
ВІД ШАХОВИХ ДЕБЮТІВ ДО КОМП’ЮТЕРНИХ ВЕРШИН … 
 
  28 березня 2007 року відзначив свій п’ятдесятирічний ювілей  проректор ХДУ з науково-
педагогічної  роботи, інформаційних технологій і міжнародних зв’язків, завідувач 
кафедри інформатики, кандидат фізико-математичних наук, доктор педагогічних наук, 
професор, заслужений працівник освіти України Співаковський Олксандр 
Володимирович. 
  
   Народився він у м. Херсоні у сім'ї службовців,  вчився у відомій середній школі  №20. З 
дитячих років виявляв помітну допитливість і значний інтерес до точних наук, що привело 
його в юнацькому віці до спеціалізованого математичного класу "двадцятки", а також до 
трьохрічної школи юних математиків, що діяла на громадських засадах у сімдесяті роки 
при Херсонському педагогічному інституті. Серйозні заняття фізико-математичними 
дисциплінами вдало доповнювались захопленням шахами: практично з шести років 
Олександр відвідував шахову секцію Херсонського палацу піонерів. У результаті він стає 
кандидатом у майстри спорту СРСР з шахів, неодноразово виграє першість міста і області. 
    У 1974 році після успішного складання вступних іспитів О.Співаковський стає 
студентом фізико-математичного факультету Херсонського державного педагогічного 
інституту ім. Н.К.Крупської. З першого курсу вчиться лише па "відмінно". Успішне 
навчання поєднує з дослідницькою роботою у студентському науковому товаристві і 
змістовною громадською діяльністю: кілька років він був одним з найкращих 
політсекторів академічних груп факультету, їздив у складі інститутського будівельного 
загону "Дружба" в Болгарію, захищав спортивну честь ХДПІ у різноманітних шахових 
змаганнях. 
    Після закінчення вузу і отримання  кваліфікації вчителя математики н 1978 році 
О.В.Співаковський працює вихователем у Херсонській середній школі-інтераті №2 , а у 
грудні того ж року зараховується переводом зі школи-інтернату  напосаду викладача 
кафедри математичного аналізу. У листопаді 1982 року він вступає за конкурсом до 
аспірантури відділу алгебри  Інституту  математики  АН УРСР,  де  під  керівництвом  
член-кореспондента АН України, доктора    фізико-математичних    наук С.М.Чернікова 
достроково   2   вересня 1985 року захищає кандидатську дисертацію на тему "Скінчені 
групи, які факторизуються сепараторно". 
   У листопаді 1985 року О.В.Співаковський повертається на рідну кафедру, де працює 
спочатку викладачем, а з квітня 1986 року - старшим викладачем. У вересні 1987 року він 
стає доцентом Херсонського державного педагогічного Інституту, а у листопаді 1990 року 
- керівником Південноукраїнського учбово-методичного регіонального центру "Пілотні 
школи". 
    У 1996 році Олександр Володимирович призначається проректором ХДПІ, завідувачем 
кафедри інформаційних технологій. У цей період він спрямовує зусилля на оснащення 
нових комп'ютерних лабораторій, на створення у вузі діючої комп'ютерної мережі, на 
впровадження комп'ютерних технологій як у навчальний процес, так і у діяльність 
багатьох керівних і допоміжних підрозділів та служб навчального закладу: ректорату, 
деканатів, бухгалтерії, відділу кадрів, планово-фінансового відділу, бібліотеки тощо. 
Суттєвим був його внесок у справу підвищення статусу альма-матер: О.В.Співаковський 
бере активну участь в організації і успішному проведенні ліцензування і акредитації 1997-
го і наступних років (зокрема зі спеціальностей рідного факультету), завдяки чому 
Херсонський державний педагогічний інститут стає спочатку Херсонським державним 
педагогічним унтерситетом, а у 2002 році Херсонським державним університетом. З 
1.03.2003 року     Олександр     Володимирович призначається проректором з 
інформаційних технологій, міжнародних зв’язків.  Він однак не забуває про науку:  
активно друкується у наукових журналах і збірниках, виступає з численними доповідями 
на конференціях, готує до друку монографію, різноманітні   методичні   посібники, 



 
 
проблемні статті з питання впровадження комп'ютерних технологій, а 1.06.2004 року 
успішно захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на 
тему: "Теоретико-методичні основи навчання вищої математики майбутніх вчителів 
математики з використанням інформаційних технологій". Йому присвоєно звання 
професора. 
  Завдяки планомірній активній діяльності О.В.Співаковського з впровадження 
Інформаційних технологій, завдяки численним всеукраїнським і міжнародним науковим 
конференціям, які проходять у Херсоні, наш вищий навчальний заклад стає відомим 
комп'ютерним вузом як на Україні, так і далеко за її межами, здобуває справжній 
авторитет у фахівців з комп'ютерних технологій. Це допомагає створенню у лютому 2004 
року Науково-дослідного інституту інформаційних технологій при Херсонському 
державному університеті, служить основою для рішення Міністества освіти і науки 
України про випуск на базі ХДУ інженерів-програмістів.  У 2004 – 2005 роках зазначена 
спеціальність успішно проходить державну акредитацію спочатку по третьому, а потім по 
четвертому рівню. 
  У жовтні 2004 року тодішній губернатор Херсонщини запрошує О.В.Співаковського на 
посаду тимчасово виконуючого обов'язки заступника голови обласної держадміністрації, 
відповідального за розвиток освіти і науки, впровадження новітніх технологій. Йому 
присвоюється п'ятий ранг державного службовця. На здивування багатьох колег по 
університету Олександр Володимирович погоджується на зазначену вище пропозицію, але 
за умови збереження за ним (за сумісництвом) посади завідувача кафедри інформатики  
ХДУ. Проте працював заступником губернатора О.В.Співаковський  всього місяць, після 
чого практично повернувся на попередню посаду проректора ХДУ з науково-педагогічної 
роботи, інформаційних технологій і міжнародних зв'язків. 
  Указом Президента України №578/2006 від 2006 року "Про відзначення державними 
нагородами України з нагоди 10-ї річниці Конституції України" за вагомий особистий 
внесок у державне будівництво, утвердження конституційних прав і свобод громадян, 
соціально-економічний і духовний розвиток України йому було присвоєно почесне звання 
"Заслужений працівник освіти України". 
Повний ідей і творчої енергії, він - вимогливий, рішучий керівник, який вміє 
переконувати, повести за собою. А ще, Олександр Володимирович - хороший сім'янин: 
люблячий чоловік, турботливий батько, шанобливий син, брат, зять. 
Свій п'ятдесятирічний ювілей професор О.В.Співаковський зустрічає у стані творчого 
натхнення. Сьогодні він є автором понад 100 наукових робіт з алгебри, інформаційних 
технологій, методки і дидактики. Він очолє програмно-методичний комплекс 
"Дистанційне навчання з лінійної алгебри", є керівником програмного середовища "Світ 
лінійної алгебри", співавтором програмного середовища "Система лінійних рівнянь", бази 
даних педагогічного програмного забезпечення з дисциплін "Англійська мова", "Біологія", 
"Історія" для загальноосвітньої школи, координатором науково-технічної роботи 
"Програмно-методичний комплекс "Терм 7" підтримки практичної навчальної 
математичної діяльності". Олександр Володимирович виступає координатором семи 
міжнародних проектів, які виконуються разом з вченими відомих зарубіжних вузів 
(Університету Ніцци Софія-Антиполіс (Франція), Університету Гренада (Іспанія). 
Політехнічного університету м. Турин (Італія), Каледонського університету 
(Великобританія) тощо, а також вітчизняних навчальних закладів (Харківського 
національного університету ім. Каразіна), Запорізького державного університету, 
Херсонського національного технічного університету, Одеського національного 
університету ім. Мечнікова, Національного технічного університету України "Київський 
політехнічний інститут" тощо. 
Він бере активну участь у нарадах і круглих столах з питань Болонського процесу, які 



проводить Міністерство освіти і науки України, а його проблемні статті неодноразово 
з'являлись на сторінках відомих газет "Зеркало Украины", "Освіта", у журналі "Комп'ютер 
і сім'я". 
  У день народження хочеться побажати ювілярові міцного здоров'я, добробуту, сімейного 
щастя, творчої наснаги і великих успіхів на благо нашого університету і освіти всієї 
України. 
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