічного товариства міста. 

 

  

 

Шановний Володимире Вікторовичу! 

Вітаємо Вас з Ювілеєм! Щиро бажаємо Вам реалізації творчих задумів, 

цікавих плідних ідей і можливостей для їх втілення, безперервної удачі, 

благополуччя й процвітання, впевненості в завтрашньому дні й невичерпного 

оптимізму, успіхів Вам, зоряних вершин у Ваших добрих і почесних справах. 

 

 З повагою – колектив Державного професійно-технічного навчального 

закладу «Криворізький навчально-виробничий центр». 

Директор В. Т. Легун  
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                  Резников Александр Борисович,  
председатель горкома профсоюза работников  

образования и науки Украины г. Павлограда,  

выпуск ОТД 77-1 

 
В 1977 году  Владимир  Викторович  Корольский 

был назначен деканом нашего факультета. В сентябре 

увидели молодого, с офицерской выправкой, кандидата 

технічних наук у нас на факультете. Нам с ним было 

отлично, всегда понимающий и, самое главное, он ни разу не повысил голос и не 

поставил себя выше студента. У нас на потоке была особая каста – ребята, которые 

прошли армию и подготовительное отделение. Все старосты, комсорги и профорги – 

бывшие армейцы. Каждый год наш армейский стройотряд искал различные поводы 

подойти к Владимиру Викторовичу за разрешением на досрочную сдачу сессии. 

И всегда мы получали разрешение, но необходимо было сделать ремонт мастерской, 

крыльцо на факультете или ремонт всех кухонных блоков в общежитии. Декан 

особенно всегда любил фестивали смотров самодеятельности института и, не дай бог, 

физмату выступить лучше, чем мы. ОТД – так назывался наш факультет – всегда 

должен был быть первым. И первые семейные пары с легкой руки Владимира 

Викторовича жили в нашем общежитии. С нами, армейцами, он разговаривал 

армейским языком, который мы понимали с полуслова. Наша студенческая дружба 

сохранилась и сейчас. И если мы собираемся, то, по обычаю, четвертый тост за нашего 

декана.  

Владимир Викторович, с днем рождения!!! Вам процветания, чтобы имели 

здоровье как металл и все Ваши мечты сбывались. Огромное спасибо за все, что Вы для 

нас сделали!  

С уважением! Крепко жму руку!  Сашка Резников 

 

  

 

                          Владимир Викторович Корольський в моей жизни занимает одно  

                             из самых главных мест. Он, без преувеличения, мой духовный     

                             наставник, пример для подражания и авторитет. Перенятые у него  

                             личные качества позволили мне достичь очень многого в жизни.  

                             Самое главное, за 35 лет общения я ни разу не усомнился в его 

порядочности, честности, надежности. Доверяю ему такие темы, о которых не смог бы 

поговорить ни с кем другим. Как полковник СБУ, ответственно заявляю, что в указанном 

ведомстве люди с такими качествами заслуживают звания «генерал».  

С Днем рождения, товарищ генерал и мой самый лучший друг и наставник! Всегда 

готов прийти к Вам на помощь. Обнимаю, крепко жму Вашу руку, живите как можно 

дольше, я очень нуждаюсь в Вашей поддержке!   
 

С огромным уважением – И. В. Спека, випускник ЗТД-80 
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ЛУКІНЧУК Петро Петрович, 

Менеджер зі зв’язків з громадськістю, 

 Науково-фінансова компанія, м. Дніпро,  

Випуск ЗТД 78-3 

 

 

Мои воспоминания о студенческих годах… 
   Мне выпала большая возможность и радость в далеком 1978 

году поступить в Криворожский пединститут, на факультет «Общетехнические 

дисциплины и труда». Здесь я обучался по 1982 год, приобретая глубокие знания 

и навыки педагогической деятельности, благодаря прекрасному человеку и наставнику 

факультета – декану Корольскому Владимиру Викторовичу, творческому 

преподавательскому коллективу и коллегам по учебе. 

 Порог студенческой жизни я переступил, закончив в 1978 году среднюю школу-

интернат для детей сирот в Криничанском районе Днепропетровской области. В тот 

период времени не представлял, как бы сложилась студенческая пора, если бы не 

чувствовал справедливую требовательность и необходимость учиться.  

 Особенно хочу выразить самые добрые воспоминания о декане нашего 

факультета – Владимире Викторовиче. Наш декан сразу же произвел на меня хорошее 

впечатление и вызвал доверие! Все студенты факультета очень уважали его за глубокие 

знания любимого предмета – «высшая математика». В работе со студентами его 

отличала профессиональная работоспособность и объективное отношение к учебному 

процессу. 

 Владимир Викторович – это уникальный и добрый Человек по природе! 

Никогда не забуду его справедливое и внимательное отношение ко мне. Он постоянно 

обращался в профсоюзные органы института с просьбой, чтобы мне оказывали помощь 

в социально-бытовых вопросах в период учебы, что позволило намного легче 

адаптироваться в новых условиях жизни после школы-интерната. Также хочу 

отметить, что Владимир Викторович обладает хорошими чертами характера: 

пунктуальность и ответственность за принятые решения в организации учебного 

процесса! Студенты факультета от него получали нужные советы и рекомендации 

в приобретении знаний и навыков для педагогической деятельности в будущем! 

 Для Владимира Викторовича любимое дело в жизни – готовить высококлассных 

специалистов для педагогической деятельности! Окончив пединститут, я работал на 

ответственных должностях общественно-политической жизни: комсомольская 

и профсоюзная работа; руководителем объектов социально-оздоровительного 

направления; ответственных профессий шинной отрасли. Сейчас продолжаю свою 

трудовую деятельность в научно-финансовой компании в городе Днепр. 

 Уважаемый Владимир Викторович! 

 Знаю, что Вы с душой и любовью относитесь к науке и преподавательской 

деятельности в родном Криворожском педагогическом университете. В наше время 

найти таких профессионалов своего любимого дела – это большая редкость и чудо!  

Я и моя семья желаем Вам и Вашей семье крепкого здоровья, процветания, долгой 

научной и преподавательской работы, всего самого доброго и прекрасного на 

жизненной дороге!  
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З необхідною приємністю 

    ...Виходжу з під'їзду – йду, так би мовити, в люди. Ще 

не зовсім усвідомлюю, яким буде день – він тільки 

починається. Першим, кого зустрічаю, мій сусід 

з кутового під'їзду Володимир Вікторович Корольський. 

Тепло привіталися, перекинулися кількома словами – це 

вже ритуал. Доволі для мене приємний.  

     З Володею знайомі давно. Ниточок, які нас 

пов'язують, – не одна. У моїх родичів, а його друзів, 

зустрічалися на свята й іменини. Декан факультету, на 

якому навчався мій син Артур, був строгий, 

справедливий і доброзичливий. Якимось чином дружні стосунки склалися 

в Корольського з моїм братом В'ячеславом – киянином. 

А тут ще й разом заселилися в один будинок. І так десятиліттями знаємося. 

На моїх очах зростали син Максим і донька Маша – діти Людмили Романівни 

й Володимира Вікторовича Корольських, дружної і взаєморозуміючої пари. 

А зараз весь їхній вільний час зайнятий онуками. 

... Так-от. Зустрічаємося ми з Володимиром Вікторовичем чи у дворі, чи на 

вулиці, чи на зупинці – і хоч на декілька слів, та й зупинимося. А той на довше 

розтягнеться «п'ятихвилинка», якщо тема гаряча... Чого гріха таїти, в наш час їх 

у нас трапляється чималенько. 

Коли я була мамою студента загальнотехнічного факультету Тіміргалєєва, 

іноді зміст розмови у нас виходив дещо інший. Декан Корольський толерантно, 

добираючи потрібні слова, звертав мою увагу на деякі моменти, які заважали на 

той час бути синові на висоті. Зате зараз, буває, колишній студент і викладач 

спілкуються по телефону з обопільним інтересом, радіють нечастим зустрічам. 

А то іноді й Володимир Вікторович питається у колишнього вихованця поради  

з будь-якого життєвого питання. Ось такий він є, професор Корольський! 

... Отож виходить Корольський з під'їзду, завжди ефектно й по-сучасному 

одягнений, і прямує звичною стежиною на службу. Ось він зустрічається 

з сусідом Володею, будівельником. Мовить йому кілька привітних 

приятельських  слів, тисне руку і крокує далі. Тепло вітається з сусідками – 

бабусями, які сидять біля під'їзду на лавках... Корольського знають майже всі 

мешканці нашого будинку, поважають за доброзичливість і простоту, поєднану 

з гідністю. 

Я ніколи не бачила Володимира Вікторовича злим або розгніваним. Навіть 

розповідаючи про чиїсь негативні вчинки або риси характеру, Корольський 

знову ж таки добирав фрази, в яких не відчувалося зневаги чи різкого 

невдоволення. Відзначав, як рису, якій міг дати відповідну мотивацію... 

...Володю дуже любила дружина мого дядечка Софія Юхимівна Балакіна. 

Сама розумниця від селянського роду, велика трудівниця, берегиня української 

мудрості. Їй подобалися в Корольському розсудливість, ерудиція, розуміння 

простих нюансів плинного життя. Ми всі знали, що тітонька Соня і Володимир 

часто спілкувалися, могли говорити по телефону годинами... І коли хоронили 
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спочатку Григорія Івановича Балакіна, а потім і тітоньку Соню, Корольський 

болісно сприймав втрату людей, близьких йому по духу і загалом по життю... 

... Якось в одну із субот Корольський Володимир Балакін і я зустрілися 

з щемного для нас приводу в ресторанчику. І провели там... шість годин. 

Спогади, життєві розмови, моменти печалі, жарти – все для нас було зрозумілим, 

близьким і єднаючим. 

Я дуже хочу, щоб Корольський був здоровим, щоб ті знання, ерудиція 

й чоловіча мудрість, якими він володіє, для студентів та університетських колег 

і надалі слугували важливим розділом його власної педагогіки. 

А мені особисто зустрічі й години спілкування з Володимиром 

Вікторовичем були, як завжди, необхідною приємністю. 
 

Людмила Тіміргалєєва, заслужений журналіст України 

 

 

Храню тепло в своей душе 

Кто для меня Владимир Викторович Корольский? Прежде всего, воплощение 

настоящего мужчины, на которого следует равняться. Я чрезвычайно горжусь 

тем, что судьба свела меня с таким уникальным человеком, как Корольский. 

За все время знакомства и общения я не помню случая, когда бы Владимир 

Викторович как-то повел себя некорректно, или чем-то запятнал свое имя. Он 

появлялся в студенческой аудитории, и мы тут же подтягивались, нам хотелось 

выглядеть лучше в глазах нашего преподавателя. Нас привлекали в Корольском 

эрудиция, глубокие знания во многих вопросах, нравилась его культура, манера 

общения с нами, людьми, намного моложе его. 

Вспоминаю поездки в колхоз, как тогда водилось, на уборку овощей. 

Владимир Викторович был там в полевых условиях с нами, по-отцовски 

заботился о нашем быте, питании. Вечерами устраивались посиделки 

с задушевными беседами нашего преподавателя о жизни, о семьях, о будущем. 

Незабываемы фестивали «Студенческой весны». Однажды к нам, тогда еще 

в педагогический институт, приехал на фестиваль представитель Министерства 

образования. Мы, конечно, старались, и наш факультет выступил так, что 

заслужили похвалу от гостя. А нам было приятно, что не подвели нашего 

руководителя. 

Я очень дорожу нечастыми встречами и общением с Владимиром 

Викторовичем. Желаю ему долгой жизни, хорошего здоровья. В моей душе 

всегда хранится тепло и благодарность к старшему товарищу, другу, 

преподавателю, очень человечному человеку. Простите меня, но сейчас таких не 

делают. 

Артур Тимиргалеев, выпускник факультета ОТД 1990 року 
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Дорогой Владимир Викторович! 
Наш горячо любимый старший товарищ, наставник, преподаватель. Мы 

благодарны судьбе, что она подарила нам встречу с таким прекрасным, добрым, 

отзывчивым человеком как Вы. Нас всегда притягивала красота и молодость Вашей 

души, щедрость сердца и сила таланта. Вы всегда будете для нас сеятелем доброго, 

вечного, мудрого. 

В День юбилея разрешите пожелать Вам всего самого наилучшего. Пусть 

Надежда, Вера и Любовь будут Вашими верными спутниками, мечты становятся 

реальностью, а семья будет светлым оберегом Вашей вечно молодой души. 

Вдохновения, мира и крепкого здоровья! 
Студенты группы ОТФ-82-1 

Комаров Валерий, Литвинова Елена, Власенко Виктория и Валентин, Панасенко Михаил, 

Остапишин Игорь, Гетьман Людмила, Фалько Артур, Малявский Геннадий, Березняк Олег, 

Мосолов Дмитрий 

   

 

 

       

  Как молоды мы были… 

1984 г. 

 

 

 
 
 

Уважаемый Владимир Викторович! 
 

Пускай судьба Вам улыбнётся, 

Подарит много счастья, теплоты. 

Плохое мимо пронесётся,  

Оставив радость и мечты. 

Пускай вся жизнь как многогранник, 

Но угол – это не тупик. 

Пусть солнца луч – далёкий странник 

Фортуны Вам покажет лик.  

Ах, время, ты неумолимо, 

Но только лишь благодаря тебе,  

Все пятна жизни ты уносишь мимо, 

Оставив продолжение судьбе. 

Пожалуйста, почаще улыбайтесь, 

Ведь мы Вас очень сильно любим. 

Вот только в нас не сомневайтесь – 

Науку Вашу не забудем. 

Пусть снова покоряются высоты 

С азартом, с лёгкостью побед, 

Уйдут куда-то все заботы 

И сердце Ваше пусть не знает бед. 

Здоровья также Вам желаем,  

Большого, крепкого, как сталь. 

Ведь это главное – мы знаем. 

Всё остальное лишь вуаль. 

Улыбки яркие повсюду 

Пускай проносятся везде, 

И жизнь подобна будет чуду –  

Подарит блеск Вашей Звезде. 

Вы покорили всю науку 

И свет несёте в темноте, 

Вам стоит протянуть лишь руку,  

Отдав себя своей судьбе. 

 

С уважением група МІ-08-1 
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Реаліст і романтик в одній особі 

Ми, випускники Криворізького державного педагогічного інституту, 

факультету загальнотехнічних дисциплін, знаємо Володимира Вікторовича як 

компетентного й мудрого керманича, вправного фахівця, надзвичайно відданого 

своїй праці, а також як енергійну й товариську людину, яка вміє вислухати 

й порадити, пожартувати й спитати, пожурити й захистити, бути вимогливим 

і добродушним водночас. 

За Вашими плечима, Володимире Вікторовичу,  багаторічний досвід 

і визнання. Професіоналізм, талант, працьовитість і наполегливість у досягненні 

поставлених цілей дали Вам змогу досягти значних успіхів у професійній та 

науковій діяльності, здобути шану та повагу педагогічної спільноти.  

Для нас Ви були й залишаєтеся  взірцем для наслідування,  шанованим 

педагогом і порадником. Ви й зараз  завжди знаходите час,  аби вислухати 

кожного з нас, не обділивши своєю увагою жодного.  

Ваш талант педагога й великий досвід організатора, професійне чуття 

й невичерпна енергія допомагає нам і сьогодні. Наші зустрічі з Вами – це зустрічі 

однодумців, які сповнені теплотою, щирістю, відкритістю, і ми знову відчуваємо 

себе Вашими студентами, повертаємося в безтурботні роки.  

Впевнені, що Ви відчуваєте велику відповідальність за  нас. Ми 

переконані, що Ви – реаліст, якому добре відомі не тільки досягнення, але 

й проблеми освітян, і трохи романтик, окрилений надією на гідне  майбутнє 

освіти, й упевненістю в ньому. 

З повагою – Яременко Валерій Миколайович, директор ДНЗ «Криворізький 

центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі», 

староста групи ЗТД-87-2, за дорученням випускників ЗТД-87 
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Перший курс. З перших днів навчання участь 

у духовому, ВІА та «струнно-шумовому» оркестрі ЗТД під 

керівництвом Г. Г. Петренка. Взимку відбувся творчий 

звіт факультету. Сам декан В. В. Корольський особисто 

кожному тиснув руку, а Петренко нахвалював, що тільки в 

нього в оркестрі є три Сан Сановичі: маленький 

О. О. Сушенцев, О. О. Скорняков та студент О. О. Швець, 

який трохи навів лад з «кокафонією» в оркестрі. Тобто, 

я вже «засвітився».  

Весна. Телеграма. Товариша забирають в армію. Будній 

день, навчальний процес... Студент Швець накивав п'ятами за 300 км на «проводи». 

Відгуляли, повертаюсь в інститут. Станція Сигнаївка, поїзд «Одеса-Кривий Ріг». 

Заходжу в вагон і чую: «Сан Санович, що сталося? Звідки і куди?» Заспаним очам не 

вірю – переді мною наш декан  факультету В. В. Корольський. Від здивування 

і страху заціпило, не знав, що й збрехати. Сказав правду і впав на полицю спати. 

Снився мені сон, як В. В. Корольський, куратор групи Я. Я. Зверховський 

відраховують мене за прогули. Але це був тільки сон. Наш декан вмів цінувати 

чоловічу дружбу, розумів душу студента, цінував хоч і гірку, але правду. Завжди був 

людиною, а вже потім керівником, викладачем, товаришем. За це студенти його 

поважали й цінували. 
  

Швець Олександр, випускник ЗТД-77 
  

   

 

 

 

 

 

Вадим Павлович Завальний, 

випускник ЗТД-78-2  

 

 

З ювілеєм, дорогий учителю наш – Володимире Вікторовичу! 

Як приємно нам привітати Вас. Ви наш учитель і наставник, якого ми дуже 

поважали й любили. Нехай здійсняться швидше заповітні мрії, і світ стане 

світлішим від Вашої краси. Нехай у Вас в роботі будуть лише успіхи, вдома все 

буде добре. Нехай не трапляються на шляху перешкоди. Ваше життя, ми знаємо, 

бездоганне. У Ваш день ювілею хочемо побажати терпіння й успіхів, вдячних 

учнів, які ніколи не забувають ні Вас, ні тих знань, які Ви їм 

подарували. Бажаємо Вам здоров'я і добра. Не гасне в серці хай весела 

іскра. Повірте, будемо пам'ятати Вас завжди. Бажаємо щастя Вам на довгі роки! 
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Михайло Леонідович Мазін, студент ЗТД-77, 

 директор Криворізької спеціалізованої школи № 107 

 з поглибленим вивченням англійської мови, 

 відмінник освіти України,  

нагороджений медаллю  «Василь Сухомлинський»,  

  заслужений працівник освіти України 

  

 

 

 В честь юбилея В. В. Корольского 
 

                          Декан Корольский – это имя! И не былых времён Герой, 

                          Красивый, добрый, с интеллектом, вот и сегодня он такой! 

 

                            Всегда внимательный и строгий! 

                            К студентам вечно терпелив. 

                            Ну, а к себе как приглашает, выходишь – радостный прилив! 

  

                          Твой юбилей – это награда за всё, что сделал для людей.  

                          И быть с тобой одна отрада, Корольский – это КОРИФЕЙ!  

                          Похвал высоких Ты заслужен, по жизни честью дорожил! 
 

Всегда семье и нам ты нужен! 

Чтоб ТЫ ещё лет сто ПРОЖИЛ! 

 

  
 

Вельмишановний Володимире Вікторовичу! 
 

У пам’яті кожної людини на довгі роки залишається період студентства. 

Чудовий час, коли пізнаєш багато цікавого, потрібного, не тільки для своєї 

майбутньої професії, але й для життя. Це період нових вражень, подій, 

знайомств. Чудовий період, коли складаються міцні дружні стосунки, 

формуються професійні вміння та навички, і багато того, що відбувається 

з тобою, залишає відбиток на все майбутнє життя. 

Уже пройшло 35 років із моменту закінчення мною факультету 

загальнотехнічних дисциплін Криворізького державного педагогічного 

інституту. Був студентом групи ЗТД-80-1. У той час деканом нашого факультету 

були Ви – Корольський Володимир Вікторович.  

Із першого нашого знайомства, склалося враження про Вас, Володимире 

Вікторовичу, як про серйозну, інтелігентну й доброчесну людину. 

А в подальшому – як про вмілого, знаючого свою справу керівника й педагога. 

І це враження залишилося на все життя. 
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Ваші лекції з вищої математики були цікаві й доступні для сприйняття. 

Вас завжди вирізняло вміння знаходити спільну мову зі студентами, бути 

вимогливим до них і одночасно чуйним, уважним до проблем студентів, 

вирішувати питання конкретно, без зайвих негативних емоцій. 

Нам, майбутнім педагогам, важливо було перейняти для себе найкращі 

професійні якості наших викладачів. І в цій справі авторитетним був стиль 

роботи саме Вас – нашого декана, Володимире Вікторовичу. Ваш життєвий шлях 

– це яскравий приклад служіння своїй Вітчизні, науці й приклад виховання 

молодого покоління нашої держави. 

Щиро вітаю Вас, шановний Володимире Вікторовичу, з 75-річним 

ювілеєм! Зичу міцного здоров’я, величезного щастя на життєвій стежині, добра, 

здійснення бажань, везіння, більше чудових і радісних подій у житті, нехай Вас 

оточують справжні друзі та однодумці. Нових перемог і досягнень на науковій 

ниві на благо рідної України, достатку в усьому та благополуччя. 

 

З глибокою повагою – 

пенсіонер МВС України, підполковник поліції у відставці  

Замогильний Олександр Васильович (м. Дніпро). 

  

 

В. В. Корольский – организатор гандбольной команды в КГПИ 

Всегда КГПИ, а ныне КГПУ, славился гандбольными традициями. 

Мужская и женская гандбольные команды СК КГПИ достойно защищали честь 

института на соревнованиях городского, областного и республиканского 

уровней. С распадом СССР возникла необходимость в проведении 

национального чемпионата по гандболу независимой Украины. Большим 

энтузиастом и основным инициатором создания команды, которая 

с достоинством могла бы защищать честь Кривбасса и пединститута на таком 

высоком уровне, стал проректор по учебной работе КГПИ В. В. Корольский. Под 

его руководством был создан один из первых профессиональных гандбольных 

клубов в Украине – ГК «Рудана», президентом которого он стал. 

К работе в команде были привлечены тренеры и игроки высокого уровня, 

также перспективная молодежь из воспитанников ДЮСШ КГПИ, некоторые из 

них в последствии стали игроками высокого международного уровня. 

Особое внимание Владимир Викторович уделял организационным 

моментам в жизни клуба: подбор спонсоров, материальное обеспечение бытовые 

вопросы, подготовка резерва (ДЮСШ). Самый первый коммерческий турнир 

в Украине по гандболу был организован Владимиром Викторовичем. Тогда 

Криворожский зритель впервые вживую смог увидеть легендарный киевский 

«Спартак» под руководством тренера-легенды И. Е. Турчина.  

Менялись названия команды, уходили игроки в более именитые клубы, 

приходила талантливая молодежь... Но неизменным всегда оставался президент.  
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Вся его энергия, организаторский талант, неуемный энтузиазм, педагогический 

опыт, вложенные в развитие гандбола, в дальнейшем дали свои плоды. 

Криворожские команды выходили на высокий международный уровень. 

Гандболистки становились чемпионками и призерами соревнований высокого 

международного уровня. Тренеры возглавляли сборные Украины. Но самое 

главное, Владимир Викторович дал путевку в жизнь будущим прекрасным 

учителям, тренерам, руководящим работникам и просто хорошим людям.  

 

Заслуженый тренер Украины А. В. Осипов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда ГК «Рудана» 
(Первый коммерческий турнир по гандболу в Украине,  

г. Кривой Рог, май 1992 г.) 

Верхний ряд: А. В. Осипов (тренер), Н. Савенко (МС), М. Поляк (КМС), О. Васенко 

(КМС), Е. Цыгиця (ЗМС), В. В. Корольский (президент ГК «Рудана»), Н. Майко (КМС), 

Т. Калинюк (КМС), представители СП.  

Нижний ряд: В. Мостовая (МСМК), О. Волкова (КМС), И. Гордиенко (КМС), 

А. Жукова (КМС), М. Белошеева (КМС), Н. Ступак (КМС), Т. Федоренкова (КМС), 

П. Г. Магомедов.  
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 Родина вчителів (справа наліво):   

Бушуєв Андрій Валерійович – учитель інформатики (випуск 1989 р., ФЗТД) 

Бушуєва Антоніна Іванівна – учитель математики та інформатики (випуск 2015 р., фізмат) 

Бушуєв Станіслав Андрійович - учитель фізики та інформатики (випуск 2014 р., фізмат) 

Бушуєва Світлана Вадимівна - учитель початкових класів (випуск 1990 р.) 

Бушуєва Анна Андріївна - студентка психолого-педагогічного факультету КДПУ 

 

Я дякую долі за те, що мав щастя бути студентом такого викладача! Саме 

завдяки цьому я прагну бути схожим на Вас у професійній діяльності.  Наше 

знайомство відбулося в роки студентства. Пам’ятаю, як був шокований, що 

викладати вищу математику можна напам’ять, без використання конспекту лекції, 

та подавати матеріал так, що ставало цікаво, а як буде далі… 

На все життя я запам’ятав, як першокурсником складав Вам іспит 

з математичному аналізу. Напередодні сесії я не писав підсумкову контрольну 

роботу за курс, на екзамен зайшов одним із перших, відповів на білет, але Ви 

запропонували мені написати  пропущену контрольну, потім ще одну, а потім ще. 

З іспиту я вийшов останнім, але отримана п’ятірка стала для мене найзнаменнішою 

в моєму житті. Ви були для нас не тільки викладачем математичного аналізу, 

деканом факультету, а і, як ми Вас називали, ТАТОМ! 

І через 20 років, коли я привів сина вступати до університету, при зустрічі Ви 

не тільки впізнали мене, а й пам’ятали моє ім’я та прізвище.  

Ви могли зігріти кожного своїм непідробним теплом, чуйністю, співчуттям, 

розумінням… Дивлячись на улюбленого викладача, я зрозумів, що вчитель – це не 

просто професія, це – покликання, це – дар! Для Вас не існує чужих дітей, чужих 

студентів, чужих людей. Для Вас усі СВОЇ! І в кожного Ви вкладаєте часточку своєї 

душі.  

Безцінніший дар, який ми отримали  від нашого ТАТА, – це знання. Ваш 

високий професіоналізм, невтомна праця, людяність, творче натхнення хай 

сприяють подальшому вдосконаленню й процвітанню закладу, у якому працюєте – 

Криворізькому державному педагогічному університету.  

У День Вашого ювілею прийміть побажання міцного здоров’я, великого 

щастя, незламного оптимізму, натхнення, радості, благополуччя, життєвого та 

творчого довголіття, усіляких гараздів. Світлої долі, шановний Володимире 

Вікторовичу, щедрих ужинків на життєвій та професійній ниві, великих успіхів 

у підготовці фахівців, науково-педагогічних кадрів. 

Бушуєв  Андрій  Валерійович, учитель інформатики П’ятихатської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 1, вчитель-методист, учитель вищої категорії  
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З Днем народження, дорогий Володимире Вікторовичу! 
 

Бажаємо міцного здоров’я, удачі, благополуччя, добра, радості, любові, 

щастя, гарного настрою, усмішок і яскравих вражень. Нехай тепло й затишок 

завжди наповнюють ваш дім, нехай сонячне сяйво зігріває за будь-якої погоди, 

а бажання здійснюються при одній лише думці про них.  

З повагою  випускник 2014 року, групи ФІ–09,  учитель фізики та інформатики 

Зеленоярської ЗШ І-ІІІ ст., П’ятихатського р-ну, 

 Бушуєв Станіслав Андрійович, 

випускниця 2015 року, групи МІ–10, 

 учитель математики та інформатики П’ятихатської ЗШ І-ІІІ ст. №1 

       Бушуєва Антоніна Іванівна 

 

   

 

 

 

 

 

З професором В. В. Корольським під час вручення Станіславу Бушуєву  

диплома спеціаліста (2014 р.) 

 

Уважаемый Владимир Викторович! 

От всей нашей группы спешу поздравить Вас с юбилеем! 

Не мудрствуя лукаво, могу сказать, что за четыре года учебы мы 

прониклись к Вам огромным уважением, как за профессионализм, так и за 

человеческие качества. Ваше умение разбавить серьезную «научную» 

атмосферу остроумной шуткой или интересной историей, дорогого стоит. 

Многие Ваши «перлы» будут на слуху у студентов еще не один год. 

Спасибо Вам за преподавательский талант, за терпение, понимание, 

справедливость, за помощь и моральную поддержку. Спасибо за Ваше 

блистательное чувство юмора!!! Мы желаем Вам здоровья, счастья, 

профессиональных и жизненных успехов! Пусть каждый день приносит Вам как 

можно больше позитивных эмоций!  

P. S. С нашей стороны непростительным было бы не пожелать Вам 

пытливых и сообразительных студентов!  

От имени всей группы МИ-15 – Анисимов Дмитрий 
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Шановний Володимире Вікторовичу! 

Адміністрація, учнівський та батьківський колектив Криворізької 

педагогічної гімназії щиро вітають Вас із нагоди вашого 75 -літнього 

ювілею! 

Нехай доля шле Вам добро і щастя, міцне здоров'я та достаток, а віра, 

надія та любов будуть вірними супутниками на Вашому життєвому шляху. 

Бажаємо, щоб тепло й затишок родинної оселі надійно захищали Вас від 

негараздів, а будь-які повороти долі завжди відкривали лише нові обрії 

майбутніх перспектив! 

Хай Вас підтримують та надихають рідні люди, розуміють та 

допомагають колеги, минають негаразди та непорозуміння.  

Щиро бажаємо Вам нових творчих здобутків і наснаги в усіх 

починаннях. 

З повагою директор – Прокоп’єва Тетяна Миколаївна,  

адміністрація, учнівський та батьківський колектив  

Криворізької педагогічної гімназії 

 

Шановний Володимире Вікторовичу! 

 
 Від імені адміністрації  Криворізького обласного ліцею-інтернату для сільської 

молоді та себе особисто вітаємо Вас з 75-річчям. 

 Хочеться висловити особливі слова вдячності Вам за те, що під Вашою егідою 

зростає майбутня еліта вчителів математики. Завжди приємно спостерігати за 

випускниками університету, що працюють у стінах нашого закладу, виховуючи 

достойну зміну.  

 Ми дуже вдячні Вам за підтримку, допомогу та вчасно підставлене міцне плече 

в часи становлення нашого закладу. За тісну співпрацю педагогічного колективу ліцею 

та фізико-математичного факультету, за організовані й вдало проведені Дні науки 

в нашому закладі, Дні фізико-математичного факультету, на які Ви нас завжди 

щиросердно запрошуєте. Тісна співпраця, дружба сприяє досягненню високих 

результатів. 

Завдяки Вашій натхненній праці, творчому пошуку, високому професіоналізму, 

невпинному бажанню розвиватися й постійно вдосконалюватися кафедра 

математики та фізико-математичний факультет живе й процвітає. А завдяки 

Вашій душевній щедрості, щирій любові та відданості своїй справі для багатьох 

випускників фізико-математичний факультет став міцним плацдармом професійних 

досягнень та життєвих успіхів.  

Щиро бажаємо Вам нескінченної творчої енергії, щоб у Вашому житті були 

лише плюси, у праці був успіх у кубі, а удача – у квадраті. Міцного здоров’я та сил, що 

зростали б у геометричній прогресії, а благополуччя і щастя прямували 

в нескінченність. 

Директор КЗО «Криворізький обласний  

ліцей-інтернат для сільської молоді»  

І.О. Козаченко 
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Вельмишановний Володимире Вікторовичу! 
 

Вважаємо для себе за велику честь привітати Вас із такою ювілейною 

датою. Гортаючи сторінки Вашої біографії, ми дійшли висновку, що перед 

нами Людина-взірець. Ще зовсім маленьким хлопчиком Ви закохались 

у математику і пронесли цю любов через все своє життя. Більше того, 

тисячі юнаків і дівчат стали Вашими учнями, розділили захоплення 

математикою, зробили її справою власної долі і, за Вашим прикладом, 

поширюють любов до цієї науки на теренах рідної України й за її межами.  

Як дивно і строкато склалася Ваша доля! Скільки цікавих і щасливих 

пригод вона відображає. Ваше служіння в різноманітних галузях ставало 

значущим для подальшого розвитку не тільки підприємства, а й науки 

в цілому. 

Ми знаємо, що саме завдяки Вашим дослідженням для гірників міста 

розроблено систему поліпшення умов їхньої праці. А Ваші особисті 

виступи на конференції та пропозиції щодо використання математичних 

моделей для оперативного корегування аеродинамічних параметрів систем 

вентиляції запевнили вчених, що перед ними талановитий, перспективний 

науковець.  

Усе Ваше життя – підтвердження тому. Вам завжди були притаманні 

цілеспрямованість, наполегливість, вірність  принципам, уміння бачити 

нове й втілювати його в життя. 

Ювілей – осяна сонцем вершина, що дозволяє оцінити пройдений 

шлях. А шлях цей – яскравий приклад служіння науці, країні, вірності 

й відданості обраним ідеалам. Для багатьох з нас Ви залишаєтесь Учителем 

не тільки в прямому розумінні цього слова, але й прикладом служіння 

науці, рідному університету, його захисником і вірним лицарем.  

Ми знаємо, що Ваш рідний університет пишається такою людиною, 

яка докладає значних зусиль для зростання та успішного розвитку.  

Для нас Ви – надійний гарант успішності студентів, які стануть 

спроможними на нові відкриття, мудрі й далекоглядні рішення для 

розвитку нашого міста та держави. 

Бажаємо Вам, шановний Володимире Вікторовичу, чіткості 

й сміливості у прийнятті рішень, впевненості у великій і потрібній для 

України справі виховання студентської молоді. Міцного здоров’я на довгі 

роки, щастя й благополуччя, натхнення в щоденній роботі.   

З найтеплішими почуттями вітає Вас із ювілеєм  

колектив Криворізького навчально-виховного комплексу № 129  

«Гімназія-ліцей академічного спрямування»  
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Мы, активисты ФИ-97 и ФИ-98, запомнили Вас таким… 

Пожалуй, более мудрого руководителя, компетентного преподавателя 

и душевного человека, каким является Владимир Викторович Корольский, сложно 

представить. Нам повезло учиться на физико-математическом факультете в момент, 

когда отношения между преподавателем и студентом строились в русле демократии и 

взаимоуважении. Когда победы в творческих конкурсах и концертах органически 

дополняли научные достижения и участие в научных форумах студентов физмата. 

Благодаря такому, казалось бы, неприродному симбиозу, быть студентом физмата – это 

звучало гордо. Но главное – фундамент, заложенный под этот монолит – дело рук 

Владимира Викторовича. Его всегда легко было выделить из любой толпы: выправка 

офицера, уверенная походка, всегда улыбчивое лицо. На каждом концерте факультета 

он всегда был самым ярким, азартным и благодарным зрителем. 

Спасибо Вам за такой яркий период нашей жизни! 

Я волком бы  

                        выгрыз  

                                     бюрократизм 

Почтения нету  

                           к мандатам 

К любым  

                  чертям с матерями  

                                                   катись 

Любая практически  

                                       Дата 

Но эта  

                     в сознанье  

                                    вселилась моё 

И ходит со мной  

                               теперь рядом 

Три четверти века  

                                  пронёс за спиной 

Пусть дробную – круглую дату 

Давно так сложилось,  

                                        я с цифрой – 

на ты 

Мы в фазе одной,  

                                  если надо, 

Нас вместе  

                     Связали 

                                 не штамп и сваты, 

А крепкие  

                      узы  

                               физмата 

И я объективно пытаюсь смотреть 

На мир  

               и себя  

                            непредвзято, 

Мог не замечать,  

                          но не мог  

                                           не узреть,  

что было всегда  

                               со мной рядом. 

По коридорам  

                             иду  

                                    не спеша 

По лестничным  

                               следуя  

                                            маршам 

Три четверти  

                           здания  

                                          в этажах  

Сюда,  

          где собрались 

все                                         наши 

И чувства играют  

                                 и рвут  

                                            изнутри, 

Но только волнения  

                                      к чёрту, 

Я знаю,  

               поддержат  

                                    меня мои три 

Пока  

                    только три – четвёртых! 

 
От имени ФИ-97, ФИ-98 – Игорь Суворов, глава студсовета (гр. ФИ-97) 
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Шановний Володимире Вікторовичу! 
  

Вітаємо Вас з ювілеєм! Бажаємо творчої енергії, наснаги та наполегливості 

у здійсненні всіх ваших задумів. Нехай поруч з вами завжди йдуть віра і надія, 

оптимізм і впевненість, а доля дає вам здоров’я, береже від негараздів та бід, 

додає сил та натхнення.  

Зичимо, щоб і надалі Ваша праця була плідною та змістовною, розпочаті 

справи принесли вагомі результати, а успіхи йшли поряд з  особистим щастям, 

злагодою та достатком.  

Хай доля завжди буде прихильною до Вас та Вашої родини, а кожен новий 

день дарує приємні враження, задоволення від роботи та світлу надію на 

майбутні роки!  
Випускники групи МІ-05-1,  

вчителі математики та інформатики  

Тетяна Колчук (канд. пед. наук, Криворізька педагогічна гімназія),  

Василина Момот (КЗ «Загальноосвітній ліцей м. Покров Дніпропетровської області»),  

Альона Брюхович (Криворізький Покровський ліцей) 

 

Шановний Володимире Вікторовичу! 

Щиро вітаю Вас з Днем народження! Прийміть з нагоди ювілею мої найщиріші 

побажання міцного здоров’я, щастя, невичерпної енергії та наснаги. Нехай 

у вашому домі завжди панують мир і злагода, у серці – доброта,  

а у справах – мудрість та виваженість. Доля нехай буде прихильною до Вас, дарує 

більше приводів для посмішок та радості. 

Хай пливе щасливо Ваш життєвий човен 

І минає легко береги круті, 

І любові буде хай завжди він повен, 

То найголовніше у людськім житті. 

Нехай в душі завжди горять 

Іскринки радості й чекання. 

Від дітей, онуків мати втіху, 

Добру вдачу, жменьку сміху. 

До життя наснагу мати, 

З добрим настроєм вставати, 

На роботу поспішати, 

Щоб студентів там навчати! 

  

 

1-й ряд зліва 

направо: Т. Колчук, 

О. Амброзяк, 

А. Брюхович 

на конференції 

«Проблеми 

математичної 

освіти» 

 

 

 

З повагою Тетяна Колчук (Придача), 

канд. пед. наук, учитель математики та інформатики  

Криворізької педагогічної гімназії 
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МІм-12 вітає  Володимира Вікторовича з ювілеєм в три чверті століття 

 

Золоту дату – 75 років – відзначає прекрасна, добра та чуйна людина, завжди 

молодий і красивий кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри і просто 

дивовижний викладач. Володимир Вікторович завжди надихає на вивчення 

математики, підходить до навчання з гумором та посмішкою, мотивує нас вчитися 

впродовж усього життя, показує своїм прикладом, як бути успішним вчителем. 

Нехай це свято принесе у Ваше життя найважливіші у світі коштовності: здоров'я, 

щастя, любов, життєві сили, гармонію, затишок, радість на багато-багато років. 

Ми бажаємо Вам міцних сил та успіхів у будь-якій справі, поваги й розуміння, 

благополуччя, щастя в домі, щирого добра, радості та достатку на життєвому шляху, 

щоб життя Вам дарувало тільки радість і задоволення. Нехай незгасима енергія та 

завзяття будуть джерелом нових грандіозних планів і блискучих перемог!  

Бажаємо, щоб Ваш безцінний багаж знань торкнувся ще не одного покоління, 

а Ваша праця високо цінувалася і щедро оплачувалася ще й великою вдячністю 

й любов'ю Ваших студентів. Бажаємо професійного задоволення від нашої нелегкої, 

але такої цікавої та потрібної роботи, щоб у роботі завжди було місце творчості, 

натхненню, енергійності й завзяттю. Нехай студенти радують, випускники шанують, 

сім'я підтримує. 

  Ваші студенти 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професор В. В. Корольський під час передзахисту кваліфікаційних робіт 

магістрами гр. Мім-12  спеціальності 014. Середня освіта. Математика  

(травень, 2017 р.) 
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Шановний Володимире Вікторовичу!  

Від щирого серця група МІ-16 вітає Вас з днем народження і бажає довгих 

років успішної діяльності, благополуччя в житті і міцного здоров'я. 

Бажаємо в роботі ніколи не втрачати почуття гумору й увагу аудиторії.  

Нехай наш тернистий шлях буде висвітлений плодами знань, які Ви передаєте 

студентам! Хочеться побажати Вам побільше розумних, вдячних 

і дисциплінованих студентів. 

Ми вдячні Вам за кропітку працю, яку здійснюєте кожного дня, вкладаючи 

у фізматівців великий багаж знань і умінь, які будуть вести їх по життю 

й допомагати у важкі хвилини. 

Дякуємо й за Ваш оптимізм. Ви допомагаєте не лише дізнаватися щось нове 

і важливе, але й вселяєте міцну віру й світлу надію. Ви завжди можете дати 

добру пораду й підтримати щирим словом.  

Дякуємо за знання та щоденну самовіддачу! 

 «Матан, тільки ти! У кожного в серці назавжди!»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Професор В. В. Корольський зі студентами групи МІ-16 і куратором групи, 

к. пед. н., доцентом Т. Г. Крамаренко (грудень, 2018) 



 51 

Фізмат – родина 

Як просто про складне сказати, 

як матаналіз всім пізнати? 

Ми точно знаємо,  

що треба зробити – на пари 

до Володимира Вікторовича ходити. 

Похідна та інтеграл, 

графік, функція, границя,  

ряд і диференціал –  

все Ви розклали по полицях. 

За це подяка Вам від нас – 

скажіть, що ФІ-2000 – клас! 

На Ваших очах ми зростали, 

родиною дружньою стали. 

То ж хай буде здоров’я Ваше міцне, 

хай щастя і радість назавжди прийде! 

Нехай усмішка Ваша сяє 

і студентів заряджає, 

нехай Вам дарують колеги і діти 

настрій чудовий і привід радіти! 

Що знаємо Вас, ми пишаємось – 

Адже родиною «Фізмат» називаємось! 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 Випускники групи ФІ-2000 Мінтій (Мазур) Ірина, Мінтій Михайло 

 та випускник групи ФІ-2006 Мазур Василь  

Вельмишановний Володимире Вікторовичу! 
 

З нагоди ювілею прийміть щирі й сердечні вітання від випускниці фізико-

математичного факультету 2015 року Галини Іванової 
Дуже вдячна Вам за ті знання й досвід, які я отримала 

під час ваших лекцій з математичного аналізу. Своїми 

настановами та теплими словами Ви надихали на нові 

починання, вселяли віру у власні сили, формували характер, 

направляли на правильний шлях. Саме Ви навчили мене 

відповідальності, цілеспрямованості, запалили інтерес до 

науки в цілому. Нехай те добро, яке Вами щиро сіється, 

повернеться до Вас сторицею. Тож нехай людська шана буде 

подякою за плідну працю та мудрість, а Ваші наукові ідеї 

знаходять реальні втілення. 

Щиро бажаю Вам міцного здоров’я, невичерпної 

енергії, оптимізму й натхнення. Нехай роки залишають тільки 

світлі спогади, а майбутнє дарує багато щасливих літ, 

сповнених радості та надії. Бажаю Вам зберегти активну 

життєву позицію, юнацький запал і зрілу мудрість ще на 

багато-багато років. З Ювілеєм! 
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 «Тільки той викладач і буде дієво впливати на всіх студентів, який 

сам сильний в науці, нею володіє і любить її» 

(Д. І. Мендєлєєв) 

Ось такому викладачу, якого поважають, шанують, дякують за міцні знання, 

розвиток ініціативи й креативності, за навчання не тільки мислити, але й творити, ми 

хочемо висловити вдячність. До того ж є гарний і шляхетний привід – Ювілей. У цей 

день випускники, студенти Криворізького педагогічного університету відзначають 

гідну працю професора, завідувача кафедри математики, досвідченого майстра своєї 

справи Корольського Володимира Вікторовича, який має колосальний вплив на 

студентів і користується їхньою повагою. 

Якщо зазирнути в його творчу науково-методичну лабораторію, то на власні очі 

можна познайомитися з креативним образом сучасного викладача, що розкриває 

творчий пошук, компетентність і вміє бачити в кожному студентові особистість. По 

закінченню університету студенти відтворюють в пам'яті незабутні фрагменти його 

лекцій: цікаві, емоційні, змістовні, різноманітні. Володимир Вікторович, як ніхто 

інший, міг створити особливу атмосферу успіху, що посилювало інтелектуальну 

активність, сприяло розвитку мислення, глибокому розумінню матеріалу і, звичайно ж, 

вмінню застосовувати наявні знання. 

З величезною радістю, з почуттям глибокого задоволення плідною педагогічною 

діяльністю, ми приєднуємося до світлих святкових привітань. Бажаємо Володимиру 

Вікторовичу, великому й могутньому педагогу з Великої літери, з великим серцем 

і великими знаннями, міцного здоров'я, добробуту, щасливого довголіття, подальших 

творчих успіхів у роботі, безмежної любові й вірної дружби всіх тих, кому дарує він 

золоті розсипи свого знання й досвіду. 

Улюблені випускниці МІ-09-1  

Лінецька Марина, Романенко Анна, Савонюк Ольга  

 

Іванова (Малинок) Юлія Володимирівна,  

магістр математики, рік випуску – 2011 
    Якби мені запропонували повернутися назад у минуле, чи 

змінила я б ВНЗ? З упевненістю скажу: «Ні»! Це роки, наповнені 

позитивними емоціями, набуття досвіду, відкриття нових 

можливостей і зустріч з талановитими та дуже цікавими людьми. 

Одним із таких людей є Володимир Вікторович, про Нього можна 

говорити годинами. Він цікавий та обдарований, Його лекції 

завжди захоплюють, кожна наступна вносить у твоє життя нове 

відкриття. Тому хочеться зустрічати у своєму житті більше таких 

людей, які є взірцем для кожного.  

    Від щирого серця, Володимире Вікторовичу, хочу привітати 

Вас із прекрасним, благословенним ювілеєм! Мудрості вже не 

займати, досвід просто зашкалює, тіло ще бадьоре й майже 

молоде, а душа сповнена любові й співпереживання! У день народження вітаю Вас і бажаю 

дуже міцного здоров’я, щоб вистачило до столітнього ювілею, сили й волі, щоб 

зміцнювати себе фізично й духовно! Бажаю поваги від колег і знайомих, безмірної любові 

близьких і рідних людей, а ще захоплення в очах оточуючих! Нехай життя грає всіма 

барвами веселки й дарує Вам найкращі дні, в яких не буде поспіху й суєти, стресів і тривог, 

а будуть тільки тепле сонце, бездонне небо, ліс і поле ніжної зелені, де ласкавий вітерець 

цілує й обіймає! 
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 Привітання Корольському Володимиру Вікторовичу  
 

Діамантовий ювілей – 75 років – 

святкує талановитий науковець, 

неперевершений викладач, завжди 

гарний та витончений чоловік,   

кандидат технічних наук, професор, 

завідувач кафедри математики та 

методики її навчання  Корольський 

Володимир Вікторович. 

З особливим теплом я згадую 

свої роки навчання, оскільки мала 

змогу відвідувати заняття найкращих 

викладачів університету, зокрема 

лекції з математичного аналізу. 

Володимир Вікторович завжди 

заходив до аудиторії в піднесеному 

настрої, час від часу жартував. Хоча не 

завжди матеріал був одразу 

зрозумілий, проте після лекції всі 

студенти також мали гарний настрій. 

Надзвичайно вражає висока 

кваліфікованість та багатий досвід 

викладача, оскільки Володимир 

Вікторович ніколи не користувався 

конспектом. 

Особливо було приємно 

співпрацювати з Володимиром Вікторовичем при написанні своєї магістерської 

роботи. Виникало чимало труднощів, але Володимир Вікторович завжди 

допомагав, давав корисні поради, мотивував. Під час спілкування іноді 

розповідав історії з життя, власним прикладом показував, що при великому 

прагненні можна досягти бажаного, вчив ставитися до проблем з гумором, за що 

хочу висловити безмежну вдячність. 

Володимире Вікторовичу, від усього серця хочу Вам побажати міцного 

здоров’я, невичерпної енергії й наснаги в усіх ваших добрих справах, 

реалізованих прагнень, виправданих  надій і безмежної кількості новаторських 

ідей! Нехай впевненість у своїх силах ніколи не покидає Вас,  робота приносить 

справжнє задоволення, близькі й рідні хай завжди будуть поруч і радують своїми 

успіхами та досягненнями. Нехай доля й надалі буде прихильною, даруючи 

радість життя, неймовірну удачу, вірних та надійних друзів.  

З Ювілеєм! 

З найкращими побажаннями 

випускниця групи МІ-13 

Габ Світлана 
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Привітання В. В. Корольському від випускників групи МІм-13 

Шановний Володимире Вікторовичу! Від усієї групи МІ-13 хочемо 

привітати Вас з ювілеєм і висловити щиру подяку за Вашу працю, за те, що були 

вимогливі не тільки до студентів, а й до себе, і на особистому прикладі показали 

нам той рівень знань, до якого потрібно прагнути.  

Бажаємо від щирого серця міцного здоров'я, успіху, добробуту, любові, 

щастя, гарного настрою, завжди мати енергію для нових звершень, щоб 

математична муза Вас ніколи не покидала, а люди, які вас оточують, були тільки 

чудовими. Нехай щодня здійснюються найзаповітніші мрії, душу завжди зігріває 

радість від яскравих моментів і позитивних спогадів, а Ваш невичерпний 

потенціал і ентузіазм завжди мають достатнє поле діяльності та віра у власні 

сили стане в пригоді для нових звершень і висот! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Професор В. В. Корольський виступає перед магістрантами МІм-13 

спеціальності 014. Середня освіта. Математика  

 під час студентської наукової конференції (травень, 2018 р.) 
 

 

 

 

 

 

В. В. Корольський зі студентами групи МІм-13 
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 Любимому дедушке Вове  
 

Я хочу рассказать о моем любимом дедушке Вове  

 

Мой дедушка – удивительный человек, потому что с ним можно 

поговорить почти обо всем. И при этом он не будет навязывать свою точку 

зрения. По этой же причине к дедушке можно подойти за помощью по любой 

проблеме. И он всегда даст мудрый и дельный совет. 

А еще дедушка Вова очень добрый и самый спокойный в нашей семье. 

Какие бы ситуации не встречались, он всегда знает, как поступить правильно, 

старается найти решение или компромисс. 

Дедушка многому меня научил: читать умные книги, играть в шахматы, 

любить прогулки на свежем воздухе. А про нашу семейную страсть к математике 

стоило бы написать отдельную книгу. Именно благодаря стараниям и громадным 

знаниям бабушки Люси и дедушки Вовы я обязана своим успехом в этой великой 

науке, победам в областной олимпиаде по математике.  

Дедушка – ходячий сборник самых различных историй, с ним никогда не 

бывает скучно. Мы можем часами рассуждать на различные темы.  Мы стараемся 

прислушиваться к дедушке, так как он очень опытный и справедливый.  

Мой дедушка – человек очень начитанный. И пусть со мной поспорят! 

С ним очень интересно можно поговорить, потому что он может вставить  

какие-то строчки из рубая Хайяма или высказывание какого-то философа, или 

же просто историю про какого-то ученого. 

Я благодарю жизнь, что мой дедушка именно такой: добрый, мудрый, 

интересный и очень умный.   

Дедушке Вове я желаю огромного здоровья и долгих лет жизни! И чтобы 

бабушка Люся всегда была рядом с дедушкой!   

Спасибо, дедушка Вова!!!   

С огромной любовью – внучка Дашенька  

 

Хочу поблагодарить моего дедушку, Владимира Викторовича 

Корольского, за все то, что он сделал для нашей семьи. Ведь без него, наверное, 

не было бы ничего того, что сейчас мы имеем. И можно было бы только гадать, 

как в дальнейшем могла сложиться наша жизнь. Приятных воспоминаний очень 

много. Владимир Викторович всегда мог рассказать интересную поучительную 

историю, которая могла бы тебе помочь найти решение в важном вопросе. Он не 

только прекрасный преподаватель в университете и для нас, его внуков,  

но и учитель жизни.  

Пожелать хочу, конечно же, здоровья. Чтобы жизнь приносила только 

хорошие радостные моменты.  

С Днём рождения!   

С уважением – внук Никита Корольский 
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Для меня мой дедушка, Владимир Викторович Корольский – это человек 

с большой буквы, образцовый педагог, пример мудрости и рассудительности. 

Это великий учитель, которого любит не одно поколение студентов за его 

абсолютную порядочность, компетентность и доброту.  

Отличник по жизни, примерный семьянин, гордость нашего города – это 

все о моем дедушке Вове. 

Для меня он всегда был наставником и примером доброго отношения 

к людям. Какие бы в жизни не случались ситуации, дед всегда придёт на помощь, 

даст мудрый совет и успокоит. Для меня большое счастье – быть внуком такого 

мудрого и порядочного человека.  

Он приучил меня к различному труду, любви к окружающему миру, 

здоровому образу жизни. Я восхищаюсь его работой над собой, ежедневными 

прогулками, постоянными занятиями спортом.  

Благодаря его начитанности и неиссякаемой страсти к познаниям, 

я приобрел неоценимые знания в разных сферах жизни. С дедушкой очень 

интересно всегда.  

Также хочу сказать, что именно дедушка научил меня терпению 

и сдержанности. У него многому можно научиться.  

Я очень люблю своих бабушку и дедушку. Они вместе уже пятьдесят лет, 

и это для нас всех огромное счастье.  

Я хочу пожелать деду Вове здоровья исполинского, стабильности, 

финансового благополучия, здоровья всем родным и близким людям.  

Со своей стороны, обещаю сделать все возможное, чтобы мой дедушка, 

Владимир Викторович Корольский, гордился и был доволен мной.  

 

С огромным уважением – внук Вадим Подкопаев 

 

 

 

 

 

 

Олег Сільченко – випускник ЗТД-78, тренер-авіамоделіст  

і Вадим Подкопаєв  

під час кайт-фестивалю (2014 р.) 
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Олег Анатолійович Сільченко,  
випускник факультету загальнотехнічних дисциплін, гр. ЗТД-78, 

директор комунального позашкільного навчального закладу  

«Станція юних техніків Довгинцівського району»  

Криворізької міської ради  
 

 
ЗАХОПЛЕНИЙ НЕБОМ 

 

Будучи деканом факультету загальнотехнічних дисциплін, Володимир 

Вікторович Корольський опікувався не лише навчальним процесом 

і повсякденним життям студентів, але й їхньою технічною творчістю. Тому 

й невипадково на факультеті з часом склалася велика група авіамоделістів, з якої 

згодом виросли майстри спорту міжнародного класу з авіамодельного спорту, 

чемпіони світу Артем Бабенко, Валерій Струков, Микола Садчиков, Євген 

Горбань, Михайло Дорогов, Владислав Лазарєвич. На факультеті була створена 

команда з авіамодельного спорту, яка посідала призові місця на чемпіонатах 

СРСР. Серед досягнень можна відмітити друге місце, яке посіла 1984 року 

команда факультету на кубку імені О. Антонова з авіамодельного спорту. 

А. Бабенко і Є. Горбань й зараз достойно представляють Україну на різних 

міжнародних змаганнях з авіамодельного спорту. 

Тож цілком зрозуміло, що любов до авіамодельного спорту 

В. В. Корольський передав і своїм онукам. Саме Володимир Вікторович привів 

до мене внука Вадима Подкопаєва займатися у гурток «Конструювання 

повітряних зміїв» комунального позашкільного навчального закладу «Станція 

юних техніків Довгинцівського району». Хлопчику подобалося займатися 

конструюванням повітряних зміїв, запускати моделі в повітря й спостерігати за 

їх польотами.  

Разом з Володимиром Вікторовичем ми допомогли здібному, 

цілеспрямованому, працелюбному хлопцеві добре оволодіти набутими 

теоретичними знаннями та вміло застосовувати їх на практиці, навчили 

самостійно опрацьовувати технічну літературу з метою здобуття додаткових 

знань з історії та розвитку авіамодельного спорту. Працювали активно, творчо, 

натхненно, впевнено конструювали моделі повітряних зміїв підвищеної 

складності, з якими посідали призові місця. У подальшому Вадим став 

чемпіоном міських, обласних, Всеукраїнських фестивалів і змагань повітряних 

зміїв, учасником Міжнародних кайт-фестивалів у Китаї та Індії. 
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Професор Володимир Корольський: 

«Вдалося зробити факультет  

загальнотехнічних дисциплін КДПУ  

кращим в українській вищій школі» 

 

 
      Життя прожити – не поле перейти. Мабуть, з особливим трепетом 

переосмислюєш цю істину й відчуваєш її на рубежі сьомого чи восьмого 

десятків. Про це говоримо із завідувачем кафедри математики та методики її 

навчання педагогічного університету, кандидатом технічних наук, професором, 

Заслуженим працівником освіти України В. В. Корольським. 
 

– Народився я на славнозвісному Дону в станиці Олександрівка-Донська.  

То були важкі повоєнні часи, – поринає у спогади Володимир Вікторович. – Учні 

прагнули навчатися добре, хоча й не завжди в них були для цього належні 

умови. 1961-го року закінчив місцеву середню школу зі срібною медаллю, а вже 

з вересня став студентом механіко-математичного факультету Воронезького 

державного університету. За існуючим у ті часи законом із третього курсу 

студентів-юнаків призивали до Збройних сил Радянської Армії. І так сталося, що 

військову службу з 1963 року проходив в Україні. Перший рік служив 

у Павлограді на Дніпропетровщині, а потім два наступні роки у Хмельницькому. 

Маю звання «старшина». За роки служби потрапляв у різні ситуації, але 

найбільш хвилюючими були ті, які пов’язані з порятунком людей та їхнього 

майна в період масштабної повені в Павлограді. Навесні 1964 року отримав 

медаль «За спасение на водах». До сьогодні згадую, як звичайні люди достойно 

й згуртовано поводилися в дуже важкий для них час. Безумовно, служба в армії 

тоді загартовувала і дух, і тіло. 

 

– Мабуть, важко було повертатися на студентську лаву після тривалої 

трирічної перерви? 

– Дійсно, нелегко, та все ж студентське життя часто згадую із задоволенням. 

Пощастило навчатися у відомих у державі й за кордоном учених, докторів 

фізико-математичних наук: М. О. Красносельського, А. І. Пєрова, С. Г. Крейна, 

В. І. Соболєва. Після лекцій і практичних занять ми майже весь  час  проводили  

в читальній залі та її фойє, де не тільки готувалися до наступних занять, писали 

курсові роботи, але й спілкувалися, вели дискусії з різних тем. Іноді знайомство 

переростало в дружбу на все життя. 
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– Саме там і відбулася зустріч з майбутньою обраницею? 

– З моєю чарівною дружиною Людмилою Романівною вперше побачилися саме 

в читальній залі. І з того часу та зустріч продовжується аж до золотого весілля. 

У ту пору матеріальне становище в багатьох з наших студентів було скрутним, 

тому намагалися покращити його в період літніх канікул, працюючи 

в студентських загонах. Із задоволенням згадую не тільки досить високий 

заробіток для студента, але й романтику сплаву лісу по Єнісею. Тоді ж вдалося 

побувати і за північним полярним колом. 

 

– Як же доля спрямувала вас до Кривого Рогу? 

– Після закінчення університету мені пропонували працювати на посаді 

молодшого наукового співробітника в Інституті математики при Воронезькому 

державному університеті. Але в житті буває так, що доводиться робити 

нестандартні кроки. Особливо, коли це стосується сім’ї чи стану здоров’я своїх 

рідних. Тому знову опинився в Україні, а саме – у Кривому Розі. Щоб отримати 

житло, пішов працювати до воєнізованого гірничорятувального загону 

командиром відділенням, бо саме за таким профілем проходив службу в армії. 

 

– Та все ж математик у душі переміг гірничого рятувальника? Як кажуть, мало 

мати хороший розум, головне – добре його застосовувати. 

– Не так знання з математики, як уміння їх застосовувати, спеціальність 

математика-обчислювача згодилися мені вже на першому році роботи, – 

продовжує розповідати В.В. Корольський. – Узявши участь у дослідженні стану 

вентиляції шахт і рудників, запропонував створити математичну систему 

опрацювання результатів повітряно-депресійних зйомок, що значно скоротило 

терміни розробки заходів з покращення мікроклімату на робочих місцях 

гірничодобувників і давало значний економічний ефект. 1971 року вступив до 

аспірантури Інституту геотехнічної механіки Академії наук України. За період 

навчання розробив методи створення математичних моделей систем вентиляції 

складних рудників. За розробку автоматизованої системи опрацювання 

аеродинамічних параметрів систем вентиляцій став 1974 року лауреатом 

науково-технічної творчості СРСР і був нагороджений бронзовою медаллю 

Виставки досягнень народного господарства в Москві. За розробку методів 

моделювання систем вентиляції нагороджений срібною медаллю ВДНГ.  

 

– Можна було б продовжувати наукову кар’єру в науково-дослідному 

інституті, але обрали викладацьку роботу… 

– У житті часом трапляється так, що не ти обираєш професію, а, навпаки, вона 

тебе. У вересні 1976 року був запрошений на роботу до Криворізького 

державного педагогічного інституту. Розпочав педагогічну діяльність з посади 

асистента кафедри математичного аналізу. 
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Як факультет ЗТД став кращим серед подібних в українській вищій школі 

 

– Володимире Вікторовичу, випускники педагогічного інституту/університету, 

співробітники знають Вас і як декана, що здійснив «прорив» факультету 

загальнотехнічних дисциплін. 

– Так, вже за рік після початку роботи в інституті під тиском певних обставин 

погодився на посаду декана факультету загальнотехнічних дисциплін. Факультет 

тоді був на грані закриття за рішенням колегії Міністерства освіти України. Але 

міська влада та керівництво Дніпропетровської області відстояли право на його 

існування й поклали на мої плечі перебудову факультету та його удосконалення. 

Безумовно, одним із вагомих моїх досягнень вважаю те, що вдалось не лише 

зберегти факультет ЗТД, але й зробити його кращим серед подібних 

в українській вищій школі. 

     На той час в Україні подібні факультети існували в 14 педагогічних 

інститутах. Важливо було те, що в грудні 1982 року на базі факультету 

Міністерство освіти України провело республіканський науково-практичний 

семінар деканів і завідувачів кафедр, що визначило подальшу долю всього 

колективу факультету. У зв’язку з цим потрібно добрим словом згадати 

викладачів, які працювали на той час. Викладачів, як то кажуть, від Бога: 

кандидатів технічних наук, доцентів О. О. Скорнякова, В. І. Сорокіна, 

Л. О. Зверховського, Б. І. Крижановського; кандидата педагогічних наук 

М. М. Кобозєва, доктора педагогічних наук, професора В. С. Пікельну; старших 

викладачів В. Ф. Бондарець, В. А. Кравцова, В. Л. Палладія, 

Г. В. Романовського. Це дало змогу підняти рівень матеріальної бази, методичної 

та наукової роботи, усього навчально-виховного процесу на такий рівень, що 

факультет стали вважати одним з найкращих у тодішньому Радянському Союзі. 

Тому не випадково в грудні 1985-го року на базі факультету був проведений 

науково-методичний семінар деканів і завідувачів кафедрами загальнотехнічних 

факультетів СРСР. Внаслідок такого визнання значна група викладачів була 

удостоєна знаків «Відмінник освіти України» та грамот Міністерства освіти 

СРСР. А мене було нагороджено знаком «Отличник просвещения СРСР». 

 

– Розкажіть про спілкування зі студентами та викладачами. 

– У ті роки мені надзвичайне задоволення приносила робота зі студентами. 

Серед них значна частина навчалася на «відмінно» і «добре». У моєму першому 

випуску як декана в 1981 році з 90 випускників 21 студент мав диплом 

з відзнакою. Студенти власними руками в напівпідвальному приміщенні 

створили дискотеку, що було незвичним на той час. На факультеті навчалися 

майстри спорту з багатьох видів: боксу, боротьби, легкої атлетики, гравці 

футбольної команди «Кривбас». Особлива шана команді авіамоделістів, яка була 

другою на кубку О.Н. Антонова. Серед них майстри спорту міжнародного класу 

В. Струков, Є. Горбань, А. Бабенко, М. Садчиков та інші. Спогади про 

спілкування з такими особистостями зберігаються на все життя. Зрештою, від 

усіх студентів і викладачів, з якими працював і працюю зараз, я маю лише слова 
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подяки. Мабуть, мені просто щастить на зустрічі з хорошими людьми. Завдяки 

спільній з ними роботі 1995 року отримав звання «Заслужений працівник 

народної освіти України».  

     Теплі спогади маю про співпрацю з такою чудовою людиною, як колишній 

ректор педінституту, професор П. І. Шевченко. 

     З приємністю згадую зустрічі з відомими людьми у світі спорту. Це –

М. М. Озеров, М. П. Сімонян, Л. І. Яшин, І. Е. Турчін, Л. І. Жаботинський, 

М. Таль. Незабутні враження залишили й бесіди з відомими народними 

артистами Є. П. Леоновим, Є. Я. Вєсніком, В. П. Полубоярцевим, 

дресирувальником В. Шевченком. 

 

– Усім відомий вислів про те, що вчитель має виховати учня, щоб потім мати 

у кого навчатися. То в кого ж навчається професор Володимир Корольський, 

якими випускниками пишається? 

– У цей час маю велике задоволення від щорічного традиційного спілкування 

з випускниками загальнотехнічного й фізико-математичного факультетів, серед 

яких значна кількість очолює загальноосвітні школи, професійно-технічні 

училища та коледжі. Це такі відомі особистості, як кандидат педагогічних наук 

В. Г. Балакін, кандидат психологічних наук С. І. Моськін, М. Б. Мазін, 

О. М. Бабенко, О. І. Прищепа, В.М. Завальний, В. Д. Дмитренко та інші. Шаную 

випускників, які працюють в органах управління освітою Кривого Рогу – 

Т. В. Кріпак, С. Н. Гаревич. 

     Значна кількість випускників рідних для мене факультетів ЗТД і ФМФ 

працюють у різних фінансових закладах. Серед них І. В. Суворов, О. Постоєнко, 

Р. Постоєнко. Успішно працюють у науці доктори педагогічних наук 

Л. Л. Сушенцева та Г. Х. Вердієв, кандидати педагогічних наук О. Є. Сушенцев, 

А. Е. Чумак, В. А. Яковлєва, кандидат технічних наук С. І. Рябоконь та інші. 

 

Підняти престиж професії вчителя 
 

    Фізико-математичний факультет пишається, наприклад, такими відомими 

випускниками, як колишній мер Кривого Рогу і його почесний громадянин 

Григорій Іванович Гутовський; науковці, кандидати педагогічних наук, фахівці 

з методики навчання математики Анатолій Миколайович Капіносов та Григорій 

Петрович Бевз. У Криворізькому національному університеті, та і в Україні, всім 

відомий наш випускник Сергій Семеріков, який став доктором педагогічних наук 

з теорії та методики навчання інформатики вже в 33 роки. 

 

– Щоосені звітуєте про підсумки працевлаштування вчителями випускників 

педагогічного вишу. Які результати? 

– Учителі, як сіячі доброго й вічного, завжди будуть потрібні в державі, щоб 

навчати нові покоління молоді. З приємністю відзначаю, що більшість наших 

випускників влаштувалася на роботу за фахом – педагогами в заклади освіти, – 

говорить професор В.В. Корольський. – Навесні вони отримують пропозиції на 
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роботу в школах, професійно-технічних училищах, ліцеях та гімназіях Кривого 

Рогу та Дніпропетровської області. На основі документів, поданих 

випускниками, формуються списки для виплати підйомних молодим фахівцям. 

І випускники, які уклали договір про роботу на посадах педагогічних 

працівників у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах 

терміном не менше трьох років, отримають одноразову адресну грошову 

допомогу в п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати. Рішення про 

фінансову підтримку молодих педагогів приймає Міністерство освіти і науки 

України. 

     Допомога буде надаватися тільки тим, хто навчався за державним 

замовленням. На фізико-математичному факультеті таких випускників, а тепер 

вже молодих фахівців, майже 95 відсотків. На тих випускників, які побажали 

самостійно влаштовуватися на роботу в банках, страхових компаніях, фірмах 

з продажу та обслуговування складної електронної та комп’ютерної техніки, 

вищезгадані виплати не поширюються. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Професор В. В. Корольський зі студентами фізмату 
 

– Ви відчуваєте на факультеті, що діє державна програма підтримки 

студентів, які опановують фізико-математичну освіту? 

– Звичайно. По-перше, держава виділяє місця для навчання за держзамовленням. 

Це потужний стимул у вигляді стипендії. По-друге, стипендія в майбутніх 

учителів математики й фізики на 21% більша, ніж на інших педагогічних 

спеціальностях. Це, дійсно, підтримка. Ми проаналізували за даними сайту 

vstup.info, що конкурс на спеціальності «математика» і «фізика» цього року був 

майже такий, як на гірничу справу, переробку копалин, металургію, ливарне 

виробництво, теплоенергетику та електромеханіку. 

 

– Але ж, мабуть, не так просто підготувати сучасного компетентного вчителя 

з довільно взятого вступника? 

– У нас усвідомлення правильного вибору професії продовжується й під час 

навчання. Чого варте побувати студенту три тижні на практиці в оздоровчих 

таборах або двічі майже по два місяці в школах учителями! 
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– Яким бачите сучасного вчителя і його призначення? 

– Про вчителя можна сказати, трохи перефразувавши великого російського 

письменника Льва Толстого. Якщо вчитель має тільки любов до справи, то він 

буде хорошим вчителем. Якщо вчитель відчуває тільки любов до учня, як батько 

чи мати, він буде кращим від того вчителя, який прочитав усі книжки, але не 

відчуває любові ні до справи, ні до учня. А якщо вчитель поєднує в собі любов 

до справи й до учнів, то він – досконалий учитель! Справжній вчитель повинен 

любити свою роботу, учнів і бути професіоналом. При цьому вміти не лише 

навчати дітей, а й самому постійно вчитися.  

     Успішна професійна діяльність випускників для вчителя будь-якого рівня 

є показником і головним результатом його життя. Я задоволений своїми 

випускниками й щиро їм вдячний, – підсумовує професор В. В Корольський. – 

Життя є повноцінним. Я побував у понад двадцяти країнах світу, значну 

кількість із них відвідав за рахунок службових відряджень. Але кращої країни, 

ніж Україна, для мене немає. Тому й надалі, якщо дозволять умови, буду 

працювати на покращення її майбутнього та майбутнього української освіти. 

 

Крамаренко Т. Педагогічні замальовки : нариси  

/ Тетяна Крамаренко. – Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2018. – C. 23–27. –  

Електронна версія: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/2007 

 

 

 

http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/2007
http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/2007
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РОЗДІЛ 2 

СТОРІНКИ БІОГРАФІЇ 

 

 

 

  

 

 

  

Володимир Вікторович Корольський народився 18 березня 1944 р. 

у станиці Олександрівка-Донська Павловського району Воронезької області  

(нині Російська Федерація). 

1951–1961 рр. – навчання в середній школі № 9, яку закінчив зі срібною 

медаллю.  

1961–1963 рр. – навчання у Воронезькому державному університеті 

(механіко-математичний факультет). 

1963–1966 рр. – служба в Радянській Армії.  

1966–1969 рр. – продовження навчання на механіко-математичному 

факультеті Воронезького державного університету. Отримав диплом за 

спеціальністю «математик, математик-обчислювач». 

1969–1971 рр. – командир відділення Криворізького загону повітряно-

депресійних зйомок Міністерства чорної металургії СРСР. 

1971–1974 рр. – аспірант Інституту геотехнічної механіки АН УРСР 

(м. Дніпропетровськ). 

1971–1976 рр. – в. о. старшого наукового співробітника, старший науковий 

співробітник лабораторії математичних методів досліджень у НДІ 
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«Рудвентиляція» (1972 р. перетворений у Всесоюзний науково-дослідний 

інститут безпеки праці в гірничорудній промисловості). 

5 березня 1976 р. – захист дисертації на здобуття вченого ступеня 

кандидата технічних наук у спеціалізованій раді Інституту геотехнічної механіки 

АН УРСР (м. Дніпропетровськ). 

1976–1977 рр. – асистент кафедри математичного аналізу Криворізького 

державного педагогічного інституту (КДПІ). 

1977–1978 рр. – старший викладач кафедри математичного аналізу КДПІ. 

1977–1988 рр. – декан факультету загальнотехнічних дисциплін КДПІ. 

1978–1981 рр. – в. о. доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін КДПІ. 

1981–1991 рр. – в. о. доцента, доцент кафедри математичного аналізу 

КДПІ. 

1983 р. – присвоєно вчене звання доцента по кафедрі математичного 

аналізу. 

1985–1990 рр. – член науково-методичної ради з трудового навчання 

Міністерства освіти СРСР. 

1989–2000 рр. – проректор із заочного навчання КДПІ. 

1991–1996 рр. – професор кафедри трудового навчання КДПІ. 

1992 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри загальнотехнічних 

дисциплін. 

1997–2011 рр. – завідувач кафедри математики Криворізького державного 

педагогічного інституту/університету. 

2000–2005 рр. – декан фізико-математичного факультету КДПУ. 

2011 р.–донині – завідувач кафедри математики та методики її навчання. 
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Відзнаки й нагороди 

1974 р. – лауреат науково-технічного конкурсу молоді СРСР (нагороджений 

бронзовою медаллю ВДНГ СРСР) 

1980 р. – нагрудний знак «Відмінник народної освіти УРСР»  

1983 р. – лауреат науково-технічного конкурсу молоді СРСР (нагороджений 

срібною медаллю ВДНГ СРСР) 

1984 р. – Почесна грамота Міністерства освіти УРСР 

1985 р. – нагрудний знак «Отличник просвещения СРСР» 

1986 р. – медаль «За трудову відзнаку» 

1999 р. – почесне звання «Заслужений працівник освіти України» 

2004 р. – відзнака «За заслуги перед містом» (Кривий Ріг) 

2009 р. – відзнака «За розвиток регіону» 

 відзнака «За вагомий внесок у розвиток професійної освіти» 

2012 р. – відзнака «За значні досягнення в науковій роботі та підготовці    

                фахівців педагогічної освіти Дніпропетровської області» 
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АВТОБІОГРАФІЧНИЙ НАРИС 

 

Docendo Discimus 

 

     Саме в епіграфі Docendo Discimus (навчаючи, навчаюся) суть мого життєвого 

кредо. Усе моє життя пов'язане з вивченням математики та з практичним 

застосуванням математичних знань. Починаючи з початкових класів сільської 

загальноосвітньої середньої школи № 9 Павлівського району Воронезької 

області (станиця Олександрівка-Донська) математика стала моїм улюбленим 

предметом. Тому невипадково після закінчення школи в 1961 році зі срібною 

медаллю, я вступив на навчання на І курс механіко-математичного факультету 

Воронезького державного університету.  

 

 

Студентські роки навчання: 1 курс 

механіко-математичного факультету 

Воронезького державного університету 

                 (1961 р.) 

  

 

 

 

     Після успішного закінчення 2-го курсу за існуючим положенням у листопаді 

1963 року я був призваний до лав Радянської Армії. Службу проходив спочатку 

в м. Павлоград Дніпропетровської області до жовтня 1964 року, а потім два роки 

до вересня 1966 року у м. Хмельницький. 

 

Володимир Корольський під час служби в армії 

1963–1966 рр. 
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     Після закінчення військової служби я продовжив навчання в університеті 

й закінчив його в червні 1969 року з дипломом за спеціальністю «математик», 

«математик-обчислювач». Мені було запропоновано посаду молодшого 

наукового співробітника в Науково-дослідному інституті математики рідного 

університету.  

 

 

 

Довідка, видана В. В. Корольському,   

про те, що він після завершення навчання  

у Воронезькому державному університеті  

зарахований на посаду молодшого  

наукового співробітника  

Науково-дослідницького  

інституту математики ВДУ 

 (18 серпня 1969 р.) 

 

 
 

     Але за життєвими обставинами я не зміг погодитися на пропозицію 

університету й пов'язав майбутнє життя й трудову діяльність з Україною 

в м. Кривому Розі. 

     Вибір Кривого Рогу не міг мати альтернативи, тому що після закінчення 

механіко-математичного факультету Воронезького університету в1968 році моя 

дружина Людмила Романівна Корольська працювала на кафедрі математики 

Криворізького гірничорудного інституту, й мені також було запропоновано 

посаду асистента на цій кафедрі, але без перспектив отримати житло. А квартира 

була вкрай потрібна, щоб забрати хвору маму з села у Воронезькій області. 

     Я випадково зустрів в обчислювальному центрі Інгулецького гірничорудного 

комбінату представників військово-рятувального гірничого загону м. Кривого 

Рогу, і з’ясувалось, що їм потрібен математик, який  знайомий з військовою 

службою. Пообіцяли забезпечили гідні соціальні умови. Я  погодився на посаду 

командира відділення. Але мене зацікавили не тільки можливість швидко 

отримати житло й мати гідне на той час матеріальне забезпечення, але й зміст 

завдань, які необхідно було вирішувати органами ВГРЧ (воєнізовані 
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гірничорятувальні частини) для забезпечення надійних умов охорони здоров'я та 

техніки безпеки гірників у шахтах і рудниках Кривого Рогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. В. Корольський з учасниками науково-практичної конференції служб ВГРЧ 

 (1971 р.) 
 

     Завдання, поставлені Міністерством чорної металургії України (а саме йому 

були підпорядковані служби ВГРЧ), були різноманітні й спрямовані на розробку 

методів оперативного дослідження й одержання значень аеродинамічних 

параметрів вентиляцій шахт і рудників. На той момент збір інформації 

здійснювався за допомогою повітряно-депресійних зйомок (ПДЗ) методами, які 

тривали місяцями, також багато часу витрачалося на розробку заходів 

з покращення стану шахтного повітря. Після ознайомлення з реальними умовами 

праці гірників і методами збору та обробки інформації, я запропонував 

«Автоматизовану систему збору й обробки аеродинамічної інформації стану 

систем вентиляції шахт і рудників». Система пройшла успішне випробування на 

практиці, дозволила оперативно розробляти заходи з покращення умов праці 

гірників і більш того – дала значний економічний ефект.  

     За розробку цієї системи я став лауреатом Всесоюзного конкурсу науково-

технічної творчості молоді (1974 рік). 

     Система була представлена на Виставці досягнень народного господарства 

СРСР, а її розробник був нагороджений бронзовою медаллю. 
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Посвідчення лауреата Всесоюзного  

конкурсу науково-технічної творчості 

молоді (1974 р.)  

 

 

 

     За часи роботи в ВГРЧ я неодноразово брав участь у наукових конференціях 

різного рівня. Перша доповідь «Баротермодинамічний метод розрахунку 

теплової депресії шахт і рудників» відбулася на Всесоюзній конференції 

у Криворізькому гірничорудному інституті (квітень 1970 р.). З часом, 

досліджуючи стан складних вентиляційних систем шахт і рудників, я дійшов  

висновку, що розробку заходів і оперативного корегування аеродинамічних 

параметрів можна здійснювати за допомогою математичних моделей систем 

вентиляції. Після виступу на науковій конференції в Науково-дослідному 

інституті рудничної вентиляції (м. Кривий Ріг) мені було запропоновано 

вступити до аспірантури. Після погодження з органами ВГСЧ про взаємну працю 

з НДІ «Руднична вентиляція» я вступив до аспірантури з умовою подвійного 

наукового керівництва (перший науковий керівник – директор НДІ канд. техн. 

наук В. С. Ващенко, другий науковий керівник – ст. науковий співробітник 

відділу «Аерології» Інституту геотехнічної механіки Академії наук УРСР 

(м. Дніпропетровськ), канд. техн. наук В. Я. Потьомкін). За час навчання 

в аспірантурі я розробив методи математичного моделювання систем вентиляцій 

шахт і рудників, ефективність яких була підтверджена на практиці й отримала 

високу оцінку з боку експертів провідного підприємства «Кривбаспроект». За 

результатами досліджень протягом 1972–1975 рр. було опубліковано низку 

статей у наукових журналах: «Горный журнал», «Безпека життєдіяльності» та 

в збірниках наукових праць видавництва «Недра» (Москва)  

     Протягом 1972–1976 рр. я виступав з доповідями на всесоюзних наукових 

конференціях в Новосибірському відділенні Академії наук СРСР (1973, 
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1974 рр.), у Красноярському відділенні АН СРСР (1974 р.), у Політехнічному 

інституті м. Новочеркаськ Ростовської області, у Московському гірничому 

інституті (1975 р.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В. В. Корольський під час екскурсії з учасниками науково-практичної конференції 

служб (ВГРЧ) до Красноярської ГЕС (1974 р.) 
  
     Успішно захистив дисертацію на вченій раді Інституту геотехнічної механіки 

(м. Дніпропетровськ) у березні 1976 р. Після закінчення аспірантури я два роки 

працював на посаді старшого наукового співробітника лабораторії 

«Математичних методів дослідження» (Всесоюзного науково-дослідного 

інституту безпеки праці в гірничорудній промисловості, м. Кривий Ріг). 

     Навчаючись в аспірантурі й працюючи на постійній основі в науково-

дослідному інституті, я на запрошення кафедри математичного аналізу 

Криворізького державного педагогічного інституту (завідувач кафедри канд. 

фіз.-мат. наук, доцент О. І. Половина) працював сумісником на фізико-

математичному факультеті. Після захисту дисертації ректор педагогічного 

інституту В. І. Биков  запросив мене на постійну роботу.  

     Отже, з вересня 1976 року розпочалася моя постійна викладацька робота, 

починаючи з посади асистента кафедри математичного аналізу. 

     Таким чином, протягом майже 47 років моє життя й науково-педагогічна 

діяльність пов'язана з Криворізьким державним педагогічним інститутом/ 

університетом. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРАЦІ  В. В. КОРОЛЬСЬКОГО 

3.1. Дисертація та автореферат дисертації 

 

1. Корольский В. В. Совершенствование и разработка методов сбора и расчета 

аэродинамических параметров вентиляционных сетей рудников, используемых 

при проектировании и управлении проветриванием с помощью ЭВМ : дис. на 

соискание науч. степени канд. техн. наук / Корольский Владимир Викторович ; 

Ин-т геотехнической механики АН УССР. – Днепропетровск, 1975.* 

2. Корольский В. В. Совершенствование и разработка методов сбора и расчета 

аэродинамических параметров вентиляционных сетей рудников, используемых 

при проектировании и управлении проветриванием с помощью ЭВМ  : автореф. 

дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук / В. В. Корольский ; Ин-т 

геотехнической механики АН УССР. – Днепропетровск, 1975.* 
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3.2. Монографії та наукові видання. Депоновані роботи 

 

 

  

  

 

1974 
 

3. Корольский В. В. (соавт.) Руководство по обследованию состояния 

проветривания рудников / В. В. Корольский, Р. Н. Аврамчук, Р. Б. Тян, 

В. Я. Потемкин, Н. Н. Криворучко. – Москва : Недра, 1974. – 232 с.* 

1978 
 

4. Корольский В. В. (соавт.) Расчет вентиляционных сетей шахт и рудников 

[монография] / Ф. А. Абрамов, Р. Б. Тян, В. Я. Потемкин, В. В. Корольский. – 

Москва : Недра, 1978. – 232 с.* 

1982 
 

5. Корольский В. В. Выбор и адекватность имитационных моделей 

вентиляционных сетей шахты рудников / В. В. Корольский. – Статья деп. 

в ВИНИТИ, № 161-82.* 

 

6. Корольский В. В. Об одной оценке топологии вентиляционной сети шахты 

или рудника / В. В. Корольский. – Статья деп. в ВИНИТИ, № 161-82.*  

 

1996 
 

7. Корольский В. В. (соавт.) Силовой анализ и Фурье-анализ виброактивности 

кривошипно-шатунного механизма поршневих двигателей / В. В. Корольский, 

А. М. Приходько, В. М. Быков, В. В. Мосолов. – Кривой Рог : КГПУ, 1996. – 

136 с.* 

2017 

8. 37.091.39 

М 74   Корольський В. В. (співавт.)  Моделювання та генерування системи 

багатоваріантних задач змістового модуля «Інтегрування функції однієї змінної» 

/ В. В. Корольський, С. В. Шокалюк // Моделювання в освіті: Стан. Проблеми. 

Перспективи : монографія / ДВНЗ «Криворізький держ. пед. ун-т», Черкаський 

нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; за заг. ред. В. М. Соловйова. – Черкаси, 2017. – 

С. 275–289. 

Електронна версія: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1072 

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1072
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1072
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3.3. Науково-методичні та навчально-методичні посібники 

 

 

 

 

 

1981 

9. Корольский В. В. (соавт.) Методические указания и контрольные задания по 

высшей математике для студентов заочного отделения І курса общетехнического 

факультета : учеб.-метод. разработка / В. В. Корольский, В. П. Василенко. – 

Кривой Рог, 1981.* 

  

1982 

10. Корольский В. В. (соавт.) Методические указания и контрольные задания 

по высшей математике для студентов заочного отделения ІІ курса 

общетехнического факультета : учеб.-метод. разработка / В. В. Корольский, 

В. П. Василенко. – Кривой Рог, 1982.* 

 

11. Корольский В. В. (соавт.) Организация самостоятельной работа студентов 

по курсу «Методика преподавания общетехнических дисциплин и трудового 

обучения» : метод. рекомендации / В. В. Корольский, М. М. Кобозев ; под ред. 

В. В. Корольского. – Днепропетровск : Педагогическое общество УССР, 1982.* 

 

12. Корольский В. В. (соавт.) Первокурснику: методические советы по 

организации работа студента : учеб. пособие / В. В. Корольский, А. В. Алалыкин. 

– Кривой Рог, 1982.* 

 

13. Корольский В. В. (соавт.) Рабочая тетрадь первокурсника (методические 

советы студентам факультета общетехнических дисциплин) : учеб. пособие 

/ В. В. Корольский, А. В. Алалыкин. – Кривой Рог, 1982.* 

 

14. Корольский В. В. (соавт.) Роль общественно-педагогической практики 

студентов в улучшении подготовки учителей общетехнических дисциплин 

и труда : метод. рекомендации / В. С. Пикельная, В. В. Корольский. – 

Днепропетровск : Областное отделение педагогического общества УССР, 

1982. – 26 с.* 
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15. Корольский В. В. Система планирования и контроля качества подготовки 

учителей общетехнических дисциплин : метод. рекомендации 

/ В. В. Корольский. – Днепропетровск : Педагогическое общество УССР, 1982.* 

 

1983 

16. Корольский В. В. Методические особенности организации учебно-

воспитательного процесса на факультете подготовки учителей трудового 

обучения / В. В. Корольский // Рекомендации по организации методической 

работы на факультетах подготовки учителей общетехнических дисциплин : респ. 

тематический сборник. – Киев, 1983.* 

1984 

17. Корольский В. В. К методическим основам лекции по высшей математике 

/ В. В. Корольский // Совершенствование форм изучения лекционных курсов : 

сб. метод. рекомендаций. – Днепропетровск, 1984.* 

18. Корольский В. В. Повышение качества профессионально-педагогической 

подготовки выпускников общетехнического факультета / В. В. Корольский 

// Совершенствование идейно-политической и педагогической направленности 

подготовки учителей общетехнических дисциплин и труда : сб. метод. 

рекомендаций. – Днепропетровск, 1984.* 

19. Корольский В. В. (соавт.) Пути сотрудничества педвуза с организациями 

и учебными заведениями народного образования / В. В. Корольский, 

И. К. Данищук // Совершенствование идейно-политической и педагогической 

направленности подготовки учителей общетехнических дисциплин и труда : сб. 

метод. рекомендаций. – Днепропетровск, 1984.* 

20. Корольский В. В. (соавт.) Роль студенческого самоуправления 

в совершенствовании учебно-воспитательной работа на факультете 

/ В. В. Корольский, В. С. Пикельная // Совершенствование идейно-политической 

и педагогической направленности подготовки учителей общетехнических 

дисциплин и труда : сб. метод. рекомендаций. – Днепропетровск, 1984.* 

21. Корольский В. В. (соавт.) Студенческое самоуправление : метод. 

рекомендации / В. В. Корольский, В. С. Пикельная. – Днепропетровск : 

Педагогическое общество УССР, 1984.* 

1990 

22. Корольский В. В. (соавт.) Каким быть ученическому самоуправлению? : 

метод. рекомендации / В. С. Пикельная, В. В. Корольский. – Москва, 1990.*  
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23. 37.035:331 

К 68   Корольский В. В. (соавт.) Общественно полезный производительный 

труд учащихся [кн. для учителя] / В. В. Корольский, В. Д. Симоненко. – Москва : 

Просвещение, 1990. – 175 с.  

 

1992 

 

24. Корольский В. В. (соавт.) Каким быть ученическому самоуправлению? :  

метод. рекомендации / В. С. Пикельная, В. В. Корольский. – Москва, 1992. – 

32 с.* 

 

25. Корольский В. В. (соавт.) Производительный труд учащихся в условиях 

рынка : учеб. пособие / В. С. Пикельная, В. В. Корольский. – Кривой Рог : 

КГПИ, 1992. * 

1995 

 

26. 629.114(075.8) 

К 63   Корольский В. В. (сост., соавт.) Компьютерный расчет 

и построение паспортных характеристик автотракторной техники : учеб. 

пособие / сост. В. В. Корольский, А. М. Приходько, В. М. Быков, В. В. Мосолов. – 

Кривой Рог : КГПУ, 1995. – 100 с. 

 

1996 

 

27. 629.143(075.8) 

 П 78   Корольский В. В. (сост.) Программно-методический комплекс: 

математическое обеспечение расчета двигателей внутреннего сгорания 

и анализа рабочего процесса на ПЭВМ. Силовой анализ и Фурье-анализ 

виброактивности кривошипно-шатунного механизма поршневых двигателей : 

учеб. пособие / сост. В. Корольский. – Кривой Рог : КГПИ, 1996. – 136 с. 

 

1997 

28. 629.113(075.8) 

Р 65   Корольський В. В. (співавт.) Розрахунок та побудова паспортних 

характеристик автомобіля і трактора / В. В. Корольський, А. М. Приходько, 

В. М. Биков, В. В. Мосолов. – Кривий Ріг : КДПУ, 1997. – 142 с. 

 

1998 

29. 512.8:681.3 

К 68   Корольський В. В. (співавт.) Комп'ютерна підтримка курсу лінійної 

алгебри / В. В. Корольський, В. В. Соловйов, С. О. Семеріков. – Кривий Ріг : 

КДПІ, 1998. – 24 с. 

Електронна версія: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/697 

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/697
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/697
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2003 

30. Корольський В. В. Математичний аналіз : метод. посіб. для самостійної 

роботи студентів. Ч. І / В. В. Корольський. – Кривий Ріг : КДПУ, 2003. – 127 с.* 

 

31. Корольський В. В. (співавт.) Множини та функції : навч. посібник 

/ В. В. Корольський, М. О. Рашевський. – Кривий Ріг, 2003.*  

 

32. Корольський В. В. (співавт.) Програма, робочий план, завдання для 

самостійної роботи та методичні вказівки до їх виконання. (Кратні інтеграли) : 

метод. рекомендації / В. В. Корольський, І. В. Лов’янова. – Кривий Ріг, 2003.* 

 

2004 

 

33. Корольский В. В. Основы предпринимательской деятельности учителя 

трудового обучения : Курс лекций и лабораторных работ для студентов спец. 

«Трудовое обучение» пед. вузов / В. В. Корольский. – Кривой Рог : КГПУ, 2004. 

– 122 с.* 

 

34. Корольський В. В. (співавт.) Самостійна робота студенті при вивченні 

початків аналізу : метод. рекомендації / В. В. Корольський, Г. М. Білоусова. –

Кривий Ріг, 2004.* 

2005 

35. 517(07) 

К 68   Корольський В. В. Математичний аналіз : метод. посіб. для 

самостійної роботи студ. Ч. ІІІ : Інтегральне числення функції однієї змінної 

/ В. В. Корольський. – Кривий Ріг : КДПУ, 2005. – 224 с. 

 

36. Корольський В. В. Самостійна робота студентів при вивченні 

диференціального числення : метод. рекомендації / В. В. Корольський. – Кривий 

Ріг, 2005.* 

 

2006 

 

37. Корольський В. В. (співавт.) Самостійна робота студентів при вивченні 

інтегрального числення : метод. рекомендації / В. В. Корольський, 

Г. М. Білоусова, І. В. Лов’янова. – Кривий Ріг, 2006.* 

 

2007 

 

38. Корольський В. В. (співавт.) Математика : посіб. для вступників 

/ В. В. Корольський, О. В. Віхрова, А. М. Капіносов. – Рівне :  Вид. «Асоль», 

2007.* 
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39. Корольський В. В. Математичний аналіз. Ч. ІІІ : навч. посібник 

/ В. В. Корольський. – Кривий Ріг : КДПУ, 2007.* 

  

40. Корольський В. В. Самостійна робота студентів при вивченні розділу 

«Ряди» : метод. рекомендації / В. В. Корольський. – Кривий Ріг, 2007.* 

 

2008 

41. Корольський В. В. (співавт.) Збірник тематичних тестових завдань 

з алгебри і початків аналізу : метод. посібник / В. В. Корольський, 

А. М. Капіносов. – Рівне : «Асоль», 2008.* 

 

42. Корольський В. В. (співавт.) Збірник тематичних тестових завдань 

з геометрії : метод. посібник / В. В. Корольський, А. М. Капіносов. – Рівне : 

«Асоль», 2008.* 

 

43. Корольський В. В. (співавт.) Диференціальні рівняння в частинних 

похідних : навч. посібник / В. В. Корольський, І. В. Лов’янова, П. І. Ульшин. – 

Кривий Ріг : КДПУ, 2008.* 

2009 

44. Корольський В. В. (співавт.)  Вища математика : навч.-метод. посіб. для 

студентів нематематичних спеціальностей педагогічних вузів за вимогами 

кредитно-модульної системи / В. В. Корольський, Л. Р. Корольська, 

І. В. Лов’янова. – Кривий Ріг : СПД «Щербанюк», 2009. – 162 с.* 

 

45. 51:004(07)(075.8) 

І 66   Корольський В. В. (співавт.) Інноваційні інформаційно-комунікаційні 

технології навчання математики : навч. посібник / В. В. Корольський, 

Т. Г. Крамаренко, С. О. Семеріков, С. В. Шокалюк ; наук. ред. М. І. Жалдак. –  

Кривий Ріг : Книжкове вид-во Кирєєвського, 2009. – 316 с. 

Електронна версія: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/571 

 

46. 517(07) 

К 68   Корольський В. В. Математичний аналіз : метод. посіб. для 

самостійної роботи студ. Ч. 1 : Введення в математичний аналіз 

/ В. В. Корольський. – Кривий Ріг : КДПУ, 2009. – 128 с. 

 

2011 

47. 517(075.8) 

К 68   Корольський В. В. Математичний аналіз (на підтримку самостійної 

роботи студентів) : в 5 кн. : навч. посіб. Ч. 1 / В. В. Корольський. – Кривий Ріг : 

КДПУ, 2011. – 247 с. 

 

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/571
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/571
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48. Корольський В. В. Математичний аналіз. Вступний курс : підручник  

/ В. В. Корольський. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011. – 266 с.* 

 

2012 

49. 517(075.8) 

К 68   Корольський В. В. Математичний аналіз. Вступний курс : посібник 

/ В. В. Корольський. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2012. – 247 с. 

 

2013 

50. Корольський В. В. Математичний аналіз. Вступний курс : навч. посібник 

/ В. В. Корольський. – Кривий Ріг, 2013.* 

 

51. 517(075.8) 

К 68   Корольський В. В. Математичний аналіз. Диференціальне та 

інтегральне числення функції однієї змінної : навч. посібник 

/ В. В. Корольський. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2013. – 398 с. 

 

2014 

52. 517(075.8) 

К 68   Корольський В. В. Математичний аналіз: Диференціальне та 

інтегральне числення функції однієї змінної : навч. посібник 

/ В. В. Корольський. – Кривий Ріг, 2014. – 398 с. 

 

2018 

 

53. Корольський В. В. (співавт.) Математичний аналіз. Змістовий модуль 

«Границя функції»: компетентнісний підхід : навч.-метод. посібник 

/ В. В. Корольський, Д. Є. Бобилєв. – Кривий Ріг : Діонат, 2018. – 70 с.* 

Електронна версія: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2009 

 

 

 

 

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2009
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2009
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3.4. Статті в збірниках наукових праць 

 

 

 

 

 

 

 

1975 

54. Корольский В. В. (соавт.) Критерии адекватности вентиляционных сетей 

рудников и их математических моделей / В. В. Корольский, В. Я. Потемкин 

// Охрана труда и техника безопасности в горнорудной промышленности. – 

Москва, 1975.* 

 

55. Корольский В. В. (соавт.) Определение зон загазирования при подземных 

пожарах методом моделирования на ЭВМ / В. В. Корольский, В. Я. Потемкин, 

В. Светличный // Охрана труда и техника безопасности в горнорудной 

промышленности. – Москва, 1975.*  

 

56. Корольский В. В. Тепловая депрессия, создаваемая шахтным вентилятором  

/ В. В. Корольский // Охрана труда и техника безопасности в горнорудной 

промышленности. – Москва, 1975.* 
 

1976 
 

57. Корольский В. В. К расчету депрессии  стволов и вертикальных выработок 

шахт / В. В. Корольский // Охрана труда и техника безопасности в горнорудной 

промышленности. – Москва, 1976. – Вып. 2.* 

 

58. Корольский В. В. (соавт.) Прогнозирование воздухораспределения 

в вентиляционной сети шахты «Родина» / В. В. Корольский, В. С. Ващенко, 

А. Сумийленко, М. И. Чулкин // Охрана труда и техника безопасности 

в горнорудной промышленности. – Москва, 1976. – Вып. 2.* 

 

1982 

 

59. Корольский В. В. (соавт.) Особенности преподавания высшей математики 

на общетехнических факультетах / В. В. Корольский, В. В. Пилаев // Пути 

дальнейшего повышения эффективности подготовки учителей общетехнических 

дисциплин и труда : сб. матер. респ. семинара. – Кривой Рог, 1982.* 
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60. Корольский В. В. (соавт.) Работа деканата по определению оптимальной 

учебной загрузки студентов / В. В. Корольский, А. В. Алалыкин // Пути 

дальнейшего повышения эффективности подготовки учителей общетехнических 

дисциплин и труда : сб. матер. респ. семинара. – Кривой Рог, 1982.* 

 

61. Корольский В. В. (соавт.) Работа факультета ОТД по развитию 

и укреплению связей со школою / В. В. Корольский, В. П. Игнатченко // Пути 

дальнейшего повышения эффективности подготовки учителей общетехнических 

дисциплин и труда : сб. матер. респ. семинара. – Кривой Рог, 1982.* 

1985 
 

62. Корольский В. В. Синтез структуры  имитационных моделей 

вентиляционных рудников / В. В. Корольский // Снижение уровня вредных 

производственных факторов на горнорудных предприятиях : сб. науч. трудов. – 

Москва, 1985.* 

1986 
 

63. Корольский В. В. (соавт.) Организация НИРС в системе подготовки 

учителей ОТД / В. В. Корольский, П. М. Стембоица, М. Ф. Радионов 

// Совершенствование подготовки учителей общетехнических дисциплин 

в педвузах : сб. метод. рекомендаций. – Кривой Рог, 1986.* 

 

64. Корольский В. В. (соавт.) Повышение активизации ученого процесса 

/ В. В. Корольский, А. А. Скорняков, В. К. Федоренко, В. Д. Беспрозванный 

// Совершенствование подготовки учителей общетехнических дисциплин 

в педвузах : сб. метод. рекомендаций. – Кривой Рог, 1986.* 

 

65. Корольский В. В. (соавт.) Повышение качества подготовки учителей 

трудового обучения и ОТД в свете основных направлений реформы 

общеобразовательной и профессиональной школы : метод. рекомендации 

/ В. В. Корольский, П. Р. Атутов, В. О. Арутюнян, Б. И. Бухалов, 

В. Д. Симоненко, П. И. Шевченко. – Новокузнецк, 1986.* 

   

66. Корольский В. В. (соавт.) Подготовка учителей общетехнических 

дисциплин и трудового обучения к организации производительного труда 

в школах и УПК / В. В. Корольский, О. Б. Надточив, В. Д. Несвит 

// Совершенствование подготовки учителей общетехнических дисциплин 

в педвузах : сб. метод. рекомендаций. – Кривой Рог, 1986.* 

 

67. Корольский В. В. (соавт.) Проблемные задачи, ситуации и их реализация 

в курсе «Общетехнические дисциплины» / В. В. Корольский, А. А. Скорняков, 

В. К. Федоренко // Совершенствование подготовки учителей общетехнических 

дисциплин в педвузах : сб. метод. рекомендаций. – Кривой Рог, 1986.* 
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1987 

68. Корольский В. В. (соавт.) О путях совершенствования трудового 

воспитания студентов / В. С. Пикельная, В. В. Корольский // Реформа школы 

и совершенствование подготовки учителя труда : сб. науч. трудов. – Волгоград, 

1987.* 

 

69. Корольский В. В. (соавт.) О путях совершенствования трудового 

воспитания студентов индустриально-педагогических факультетов 

/ В. С. Пикельная, В. В. Корольский // Реформа школы и совершенствование 

подготовки учителя труда : сб. науч. трудов. – Волгоград, 1987. – С. 43–51. * 

 

2000 
 

70. Корольский В. В. К методике определения уровня знаний школьников 

с применением компьютеров [Электронный ресурс] / В. В. Корольский 

// Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в природничих науках : 

зб. наук. праць / відп. ред. І. Теплицький. – Кривий Ріг, 2000. –  

С. 283–286. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/591 

71. Корольский В. В. Синтез топологии математических моделей сетевых 

систем с непрерывным потокораспределением [Электронный ресурс] 

/ В. В. Корольский // Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології 

в природничих науках : зб. наук. праць / відп. ред. І. Теплицький. – Кривий Ріг, 

2000. – С. 94–99. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/591 

 

2001 

72. 316(082) 

І 74  Корольский В. В.  (соавт.) Моделирование процесса адаптации 

/ А. А. Кирин, В. В. Корольский, А. П. Афонин // Інформоенергетичні технології 

адаптаційних процесів життєдіяльності на початку III-го тисячоліття : зб. наук. 

праць / відп. ред. А. С. Лобанова. – Київ ; Кривий Ріг, 2001. – Вип. 1. – С. 75–78. 

 

73. 316(082) 

І-74   Корольский В. В. (соавт.) Информационная система высшего 

учебного заведения (концептуальный аспект) / В. В. Корольский, 

С. А. Семериков // Інформоенергетичні технології адаптаційних процесів 

життєдіяльності на початку III-го тисячоліття : зб. наук. праць / відп. ред. 

А. С. Лобанова. – Київ ; Кривий Ріг, 2001. – Вип. 1. – С. 253–258. 

Електронна версія: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/767 

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/591
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/591
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/591
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/591
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/767
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/767
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74. 316(082) 

І 74   Корольский В. В. Инновационное образование – основа адаптации 

специалистов к профессиональной деятельности / В. В. Корольский 

// Інформоенергетичні технології адаптаційних процесів життєдіяльності на 

початку III-го тисячоліття : зб. наук. праць / відп. ред. А. С. Лобанова. – Київ ; 

Кривий Ріг, 2001. – Вип. 1. – С. 261–264. 

 

2002 

75. 378.147(082) 

Т 33   Корольский В. В. Приложения теоремы Лагранжа к приближенным 

вычислениям функций / В. В. Корольский // Теорія та методика навчання 

математики, фізики, інформатики : зб. наук. праць : в 3 т. / відп. ред. 

І. О. Теплицький. – Кривий Ріг, 2002. – Т. 1 : Теорія та методика навчання 

математики. – С. 163–167. 

 

76. 378.147(082) 

Т 33   Корольский В. В. Самостоятельная работа студентов при изучении 

математических дисциплин / В. В. Корольский // Теорія та методика навчання 

математики, фізики, інформатики : зб. наук. праць : в 3 т. / відп. ред. 

І. О. Теплицький. – Кривий Ріг, 2002. – Т. 1 : Теорія та методика навчання 

математики. – С. 167–170. 

 

2003 

77. 378(082) 

П 24   Корольський В. В. Математичне моделювання процесу самостійної 

роботи студентів / В. В. Корольський // Педагогіка вищої та середньої школи : 

зб. наук. праць / голов. ред. В. К. Буряк. – Кривий Ріг, 2003. – Вип. 5. –  

С. 297–298. 

2004 

78. 378.147(082) 

Т 33   Корольский В. В. К методам приближенных вычислений значений 

радикалов / В. В. Корольский // Теорія та методика навчання математики, фізики, 

інформатики : зб. наук. праць. – Вип. 4 : в 3 т. / відп. ред. І. О. Теплицький. – 

Кривий Ріг, 2004. – Т. 1 : Теорія та методика навчання математики. – С. 101–105. 

 

79. 378.147(082) 

Т 33   Корольский В. В. Транзитивная роль теоремы Лагранжа 

в дифференциальном и интегральном исчислении / В. В. Корольский // Теорія та 

методика навчання математики, фізики, інформатики : зб. наук. праць. – Вип. 4 : 

в 3 т. /  відп. ред. І. О. Теплицький. – Кривий Ріг, 2004. – Т. 1 : Теорія та методика 

навчання математики. – С. 98–101. 
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80. 37.091.39(082) 

О-75   Корольський В. В. Особистісно-орієнтована самостійна робота 

студентів при вивченні математики / В. В. Корольський // Особистісно 

орієнтоване навчання і виховання учнівської та студентської молоді : зб. наук. 

праць / за ред. В. С. Пікельної. – Кривий Ріг, 2004. – Вип. 5. – С.  29–33. 

 

2005 

81. 378.147(082) 

Т 33   Корольський В. В. (співавт.) Інтенсифікація теоретичної та 

практичної підготовки студентів при вивченні математичного аналізу 

/ В. В. Корольський, М. В. Бабкіна // Теорія та методика навчання математики, 

фізики, інформатики : зб. наук. праць. Вип. V : в 3 т. / відп. ред. 

І. О. Теплицький. – Кривий Ріг, 2005. – Т. 1 : Теорія та методика навчання 

математики. – С. 148–153. – Електронна версія: 

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/657 

 

2006 

82. 378.147(082) 

Т 33   Корольський В. В. (співавт.) Вивчення шкільного курсу математики 

в педагогічному вузі за європейською кредитно-трансферною системою 

/ В. В. Корольський, О. В. Лобас // Теорія та методика навчання математики, 

фізики, інформатики : зб. наук. праць. Вип. VІ : в 3 т. / відп. ред. 

І. О. Теплицький. – Кривий Ріг, 2006. – Т. 1 : Теорія та методика навчання 

математики. – С. 99–102. – Електронна версія: 

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/668 

 

83. 378.147(082) 

Т 33   Корольський В. В. (співавт.) Елементи модульно-рейтингової 

технології вивчення вищої математики в Криворізькому коледжі Національного 

авіаційного університету «КРАУСС» / В. В. Корольський, Н. О. Тіхова // Теорія 

та методика навчання математики, фізики, інформатики : зб. наук. праць 

Вип. VІ : в 3 т. / відп. ред. І. О. Теплицький. – Кривий Ріг, 2006. – Т. 1 : Теорія та 

методика навчання математики. – С. 333–337. – Електронна версія: 

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/668 

 

84. 378.147(082) 

Т 33   Корольський В. В. (співавт.) Кредитно-модульна технологія при 

навчанні математичного аналізу в педвузах / В. В. Корольський, Д. Є. Бобилєв 

// Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : зб. наук. праць 

Вип. VІ : в 3 т. / відп. ред. І. О. Теплицький. – Кривий Ріг, 2006. – Т. 1 : Теорія та 

методика навчання математики. – С. 338–343. – Електронна версія: 

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/668 

 

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/657
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/657
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/668
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/668
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/668
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/668
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/668
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/668
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2008 

85. 378(082) 

П 24   Корольський В. В. (співавт.) Єдина модель системи планування 

і управління навчальною роботою студентів / В. В. Корольський, Д. Є. Бобилєв 

// Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць / голов. ред. В. К. Буряк. 

– Кривий Ріг, 2008. – Вип. 21. – С. 408–412. 

 

86. 378.147(082) 

Т 33   Корольський В. В. Управління процесом самостійної роботи 

студентів в умовах модульно-рейтингового вивчення математичних дисциплін 

/ В. В. Корольський // Теорія та методика навчання математики, фізики, 

інформатики : зб. наук. праць. – Вип. VІІ : в 3 т. / відп. ред. С. О. Семеріков. – 

Кривий Ріг, 2008. – Т. 1 : Теорія та методика навчання математики. –  

С. 111–115. – Електронна версія: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/712 

 

2009 

87. 378(082) 

П 24   Корольський В. В. (співавт.) Формування компетентностей з ІКТ 

у вчителів математики в системі післядипломної освіти / В. В. Корольський, 

Т. Г. Крамаренко, С. О. Семеріков, С. В. Шокалюк // Педагогіка вищої та 

середньої школи : зб. наук. праць / голов. ред. В. К. Буряк. – Кривий Ріг, 2009. – 

Вип. 24. – С. 36–43.   

Електронна версія: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/578 

 

2010 

 

88. Корольський В. В. (співавт.) Задача про знаходження числа π в шкільному 

факультативному курсі «Наближені методи обчислень» [Електронний ресурс] 

/ В. В. Корольський, К. О. Рибалко, Ю. В. Рябікова, Н. А. Хараджян, 

А. В. Шарова // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : 

зб. наук. праць. Вип. VІІІ : в 3 т. / відп. ред. С. О. Семеріков. – Кривий Ріг, 2010. – 

Т. 3 : Теорія та методика навчання інформатики. – С. 113–118. –  

Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/734 

 

89. Корольский В. В. (соавт.) Использование систем компьютерной 

математики для приближенного вычисления иррациональных функций 

[Электронный ресурс] / В. В. Корольский, И. С. Павличенко, Н. А. Хараджян  

// Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : зб. наук. 

праць. Вип. VІІІ : в 3 т. / відп. ред. С. О. Семеріков. – Кривий Ріг, 2010. – Т. 3 : 

Теорія та методика навчання інформатики. – С. 110–112. – Режим доступу: 

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/734 

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/712
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/712
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/578
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/578
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/734
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/734
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/734
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/734
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90. Корольський В. В. Навчально-рейтингова одиниця як основа планування 

і формування рейтинг-оцінки самостійної роботи студентів [Електронний 

ресурс] / В. В. Корольський // Теорія та методика навчання математики, фізики, 

інформатики» : зб. наук. праць. Вип. VІІІ : в 3 т. / відп. ред. С. О. Семеріков. – 

Кривий Ріг, 2010. – Т. 1. Теорія та методика навчання математики. – С. 36–41. – 

Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/732 

 

2011 
  
91. Корольський В. В. (співавт.) Інформаційно-комунікаційні технології 

в системі управління підвищення кваліфікації сучасного педагога [Електронний 

ресурс] / В. В. Корольський, Т. Г. Крамаренко, С. О. Семеріков, С. В. Шокалюк 

// Вісник Черкаського університету : зб. наук. праць. Серія «Педагогічні науки» 

/ редкол.: А. І. Кузмінський (голов. ред.) [та ін.]. – Черкаси, 2011. – Вип. 201,  

ч. І. – С. 58–67. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/958 

 

2012 

92. 378.147(082) 

Т 33   Корольський В. В. (співавт.) Диференційований підхід у навчанні 

математики як передумова творчого розвитку учнів / Н. В. Данилюк, 

В. В. Корольський // Теорія та методика навчання математики, фізики, 

інформатики : зб. наук. праць. – Вип. Х : в 3 т. / відп. ред. С. О. Семеріков. – 

Кривий Ріг, 2012. – Т. 1 : Теорія та методика навчання математики. – С. 72–76. – 

Електронна версія: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/739 

 

93. 378(082) 

П 24   Корольський В. В. Інтеграція професійно-інтегрованих знань – 

основа підготовки вчителів технологій з основ підприємницької діяльності 

/ В. В. Корольський // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць  

/ за ред. З. П. Бакум. – Кривий Ріг, 2012. – Вип. 36. – С. 597–601. 

 

94. 378(082) 

П 24   Корольський В. В. (співавт.) Математична понятійна 

компетентність: теоретико-методологічні основи дослідження, структура та 

рівні / В. В. Корольський, А. М. Капіносов // Педагогіка вищої та середньої 

школи : зб. наук. праць / за ред. З. П. Бакум. – Кривий Ріг, 2012. – Вип. 34. – 

С. 436–447. 

2013 

95. 378(082) 

П 24   Корольський В. В. (співавт.) Математична алгоритмічна 

компетентність: теоретико-методичні основи формування, структура та рівні 

/ В. В. Корольський, А. М. Капіносов // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. 

наук. праць / за ред. З. П. Бакум. – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 37. – С. 78–84. 

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/732
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/732
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/958
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/958
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/739
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/739


 87 

2016 

96. 004:37(082) 

Н 73   Корольський В. В. (співавт.) Особливості моделювання систем 

планування і управління навчальною роботою студентів / В. В. Корольський, 

Д. Є. Бобилєв // Новітні комп'ютерні технології = Новые компьютерные 

технологии = New computer technology : зб. наук. праць / відп. ред. 

С. О. Семеріков. – Кривий Ріг, 2016. – Т. XIV. – С. 20–22. –  

Електронна версія: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/614 
  

2017 

97. 004:37(082) 

Н 73   Корольський В. В. Геометрична інтерпретація числових рядів 

/ В. В. Корольський // Новітні комп'ютерні технології = Новые компьютерные 

технологии = New computer technology : зб. наук. праць / відп. ред. 

С. О. Семеріков. – Кривий Ріг, 2017. – Т. XV. – С. 57–63. – Електронна версія: 

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/615 
  
98. Корольський В. (співавт.) Математичне моделювання системи 

багатоваріантних завдань з теми «Інтегрування раціональних функцій» 

[Електронний ресурс] / Володимир Корольський, Світлана Шокалюк // Наукові 

записки [Кіровогр. держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка]. Серія : Проблеми 

методики фіз.-мат. і технол. освіти. – Кропивницький, 2017. – Вип. 11 (ІІІ). – 

С. 18–23. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1060 
 
99. 004:37(082) 

Н 73   Корольський В. В. (співавт.) Моделювання та генерування системи 

багатоваріантних задач на обчислення квадратури парабол / В. В. Корольський, 

С. В. Шокалюк // Новітні комп'ютерні технології = Новые компьютерные 

технологии = New computer technology : зб. наук. праць / відп. ред. 

С. О. Семеріков. – Кривий Ріг, 2017. – Т. XV. – С. 63–68. 

Електронна версія: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1073 

 2018 
  
100. 004:37(082) 

Н 73   Корольський В. В. Геометрична інтерпретація числового ряду 

арифметичної прогресії / В. В. Корольський // Новітні комп'ютерні технології = 

Новые компьютерные технологии = New computer technology : зб. наук. праць 

/ відп. ред. С. О. Семеріков. – Кривий Ріг, 2018. – Т. XVI. – С. 59–68. – 

Електронна версія: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2209 
  
101. 004:37(082) 

Н 73   Корольський В. В. (співавт.) Лінійна, квадратурна та кубатурна 

геометрична інтерпретація числових рядів засобами моделювання 

/ В. В. Корольський, С. С. Габ // Новітні комп'ютерні технології = Новые 

компьютерные технологии = New computer technology : зб. наук. праць / відп. ред. 

С. О. Семеріков. – Кривий Ріг, 2018. – Т. XVI. – С. 68–74. –  

Електронна версія: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2218 

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/614
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/614
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/615
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/615
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1060
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1060
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1073
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1073
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2209
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2209
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2218
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2218
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3.5. Публікації в матеріалах наукових конференцій 

і семінарів 

 

 

 

 

 

 

 1971  

102. Корольский В. В. (соавт.) Баротермодинамический метод определения 

тепловой (естественной) тяги в шахтах : тезисы / В. В. Корольский, 

Р. Н. Аврамчук // Материалы Всесоюзного семинара по методам ВДС. – Москва, 

1971.* 

1974 
  
103. Корольский В. В. (соавт.) Критерии адекватности вентиляционных сетей 

рудников и их моделей : тезисы / В. В. Корольский, В. С. Ващенко, 

В. Я. Потемкин // Материалы Всесоюзного семинара служб ВДС МЦМ СССР. – 

Красноярск, 1974.* 
  
104. Корольский В. В. (соавт.) Методы минимизации расчетных схем 

рудничных вентиляционных сетей : тезисы / В. В. Корольский, В. С. Ващенко, 

В. Я. Потемкин // Материалы Всесоюзного семинара служб ВДС МЦМ СССР. – 

Красноярск, 1974.* 
 
105. Корольский В. В. (соавт.) Расчет депрессии элементов вентиляционных 

сетей при их моделировании : тезисы / В. В. Корольский, В. С. Ващенко, 

В. Я. Потемкин // Материалы Всесоюзного семинара служб ВДС МЦМ СССР. – 

Красноярск, 1974.* 

1976 
 

106. Корольский В. В. (соавт.) Расчет общешахтной депрессии естественной 

тяги : тезисы / В. В. Корольский, В. Я. Потемкин // Совершенствование службы 

контроля и планирования проветривания шахт : матер. Всесоюзного семинара. – 

Москва, 1976.* 
 

1979 
 

107. Корольский В. В. Оптимизация расчета аэродинамических параметр шахт 

/ В. В. Корольский // Комплексное обследование вентиляционных систем 

и организация проветривания шахт : матер. Всесоюзного семинара. – Москва, 

1979.* 



 89 

108. Корольский В. В. Оценка точности математических моделей 

вентиляционных сетей рудников / В. В. Корольский // Комплексное 

обследование вентиляционных систем и организация проветривания шахт : 

матер. Всесоюзного семинара. – Москва, 1979.* 
 

1986 

109. Корольский В. В. Материализация процесса обучения как средство 

повышения качества подготовки специалистов / В. В. Корольский // Актуальные 

вопросы совершенствования подготовки учителей трудового обучения  : матер 

Всесоюзного совещания. – Мозырь, 1986.* 
  
110. Корольский В. В. (соавт.) Некоторые вопросы улучшения подготовки 

студентов по машиноведению / В. В. Корольский, П. М. Стембоица, 

М. Ф. Радионов // Вопросы преподавания машиноведения и основ производства 

на факультетах общетехнических дисциплин : тезисы докладов Всесоюзной 

науч.-практ. конференции. – Новокузнецк, 1986.* 
 
111. Корольский В. В. О роли дисциплин машиноведения при подготовке 

учителей трудового обучения к руководсту техническим творчеством 

школьников / В. В. Корольский // Вопросы преподавания машиноведения 

и основ производства на факультетах общетехнических дисциплин : тезисы 

докладов Всесоюзной науч.-практ. конференции. – Новокузнецк, 1986.* 
 

1988 
 

112. Корольский В. В. (соавт.) Об изучении Гостов на лабораторных занятиях 

по технологи конструкционных материалов / В. В. Корольский, В. К. Федоренко, 

А. А. Скорняков, В. Д. Беспрозванный // Структура и свойства материалов : 

матер. зональной науч. конференции. – Новокузнецк, 1988.* 
  
113. Корольский В. В. (соавт.) Прибор для измерения влажности 

/ В. В. Корольский, В. К. Федоренко, А. А. Скорняков, В. Д. Беспрозванный 

// Структура и свойства материалов : матер. зональной науч. конференции. – 

Новокузнецк, 1988.* 
 

1990 
  
114. Корольский В. В. (соавт.) Использование научных исследований 

в процессе подготовки учителей труда в условиях непрерывного образования 

/ В. В. Корольский, Я. Я. Зверховский, А. А. Скорняков, В. К. Федоренко 

// Совершенствование подготовки учителя труда в условиях непрерывного 

образования : матер. Всесоюзного семинара. – Новокузнецк, 1990.* 
 

115. Корольский В. В. (соавт.) О некоторых проблемах подготовки учителя 

трудового обучения к профориентационной работе / В. В. Корольский, 

Л. В. Долинская // Профессиональная ориентация учащейся молодежи 

в условиях перестройки народного образования : тезисы докладов Всесоюзной 

конференции. – Брянск, 1990.* 



 90 

116. Корольский В. В. (соавт.) О некоторых трудностях в деятельности учителя 

труда / В. С. Пикельная, В. В. Корольский // Совершенствование подготовки 

учителя труда в условиях непрерывного образования : матер. Всесоюзного 

семинара. – Новокузнецк, 1990. – С. 72–74.* 
 

117. Корольский В. В. (соавт.) Подготовка учителя труда на основе системного 

похода к ученому процессу / В. В. Корольский, В. Л. Палладий // Педвуз 

и проблемы совершенствования общеобразовательной школы : матер. 

межвузовской конференции. – Кривой Рог, 1990.* 
 
118. Корольский В. В. Подготовка учителя трудового обучения 

к педагогическому руководству производительным трудом школьников 

/ В. В. Корольский // Совершенствование подготовки учителя труда в условиях 

непрерывного образования : матер. Всесоюзного семинара. – Новокузнецк, 

1990.* 
 
119. Корольский В. В. Производительный труд и профессиональное 

самоопределение учащихся / В. В. Корольский // Профессиональная ориентация 

учащейся молодежи в условиях перестройки народного образования : тезисы 

докладов Всесоюзной конференции. – Брянск, 1990.* 
 
120. Корольский В. В. (соавт.) Совершенствование набора абитуриентов на 

специальность 03.02.00 / В. В. Корольский, Я. Я. Зверховский, М. М. Кобозев, 

П. И. Шевченко // Совершенствование подготовки учителя труда в условиях 

непрерывного образования : матер. Всесоюзного семинара. – Новокузнецк, 

1990.* 
 
121. Корольский В. В. (соавт.) Совершенствование подготовки учителя труда 

при изучении сопротивления материалов / В. В. Корольский, Я. Я. Зверховский, 

А. А. Скорняков, В. К. Федоренко // Совершенствование подготовки учителя 

труда в условиях непрерывного образования : матер. Всесоюзного семинара. – 

Новокузнецк, 1990.* 
 
122. Корольский В. В. (соавт.) Совершенствование подготовки учителя труда 

при изучении технологии конструкционных материалов / В. В. Корольский, 

Я. Я. Зверховский, А. А. Скорняков, В. К. Федоренко // Совершенствование 

подготовки учителя труда в условиях непрерывного образования : матер. 

Всесоюзного семинара. – Новокузнецк, 1990.* 
 

1991 

123. Корольский В. В. (соавт.) Модель и моделирование в системе организации 

производительного труда школьников / В. С. Пикельная, В. В. Корольский 

// Проблемы трудового воспитания и профессиональной ориентации учащихся : 

матер. науч.-практ. конференции. – Брянск, 1991. – С. 31–33.* 
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124. Корольский В. В. (соавт.) Модель и моделирование в системе организации 

производительного труда школьников / В. С. Пикельная, В. В. Корольский 

// Совершенствование трудовой подготовки учащихся в условиях перехода 

к рыночным отношениям : матер. науч.-практ. конференции. – Брянск, 1991.* 

 

125. Корольский В. В. Подготовка студентов педвуза к управлению 

творчеством учащихся / В. В. Корольский // Совершенствование трудовой 

подготовки учащихся в условиях перехода к рыночным отношениям : матер. 

науч.-практ. конференции. – Брянск, 1991.* 
 

1992 
 

126. Корольский В. В. Организация производительного труда 

и профориентация / В. В. Корольский // Проблемы подготовки специалистов по 

профориентации в вузе : матер. межвуз. семинара-совещания. – Курск, 1992.* 
 
127. Корольский В. В. Подготовка производительного труда в новых 

социальных условиях / В. В. Корольский // Организация и содержание 

производительного труда учащихся и студенческой молодежи в условиях 

перехода к рыночным отношениям : тезисы докладов межресп. семинара-

совещания. – Кривой Рог, 1992.* 
 
128. Корольский В. В. (соавт.) Подготовка учителя труда к творческой 

профориентационной работе / В. В. Корольский, Б. Д. Красовский // Проблемы 

подготовки специалистов по профориентации в вузе : матер. межвузовского 

семинара-совещания. – Курск, 1992.* 
 
129. Корольский В. В. (соавт.) Подготовка учителя к творческому руководсту 

производительным трудом учащихся / В. В. Корольский, Б. Д. Красовский 

// Организация и содержание производительного труда учащихся и студенческой 

молодежи в условиях перехода к рыночным отношениям : тезисы докладов 

межресп. семинара-совещания. – Кривой Рог, 1992.* 
 
130. Корольский В. В. (соавт.) Предпринимательству нужно учиться 

/ В. В. Корольский, В. С. Пикельная // Подготовка учащихся и будущих учителей 

труда к работе в условиях рыночных отношений : тезисы докладов респ.  

науч.-практ. конференции. – Брянск, 1992.* 
 
131. Корольский В. В. Производительный труд школьников – основа 

коммерческой деятельности / В. В. Корольский // Подготовка учащихся 

и будущих учителей труда к работе в условиях рыночных отношений : тезисы 

докладов респ. науч.-практ. конференции. – Брянск, 1992.* 
  
132. Корольский В. В. (соавт.) Профессиограмма учителя: теория, 

экологический контекст подготовки к профессиональному труду 

/ В. В. Корольский, В. И. Шанда, А. А. Любар, А. И. Демченко, Е. Х. Евтушенко 

// Организация и содержание производительного труда учащихся и студенческой 
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молодежи в условиях перехода к рыночным отношениям : тезисы докладов 

межресп. семинара-совещания. – Кривой Рог, 1992.* 
 

1995 

133. Корольський В. В. Моделювання процесу підготовки вчителя трудового 

навчання / В. В. Корольський // Сучасні проблеми підготовки вчителя праці : зб. 

матер. наук.-практ. конф., м. Кривий Ріг, 19–20 жовтня 1995 р. – Кривий Ріг, 

1995. – C. 16–22.* 

134. 13(082) 

А 43   Корольский В. В. Формирование интеллектуальной духовной 

зрелости учителя / В. В. Корольский // Актуальні проблеми духовності : 

зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конференції / редкол.: Т. А. Хорольська, 

Я. В. Шрамко, М. М. Холін [та ін.]. – Кривий Ріг, 1995. – Вип. 1. – С. 192–194. 
 

1997 

135. 581.5 

О 92   Корольский В. В. К теории охраны и организации промышленных 

производств / В. В. Корольский // Охорона довкілля: екологічні, освітянські, 

медичні аспекти : матер. Всеукр. конф., м. Кривий Ріг, 11–12 грудня 1997 р. –

Кривий Ріг, 1997. – Ч. 2. – С. 6–10. 
 
136. 13(082) 

А 43   Корольский В. В. Математика как специфическая форма познания 

/ В. В. Корольский // Актуальні проблеми духовності : зб. матер. ІІ Всеукр.  

наук.-практ. конф. у Кривому Розі / редкол.: Т. А. Хорольська, Я. В. Шрамко, 

М. М. Холін [та ін.]. – Київ ; Кривий Ріг, 1997. – Вип. 2. – С. 320–325. 
 

137. 581.5 

О 92   Корольский В. В. Оценка адекватности топологии имитационных 

моделей и их реальных объектов с непрерывным потокораспределением 

/ В. В. Корольский // Охорона довкілля: екологічні, освітянські, медичні 

аспекти : матер. Всеукр. конф., м. Кривий Ріг, 11–12 грудня 1997 р. – Кривий Ріг, 

1997. – Ч. 2. – С. 22–28. 

1998 

138. 581.5 

О 92   Корольский В. В. Влияние тепловой депрессии на экологическое 

состояние горнодобывающих предприятий / В. В. Корольский // Охорона 

довкілля: екологічні, освітянські, медичні аспекти : матер. ІІІ Всеукр. конф., 

м. Кривий Ріг, 8–9 грудня 1998 р. – Кривий Ріг, 1998. – Ч. 3. – С. 68–71. 

 

139. 581.5 

О 92   Корольский В. В. (співавт.) Формування екологічного аспекту 

сучасного стилю мислення / Н. В. Гнілуша, В. В. Корольський, Л. В. Шанда  

[та ін.] // Охорона довкілля: екологічні, освітянські, медичні аспекти : матер. 
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ІІІ Всеукр. конф., м. Кривий Ріг, 8–9 грудня 1998 р. – Кривий Ріг, 1998. – Ч. 3. – 

С. 77–81. 

1999 

140. 577.4 

П 78   Корольский В. В. Аксиоматический анализ топологии экосистем 

горнодобывающих предприятий / В. В. Корольский // Проблеми 

фундаментальної та прикладної екології : матер. ІІ міжнар. наук. конф., 

м. Кривий Ріг, 20–21 грудня 1999 р. – Кривий Ріг, 1999. – Ч. 1. – С. 29–34. 
 

2001 

141. 577.4 

П 78   Корольский В. В. Построение имитационных моделей систем 

вентиляции рудников / В. В. Корольский // Проблеми фундаментальної та 

прикладної екології : матер. ІІІ міжнар. наук. конференції. – Кривий Ріг, 2001. – 

С. 75–78. 
  
  2002 

142. 378.147(082) 

Р 64   Корольський В. В. Принципи організації самостійної роботи 

студентів при вивченні математики / В. В. Корольський // Розвиток особистості 

в системах трудової та професійної підготовки молоді : матер. Всеукр.  

наук.-практ. конференції. – Кривий Ріг, 2002. – С. 45–48. 
 

2003 

143. 316(082) 

І 74   Корольський В. В. Оптимізація у часі самостійної роботи студентів: 

теоретичний аспект / В.В. Корольський // Інформоенергетика ІІІ-го тисячоліття: 

соціолого-синергетичний та медико-екологічний підходи : матер. Міжнар.  

наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 21–22 березня 2003 р. [зб. наук. праць] / наук. ред. 

А. С. Лобанова. – Київ ; Кривий Ріг, 2003. – Вип. 2. – С. 157–160. 
 

2005 

144. Корольський В. В. Рейтингове оцінювання знань студентів під час 

вивчення математичного аналізу / В. В. Корольський, Д. Є. Бобилєв, 

С. О. Войцеховська / Особистісно орієнтоване навчання математики : сьогодення 

і перспективи : матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава,  

6–7 грудня 2005 року. – Полтава, 2005. – С. 43–44. 

2006 
  
145. Корольский В. В. (соавт.) К методологии организации самостоятельной 

работы студентов при изучении курса высшей математики на индустриально-

педагогическом факультете [Электронный ресурс] / В. В. Корольский, 

Г. Н. Белоусова И. В. Ловьянова // Проблеми якості природничої педагогічної 

освіти : матер. міжнар. наук.-практ. конференції. – Полтава, 2006. –  

Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2265 

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2265
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2265
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2007 

146. Корольський В. В. Використання функції е [х] в наближених обчисленнях 

/ В. В. Корольський // Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, 

майбутнє : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 16–18 жовтня 2007 р. – 

Київ, 2007. – С. 75–79.* 

147. Корольський В. В. (співавт.) Оцінювання учбової роботи студентів 

з математичних дисциплін в умовах модульно-рейтингової системи навчання 

/ В. В. Корольський, Д. Є. Бобилєв // Проблеми математичної освіти : матер. 

Всеукр. наук.-метод. конф., м. Черкаси, 16–18 квітня 2007 р. – Черкаси, 2007. – 

С. 148–149.* 

148. Корольський В. В. (співавт.) Реалізація діяльнісного підходу в сучасних 

підручниках з математичних дисциплін / В. В. Корольський, Д. Є. Бобилєв, 

Л. Р. Корольська // Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, 

майбутнє : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 16–18 жовтня 2007 р. – 

Київ, 2007. – С. 83–84.* 

149. Корольський В. В. (співавт.) Реалізація між предметних зв’язків в курсі 

теорії ймовірностей та математичної статистики для нематематичних 

спеціальностей / В. В. Корольський, Д. Є. Бобилєв, Л. П. Кондратенко 

// Математика, економіка, інформатика: актуальні проблеми та методика 

викладання : матер. ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф., м. Кіровоград,  

19–21 квітня 2007. – Кіровоград, 2007. – С. 47–48.* 

150. Корольський В. В. (співавт.) Форми подання теоретичних знань 

з математичного аналізу в умовах модульно-рейтингової технології навчання 

/ В. В. Корольський, Д. Є. Бобилєв // Навчання математики в сучасних умовах : 

матер. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., м. Донецьк, 23–25 травня 2007 р. – 

Донецьк, 2007. – С. 42–43.* 

2008 

151. Корольський В. В. Використання функції Рантьє в наближених 

обчисленнях / В. В. Корольський // Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції / НПУ ім. М. Драгоманова. – Київ, 2008.* 

152. Корольський В. В. (співавт.) Деякі особливості моделі системи 

планування і управління навчальною роботою студентів / В. В. Корольський, 

Д. Є. Бобилєв // Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення 

і перспективи : тези  ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, 8–9 квітня  

2008 р. – Полтава, 2008.* 

153. Корольський В. В. (співавт.) Реалізація діяльнісного підходу в сучасних 

підручниках з математичних дисциплін / В. В. Корольський, Д. Є. Бобилєв, 

Л. Р. Корольська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

/ НПУ ім. М. Драгоманова. – Київ, 2008.* 
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2009 

154. Корольский В. В. Самостоятельная работа студентов в процессе изучения 

математических дисциплин / В. В. Корольский // Функциональные пространства. 

Дифференциальные операторы. Общая топология. Проблемы математического 

образования : матер. ІІІ Междунар. конф., г. Москва, 25–28 марта 2009 г. – 

Москва, 2009.* 

2010 

155. Корольський В. В. (співавт.) Мотивація школярів ЗОШ до вивчення основ 

фінансової математики / В. В. Корольський, Ю. В. Малинок // Психолого-

педагогічні основи формування професійної компетентності учителів : матер. 

Всеукр. наук.-практ. конференції. – Кривий Ріг, 2010.* 

2011 

156. 51(082) 

І 66   Корольський В. В. (співавт.) Використання електронних засобів при 

вивченні модуля математичного аналізу «Кратні інтеграли» / А. Жабчик, 

В. В. Корольський // Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології 

навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних 

закладах : зб. наук. праць за матер. Всеукр. наук.-метод. конф., м. Кривий Ріг,  

17-18 лютого 2011 р. / редкол.: В. В. Корольський, С. О. Семеріков, 

Т. Г. Крамаренко [та ін.]. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 1. – С. 144–147. – 

Електронна версія: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/579 
 

157. 51(082) 

І 66   Корольський В. В. Інформаційно-комунікаційні технології в системі 

самостійної роботи студентів при вивченні математичних дисциплін 

/ В. В. Корольський // Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології 

навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних 

закладах : зб. наук. праць за матер. Всеукр. наук.-метод. конф., м. Кривий Ріг,  

17-18 лютого 2011 р. / редкол.: В. В. Корольський, С. О. Семеріков, 

Т. Г. Крамаренко [та ін.]. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 1. – С. 150–155. – 

Електронна версія: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/579 

 

158. 51(082) 

  І 66   Корольський В. В. (співавт.) Комп'ютерна підтримка шкільного 

факультативу «Наближені методи обчислення інтегралів» / Д. Манагаров, 

В. В. Корольський // Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології 

навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних 

закладах : зб. наук. праць за матер. Всеукр. наук.-метод. конф., м. Кривий Ріг,  

17-18 лютого 2011 р. / редкол.: В. В. Корольський, С. О. Семеріков, 

Т. Г. Крамаренко [та ін.]. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 1. – С. 170–173. – 

Електронна версія: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/579 

 

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/579
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/579
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/579
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/579
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/579
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/579
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159. 51(082) 

І 66   Корольский В. В. (соавт.) Проблемы построения алгоритмов: связь 

с математической теорией / М. Попель, В. В. Корольський // Інноваційні 

інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, 

інформатики у середніх та вищих навчальних закладах : зб. наук. праць за матер. 

Всеукр. наук.-метод. конф., м. Кривий Ріг, 17–18 лютого 2011 р. / редкол.: 

В. В. Корольський, С. О. Семеріков, Т. Г. Крамаренко [та ін.]. –

Кривий Ріг, 2011. – Вип. 1. – С. 181–185. –  

Електронна версія: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/579 

 

2013 

160. 378(477.63)(082) 

К 76   Корольський В. В. Апроксимація ірраціональних функцій 

локальними сплайнами / В. В. Корольський // Сталий розвиток промисловості та 

суспільства : матер. наук.-практ. конф., м. Кривий Ріг, 22–25 травня 2013 р. 

/ редкол.: Ю. Г. Вілкул [та ін.]. – Кривий Ріг, 2013. – Т. 2. – С. 290. 

 

2015 

 

161. Корольський В. В. (співавт.) Апроксимація функцій у=ex, у=lnx 

локальними сплайнами / В. В. Корольський, Г. І. Іванова // Актуальні аспекти 

математичної підготовки: погляд студентів сучасних ВНЗ : матер. 77-ої Міжнар. 

студ. наук. конференції / ХНДАУ. – Харків, 2015. – С. 221.* 

 

162. Корольський В. В. (співавт.) Основи побудови системи планування 

і управління навчальною роботою студентів при викладанні математичного 

аналізу / В. В. Корольський, Д. Є. Бобилєв // Проблеми математичної освіти. 

ПМО–2015 : Міжнар. наук.-метод. конф., м. Черкаси, 4–5 червня 2015 року. –

Черкаси, 2015. – С. 141–143.* 

 

2016 

 

163. Корольський В. В. (співавт.) Дослідження зміни значень числа Ейлера 

в залежності від частинних сум гармонійного ряду / В. В. Корольський, 

О. О. Ратушний // Розвиток промисловості та суспільства : матер. наук.-практ. 

конф., м. Кривий Ріг, 25–27 травня 2016 р. / редкол.: Ю. Г. Вілкул [та ін.]. – 

Кривий Ріг, 2016. – С. 65–68.* 

 

164. Корольський В. В. (співавт.) Порівняння методів обчислення числа π 

/ В. В. Корольський, О. В. Анісімова // Актуальні аспекти математичної 

підготовки: погляд студентів сучасних вузів : матер. 78-ої Всеукр.  

наук.-практ. конференції / ХНАДУ. – Харків, 2016. – С. 191–194.* 

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/579
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/579
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2017 

 

165. Корольський В. В. (співавт.) Визначення часових показників самостійної 

роботи студентів при вивчення математичних дисциплін / В. В. Корольський, 

Д. Є. Бобилєв // Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності : 

матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 18–19 травня 2017 р. / Вінницький держ. пед. 

ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 146–149.* 

 

166. Корольський В. В. (співавт.) Математичне моделювання системи 

багатоваріантних завдань з теми «Інтегрування раціональних функцій» 

[Електронний ресурс] / В. В. Корольський, С. В. Шокалюк // Проблеми та 

інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті : матер. 

IV Міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф., м. Кропивницький, РВВ КДПУ 

ім. В. Винниченка, 10–21 квітня 2017 р. – Кропивницький, 2017. – С. 176–179. – 

Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1140 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1140
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3.6. Статті в періодичних виданнях 

 

 

 

 

 

 

 

1970 
 

167. Корольский В. В. (соавт.) Применение ЭЦВМ для обработки результатов 

ВДС / В. В. Корольский, Р. Н. Аврамчук, В. Я. Потемкин, Р. Б. Тян // Горный 

журнал. – 1970. – № 8.* 

1972 
 

168. Корольский В. В. (соавт.) Автоматизированная система обработки 

результатов ВДС / В. В. Корольский, Р. Н. Аврамчук, В. Я. Потемкин, 

С. В. Солончик, Р. Б. Тян // Горный журнал. – 1972. – № 12.* 
 

1973 
 

169. Корольский В. В. Влияние барометрического давления на точность ВДС 

/ В. В. Корольский // Техника безопасности и горноспасательное дело. – 1973. – 

№ 6.* 

1974 
  
170. Корольский В. В. (соавт.) Баротермодинамический метод расчета 

депрессии естественной тяги / В. В. Корольский, Р. Н. Аврамчук // Безопасность 

труда в промышленности. – 1974. – № 12.* 
 

1979 
 
171. Корольский В. В. (соавт.) Обеспыливание воздуха / В. В. Корольский, 

А. А. Скорняков, А. В. Алалыкин, М. Ф. Радионов // Колыма. – 1979. – № 3.* 
 

1987 
  
172. Корольський В. В. (співавт.) Использование межпредметных связей при 

прохождении темы «Кривошипно-шатунный механизм» / В. В. Корольский, 

В. О. Арутюнян, Б. И. Бухалов // Советикан манкаварж. – Ереван, 1987. – № 7.* 
  

2000 

173. Корольський В. Метод системного дослідження у плануванні й управлінні 

навчальним процесом вузу / В. Корольський // Рідна школа. – 2000. – № 9. – 

С. 35–37. 
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2005 
 

174. Корольський В. (співавт.) Самостійна робота студентів при вивченні 

математичних дисциплін у педагогічному ВНЗ / В. Корольський, О. Віхрова, 

І. Лов’янова // Рідна школа. – 2005. – № 8. – С. 60–63. 
 

2009 
  
175. Корольський В. В. Життя, віддане освіті (пам’яті П. І. Шевченка) 

/ В. В. Корольський // Університетські новини. – 2009. – № 3. – С. 2. 
 

2010 

176. Корольський В. (співавт.) Технологія диференційованого навчання 

математики в основній школі / В. Корольський, А. Капіносов, І. Лов'янова 

// Рідна школа. – 2010. – № 7–8. – С. 51–56. 

Електронна версія: http://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/0564/2292/1/2010_6.pdf 
 

  2013 

177. Корольський В. В. Держава підтримує молодих / В. В. Корольський 

// Університетські новини. – 2013. – № 11. – С. 13. 
 

178. Корольський В. В. (співавт.)  Модернізація процесу навчання математиці 

учнів на основі компетентнісного підходу / В. В. Корольський, А. В. Шарова 

// Вісник Міжнародного дослідного центру: «Людина: мова, культура, 

пізнання». – 2013. – Т. 32. – С. 50–60.* 
  
179. Корольський В. В. (співавт.) Пам’яті Павла Івановича Шевченка,  ректора 

Криворізького державного педагогічного інституту (університету) з 1979 по 

2000 р. [спогади: В. В. Корольського та ін. викладачів КДПУ] // Червоний 

гірник. – 2013. – № 1. – (3 січня). – С. 4. 
 
180. Корольський В. В. (співавт.) Про форми організації на уроках математики 

колективної учбової діяльності / В. В. Корольський, К. О. Рибалко 

// Вісник Міжнародного дослідного центру: «Людина: мова, культура, 

пізнання». – 2013. – Т. 32. – С. 60–70.* 
 

2014 
 

181. Корольський В. В. (співавт.) Загальна характеристика методичних систем 

/ В. В. Корольський, А. М. Капіносов, А. Шарова // Вісник Міжнародного 

дослідного центру: «Людина: мова, культура, пізнання». – 2014. – Т. 35. –  

С. 49–53.* 
 
182. Корольський В. В. (співавт.) Характеристика і рівні алгоритмічної 

компетентності / В. В. Корольський, А. М. Капіносов, Є. Тімакова 

// Вісник Міжнародного дослідного центру: «Людина: мова, культура, 

пізнання». – 2014. – Т. 35. – С. 59–66.* 

http://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/0564/2292/1/2010_6.pdf
http://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/0564/2292/1/2010_6.pdf
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183. Корольський В. В. (співавт.) Характеристика і рівні математичної 

понятійної компетентності / В. В. Корольський, А. М. Капіносов, В. Підгайна 

// Вісник Міжнародного дослідного центру: «Людина: мова, культура, 

пізнання». – 2014. – Т. 36. – С. 27–36.* 

2015 
 

184. Корольський В. В. (співавт.) Критеріальне оцінювання ефективності 

уроку математики / В. В. Корольський, А. М. Капіносов, В. П. Кисільова-Біла 

// Вісник Міжнародного дослідного центру: «Людина: мова, культура, 

пізнання». – 2015. – Т. 38 (І). – С. 114–123.* 
 
185. Корольський В. В. (співавт.) Розробка практичних завдань для 

лабораторних робіт з дисципліни «Методи обчислень» / В. В. Корольський, 

Г. І. Іванова // Вісник Міжнародного дослідного центру: 

«Людина: мова, культура, пізнання». – 2015. – Т. 38 (І). – С. 108–114.* 
 
186. Корольський В. В. (співавт.) Формування професійно-орієнтованої 

евристичної діяльності учнів 11 класів при вивченні теми «Похідна та її 

застосування» / В. В. Корольський, Д. Є. Бобилєв, Г. І. Іванова 

// Вісник Міжнародного дослідного центру: «Людина: мова, культура, 

пізнання». – 2015. – Т. 38 (І). – С. 123–132.* 
 

2016 
  
187. Корольський В. В.  До методів обчислення інтегралів / В. В. Корольський 

// Вісник Міжнародного дослідного центру: «Людина: мова, культура, 

пізнання». – 2016. – Т. 40 (І). – С. 51–54.* 
  
188. Корольський В. В. (співавт.) До методів обчислення числа π 

/ В. В. Корольський, О. В. Анісімова // Вісник Міжнародного дослідного центру: 

«Людина: мова, культура, пізнання». – 2016. – Т. 40 (І). – С. 45–51.* 
 
189. Корольський В. В.  Обчислення частинних сум гармонійного ряду 

/ В. В. Корольський // Вісник Міжнародного дослідного центру: 

«Людина: мова, культура, пізнання». – 2016. – Т. 40 (І). – С. 54–58.* 

 

  2018 
 
190. Корольський В. В. (співавт.) Моделювання гасіння коливань струни при 

заданих параметрах демпфера / Д. Є. Бобилєв, В. В. Корольський, 

М. Р. Овчаренко // Вісник Міжнародного дослідного центру: 

«Людина: мова, культура, пізнання». – 2018. – Т. 42.* 

191. Корольський В. В. (співавт.) Теоретично-методичні засади геометричного 

моделювання числових рядів / В. В. Корольський, С. В. Шокалюк, 

Ю. А. Мельниченко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Сумський 

держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка. – 2018. – Вип. 4 (18). – С. 81–89.* 
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3.7. Наукове редагування 

 

 

  

 

 

  

 

1982 

192. Организация самостоятельной работа студентов по курсу «Методика 

преподавания общетехнических дисциплин и трудового обучения» : 

методические рекомендации / под ред. В. В. Корольского. – Днепропетровск : 

Педагогическое общество УССР, 1982.* 

 

1984 

 

193. Методические рекомендации по подготовке и оформлению дипломных 

работ по машиноведению / под ред. В. В. Корольского. – Кривой Рог, 1984.* 

194. Совершенствование форм изучения лекционных курсов : сб. метод. 

рекомендаций / под ред. В. В. Корольского. – Днепропетровск : Педагогическое 

общество УССР, 1984.* 

1986 

195. Актуальные проблемы дидактики трудовой подготовки школьников : 

программы педагогических институтов / под ред. В. В. Корольского. – Москва, 

1986.* 

196. Совершенствование подготовки учителей общетехнических дисциплин 

в педвузах : сб. метод. рекомендаций / под ред. В. В. Корольского. – Кривой Рог, 

1986.* 

1992  

197. Организация и содержание производительного труда учащейся 

и студенческой молодежи в условиях перехода к рыночным отношениям : 

сб. тезисов / под ред. В. В. Корольского. – Кривой Рог, 1992.* 
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2009 

 

198. 37.091.26(075.8) 

З-78   Зовнішнє оцінювання. Математика : навч. посібник / А. М. Капіносов, 

Г. М. Білоусова, П. І. Ульшин ; за ред. В. В. Корольського. – Тернопіль : 

Підручники і посібники, 2009. – 288 с. 

 

2011 

199. 51(082) 

І 66    Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання 

математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах : 

зб. наук. праць за матер. Всеукр. наук.-метод. конф. молодих науковців, 

м. Кривий Ріг, 17–18 лютого 2011 р. Вип. 1 / редкол.: М. І. Жалдак, 

В. В. Корольський, С. О. Семеріков, Т. Г. Крамаренко [та ін.]. – Кривий Ріг, 

2011. – С. 150–155. 

 

2013 

 

200. Математика : посібник-репетитор для підготовки до зовнішнього 

незалежного тестування за чинною програмою ЗНО / А. Капіносов [та ін.] ; за 

ред. В. В. Корольського. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 368 с.* 

 

2018 

 

201. Вісник Міжнародного дослідного центру: «Людина: мова, культура, 

пізнання» : щокварт. наук. журнал. Т. 42 / редкол.: О. М. Холод, 

В. В. Корольський [та ін.]. – Кривий Ріг, 2018. * 
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3.8. Наукове рецензування 

 

2013 

202. Коваль Н. М. Креативна освіта. Розробка циклу уроків з теми «Геометричні 

перетворення» : навч.-метод. посібник / Н. М. Коваль ; рец. В. В. Корольський. – 

Кривий Ріг, 2013.* 

2016 

203. Смовженко Т. Основи фінансової грамотності : робоча програма 

з навчальної дисципліни / Т. Смовженко ; рец. В. В. Корольський. – Херсон : 

Херсон. держ. ун-т, 2016.* 

2017 

204. Смовженко Т. Основи фінансової математики : робоча програма 

з навчальної дисципліни / Т. Смовженко ; рец. В. В. Корольський. – Херсон : 

Херсон. держ. ун-т, 2017.* 

2018 

205. Євтушенко О. В. Математика і професія : навч.-метод. посіб. з професійним 

спрямуванням / О. В. Євтушенко, В. Т. Легун, О. Л. Юрова ; 

рец. В. В. Корольський. – Кривий Ріг, 2018.* 

2019 

206. Акбаш К. С. Теоретико-прикладні основи гендерних досліджень 

/ А. С. Акбаш, Н. О. Пасічник, Р. Я. Ріжняк ; рец. В. В. Корольський. –

Кропивницький, 2019.* 
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РОЗДІЛ 4 

КЕРІВНИЦТВО МАГІСТЕРСЬКИМИ РОБОТАМИ 

 
2006 

 

207. Лобас О. В. Організація навчально-методичного комплексу з елементарної 

математики в рамках кредитно-модульної системи : класифікаційна робота 

ступеня вищої освіти «магістр», спец. 014.04 середня освіта (математика) 

/ О. В. Лобас ; наук. керівник проф. В. В. Корольський. – Кривий Ріг, 2006.* 
 
208. Тіхова Н. О. Вивчення курсу вищої математики в умовах кредитно-

модульного навчання на базі Криворізького коледжу Національного авіаційного 

університету «КРАУСС» : класифікаційна робота ступеня вищої освіти 

«магістр», спец. 014.04 середня освіта (математика) / Н. О. Тіхова ; наук. 

керівник проф. В. В. Корольський. – Кривий Ріг, 2006.* 
 

2011 

209. Малинок Ю. В. Дидактичні основи вивчення елементів фінансової 

математики в старших класах ЗОСШ : класифікаційна робота ступеня вищої 

освіти «магістр», спец. 014.04 середня освіта (математика) / Ю. В. Малинок ; 

наук. керівник проф. В. В. Корольський. – Кривий Ріг, 2011.* 
 

2012 
  
210. Данилюк Н. В. Диференційований підхід в навчанні математики як 

передумова творчого розвитку учнів : класифікаційна робота ступеня вищої 

освіти «магістр», спец. 014.04 середня освіта (математика) / Н. В. Данилюк ; 

наук. керівник проф. В. В. Корольський. – Кривий Ріг, 2012.* 

 

2013 

 

211. Рибалко К. О. Методична система різнорівневого вивчення розділу 

«Інтеграл та його застосування»: академічний рівень : класифікаційна робота 

ступеня вищої освіти «магістр», спец. 014.04 середня освіта (математика) 

/ К. О. Рибалко ; наук. керівник проф. В. В. Корольський. – Кривий Ріг, 2013.* 

 

2015 

212. Іванова Г. І. Апроксимація ірраціональних та трансцендентних функцій 

локальними сплайнами : класифікаційна робота ступеня вищої освіти «магістр», 

спец. 014.04 середня освіта (математика) / Г. І. Іванова ; наук. керівник проф. 

В. В. Корольський. – Кривий Ріг, 2015.* 
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213. Іванова Т. І. Формування професійно-орієнтованої евристичної діяльності 

учнів 11 класів при вивченні похідної та її застосування : класифікаційна робота 

ступеня вищої освіти «магістр», спец. 014.04 середня освіта (математика) 

/ Т. І. Іванова ; наук. керівник проф. В. В. Корольський. – Кривий Ріг, 2015.* 
 

2017 

214. Анісімова О. В. Дослідження методів обчисленні числа π : класифікаційна 

робота ступеня вищої освіти «магістр», спец. 014.04 середня освіта (математика) 

/ О. В. Анісімова ; наук. керівник проф. В. В. Корольський. – Кривий Ріг, 2017.* 
 

215. Ратушний О. О. Дослідження частинних сум і збіжності гармонічного 

ряду : класифікаційна робота ступеня вищої освіти «магістр», спец. 014.04 

середня освіта (математика) / О. О. Ратушний ; наук. керівник проф. 

В. В. Корольський. – Кривий Ріг, 2017.* 

 

2018 

216. Овчаренко М. Р. Розрахунок оптимальних режимів процесу гасіння 

коливань механічних систем : класифікаційна робота ступеня вищої освіти 

«магістр», спец. 014.04 середня освіта (математика) / М. Р. Овчаренко ; наук. 

керівник проф. В. В. Корольський. – Кривий Ріг, 2018.* 

 

2019 

 

217. Габ С. С. Геометрична інтерпретація рядів : класифікаційна робота ступеня 

вищої освіти «магістр», спец. 014.04 середня освіта (математика) / С. С. Габ ; 

наук. керівник проф. В. В. Корольський. – Кривий Ріг, 2019. – 100 с.* 

Електронна версія: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2767 

 

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2767
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2767
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РОЗДІЛ 5 

ВІДГУКИ ПРОФЕСОРА В. В. КОРОЛЬСЬКОГО 

НА АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ 

 
2009 

218. Шаран О. В. Методика вивчення комплексних чисел у профільних класах 

загальноосвітніх шкіл : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 

/ О. В. Шаран ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2009. – 20 с.*  

 
2010 

219. Босовський М. В. Наступність у вивченні теорії границь у загальноосвітніх 

та вищих навчальних закладах : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 

/ М. В. Босовський ; Черкас. нац. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 

2010. – 20 с.* 

220. Воловик О. П. Методичні засади організації та проведення практикуму 

з розв’язання математичних задач у класичних університетах : автореф. дис. … 

канд. пед. наук : спец. 13.00.02 / О. В. Воловик ;  Черкас. нац. пед. ун-т ім. 

Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – 20 с.* 

221. Кірман В. К. Методична система вивчення функцій у класах фізико-

математичного профілю : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 

/ В. К. Кірман ; Черкас. нац. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – 

20 с.* 

222. Покришень Д. А. Програмно-педагогічне забезпечення міжпредметних 

зв’язків інформатики з математикою і фізикою у навчанні майбутніх інженерів : 

автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 / Д. А. Покришень ; Нац. пед.  

ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2010. – 20 с.* 

 2011  

223. Тимошенко О. В. Формування дослідницьких умінь у процесі навчання 

математики студентів біологічних спеціальностей : автореф. дис. … канд. пед. 

наук : спец. 13.00.02 / О. В. Тимошенко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – 

Київ, 2011. – 20 с.* 

2015 

224. Швець Л. В. Розвиток вмінь старшокласників зображати стереометричні 

фігури та їх комбінації : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 

/ Л. В. Швець ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2015. – 20 с.* 
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2016 

225. Бас С. В. Формування предметної компетентності у процесі навчання вищої 

математики студентів економічних спеціальностей : автореф. дис. … канд. пед. 

наук : спец. 13.00.02 / С. В. Бас ; Черкас. нац. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького. – 

Черкаси, 2016. –19 с.* 

226. Борисенко М. Ю. Методика навчання арифметичного матеріалу учнів 

початкової школи з використанням мультимедійних технологій : автореф. 

дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 / М. Ю. Борисенко ; Черкас. нац. пед.  

ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2016. – 20 с.* 

2017 

227. Толстова О. В. Технологія підготовки майбутніх учителів до 

гуманітаризації математичної освіти учнів основної школи : автореф. дис. … 

канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / О. В. Толстова ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана 

Франка. – Житомир, 2017. – 20 с.* 

228. Тягай І. М. Форми інтерактивного навчання математичних дисциплін 

майбутніх учителів математики : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 

/ І. М. Тягай ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2017. – 25 с.* 
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РОЗДІЛ 6 

МАТЕРІАЛИ ПРО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНУ  

ДІЯЛЬНІСТЬ В. В. КОРОЛЬСЬКОГО 

   

  

 

 

2019 

229. Корольський Володимир Вікторович [Електронний ресурс]  

// Науковці України: Пошуковий профіль науковця на порталі Національної 

бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Режим доступу:   

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10

&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=

ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=1462584 

 

230. Корольський Володимир Вікторович [Електронний ресурс] 

// Персональна сторінка викладача Криворізького державного педагогічного 

університету. – Режим доступу: https://kdpu.edu.ua/personal/vkorolskyi.html 

 

231. Корольський Володимир Вікторович [Електронний ресурс]  

// Google Академія. – Режим доступу: 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=K5tb0OEAAAAJ 

 

2018 

232. 378.4(477.63)(092) 

К 77    Професор Володимир Корольський: «Вдалося зробити факультет 

загальнотехнічних дисциплін КДПУ кращим в українській вищій школі» 

[інтерв’ю з професором КДПУ В. В. Корольським / інтерв’ю вела Тетяна 

Крамаренко ] // Педагогічні замальовки : нариси / Тетяна Крамаренко. – Кривий 

Ріг, 2018. – С. 23–27. 

 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=1462584
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=1462584
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=1462584
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=1462584
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=1462584
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=1462584
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=1462584
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=1462584
https://kdpu.edu.ua/personal/vkorolskyi.html
https://kdpu.edu.ua/personal/vkorolskyi.html
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=K5tb0OEAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=K5tb0OEAAAAJ
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2015 

233. 001(092):378(477.63)(091)  

П 84   Корольський Володимир Вікторович – кандидат технічних наук, 

професор, завідувач кафедри математики та методики її навчання // Професори 

Криворізького педагогічного / голов. ред. Я. В. Шрамко. – Кривий Ріг, 2015. – 

С. 102–103. 

 
2005 

234. 378(477.63)  

К 82   Кафедра математики КДПУ. Завідувач – кандидат технічних наук, 

професор – Корольський Володимир Вікторович // Криворізький державний 

педагогічний університет – 75 років / голов. ред. В. К. Буряк. – Кривий Ріг, 

2005. – С. 14–15. 

 

2000 

235. 378(477.63)  

К 82   Фізико-математичний факультет. Корольський Володимир 

Вікторович – кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри 

математики // Криворізькому державному педагогічному університету – 70 

/ упоряд. О. О. Любара, Д. Т. Федоренко ; за ред. В. К. Буряка. – Кривий Ріг, 

2000. – С. 34–35, 38. 
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РОЗДІЛ 7 

ФОТОМИТТЄВОСТІ ЖИТТЯ ЮВІЛЯРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разом зі співробітниками лабораторії «Математичних методів дослідження»  

Всесоюзного науково-дослідного інституту безпеки гірничорудної промисловості 

(м. Кривий Ріг). Під час святкової демонстрації,  
присвяченої 200-річчю м. Кривий Ріг (1975 р.) 

 

 

 

 

 

 

  

В. В. Корольський – декан факультету загальнотехнічних дисциплін (1977–1988 рр.) 
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З колегами факультету загальнотехнічних дисциплін. «Студентська весна» 

(1979 р.) Зліва направо: В. В. Корольський, Г. Г. Петренко, М. М. Кобозєв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концерт на факультеті загальнотехнічних дисциплін «Студентська весна  

1978–1979 рр.».  В. В. Корольський – другий зліва 
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Під час посвяти у студенти. Криворізький педінститут, 05.09.1978 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. В. Корольський під час лекції з математичного аналізу (1981 р.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. В. Корольський виступає перед педагогічною громадськістю в Криворізькому 

міському театрі з нагоди 50-річчя Криворізького державного педагогічного інституту 

(1980 р.) 
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Під час екскурсії зі студентами  та викладачами фізико-математичного факультету. 

Другий ряд справа наліво: В. О. Ківа та Г. П. Якименко – старші викладачі кафедри 

загальнотехнічних дисциплін, В. В. Корольський – декан факультету ЗТД, п’ятий – 

В. Г. Васильченко – ст. викладач кафедри математики. 

 (м. Севастополь, 1980 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зі  студентами факультету  гр. ЗТД-78 після вручення дипломів (1982 р.) 
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Декан факультету ЗТД В. В. Корольський, ректор КДПІ П. І. Шевченко  

з учасниками Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Шляхи удосконалення підготовки вчителів  

трудового навчання» (1982 р.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан факультету ЗТД В. В. Корольський і ректор інституту П. І. Шевченко 

ознайомлюють учасників Всесоюзної науково-практичної конференції  

з проблем трудового навчання  

з навчальними майстернями факультету ЗТД (1984 р.) 
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В. В. Корольський з ректором інституту П. І. Шевченком  

під час загальних зборів факультету ЗТД (1983 р.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під час всесоюзної наради «Удосконалення підготовки учителів 

загальнотехнічних дисциплін» (Кривий Ріг, Криворізький педінститут, 1984 р.) 
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В. В. Корольський (третій справа) з учасниками науково-методичного семінару 

у Слов'янському педагогічному інституті (1983 р.) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Учасники Всесоюзної наради деканів і завідувачів кафедр ЗТД знайомляться 

з матеріальною базою факультету ЗТД КДПІ (1984 р.). 

В. В. Корольський праворуч  
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В. В. Корольський (праворуч) під час екскурсії зі студентами та викладачами  

фізико-математичного факультету до Кримської обсерваторії (1985 р.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан факультету ЗТД В. В. Корольський, старший викладач В. О. Ківа, завідувач 

кафедри Г. Г. Петренко, доцент В. К. Федоренко  під час виступу викладачів ЗТД  

на «Студенській весні» (1980 р.) 
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Делегація КДПІ з обміну досвідом в Херсонському ДПІ (1986 р.) 

Перший ряд (зліва направо): Р. Б. Іванова, завідувач кафедри іноземних 

мов, Д. Я. Краковецька, голова профспілкового комітету КДПІ. 

Другий ряд: А. А. Матрос, завідувач кафедри історії КДПІ,  

В. В. Корольський декан факультету ЗТД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 В. В. Корольський під час відрядження до вищих навчальних закладів 
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Серед учасників Всесоюзного семінару деканів і завідувачами кафедрами ЗТД  
(м. Новокузнецьк, 1986 р.) (зліва направо): М. М. Кобозєв, О. О. Скорняков, 

Я. Я. Зверховський, В. В. Корольський  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. В. Корольський (п’ятий зліва) під час Всесоюзної наукової конференції  

у м. Алма-Ата, Казахстан (1986 р.) 
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В. В. Корольський зі студентами факультету ЗТД у радгоспі «Південний» 

( 1987 р.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

В. В. Корольський зі студентками гр.ЗТД-84 під час сільськогосподарських робіт  

 у радгоспі Красіно (Криворізький район) 
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В. В. Корольський з дружиною Л. Р. Корольською під час відпочинку 

в Карпатах (1974 р.) і в Коктебелі (2003 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. В. Корольський з дружиною Л. Р. Корольською, старшим викладачем 

кафедри математики КДПУ (м. Миргород, Сорочинський ярмарок, 2007 р.) 
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В. В. Корольський під час інститутської спартакіади (1979 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Серед учасників інститутської спартакіади 

В. В. Корольський (третій зліва) та О. А. Коновал (перший зліва) (1981 р.) 
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В. В. Корольський з учасниками наради проректорів із заочного навчання 

вищих педагогічних навчальних закладів України (м. Чернігів, 16-19.12.1991 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під час гандбольного турніру в м. Кривий Ріг, організованого клубом 

«Олімпік-Освіта». Зліва направо: президент гандбольного клубу «Олімпік-Освіта» 

(КДПУ), кандидат у майстри спорту В. В. Корольський; всесвітньовідомий заслужений 

тренер СРСР, старший тренер, неодноразовий володар кубка Європейських чемпіонів 

Київської гандбольної команди «Спартак» І. Є. Турчин (у центрі) та директор 

інституту «Кривбаспроект» Г. О. Дробін (травень, 1992 р.).  
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Ректорат КДПІ (1990 р.) 

Зліва направо:1-й ряд: ректор інституту П. І. Шевченко, проректор з навчальної 

роботи О. О. Любар; 2-й ряд: проректор з адмістративно-господарської частини 

М. Я. Золотницький, проректор з наукової роботи В. К. Буряк,  

проректор із заочного навчання В. В. Корольський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор із заочного навчання В. В. Корольський під час зустрічі з ветеранами Великої 

Вітчизняної війни – викладачами та співробітниками педагогічного інституту (1990 р.) 
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Професорсько-викладацький склад кафедри математики (1990 р. )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан фізико-математичного факультету В. В. Корольський зі студентами  

гр. ФІ-02-2 (2003-2004 н. р.) 
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Під час вручення дипломів студентам фізмату (2004 р.) 

декан фізико-математичного ф-ту В. В. Корольський  (у центрі), ректор КДПУ, 

професор В. К. Буряк (зліва), заступник декана, доцент В. М. Кадченко (справа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На концерті «Студентська весна фізико-математичного факультету» (2005 р.). 

Зліва направо: М. А. Слюсаренко – асистент кафедри фізики, 

В. М. Кадченко – доцент кафедри фізики, В. В. Корольський –  

декан фізико-математичного факультету 
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В. В. Корольський у день свого 60-річчя (2004 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професору В. В. Корольському вручають почесний знак «За заслуги перед містом». 

Справа наліво: заступник міського голови Г. П. Гончарук, професор 

В. В. Корольський, завідувач міським відділом освіти С. В. Лопатнюк,  

виконуючий обов'язки ректора О. О. Любар (2004 р.) 
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Після державного екзамену. Зліва направо: професор В. В. Корольський, доценти 

П. І. Ульшин, Л. О. Черних, старші викладачі кафедри математики Г. М. Білоусова, 

Л. Р. Корольська (2006 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. В. Корольський з колегами та співробітниками індустріально-педагогічного 

факультету (2 листопада 2007 р.) 
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Співробітник міського відділу освіти В. В. Дубінецький вітає професора 

В. В. Корольського з 65-річним ювілеєм (2009 р.) 
 

 

 

Студвесна  

фізико-математичного  

факультету  

«Повесть временных лет:  

студенческое время» (2009 р.) 
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В. В. Корольський з доцентом Л. О. Черних на святкуванні дня народження ветерана 

кафедри  математики Л. С. Наришкіної (2009 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професор В. В. Корольський з викладачами кафедри математики –  

старшим викладачем С. Г. Шиперко (ліворуч) та канд. пед. наук, доцентом, 

О. В. Віхровою (2009 р.) 
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 Колектив кафедри математики КДПУ (2010 р.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. В. Корольський з колегами кафедри математики  

(2010 р., День працівників освіти) 
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Під час Всеукраїнської науково-методичної конференції студентів, молодих науковців 

«Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, 

інформатики у середніх та вищих навчальних закладах» (17-18 лютого 2011 року 

у Криворізькому державному педагогічному університеті). 

Справа наліво: доктор педагогічних наук, професор Ю. В. Триус, доктор технічних 

наук, професор І. В. Шелевицький, кандидат технічних наук, професор В. В. Корольський, 

доктор фізико-математичних наук В. І. Слинько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Після лекції з математичного аналізу. Студенти третього курсу групи МІ-14 

разом із завідувачем кафедри математики та методики її навчання,  

професором В. В. Корольським  
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В. В. Корольський з випускниками  факультету загальнотехнічних дисциплін  

(17 листопада 2012 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Колектив кафедри математики та методики її навчання (2013 р.) 
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Під час зустрічі з ветеранами Криворізького державного  

 педагогічного університету  (2015 р.)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доктори наук і професори після презентації наукового видання 

«Професори Криворізького педагогічного» (до 85-річного ювілею КДПУ), 

(грудень 2015 р.) 
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На засіданні Вченої ради КДПУ (2015 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На засіданні Вченої ради КДПУ (2016 р.) 
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Під час  пленарної частини VII Всеукраїнської науково-методичної  

конференції «Комп’ютерне моделювання та ІКТ в освіті»  (травень, 2016 р.) 

І ряд (зліва направо): канд. техн. наук, професор В. В. Корольський; доктор  

фіз.-мат. наук, професор Р. М. Балабай, доктор пед. наук, доцент І. В. Лов’янова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професор В. В. Корольський під час лекції з математичного аналізу (2017 р.) 
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В. В. Корольський під час обговорення результатів захисту магістерських робіт 

студентами групи МІм-11 (25.01.2017 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професор В. В. Корольський виступає в КДПУ на семінарі з використання 

інноваційних технологій навчання (3 березня 2017 р.) 
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Професор В. В. Корольський під час семінару з використання інноваційних 

технологій навчання (3 березня 2017 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професор В. В. Корольський виступає перед магістрами МІм-13  

спеціальності «014. Середня освіта. Математика» під час студентської  

наукової конференції (травень, 2018 р.) 
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Ректор КДПУ, професор Я. В. Шрамко в День працівників освіти вручає  

професору В. В. Корольському Почесну грамоту (2018 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З випускниками факультету загальнотехнічних дисциплін (зліва направо): 

В. В. Корольський, В. Г. Балакін, С. І. Моськін, В. О. Сапіга, 2012 р. 
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Професор В. В. Корольський проводить практичне заняття  

на курсах підвищення кваліфікації учителів математики (2019 р.) 
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Бібліографічне видання 

 

Серія «Вчені-ювіляри Криворізького педагогічного».  

Вип. 6 

 

 

ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ КОРОЛЬСЬКИЙ : 

Docendo discimus (Навчаючи, навчаюся) 
 

(до ювілею професора, кандидата технічних наук, 

завідувача кафедри математики та методики її навчання  

Криворізького державного педагогічного університету,  

заслуженого працівника освіти України) 
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