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ВІД УКЛАДАЧІВ

Біографічно-бібліографічний	 покажчик	 укладено	 з	 нагоди	
60-річчя	 від	 дня	 народження	 Миколи	 Івановича	 Михайлуци.	
До	нього	вміщено	привітання	від	колег	історичного	цеху:	Олега 
Бажана, Олександра Лисенка, Віктора Савченка, Олександра 
Тригуба, біографічний	нарис	ювіляра,	бібліографію	його	праць	
і	добірку	фотографій	з	його	власного	архіву.

Бібліографія	 праць	 охоплює	 період	 1986–2019	рр.	 і	
складається	з	250	позицій.

Для	 оптимізації	 пошуку	 необхідної	 інформації	
бібліографічний	 покажчик	 розподілено	 за	 видовими	
рубриками:

«Біографічний	нарис»;
«Від	друзів»;
«Монографії	та	окремі	видання»;
«Автореферати	дисертацій»;
«Статті	 у	 наукових	 збірниках,	 часописах	 та	

інтернет-виданнях»;
«Матеріали	 доповідей	 та	 повідомлень	 на	 наукових	

конференціях,	семінарах,	«круглих	столах»;
«Наукове	керівництво	 аспірантами,	 офіційне	 опонування	

кандидатських	та	докторських	дисертацій»;
«Рецензування	монографій	та	навчальних	посібників»;
«Офіційне	рецензування	дисертаційних,	магістерських	та	

бакалаврських	робіт»;
«Відгуки	на	автореферати»;
«Публікації	в	періодичній	пресі»;
«Навчальні	посібники,	науково-методичні	матеріали»;
«Виступи	на	радіо	та	телебаченні».
Біографічно-бібліографічний	опис	складено	відповідно	до	

ДСТУ	8302:2015	«Інформація	та	документація.	Бібліографічне	
посилання.	Загальні	вимоги	та	правила	складання».
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Укладачі	 покажчика	 щиро	 дякують	 доктору	 історичних	
наук,	 професору	 Миколі	 Івановичу	 Михайлуці	 за	 надання	
його	 друкованих	 праць	 для	 систематизації	 та	 класифікації.	
Бажають	ювілярові	не	зупинятися	на	науковому	доробку	та	
зичать	поповнити	бібліографічний	опис	новими	креативними	
науковими	 роботами,	 оскільки	 відомо	 про	 відданість	
професора	Миколи	Івановича	історичній	науці.

З повагою та пошаною ваші молодші-колеги
Олександр Осипенко,

Олена Шипотілова.
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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Михайлуца	 Микола	 Іванович,	 народився	 1959	р.	
у	 с.	 Михайлівці	 Саратського	 району	 на	 Одещині	 у	 родині	
сільських	трудівників	–	Інни	Афанасіївни	і	Івана	Григоровича.	
Прадіди	 по	 маминій	 лінії	 були	 задунайськими	 козаками,	
переселившись	на	початку	ХІХ	 ст.	 із	Задунав’я	до	Буджаку	
у	 засновану	 українськими	 козаками	 станицю	 Білолісся	
(тат.	Акмангит).	Після	анексії	Бессарабії	Радянським	Союзом	
у	1940	р.	родина	була	розкуркулена,	голову	сім’ї	діда	Афанасія	
було	запроторено	до	трудового	табору,	де	він	і	загинув;	інших	
членів	 родини	 вислали	 до	 Казахстану	 (Актюбінська	 обл.),	
звідки	вони	повернулись	 лише	після	 1948	р.	Корені	 родини	
по-батькові	походять	з	Михайлівки,	а	бабці	–	із	українського	
села	Плахтіївка,	Саратського	району,	заснованого	вихідцями	
з	Верхньодніпровського	повіту	що	на	Січеславщині.

Упродовж	 1966–1976	рр.	 –	 навчався	 в	 Михайлівській	
середній	 школі.	 1977–1979	рр.	 –	 служив	 у	 Збройних	 силах	
СРСР	 у	 зенітно-ракетному	 дивізіоні	 ППО	 в/ч	 65318«ю»	 на	
мисі	Тарханкут	біля	смт	Чорноморське	в	Криму.	Після	армії,	
восени	1979-го	вступив	на	підготовчі	курси	при	Одеському	
державному	університеті	імені	І.І.	Мечникова.	1980–1985	рр.	–	
навчався	на	денному	відділенні	історичного	факультету	ОДУ	
імені	 І.І.	Мечникова.	 Із	 зацікавленістю	 і	 повагою	 сприймав	
історичну	 науку	 через	 лекційні	 курси	 відомих	 і	 колоритних	
вчених:	 проф.	 П.О.	Каришковського,	 доц.	 І.В.	Зав’ялової,	
проф.	А.Д.	Бачинського,	проф.	Д.П.	Урсу,	проф.	С.О.	Апатова	
та	багатьох	інших	старших	колег.	У	студентські	роки	активно	
займався	громадською,	спортивною	роботою	на	факультеті,	
певний	 час	 був	 старостою	 групи,	 «комісаром»	 гуртожитку,	
двічі	 брав	 участь	 у	 студентських	 будівельних	 загонах,	 у	
організації	Днів	 історичного	факультету.	Часто	виступав	на	
наукових	семінарах,	які	проводив	доц.	Іванов	А.П.



6

По	 закінченню	 університету	 у	 1985	р.	 за	 розподілом	 був	
прийнятий	 на	 посаду	 асистента	 до	 Одеського	 інституту	
інженерів	морського	флоту.	За	34	роки	безперервної	та	сумлінної	
праці	на	гуманітарних	кафедрах	–	«Політична	історія	ХХ	ст.»,	
«Історія	 і	політологія»,	 «Українознавство»,	 «Українознавство	та	
іноземні	 мови»,	 «Українознавство,	 історико-правові	 та	 мовні	
дисципліни»	 пройшов	 педагогічний	 і	 науково-методичний	
шлях	на	посадах	від	асистента	до	професора.

З	2004	р.	завідувач	кафедри	«Українознавство»,	з	2011	р.	
керував	 кафедрою	 «Українознавство	 та	 іноземні	 мови»,	 з	
2013	р.	 очолює	кафедру	 «Українознавство,	 історико-правові	
та	 мовні	 дисципліни»	 Одеського	 національного	 морського	
університету.

У	листопаді	1990	р.	на	спеціалізованій	Вченій	раді	в	ОДУ	
імені	 І.І.	Мечникова	захистив	дисертацію	 і	 здобув	науковий	
ступінь	 кандидата	 історичних	 наук.	 Науковий	 керівник	 –	
д.і.н.,	проф.	Красюк	Олександр	Іванович,	відомий	фахівець	з	
історіографії	партизанського	руху	в	СРСР.

З	 1994	р.	 став	 доцентом	 по	 кафедрі	 українознавства.	
Упродовж	1994–2008	рр.	працював	над	дослідженням	історії	
церкви	 на	 Півдні	 України	 в	 умовах	 тоталітарного	 режиму	
30–40-х	рр.	ХХ	ст.

З	2004	р.	–	докторант	відділу	історії	України	періоду	Другої	
світової	 війни	 Інституту	 історії	 НАН	 України.	 Науковий	
консультант	–	завідувач	відділу,	д.і.н.,	проф.	О.Є.	Лисенко.

У	 вересні	 2009	р.	 на	 Спеціалізованій	 раді	 при	
Національному	 університеті	 «Києво-Могилянська	 академія»	
захистив	 докторську	 дисертацію	 на	 тему	 –	 «Православна	
церква	 на	 Півдні	 України	 в	 період	 Другої	 світової	 війни	 у	
контексті	політики	радянського	і	румунського	режимів».

З	 2004	р.	 брав	 участь	 у	 реалізації	 державної	 програми	 з	
підготовки	науково-документальної	 серії	 книг	 «Реабілітовані	
історією».

Упродовж	2005–2008	рр.	–	працював	у	спільному	проекті	
Інституту	історії	НАН	України	і	Головного	архівного	управління	
України	«Архіви	окупації.	1941–1944	рр.»;

2009–2011	рр.	–	у	двотомному	науковому	проекті	Інституту	
історії	НАН	України	«Україна	у	Другій	світовій	війні:	погляд	з	
ХХІ	століття»;
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2015–2018	рр.	 –	 у	 науковому	 проекті	 Інституту	 історії	
НАН	України	«Життя	на	тлі	війни.	Повсякдення».

Ініціатор	 і	 організатор	 проведення	 в	 Одеському	
національному	 морському	 університеті	 серії	 Міжнародних	
наукових	 конференцій	 «Південь	 України:	 етноісторичний,	
мовний,	культурний	та	релігійний	виміри».

Брав	безпосередню	участь	у	понад	150	наукових	та	науково-
практичних	конференціях	всеукраїнського	та	міжнародного	
рівня	(Румунія,	Республіка	Молдова,	КНР,	РФ).

Дійсний	член	редколегій	наукових	журналів,	які	включено	
до	наукометричних	баз:	«Danubius»	(Галац,	Румунія);	«Емінак»	
(Миколаїв,	 Україна).	 Член	 редколегії	 історико-краєзнавчого	
наукового	 альманаху	 «Південний-захід.	 Одесика»	 (Одеса.	
Україна).

З	2013	р.	член	Міжвідомчої	координаційної	ради	з	питань	
краєзнавства	 при	 Президії	 НАН	 України.	 Член	 правління	
Національної	спілки	краєзнавців	України.

З	 2013	р.	 член	 Спеціалізованої	 вченої	 ради	 Д	 38.053.02	
із	 захисту	 докторських	 (кандидатських)	 дисертацій	 при	
Чорноморському	 національному	 університеті	 імені	 Петра	
Могили	з	історичних	наук.

Автор	4	монографій	та	співавтор	7	книг,	понад	200	наукових	
і	 науково-популярних	 статей,	 присвячених	 проблемам	
тоталітаризму,	 історії	 взаємин	 держави	 і	 церкви,	 історії	
православ’я,	етноконфесійним	процесам	на	Півдні	України	в	
роки	Другої	світової	війни,	краєзнавчій	тематиці	тощо.

Автор,	співавтор	і	укладач	6	навчальних	посібників	з	історії	
і	 державності	 України,	 історії	 української	 культури,	 історії	
міжнародних	економічних	відносин	України	(ХХ	–	ХІХ	ст.)	та	
багатьох	навчально-методичних	праць.

2008	р.	 –	 нагороджений	 нагрудним	 Знаком	 «Відмінник	
освіти	 України».	 Неодноразово	 грамотами	Міністра	 освіти	 і	
науки	України,	відомчими	відзнаками.	У	2012	р.	на	відзнаку	
заслуг	перед	університетом	нагороджений	знаком	«Почесний	
працівник	ОНМУ».

2019	р.	нагороджений	найвищою	персональною	відзнакою	
Національної	 спілки	 краєзнавців	 України	 –	 «Почесний	
краєзнавець	України».
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ВІД ДРУЗІВ

*   *   *

Три «В» Миколи Михайлуци

Друг,	 соратник,	 помагач,	 однодумець,	 добротворець.	
Ця	 група	 слів,	 як	на	мене,	 виразно	розкриває	 і	 відображає	
сутність	Миколи	Михайлуци.	Його	вільне	та	інколи	емоційно-
«іскристе»	 вираження	 власних	 почуттів	 у	 спілкуванні,	
його	 комунікабельність	 відразу	 кинулася	 мені	 в	 очі	 при	
першому	 нашому	 знайомстві	 у	 середині	 1990-х	 років,	 коли	
я	 зі	 старшими	 колегами	 по	 Інституту	 історії	 України	НАНУ	
Євгеном	Скляренком	та	Юрієм	Данилюком	прибув	до	Одеси	з	
метою	вивчення	архівів	радянських	органів	держбезпеки	на	
Півдні	України.

Упродовж	 тривалої	 дружби	 я	 помітив,	 що	 щиросердя	
у	 спілкуванні	 з	 оточуючими	 людьми	 Микола	 Михайлуца	
переносить	 і	 у	площину	 багатогранних	взаємин	 –	 сімейних,	
родинних,	суспільних,	суспільно-виробничих.	Щирість	Миколи	
у	 різноманітних	 людських	 взаємовідносинах	 визначається	
його	 чистотою	 намірів,	 відсутністю	 «другого	 дна»	 та	
«корисливого»	підтексту.	Усі,	хто	упродовж	багатьох	років	має	
приємність	 контактувати,	 товаришувати	 з	 М.	Михайлуцею,	
шанують	його	за	альтруїзм,	вміння	підставити	плече	у	скрутну	
годину,	за	реальні	справи.

Його	кредо:	«Горіти	власною	справою	так,	щоб	запалювати	
ентузіазмом	 інших».	 Пригадую	 з	 яким	 запалом	 Микола	
Михайлуца	в	2007	році	агітував	мене	долучитися	до	реалізації	
масштабного	 історико-просвітницького	 проекту	 на	 Півдні	
України	 –	 видання	 історико-краєзнавчого	 альманаху	
«Південний	 Захід.	 Одесика».	 Завдячуючи	 М.	Михайлуці	 та	
головному	 редактору	 журналу	 «Одесика»	 Віктору	 Савченку,	
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я	упродовж	багатьох	років	пліч-о-пліч	 з	 одеситами	в	якості	
члена	 редколегії	 часопису	 долучений	 до	 популяризації	
досліджень	з	історії	південно-західного	регіону	України.

Дітищем	 його	 серця	 і	 розуму	 є	 знані	 далеко	 за	 межами	
України	наукові	історичні	форуми,	що	регулярно	проводяться	
у	 стінах	 Одеського	 національного	 морського	 університету.	
М.	Михайлуца	є	організатором	7-ми	(з	2007	р.)	міжнародних	
наукових	 конференцій:	 «Південь	 України:	 етноісторичний,	
мовний,	 культурний	 та	 релігійний	 виміри».	 На	 запрошення	
авторитетного	 дослідника	 до	 Одеси	 регулярно	 приїздять	
науковці	з	Молдови,	Румунії,	Прибалтики,	Німеччини	за	для	
публічного	 обговорення	 та	 наукових	 дискусій,	 присвячених	
історії	етносів	та	народів	Півдня	України.

Невтомний	 краєзнавець,	 дослідник	 Другої	 світової	 війни	
М.	Михайлуца	щедро	ділиться	своїми	знаннями	зі	студентами	
Одеського	 морського	 національного	 університету	 допомагає	
їм	 підкорити	 нові	 вершини	 знань,	 досягати	 омріяної	 мети.	
Творче	завзяття	та	наукову	наснагу	випромінює	М.	Михайлуца	
і	у	колі	колег	по	кафедрі	українознавства,	історико-правових	
і	мовних	дисциплін	університету.

Попри	 шалену	 завантаженість	 на	 роботі	 М.	Михайлуца	
знаходить	час	і	для	спілкування	з	друзями.	Значимість	дружби	
для	Миколи	дуже	цінна	і	висока.	Прикметно,	що	для	Миколи	
дружба	 ніколи	 не	 сприймалася	 як	 певна	 вигода.	 Навпаки	
справжнє	 товаришування	 у	 розумінні	Миколи	 базується	 на	
трьох	«В»:	відданість,	вірність	та	взаємодопомога.

Дружити	з	Миколою	Михайлуцею	–	це	велика	винагорода	
у	моєму	житті.

Олег Бажан,
кандидат історичних наук, доцент, 

старший науковий співробітник 
Інституту історії України НАН України,

Заслужений працівник культури України
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Слово про колегу і друга

На	 крутих	 життєвих	 траєкторіях	 доля	 дарує	 нам	
щасливі	 випадки	 зустрічей	 із	 людьми,	 які	 потім	 довгі	
роки	 йдуть	 поруч,	 «впрягаються»	 у	 спільні	 справи,	 стають	
моральними	 орієнтирами.	 Одна	 з	 таких	 зустрічей	 сталася	
на	 початку	 2000-х	 років,	 коли	 Олег	 Бажан	 познайомив	
мене	 зі	 своїм	 добрим	 товаришем	 Миколою	 Михайлуцею.	
Молодий,	 підтягнутий,	 бадьорий	 одесит	 одразу	 справив	
гарне	 враження	 гострим	 розумом,	 почуттям	 гумору,	
готовністю	 працювати	 в	 кількох	 науково-просвітницьких	
проектах	і	водночас	писати	докторську	дисертацію.	Спільне	
зацікавлення	 релігійною	 тематикою	 зробило	 процедуру	
зближення	 мінімальною	 за	 часом,	 приємною	 за	 змістом,	
а	 наступне	 спілкування	 –	 легким	 і	 взаємно	 корисним.	
Докторант	вражав	не	тільки	енергійністю,	а	й	внутрішньою	
дисциплінованістю,	 пунктуальністю	 та	 ініціативністю,	 що	
видає	людей	системних,	послідовних	і	відповідальних	за	ту	
ділянку	роботи,	яку	вони	беруться	виконувати.

Незабаром	 я	 вже	 читав	 «цеглину»	 дисертаційного	
дослідження	 на	 тему,	 яку	 в	 Україні	 до	 того	 ніхто	
цілеспрямовано	 не	 вивчав.	 Зафіксувавши	 якісь	 завваги	 і	
рекомендації,	що	могли	б	придатися	дисертанту,	я	передав	
текст	Миколі	Івановичу.	Про	те,	що	було	потім,	я	розповідаю	
кожному	 своєму	 магістру,	 аспіранту	 і	 докторанту,	 коли	
вони	починають	писати	свої	кваліфікаційні	праці.	Микола	
Михайлуца	 на	 4	 місяці	 «зник».	 Замість	 того,	 щоб	 злегка	
«підрихтувати»	 дисертацію	 і	 подавати	 її	 на	 захист,	 він	
суттєво	 її	 перепрацював.	 Думаю,	 мої	 колишні	 здобувачі,	
яких	 я	 мав	 честь	 консультувати,	 не	 образяться,	 коли	 я	
визнаю:	 це	 був	 унікальний	 випадок,	 коли	 мої	 «підказки»	
спонукали	 науковця	 до	 такої	 глибокої	 і	 тривалої	 роботи.	
Та	ці	зусилля	виявилися	цілком	виправданими:	дисертація	
була	 блискуче	 захищена	 у	 Спеціалізованій	 вченій	 раді	
Національного	університету	«Києво-Могилянська	академія».	
Ця	ретельність	супроводжує	всі	проекти,	які	ініціює	Микола	
Іванович	і	учасником	яких	він	є.

Коли	Головне	архівне	управління	готувало	видання	«Архіви	
окупації.	 1941–1944	рр.»,	 його	 упорядники	 звернулися	 до	
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Інституту	 історії	 України	 НАНУ	 з	 пропозицією	 написати	
матеріали,	що	 стосуються	 доби	 окупації	 України.	 Часу	 було	
обмаль,	 але	 група	 науковців,	 до	 якої	 на	 наше	 запрошення	
долучився	 М.	Михайлуца,	 у	 стислі	 терміни	 впоралася	 з	
завданням	й	одне	з	небагатьох	у	той	час	синтетичних	видань	
такого	змісту	незабаром	побачило	світ.

Завдяки	 енергії	 проф.	 В.В.	Стецкевича	 і	 його	 колег	
В.О.	Шайкана	 і	 В.О.	Шайкан	 у	 Кривому	 Розі	 відбулося	
кілька	 наукових	 конференцій,	 присвячених	 окупаційній	
проблематиці.	Микола	Іванович	не	лише	став	їх	учасником,	а	й	
активно	сприяв	долученню	до	наукових	контактів	румунських	
вчених,	що	виявилося	корисним	для	налагодження	наступних	
контактів	з	ними.

Лише	найближчі	колеги	і	друзі	знають,	скільки	сил	і	часу	
він	витрачає	на	проведення	на	базі	Одеського	національного	
морського	університету	міжнародних	конференцій	під	назвою	
«Південь	 України:	 етноісторичний,	 мовний,	 культурний	 та	
релігійний	виміри».	Наполегливість	М.	Михайлуци	не	залишає,	
байдужими	політиків,	підприємців,	 які	надають	підтримку	
цьому	форуму,	що	2019	р.	проходитиме	у	Південній	Пальмірі	
всьоме.	Сюди	 охоче	 приїздять	 всі,	 хто	 цікавиться	 історією	
цього	 регіону,	 захоплений	 його	 пам’ятками	 і	 належить	 до	
кола	ентузіастів	та	однодумців,	яким	не	байдуже	як	минуле,	
так	 і	майбутнє	країни.	Тільки	той,	 хто	 сам	організовував	 і	
проводив	такі	заходи,	впорядковував,	редагував	 і	видавав	
збірники	 матеріалів	 і	 статей,	 знають,	 чого	 це	 вимагає	 від	
людини,	яка	звалює	такий	тягар	собі	на	плечі.	За	це	 (хоча	
не	тільки),	члени	очолюваної	ним	кафедри	щиро	поважають	
його	 і	 намагаються	 сприяти	 у	 всьому,	 а	 завідувач	 прагне	
підтримати	кожного	з	них.

Микола	 Іванович	 радо	 відгукується	 на	 пропозиції	 взяти	
участь	у	наукових	проектах	Інституту	історії	України	НАНУ.	
Він	 став	 одним	 з	 авторів	 двотомного	 видання	 «Україна	 в	
Другій	 світовій	 війні:	 погляд	 з	ХХІ	 століття»,	 а	 також	праці	
«Життя	на	тлі	війни:	моделі	поведінки	і	стратегії	виживання	
під	 час	 Другої	 світової	 війни»,	 робота	 над	 якою	 близька	 до	
завершення.

Як	активний	член	Національної	спілки	краєзнавців	України,	
він	задіяний	у	її	програмах,	бере	участь	в	роботі	Міжвідомчої	
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координаційної	 ради	 з	 питань	 краєзнавства,	 створеної	 при	
Інституті	історії	України	НАНУ.

Беручи	 участь	 у	 вітчизняних	 і	 зарубіжних	 наукових	
форумах,	 М.	Михайлуца	 органічно	 поєднує	 глибоку	
принциповість	з	повагою	до	поглядів	інших	науковців.

Справжній	 патріот	 і	 громадянин,	 він	 прищеплює	 любов	
до	рідного	краю	не	лише	своїм	студентам,	а	й	іншим	членам	
суспільства,	виступаючи	у	пресі,	на	телебаченні	і	радіо.

«Небайдужий,	 професійний	 і	 чесний»	 –	 можливо,	 ці	 три	
риси	найрельєфніше	характеризують	цю	Людину,	яка	робить	
усе	 для	 того,	 аби	 його	 оточення,	 учені	 й	 зовсім	 незнайомі	
не	втрачали	віри	в	майбутнє,	почуття	власної	гідності,	сили	
працювати	 і	 творити,	 власними	 руками	 і	 волею	 будуючи	
своє	майбутнє.

Турботливий	сім’янин,	відданий	товариш,	Микола	Іванович	
править	за	моральний	приклад	для	тих,	хто	його	знає.

То	ж	 хочеться	 побажати	Ювіляру,	 аби	 тепло	 його	 серця,	
яким	він	так	щедро	ділиться	з	людьми,	поверталося	до	нього	
сторицею!

З	роси	вам	і	води,	Миколо	Івановичу!	Божого	благословення	
у	всіх	Ваших	справах!

Олександр Лисенко,
доктор історичних наук, професор,

зав. відділу історії України  
періоду Другої світової війни  

Інституту історії України НАН України,  
заслужений діяч науки і техніки України,  

лауреат Державної премії України  
в галузі науки і техніки
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Професор… початок шляху

1980	рік	–	рік	не	тільки	глибокого	«застою»,	а	й	рік	початку	
довгих	«санкцій	та	ембарго»,	що	призвели	до	розпаду	СРСР,	рік	
коли	кремлівські	бонзи	поставили	жирний	хрест	на	політиці	
«розрядки	 та	 добросусідства».	 Влітку	 80-го	моє	життя	 різко	
змінилося…	і	з	невизначеного	художника	(прийнятого	на	посаду	
маляра	 АТП-15062)	 з	 неясними	життєвими	 перспективами,	
я	 перетворився	 на	 студента	 найпрестижнішого	 факультету	
(історичного)	 найпрестижнішого	 вузу	 Одеси	 –	 Одеського	
державного	університету	імені	І.І.	Мечникова.

Треба	сказати,	що	в	80-му	наше	життя	вже	не	була	таким,	
як	 рік	 тому,	 над	 нами	 вже	 нависав	 «Афганістан»,	 сумніви	
«чи	 хочуть	 росіяни	 війни».	 Помножені	 на	 хрипкий	 протест	
померлого	співака,	на	«шамкаючі»	пекельні	звуки	останнього	
з’їзду	 «дорогого	 Леоніда	 Ілліча».	 Але	молодість	 дарувала	 тоді	
унікальну	можливість	не	особливо	замислюватися	про	сумне,	
а	пристрасно	бажати	нових	зустрічей,	бажано	з	гарненькими	
студентками,	 нових	 вражень,	 нових	 знань	 та	 вмінь…	
Ми,	 вісімнадцятирічні,	 жадібно	 відкривали	 «заборонений,	
дорослий	світ»,	намагаючись	всіма	шляхами	не	опинитися	в	
казарменій	ізоляції,	що	пропанувала	нам	імперія.

Цей	 яскравий,	 перший	 день	 свого	 студентства,	 я	 чітко	
запам’ятав.	 Свято	 «День	 знань»	 перед	 головним	 корпусом	
«універу»,	 мені,	 як	 самому	 найвищому	 і	 ошатному,	 надали	
честь	 запалити	 «факел	 знань»!	 Я	 отримав	 «вогонь	 знань»	
з	 рук	 професора	 –	 ректора	 Віктора	 Сердюка!	 Гордість	
переповнювала	 мене	 і	 я	 тоді	 думав,	 що	 всі	 мої	 митарства	
закінчилися,	 а	 попереду	 тільки	 чарівність	 пізнання.	
У	метушні	першого	дня	я	жадібно	ловив	очима	нових	своїх	
однокашників	 –	 першокурсників	 історичного	 факультету.	
Кортіло	швидше	познайомитися,	подружитися…	закохатися	
або	випити	шампанського	від	почуття	тріумфу.

Тоді	ми	й	знайомилися	один	з	одним	і	Микола	не	просто	
простягнув	 руку	 для	 вітання-потискання,	 а	 на	 відміну	 від	
інших,	 почав	 розповідати	 про	 студентське	 життя,	 дотепно,	
з	 жартами	 та	 посмішкою.	 Він	 тоді	 також	 був	 в	 певній	
ейфорії,	від	кардинальної	зміни	свого	життя	–	вчорашнього	
сільського	 хлопця	 з	 Південної	 Бессарабії,	 який	 поступово	
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ставав	справжнім	одеситом.	І	Одеса	підходила	темпераменту	
Миколи	 –	 активному,	 оптимістичному,	 невгомонному,	
людяному…	 У	 нього,	 вже	 на	 1	 курсі,	 виявився	 унікальний	
дар	 –	 дар	 невимушеного	 спілкування,	 дар	 «позитивної	
людини».	Я	не	пам’ятаю	ситуації	 в	 якій	 би	Микола	показав	
би	свою	зверхність,	заздрісність,	жадібність,	підступність…,	
а	часи	були	«не	вегетаріанські».

Вже	в	перший	день	студентства	я	відчув	чітке	соціальне	
структурування	 тієї	 епохи.	 Вихідці	 з	 сіл	 й	 маленьких	
містечок,	 хто	 вже	 отримав	 ліжко	 в	 гуртожитку,	 утворили	
своє	 дружнє	 коло,	 одесити	 стали	 налагоджувати	 контакти,	
шукаючи	 спільних	 друзів	 та	 спільність	 інтересів.	 Тоді	 ми,	 
17–18-ти	річні	студенти,	зрозуміли,	що	на	курсі	сформувалася	
і	третя	 «елітарна»	група	з	студентів,	що	закінчили	«ПО»,	яка	
стала	 керувати	 в	 студентському	 самоврядуванні,	 отримала	
місця	 комсоргів,	 парторгів,	 профоргів,	 членів	 студентської	
ради.	Це	були	першокурсники,	яких	вже	згуртувало	навчання	
в	університеті	на	підготовчому	відділенні.	Їх	було	чоловік	14	
на	60	студентів	першокурсників.

Мені	тоді	здавалися	вони	жахливо	дорослими,	хоча	різниця	
у	 віці	 була	 3–4	 роки.	 Вони	 вже	 багато	 знали	 –	 більшість	
викладачів	факультету,	 вимоги	 до	 студентів,	 науку	 роботи	
з	літературою	в	бібліотеці…,	а	головне,	вони	вже	знали,	що	
таке	 самостійне	 студентське	 життя!	 На	 студентів-«салаг»	 
більшість	 «пеошников»,	 спочатку,	 дивилося	 як	 на	 
новобранців,	 які	 потрапили	 до	 армії.	 Але	 правила	
підтверджуються	винятками,	й	таким	винятком	став	високий	
та	стрункий	студент,	що	пройшов	«ПО»	Коля	Михайлуца.

Юнаки	 потрапляли	 на	 «ПО»	 тільки	 відслуживши	 в	
Радянській	Армії.	Микола	те	ж	пройшов	армію,	отримавши	
сержантські	 «лички»,	 загартувавши	 тіло	 та	 дух.	 Його	
«соціально	 активна»	 вдача	 штовхала	 до	 студентського	
керівництва,	 в	 якому	 розчинялися	 години	 та	 зусилля.	
Але,	Миколі	 це	 подобалося,	 він	 «з	 вогником»	 збирав	 збори,	
організовував	студентські	будівельні	загони	та	всілякі	 «дні»	
(факультету,	гумору,	історика…).

Зараз,	 через	 майже	 40-річчя,	 аналізуючи	 ті	 дні,	 можна	
сказати,	 що	 Микола	 Михайлуца	 став	 на	 курсі	 певною	
єднальною	ланкою	між	групами	і	«групками»	курсу.	Відрізняла	
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майбутнього	професора,	як	тоді	б	сказали,	«активна	життєва	
позиція»¸	прагнення	прожити	студентське	життя	цілком,	з	її	
зубрінням	та	безсонними	ночами	над	книгами,	з	бібліотечним	
пилом	 та	 веселими	 дружніми	 застіллями,	 залицяннями	 до	
дівчат	 та	 «дискотеками».	 Завжди	 підтягнутий,	 ідеально	
поголений	 та	 випрасуваний,	 а	 головне	 –	 завжди	 привітний	
та	усміхнений,	без	запальності	й	задерикуватості,	властивих	
цьому	віку.	Він	став	«душею	компанії»,	й	не	випадково,	через	
десять,	 двадцять,	 тридцять	 років	 він	 методично	 збирав	
наш	курс	на	святкування	ювілеїв	закінчення	ОДУ,	саме	«на	
нього»	 злітаються	 з	 Галичини,	 Київщини,	 Миколаївщини,	
Херсонщини,	 Вінниччини	 наші	 однокашники,	 що	 стали	
науковцями,	бізнесменами,	вчителями,	прикордонниками…

За	всі	роки	студентського	шляху	я	не	бачив	Миколу	Івановича,	
як	 тоді	 казали,	 «в	 компрометуючих	 обставинах»,	 нахабним,	
озлобленим,	 зверхнім.	 Навпаки,	 він	 прагнув	 допомогти,	
намагався	 згладити	 кути,	 не	 розпалювати	 конфлікти,	 діяти	
по-справедливості,	по-совісті.	Особлива	якість,	що	кидалася	
у	очі,	ще	в	студентську	пору,	внутрішня	інтелігентність.	Його	
воротило	від	ненормативної	 лексики,	від	панібратських	або	
клієнтських	 відносин,	 він	 цурався	 невігласів,	 намагався	
урезонити	відчайдушних	та	розгнузданих.

Микола	 Іванович,	 на	 довгі	 роки,	 зберіг	 юнацький	
запал	 завдяки	 постійним	 заняттям	 спортом,	 були	 там	 і	
біг,	 і	 легка	 атлетика,	 і	 східні	 єдиноборства.	 Він	 жадібно	
вбирав	 знання,	 прагнучи	 наслідувати	 традиції	 своїх	
улюблених	 університетських	 викладачів:	 професорів	 Петра	
Коришковського	та	Дмитра	Урсу,	доцентів	Федора	Самойлова,	
В’ячеслава	 Шамка,	 Юрія	 Розуменка,	 Ірини	 Зав’ялової.	 Він	
прагнув	випробувати	свої	ораторські	можливості,	тому	охоче	
та	 часто	 виступав	 на	 семінарських	 заняттях,	 студентських	
зборах,	в	студентської	самодіяльності.

У	 1985	 році	 наші	 долі,	 як	 і	 доля	 країни,	 докорінно	
змінилися…	 Знову	 ми	 опинилися	 разом,	 тепер	 на	 одній	
історичній	 кафедрі	 найпрестижнішого	 технічного	
вузу	 Одеси	 –	 «Водного»	 (Інституту	 інженерів	 морського	
флоту).	 Микола	 Іванович	 швидко	 схоплював	 ази	 нелегкої	
викладацького	 справи.	 Вже	 тоді	 мені	 здавалося,	 що	 це	
його	покликання,	 для	цього	він	народжений.	Він	вчив	нас	
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сприймати	студентів	як	особистостей,	не	боятися	постійно	
спілкуватися	 зі	 студентами,	 піднімаючи	 з	 ними	 не	 тільки	
наукові	і	політичні,	а	й	побутові	проблеми.

1985	рік	став	роком	кардинального	оновлення,	як	в	країні,	
так	і	на	кафедрі	«історії	КПРС»,	на	кафедру	прийшло	відразу	
три	 молодих	 асистента	 23–26	 років	 (Микола	 Михайлуца,	
Володимир	Чумаченко	та	Віктор	Савченко)	зі	своїм	баченням	
історії	 і	великими	амбіціями,	хоча	на	кафедрі	вже	склалися	
достатньо	 консервативні	 традиції,	 що	 були	 пов’язані	 з	
особливістю	 самої	 дисципліни.	 На	 кафедрі	 склалася	 школа	
істориків,	 що	 досліджували	 події	 середини	 ХХ	 століття,	
Другої	 світової:	 професори	 С.	Вольський	 та	 О.	Красюк,	
доценти:	В.	Звєрєв,	Ю.	Синявський,	І.	Сабадирьов…	Всі	вони	
мали	 яскраву	 біографію,	 колись,	 значні	 «партійні»	 владні	
повноваження,	 сталі	 комуністичні	 погляди	 на	 життя	 та	
історичний	процес.

Нам	 пощастило,	 ми	 влилися	 в	 колектив	 на	 хвилі	
горбачовської	 «перебудови»,	 «гласності»,	 «демократизації»	 і	
самі	 уособлювали	 ці	 глобальні	 зрушення.	 Наші	 колеги	 тоді	
дивувалися	 незалежності	 і	 радикальності	 нових	 асистентів	
і	 пропонували	 їм	 «пригальмувати»	 у	 перегляді	 історичних	
догм	 та	 методик	 викладання.	 Але,	 ми,	 приблизно	 однаково	
оцінювали	 зміни,	 що	 відбуваються	 в	 країні,	 підтримували	
«перебудову»	 яка	 відкрила	 перед	 нами	 архіви,	 дала	
можливість	шукати	правду,	говорити	про	помилки	та	злочини	
влади.	 Ми	 вітали	 демократичні	 процеси,	 які	 захопили	 в	 
1986–1991	 роках	 найбільш	 активних	 громадян	 країни,	
український	 національний	 рух,	 формування	 перших	
політичних	структур	в	Одесі,	Рух	тощо.

Необхідно	додати,	що	 і	 тоді	Микола	в	наший	невеличкій	
компанії,	 розглядався	 як	 лідер,	 він	 уже	 був	 «одружений»,	 у	
нього	 народився	 син,	 а	ми	 з	Володею	Чумаченком	 були	ще	
«в	пошуку»	і	не	могли	похвалитися	солідністю	(я	переймався	
художньою	богемою,	Володя	–	політичними	баталіями).

Вже	через	п’ять	років	ми	потіснили	з	лекторських	трибун	
старих	 історичних	 корифеїв.	 Я	 і	 Микола	 Іванович,	 в	 один	
рік	 і	майже	в	 один	місяць	 (осінь	1990),	 стали	кандидатами	
історичних	 наук	 (першими	 на	 курсі),	 публікували	 статті	 в	
провідних	історичних	журналах,	тоді	ще	СРСР.	Нас	захопила	
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небачена	тоді	справа	–	з	1986	р.	в	СРСР	почали	відкривати	
архіви,	де	ховалися	унікальні	та	доленосні	матеріали,	яких	ще	
«не	 бачили	 очі	 дослідників»,	 це	 стала	 нашою	 «Атлантидою»,	
нашою	 «Троєю»,	 пошуком,	 якому	 присвятили	 життя.	 Тоді	
тільки	почала	писатися	нова	 історія	 і	ми	 були	 захопленими	
її	 літописцями.	Миколу	 Івановича	зацікавила	 історія	Півдня	
України	 у	 Другій	 світовій,	 історія	 церковних	 відносин	 на	
Півдні	України	в	20–50-ті	роки	ХХ	століття,	мене	зачарувала	
історія	анархістського	руху	перших	десятиліть	століття	ХХ-го.

З	 розпадом	 СРСР	 настала	 нова	 глава	 життя,	 ми	 почали	
створювати	нову	історію	України	ХХ	століття,	яку	не	встигли	
написати	 Грушевський,	 Яворницький	 та	 інші	 класики.	
Перед	 нами	 була	 цілина….	 Ми	 почали	 виховувати	 нових	
українців.	Нам	пощастило,	ми	займалися	улюбленою	справою	
й	незалежність	України	обіцяла	знищення	умовних	кордонів	
та	забобонів,	краще	й	цікавіше	життя.

Віктор Савченко,
доктор історичних наук, доцент,

професор кафедри історії України
Південноукраїнського національного 

педагогічного університету імені К.Д. Ушинського
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Несподівана зустріч…

Одним	 із	 предметів,	 який	 зацікавив	 мене	 на	 першому	
курсі	навчання	на	історичному	факультеті,	як	не	дивно	(адже	
більшість	не	переносила	його,	вважаючи,	як	і	російський	цар	
Микола	І,	–	«Наукой	для	затемнения	умов»),	була	«Філософія».	
Мені	 навіть	 вдалося	 (sic!)	 перемогти	 підручник	 відомого	
радянського/російського	філософа	Олександра	Спіркіна.	На	
все	життя	у	моїй	пам’яті	закарбувався	приклад	Вольтера,	що	
розкривав	сутність	випадковості	у	соціальних	подіях:

«Одного	 разу	 в	 1550	 році	 мудрець-індус	 почав	 свою	
прогулянку	 по	 морському	 узбережжю	 з	 лівої	 ноги.	 Під	
час	 прогулянки	 він	 випадково	 зіштовхнув	 у	 воду	 свого	
друга	 –	 перського	 купця.	 Донька	 купця,	 залишившись	 без	
батька,	втекла	з	рідних	країв	з	вірменином	і	народила	потім	
дівчинку,	 яка	 згодом	вийшла	 заміж	 за	 грека.	Донька	цього	
грека	 оселилася	 у	Франції,	 вступила	 там	 у	шлюб,	 від	 якого	
народився	Равальяк	–	вбивця	Генріха	IV	(1610	р.).	Цей	індус	
вважав,	 що	 якби	 він	 не	 почав	 прогулянку	 з	 лівої	 ноги,	 то	
історія	Франції	була	б	іншою».

З	того	часу	я	став	затятим	прихильником	випадковості	в	
історичному	процесі	та	важливості	будь-якої	дрібниці,	яка	з	
нами	 відбувається;	 архіважливості	 випадкових	 зустрічей	 з	
людьми,	знайомства	з	ними	та	подальшого	їх	впливу	не	лише	
на	життя	окремої	людини,	у	тому	числі	й	на	моє	життя,	а	й	
на	соціальну	 історію	загалом.	У	філософії	 (економіці,	 історії,	
соціології	 і	 т.	 д.)	 подібне	 отримало	 назву	 «ефект	 каменю,	
кинутого	у	воду»,	коли	кола	від	нього	розходяться,	захоплюючи	
все	 більше	 і	 більше	 людей,	 подій,	 життєвих	 ситуацій.	
До	 подібних	 зустрічей	 я	 відношу	 і	 випадкове	 знайомство	 з	
Миколою	Михайлуцею.	Але	все	по	порядку…

9	лютого	2001	р.	після	успішного	захисту	кандидатської	
дисертації	у	славетному	місті	Донецьку,	я	поїхав	провести	
на	 потяг	 свого	 першого	 опонента	 –	 доктора	 історичних	
наук,	 отця	Юрія	Мицика.	Вже	 у	 самого	 вагона	 о.	Юрій	 у	
мене	 спитав:	 «Ну	 що,	 Сашко,	 чи	 будеш	 далі	 працювати	
над	 історико-релігієзнавчою	 тематикою?».	 Я	 відповів,	 що	
не	тільки	не	збираюся	залишати	даний	напрямок,	а	й	вже	
обрав	 приблизний	 напрямок	 «докторського»	 дослідження.	
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Повідомивши,	 що	 збираюся	 займатися	 обновленським	
рухом	у	Російській	Православній	Церкві	у	першій	половині	
ХХ	ст.,	я	почув:

«Чудова	 тема	 Олександре,	 але	 чи	 знайдеться	 достатня	
кількість	матеріалу?».

Я	 сказав,	 що	 попередньо	 ознайомився	 з	 Миколаївським	
держархівом	 і	 впевнений,	 –	 якщо	 у	 периферійному	 архіві	
стільки	матеріалу,	то	у	центральних	його	буде	ще	більше.

«Ну	що	ж,	–	почув	я	у	відповідь,	–	успіхів	Вам.	Якщо	потрібні	
консультації	чи	допомога,	звертайтеся».

Я	 подякував,	 провів	 професора	 до	 вагону,	 сприйнявши	
його	останні	слова	як	благословення	на	дослідницьку	працю.

З	 того	 часу	 я	 почав	 будь-які	 можливі	 відрядження	 чи	
вільний	 час	 використовувати	 для	 поїздок	 в	 обласні	 центри	
та	столицю	для	збору	архівного	матеріалу.	Так	я	опинився	у	
Хмельницькому.

Отримавши	 оголошення	 про	 конференцію	 «Велика	
вітчизняна	 війна:	 маловідомі	 сторінки	 історії,	 імена,	 події»,	
що	проводилася	у	місті	на	честь	Богдана,	й	була	присвячена	
Другій	 світовій	 війні	 та	 60-річчю	 визволення	 України	 від	
німецьких	 окупантів,	 я	 вирішив	 скористатися	 нагодою	 та	
поїхати	 за	 рахунок	 відрядження	на	наукове	 «збіговисько»	 і,	
скориставшись	нагодою,	побувати	у	місцевому	архіві.

Отже,	прийнявши	рішення	про	максимальне	використання	
конференції	 у	 своїх	 інтересах,	 прибувши	 на	 конференцію	
на	 день	 раніше	 (13	 жовтня	 2004	р.)	 я	 просидів	 три	 дні	 в	
архіві,	 відвідавши	 лише	 пленарне	 засідання	 та	 15	 жовтня	
підсумковий	«Круглий	стіл».

На	 «Круглому	 столі»	 напроти	 мене	 сидів	 симпатичний	
вусатий	чоловік	з	веселими	очима.	Оскільки,	осягнувши	оком	
учасників,	я	не	побачив	жодного	знайомого	обличчя	(до	того	
ж,	 на	 той	 час	 коло	 моїх	 знайомих	 у	 науковому	 середовищі	
було	досить	вузьким),	то	занурився	у	програму	конференції,	
почепивши	собі	на	груди	виданий	бейджик.

Через	десять	хвилин	уважного	вивчення	програмки	я	почув	
тихеньке:	«А	Ви	з	Миколаєва?».	Піднявши	голову,	я	побачив	
зосереджені	очі	вусатого	професора,	 звернені	на	мене.	Щоб	
прочитати,	що	написано	на	моєму	бейджику,	він	навіть	надів	
елегантні	окуляри.
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Я	так	само	тихо	підтвердив,	що	викликало	у	нього	неабияку	
зацікавленість	і	він	мені	протягнув	свою	візитівку	зі	словами:	
«Історики	Півдня	повинні	підтримувати	тісні	зв’язки	один	з	
одним».

На	 срібного	 оздоблення	 візитівці	 зазначалося:	 «Одеський	
державний	 морський	 університет.	 Михайлуца	 Микола	
Іванович,	 завідувач	 кафедри	 українознавства,	 кандидат	
історичних	наук,	доцент».	Такого	прізвища	я	не	чув,	помірку-
вавши,	що	дослідник	знаходиться	поза	межами	моїх	наукових	
інтересів.	Але,	пам’ятаючи	слова	свого	батька,	який	завжди	
казав,	 що	 головна	 роль	 будь-якої	 конференції	 не	 стільки	
подискутувати,	 скільки	отримати	нові	контакти	 з	вітчизня-

ними	та	зарубіжними	
істориками,	 у	 відпо-
відь	 я	 запропонував	
одеситу	свою	візитку.	
Так	 було	 встановлено	
мій	 науковий	 кон-
такт	з	майбутнім	про-
фесором	 Миколою	
Михайлуцею.

Наступна	 наша	
зустріч	 відбулася	
лише	 через	 рік	 на	
першій	 міжнародній	
конференції	 «Релігія	
і	 церква	 в	 історії	

 
 

Біля	пам’ятника	
Петрові	І,	біля	музею	
Полтавської	битви	

(Полтава,	 
15	вересня	2005	р.).

Зліва	направо:	
М. Михайлуца, 

А. Киридон, О. Тригуб, 
Ю. Волошин
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України»,	 що	 проходила	 14–16	 вересня	 2005	р.	 на	 базі	
Полтавського	 державного	 педагогічному	 університеті	
імені	 В.Г.	Короленка.	 На	 конференції	 зібралася	 більшість	
українських	 дослідників,	 що	 професійно	 займалися	
державно-церковними	 відносинами	 ХХ	 ст.	 Прибув	 туди	 і	
Микола	Іванович.

У	 середовищі	 зацікавлених	 вчених	 вдалося	 поговорити	
як	 про	 проблеми	 науково-дослідницького	 процесу,	 так	 і	
окреслити	певні	плани	на	майбутнє.	Натомість	більшість	уваги	
п.	Михайлуца	приділяв	ректорові	В.	Пащенку	та	його	колезі	
по	 науці	 –	 Аллі	Киридон,	 які	 тільки-но	 видали	нову	 спільну	
монографію,	 присвячену	 державно-церковним	 взаєминам	
1920–30-х	років.

Пані	 А.	Киридон,	 після	 трирічної	 докторантури	 у	
Київському	 національному	 університеті	 імені	 Тараса	
Шевченка,	 саме	 виходила	 на	 захист	 докторської	 дисертації	
і	 її	 неоцінений	 досвід	 цікавив	 Миколу	 Івановича,	 який	
швидкими	темпами	теж	наближався	до	завершення	роботи	
над	докторським	дослідженням.	У	той	же	час	під	час	дискусій	
та	 у	неформальному	 спілкуванні	мені	 вдалося	поговорити	 з	
Миколою	Івановичем,	оскільки	мене	цікавили	його	роботи	з	
проблем	репресій	1930-х	років	серед	одеського	духовенства	
(Микола	 Іванович	 певний	 час	 працював	 в	 Одеській	
міжвідомчій	 групі	 «Реабілітовані	 історією»	 і	 мав	 доступ	 до	
архіву	СБУ	в	Одеській	області).	У	результаті	ми	домовилися	
зв’язатися	електронною	поштою	й	обговорити	цікаві	для	нас	
питання	більш	ґрунтовно.

Загалом,	 як	 правило,	 значна	 частина	 встановлених	
зв’язків	у	науковому	середовищі	–	це	лише	контакти,	які	є	
рідкими	та	суто	діловими.	Подібний	характер	могло	мати	й	
наше	з	Миколою	Михайлуцею	спілкування.	Натомість	яким	
було	моє	здивування,	коли	одним	вересневим	днем	залунав	
телефонний	дзвінок	і	бадьорий	голоc	на	іншому	кінці	дзвінко	
проголосив:	«Олександре	Петровичу?»	(Так).	Вас	турбує	Ваш	
колега	з	Одеси	–	Микола	Михайлуца.	Чи	пам’ятаєте	мене?	
Ми	 зустрічалися	 на	 декількох	 конференціях	 з	 проблем	
церковної	історії».

Хороша	 душевна	 зустріч,	 яка	 відбулася	 26–27	 жовтня	
2007	р.	була	забезпечена	не	тільки	увагою	Миколи	Івановича,	
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а	й	усього	колективу	його	рідної	кафедри	«Українознавства».	
Саме	 з	 цієї	 конференції	 я,	 мешканець	 Миколаєва,	 відкрив	
для	 себе	 туристичну	 Одесу,	 а	 не	 лише	 її	 вокзали,	 архіви	
та	 бібліотеки.	 Кожна	 конференція,	 яка	 з	 того	 часу	 стала	
регулярним	 дійством	 наукового	 світу,	 завершувалася	
екскурсійною	 програмою	 другого	 дня.	 Оскільки	 я	 був	
учасником	практично	усіх	конференцій	(за	винятком	однієї,	
що	було	пов’язано	із	сімейними	обставинами),	то	мені	вдалося	
побувати	 у	 Нерубайських	 катакомбах,	 Одеській	 опері,	
Археологічному	 музеї,	 Одеській	 кіностудії,	 у	 дегустаційних	
залах	виноробні	Таїрова	та	коньячного	заводу	Шустова	тощо.	
У	 подальшому	 Микола	 Іванович	 періодично	 радився	 про	
тематики	 круглого	 столу,	 який	 був	 постійним	 супутником	
конференцій,	обговорювалися	майбутні	статті,	спільна	участь	
в	інших	наукових	заходах	України	та	зарубіжжя.

У	 2008–2009	рр.	 ми	 з	 Миколою	 майже	 одночасно	 йшли	
швидкими	темпами	до	завершення	роботи	на	докторськими	
дисертаціями.	 Вже	 на	 другій	 конференції	 в	 Одесі	
(квітень	 2009	р.)	 він	 презентував	 науковому	 загалу	 свою	

Зліва-направо:	О. Ігнатуша, М. Михайлуца,  
В. Даниленко, Г. Казьмирчук, О. Тригуб
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монографію	з	теми	роботи.	Пам’ятаю,	як	я	жартома	сказав	
у	відповідь	на	його	зауваження	про	мій	захист	(отримуючи	у	
подарунок	жадану	монографію	з	автографом):	«Я	тебе	чекаю,	
Микола,	 оскільки	 мені	 для	 захисту	 не	 вистачає	 грамотного	
опонента».	У	результаті	Микола	 Іванович	24	червня	2010	р.	
виступив	 на	 захисті	 вже	 моєї	 дисертаційної	 роботи	 у	
Донецькому	національному	університеті.

Починаючи	з	2011	р.	наші	зустрічі	стали	регулярнішими.	
Причиною	 цього	 стало	 створення	 (переформатування)	
Спеціалізованої	 вченої	 ради	 з	 історичних	 наук	 у	
Чорноморському	державному	університеті	імені	Петра	Могили.	
Документи	готувалися	восени	2010	р.	головою	ради,	доктором	
історичних	 наук,	 професором	 П.	 Тригубом.	 Пам’ятаю	 день	
колегіального	обговорення	кандидатур.	Головними	вимогами,	
які	 поставив	перед	 нами	 голова	 ради,	 була	 «адекватність»	 і	
«бажання	приймати	участь	у	роботі	ради».

Не	вистачало	декількох	докторів	наук	і	Петро	Микитович	
звернувся	 до	 мене	 з	 питанням:	 «Подумай,	 Сашо,	 кого	 ще	
можна	 запросити».	
Я	 відразу	 згадав	 про	
Миколу	 Івановича	 і	
запропонував	 його	
кандидатуру.	У	відпо-
відь	Петро	Микитович	
спитав:	 «А	 він	 точно	

Несподівана	зустріч	
у	Переяслав-

Хмельницькому	
(Переяслав-

Хмельницький,	
17	листопада	
2011	р.).	

Зліва-направо:	
О. Татарченко,	

козак	з	Переяслава,	
М. Михайлуца
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буде	 їздити	 на	 засідання?».	 Я	 відповів:	 «Він	 –	 буде!».	 І	 мені	
було	доручено	зв’язатися	з	Миколою	Івановичем	й	«утрясти»	
з	ним	це	питання.	У	результаті	я	отримав	погодження	і	вже	
24	лютого	2011	р.	ми	отримали	Наказ	ВАК	України	№	162	за	
підписом	В.Ф.	Мачуліна	про	створення	спецради.	У	результаті	
наші	 зустрічі	 стали	 якщо	 не	 регулярними,	 то	 значно	 часті-
шими.	 І	 тут	 треба	віддати	належне	Миколі,	що	він	мене	не	
підвів,	він	не	лише	не	пропускав	засідання,	а	й	став	душею	
ради,	 таким	собі	 «вогником	Одеси»	у,	переважно,	миколаїв-
ському	колективі.

У	 листопад	 2011	р.	 відбулася	 незабутня	 подорож	 до	
Чернігова.	 Отримавши	 запрошення	 від	 чернігівських	
колег,	 які	 займалися	 історією	 Істинно-православної	
церкви,	 я	 запропонував	Миколі	Михайлуці	 та	Олександру	
Татарченку	 (захистив	 у	 2010	р.	 кандидатську	 дисертацію	
у	 Миколаєві,	 де	 опонентами	 виступали	 М.	Михайлуца	 й	
О.	Тригуб)	 поїхати	 разом	 автомашиною.	Друзі	 погодилися	
і	 поїздка	дійсно	 була	пізнавальною,	 багатою	на	 зустрічі	й	

Конференція	у	Чернігові	(18	листопада	2011	р.,	Чернігів).	
Зліва-направо:	О. Тригуб, М. Михайлуца,  

С. Білокінь, О. Татарченко
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обговорення,	відвідування	стародавніх	церков	і	монастирів	
(особливо	запам’яталося	відвідування	Антонієвих	печер	та	
Іллінської	церкви).

Ставши	 у	 керма	 кафедри	 (з	 2011	р.)	 та	 Миколаївської	
обласної	організації	Національної	спілки	краєзнавців	України	
(з	 2010	р.)	 повністю	 поринув	 у	 вирій	 робочого	 процесу.	
Кафедра	 готувалася	 до	 акредитації	 за	 усіма	 напрямками,	
МОН	України	виступало	проти	цього	 і	необхідно	було	мати	
ідеальні	 показники,	 щоб	 не	 було	 до	 чого	 «причепитися».	
МОО	 НСКУ	 була	 фактично	 «нежива»	 і	 тому	 багато	 роботи	
потребувалося	 для	 її	 «реанімації»	 (реєстрація,	 залучення	
нових	членів	тощо).	Все	це	забирало	багато	часу,	але	наше	
з	Миколою	 спілкування	 не	 припинялося.	 Він	 продовжував	
організовувати	конференції	та	приїжджати	до	Миколаєва	на	
засідання	спецради.	Я	з	дружиною	Людмилою	періодично	у	
нього	 зупинявся	працюючи	 в	 архіві,	 оскільки	 з	 наукою	не	

Після	презентації	журналу	«Краєзнавство»	 
у	Миколаївському	обласному	краєзнавчому	музеї	

«Старофлотські	казарми»,	(Миколаїв,	26	жовтня	2018	р.).	
Зліва-направо:	Д. Бондаренко, О. Смирнов, О. Тригуб, 

М. Михайлуца, О. Бажан
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було	змоги	розпрощатися	–	з’являлися	нові	ідеї,	потребувався	
новий	архівний	матеріал	для	їх	реалізації.

Досить	цікавим	обміном	досвідом	у	навчальному	процесі	
стало	 запрошення	 професора	 Михайлуци	 головувати	 на	
державних	 іспитах	 спеціальності	 «Міжнародні	 відносини»	
протягом	2016–2018	рр.	З’явилися	нові	теми	для	обговорення,	
тим	 більше	 що	 зупинявся	 Микола	 у	 нас,	 і	 це	 давало	 час	
поговорити	 не	 лише	 про	 науку	 та	 роботу,	 а	 й	 про	 сімейні	
питання,	політику,	українські	реалії.

Дуже	 вдячний	 Миколі	 Івановичу	 і	 за	 підтримку	
краєзнавчого	 руху	 на	 Миколаївщині.	 Більшість	 моїх	
пропозицій	він	сприймав	з	радістю,	приїжджав	разом	зі	своїм	
учнем	О.	Осипенком	на	конференції	у	Миколаєві,	виступав	із	
доповідями	на	пленарних	засіданнях,	брав	активну	участь	у	
підготовці	різних	заходів	і	спеціалізованого	номеру	журналу	
«Краєзнавство»,	що	був	присвячений	Миколаївщині	та	Півдню	
України	 тощо.	 За	 усе	 це	ми	 йому	 вдячні	 і,	 я	 гадаю,	що	 на	
цьому	ми	не	будемо	зупинятися,	оскільки	є	і	сили,	і	багато	ідей	
щодо	 наукового	 поступу	 у	 Північночорноморських	 степах...	
Я	впевнений,	що	наша	зустріч	була	не	випадковою,	оскільки	
вже	проросли	від	неї	плоди	у	великій	кількості.

Олександр Тригуб,
доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики 
Чорноморського національного університету,

Голова Миколаївської обласної організації
Національної спілки краєзнавців України
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діяльність	вищого	православного	духовенства	Південної	
України	(кінець	XVIII	–	початок	ХХ	ст.).	07.00.01	історія	
України:	автореферат	дисертації	на	здобуття	наукового	
ступеня	 доктора	 історичних	 наук.	 Дніпропетровськ,	
2013.	39	с.	Дніпропетровський	національний	університет	
ім.	Олеся	Гончара.

179.	Лахно	Віта	Іванівна	Українські	остарбайтери	в	Третьому	
Рейху	 та	 Радянському	 союзі	 (1941–1953	рр.):	 історико-
антропологічний	 аналіз	 на	 матеріалах	 Полтавщини	
07.00.01	 –	 історія	 України:	 автореферат	 дисертації	 на	
здобуття	наукового	ступеня	кандидата	історичних	наук.	
Миколаїв,	 2013.	 20	 с.	 Чорноморський	 національний	
університет	імені	Петра	Могили.

180.	Шостак	 Андрій	 Васильович	 Православні	 конфесії	
Півдня	України	у	90-х	роках	ХХ	століття	(на	матеріалах	
Херсонської,	 Миколаївської,	 Одеської	 областей)	
07.00.01	 –	 історія	 України:	 автореферат	 дисертації	 на	
здобуття	наукового	ступеня	кандидата	історичних	наук.	
Миколаїв,	 2016.	 20	 с.	 Миколаївський	 національний	
університет	імені	В.	О.	Сухомлинського.

181.	Гаврилів	 Ігор	 Омелянович	 Військово-політична	
діяльність	 УВО-ОУН	 в	 боротьбі	 за	 Українську	Державу	
(1920–1941	рр.)	07.00.01	–	історія	України:	автореферат	
дисертації	 на	 здобуття	 наукового	 ступеня	 доктора	
історичних	 наук.	 Львів,	 2017.	 45	 с.	 Львівський	
національний	університет	імені	Івана	Франка.

182.	Осипенко	Олександр	Валентинович	Сільське	населення	
та	 «Трудові	 громади»	 Півдня	 України	 в	 губернаторстві	
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«Трансністрія»	 1941–1944	рр.:	 соціально-історичний	
аспект.	 07.00.01	 –	 історія	 України:	 автореферат	
дисертації	 на	 здобуття	 наукового	 ступеня	 кандидата	
історичних	наук.	Миколаїв,	2018.	20	с.	(Чорноморський	
національний	 університет	 імені	 Петра	 Могили).	
Науковий керівник.

183.	Михайловський	Тимур	Олегович	Діяльність	міжнародних	
організацій	 на	 Півдні	 України	 (1921–1929	рр.)	
07.00.01	 –	 історія	 України:	 автореферат	 дисертації	 на	
здобуття	наукового	ступеня	кандидата	історичних	наук.	
Миколаїв,	 2018.	 20	 с.	 Чорноморський	 національний	
університет	імені	Петра	Могили.

Рецензування монографій  
та навчальних посібників

184.	Рецензент	монографії:	Грінченко	Г.	Г.	Між	визволенням	
і	визнанням:	примусова	праця	в	нацистській	Німеччині	
в	 політиці	 пам’яті	 СРСР	 і	 ФРН	 часів	 «холодної	 війни»	 :	
монографія.	Г.	Г.	Грінченко.	Харків	:	НТМТ,	2010.	336	с.

185.	Рецензент	 бібліографічного	 покажчику:	 Діанова	Н.	М.	 
Розвиток	православ’я	на	півдні	України	 (кінець	XVIII	 –	 
початок	 ХХ	 ст.):	 на	 матеріалах	 Херсонської	
губернії	 :	 бібліографічний	 покажчик.	 Авт.-упоряд.:	
В.	В.	Самодурова,	 Н.	М.	Діанова,	 В.	С.	Кочмар,	 наук.	
редакт.	 Н.	М.	Діанова,	 відпов.	 ред.	 М.	О.	Подрезова.	
Одеса.	Астропринт.	2010.	440	с.

186.	Рецензент	 монографії:	 Історичні	 традиції	 добро-
сусідства	 Одещини.	 Одеська	 обласна	 організація	
ВГО	«Комітет	виборців	України».	Упоряд.:	І.	В.	Бринош,	
Е.	П.	Петровський.	Одеса,	2011,	280	с.,	іл.

187.	Рецензент	 монографії:	 Газетними	 стежками:	 наук.-
попул.	 вид.	 Тарас	 Гончарук	 [рец.	 М.	І.	Михайлуца,	
Г.	К.	Парієнко,	С.	А.	Цвілюк].	Одеса.	 Астропринт,	 2012.	
203	с.

188.	Рецензент	 зб.	 наук.	 пр.:	 Євген	 Чикаленко	 в	 процесі	
українського	 націотворення:	 Зб.	 наук.	 пр.	 Одеса,	
СПД	Бровкін	О.	В.,	2012.	110	с.
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189.	Рецензент	 монографії:	 Бабенко	Л.	Л.	 Радянські	 органи	
державної	 безпеки	 в	 системі	 взаємовідносин	 держави	
і	 православної	 церкви	 в	 Україні	 (1918	р.	 –	 середина	
1950-х	рр.).	 Текст:	 монографія.	 Л.	Бабенко.	 Полтава:	
ТОВ	«АСМІ»,	2014.	549	с.

190.	Рецензент	 монографії:	 Шумило	С.	В.	 Преподобный	
Паисий	 Величковский	 и	 Запорожская	 Сеч.	 –	 Киев;	
Серпухов:	Международный	институт	афонского	насле-
дия	 в	 Украине;	 «Наследие	 православного	 Востока».	
2015.	128	с.

191.	Рецензент	монографії:	 Котляр	Ю.	В.	Николаев	 сакраль-
ный	 (История,	 мифология,	 мистика):	 [научно-попу-
лярная	 монография].	 Ю.	В.	Котляр.	 Николаев	 :	 Изд-во	
ЧГУ	имени	Петра	Могилы,	2014.	132	с.

192.	Рецензент	 монографії:	 Левченко	В.	В.,	 Левченко	Г.	С.	 
Олександро-Невська	 церква	 Новоросійського	 універ-
ситету:	 історія,	 персоналії,	 документи.	 В.	В.	Левченко,	
Г.	С.	Левченко.	Одеса:	ФОП	Бондаренко	М.	О.,	2015.	360	с.

193.	Рецензент	 монографії:	 Україна:	 100	 днів	 війни.	
22	червня	–	29	вересня	1941	р.	Дослідження,	документи,	
свідчення	 Національний	 музей	 історії	 України	 у	
Другій	 світовій	 війні.	 Меморіальний	 комплекс,	 
Ін-т	історії	України	НАН	України;	редкол.:	Л.	В.	Легасова	 
(кер.	проекту)	та	ін.	К.,	2016.	504	с.

194.	Рецензент	методичних	рекомендацій:	Вінцковський	Т.	С.,	
Петровський	Е.	П.	Новітня	історія	України	для	студентів	
ІV	курсу	історичного	факультету.	Одеса.	ОНУ.	2016.	68	с.

195.	Рецензент	 монографії	 :	 Шостак	А.	В.	 Православні	
конфесії	Півдня	України	в	період	становлення	незалежної	
держави	 (1991–1999	рр.):	 монографія.	 А.	В.	Шостак;	
за	 ред.	 д.і.н,	 професора	 В.	О.	Шайкан.	 Миколаїв:	
ФОП	Швець	В.	М.,	2017.	276	с.

196.	Рецензент	науково-популярного	видання	«Нариси	історії	
футболу	 в	Одеському	 національному	 університеті	 імені	
І.	І.	Мечникова»,	 підготовленого	 д.і.н.,	 професором	
кафедри	 історії	 України	 ОНУ	 імені	 І.	І.	Мечникова	
Вінцковським	Т.	С.,	2019.

197.	Рецензент	 навчального	 посібника	 для	 спецкурсу	
Діанова	Н.	М.	 Історія	 релігії	 та	 церкви	 в	 Україні	 в	
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національному	та	європейському	контекстах	:	навч.	посіб.	
для	студ.	032	«Історія	та	археологія»	спеціалізації	«Історія	
України	у	світовому	контексті».	Одеса	:	ОНУ,	2019.	252	с.

Офіційне рецензування дисертаційних,  
магістерських та бакалаврських робіт

198.	Підготував	 експертний	 висновок	 на	 дисертаційну	
роботу	 Опацького	 Ігоря	 Юрійовича	 «Родина	 Курінних	
у	 громадсько-політичному	 та	 національно-культурному	
житті	України	кінця	ХІХ	–	першої	половини	ХХ	століття»,	
поданої	 на	 здобуття	 наукового	 ступеня	 к.і.н.	 за	
спеціальністю	07.00.01	 –	 історія	України	 (032	 –	 історія	
та	археологія).

199.	Підготував	експертний	висновок	на	дисертацію	у	вигляді	
опублікованої	 монографії	 Каганова	Ю.	О	 (Запоріжжя):	
«Конструювання	 «радянської	 людини»	 (1953–1991):	
українська	 версія»,	 поданої	 на	 здобуття	 наукового	
ступеня	д.і.н.	за	спеціальністю	07.00.01	–	історія	України.

200.	Підготував	експертний	висновок	на	дисертаційну	роботу	
Ярцун	Юлії	Олександрівни	«Повсякденне	життя	шляхти	
Київської	губернії	(кінець	ХVІІІ	–	60-ті	рр.	ХІХ	ст.),	поданої	
на	 здобуття	 наукового	 ступеня	 к.і.н.	 за	 спеціальністю	
07.00.01	–	історія	України.

201.	Підготував	рецензію	на	рукопис	дисертації	 аспірантки	
кафедри	 історії	 та	 етнографії	 України	 Одеського	
національного	 політехнічного	 університету	 Крикун	В.	І.	
«Система	 освіти	 в	 Одесі	 в	 період	 румунської	 окупації	
1941–1944	рр.»,	 представленої	 на	 здобуття	 наукового	
ступеня	 кандидата	 історичних	 наук,	 зі	 спеціальності	
07.00.01	–	історія	України.

202.	Підготував	 рецензію	 на	 рукопис	 дисертаційного	
дослідження	Красножона	Андрія	Васильовича	«Еволюція	
довгочасної	фортифікації	та	 історична	топографія	міст	
Північно-Західного	 Причорномор'я	 на	 початку	 XV	 –	
наприкінці	XVIII	ст.»,	представлену	на	здобуття	наукового	
ступеня	 доктора	 історичних	 наук	 зі	 спеціальності	
07.00.01.	–	історія	України.
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203.	Підготував	 рецензію	 на	 кваліфікаційну	 роботу	
на	 здобуття	 ступеню	 вищої	 освіти	 «магістр»,	
спеціальність	 014	 Середня	 освіта	 (Історія)	 студентки	
Ізмаїльського	 державного	 гуманітарного	 університету	
Степаненко	А.	О.	 на	 тему:	 «Окупаційний	 режим	 у	
Трансністрії	(1941–1944	рр.)».

204.	Підготував	 рецензію	 на	 дипломну	 бакалаврську	
роботу	 студента	 ІV	курсу	факультету	 історії	 і	філософії	
ОНУ	ім.	І.	І.	Мечникова	–	Бондаренка	Івана	Вікторовича	
на	 тему:	 «Язичницькі	 вірування	 східних	 слов’ян	 у	 добу	
раннього	середньовіччя».

Відгуки на автореферати

205.	Підготував	відгук	на	автореферат	дисертації	Москалюка	
Миколи	 Миколайовича	 «Обробна	 промисловість	
Наддніпрянської	 України	 у	 другій	 половині	 ХІХ	 –	 на	
початку	 ХХ	 ст.»,	 представленої	 на	 здобуття	 наукового	
ступеня	 доктора	 історичних	 наук	 за	 спеціальністю	
07.00.01	–	історія	України.

206.	Підготував	відгук	на	автореферат	дисертації	Ласінської	
Маріанни	 Юріївни	 «Дослідження	 археологічних	
пам’яток	 Нижньго	 Побужжя:	 історіографія	 проблеми	
(XIX	–	30-ті	роки	ХХ	ст.)»	на	здобуття	наукового	ступеня	
кандидата	історичних	наук	за	спеціальністю	07.00.06	–	
історіографія,	джерелознавство	та	історичні	дисципліни.

207.	Підготував	 відгук	 на	 автореферат	 дисертації	 Швеця	
Леоніда	 Миколайовича	 «Особливості	 реалізації	
місцевими	 органами	 влади	 державної	 політики	 СРСР	
щодо	 громад	 РПЦ	 в	 Україні	 (середина	 1940-х	 –	 перша	
половина	 1960-х	рр.)»	 на	 здобуття	 наукового	 ступеня	
кандидата	 історичних	 наук	 за	 спеціальністю	
09.00.11	–	релігієзнавство.

208.	Підготував	 відгук	 на	 автореферат	 дисертації	 Грідіної	
Ірини	Миколаївни	«Духовне	життя	населення	України	в	
роки	Другої	світової	війни	(1939–1945	рр.)»,	представленої	
на	здобуття	наукового	ступеня	доктора	історичних	наук	
за	спеціальністю	07.00.01	–	історія	України.
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209.	Підготував	відгук	на	автореферат	дисертації	Войтович	
Алли	Едмондівни	 «Коаліція	 лівих	 соціалістичних	партій	
на	 Півдні	 Україні	 у	 період	 становлення	 компартійної	
системи	 (1917–1925	рр.):	 ідея	та	реалізація»	поданої	на	
здобуття	наукового	ступеня	кандидата	історичних	наук	
за	спеціальністю	07.00.01	–	історія	України.

210.	Підготував	 відгук	 на	 автореферат	 дисертації	
Хаджирадєвої	Вікторії	Панасівни	«Бессарабія	напередо-
дні	 та	 в	 роки	 Другої	 світової	 війни»,	 представленої	 на	
здобуття	наукового	ступеня	кандидата	історичних	наук	
за	спеціальністю	07.00.01	–	історія	України.

211.	Підготував	відгук	на	автореферат	докторської	дисертації	
Крамара	Ю.	В.	 «Національно-культурна	 та	 релігійна	
політика	 урядів	 Польщі	 та	 Волині	 (1921–1939	рр.)	
07.00.01	–	історія	України.

212.	Підготував	 відгук	 на	 автореферат	 дисертації	
Штерр	Д.	І.	 Релігійно-соціальні	 відносини	 між	 кліром	
і	 мирянами	 в	 мукачівській	 греко-католицькій	 єпархії	
(1771–1949)	07.00.01	–	історія	України.

213.	Підготував	 відгук	 на	 автореферат	 дисертації	Моторної	
Ірини	 Вікторівни	 «Політика	 румунської	 адміністрації	
щодо	 етнічних	 груп	 на	 території	 Трансністрії	 
(1941–1944	рр.»,	 представленої	 на	 здобуття	 наукового	
ступеня	 кандидата	 історичних	 наук	 за	 спеціальністю	
07.00.01	–	історія	України.

214.	Підготував	 відгук	 на	 автореферат	 дисертації	
Гандрабури	Н.	Я.	 «Село	 генеральної	 округи	 «Дніпро- 
петровськ»	 (1941–1944	рр.):	 визиск,	 виснаження,	
наслідки»	 на	 здобуття	 наукового	 ступеню	 кандидата	
історичних	 наук	 за	 спеціальністю	 07.00.01	 –	 історія	
України.

215.	Підготував	відзив	на	автореферат	дисертації	Морошан	
Наталі	 Володимирівни	 «Благодійна	 діяльність	
бессарабських	 дворян	 під	 час	 військових	 конфліктів	
середини	ХІХ	–	початку	ХХ	ст.»,	представленої	до	захисту	
на	 здобуття	 наукового	 ступеня	 кандидата	 історичних	
наук	зі	спеціальності	07.00.01	–	історія	України.



59

Публікації в періодичній пресі

1995
216.	Михайлуца	Н.	 Одесса,	 Транснистрия.	 1941–1944	рр.	

Краткий	 очерк	 оккупационного	 режима.	 Юг.	 1995.	
10	июня.

1999
217.	Михайлуца	Николай	Монастыри	 и	 война.	 Слово.	 1999.	

№	33	(351).	13	августа.	С.	10.

2018
218.	Михайлуца	 Микола	 Сто	 років	 тому	 багато	 видатних	

людей	хотіли	для	України	блага,	а	зрештою	втратили	її.	
Одеські	вісті.	2018.	10	листопада.

Навчальні посібники,  
науково-методичні матеріали

219.	Михайлуца	Н.	И.	Применение	ТСО	и	других	наглядных	
пособий	 при	 изучении	 материалов	 XXVII	 съезда	
КПСС.	Одесса	:	ОІІМФ,	1986.	24	с.

220.	Гансова	Е.,	 Красюк	О.,	 Кочергина	Г.,	 Михайлуца	Н.	 
Совершенствование	 координации	 и	 методики	 
шефских	 связей	 с	 трудовыми	 коллективами	 и	
интернационального	 воспитания	 иностранных	
учащихся.	Одесса	:	ОІІМФ,	1988.	10	с.

221.	Михайлуца	Н.	И.	 Партийное	 руководство	 патриотиче-
ским	движением	трудящихся	в	помощь	фронту	в	началь-
ный	период	войны	(На	материалах	юга	Украины).	Одеса:	
ОІІМФ,1989.	17	с.

222.	Михайлуца	М.	І.,	Красюк	О.	І.	Історія	України.	Програма	
курсу.	Одеса,	1993.	8	с.

223.	Михайлуца	М.	І.	 Повернута	 історична	 спадщина:	
короткий	огляд	літератури.	Методичні	матеріали.	Одеса,	
1994.	16	с.

224.	Михайлуца	М.	І.	 Історія	 України.	 Примірні	 теми	
рефератів	та	літератури	до	них.	Одеса,	1993.	11	с.
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225.	Основи	 теорії	 та	 культури.	 Під	 ред.	 О.	М.	Черниша,	
М.	І.	Михайлуци	 та	 ін.	Видання	2-е	 доп.	Одеса:	ОДМУ,	
2000.	151	с.

226.	Михайлуца	М.	І.,	Сабадирьов	І.	Л.,	Кязимова	Г.	Х.	Слов- 
ник	 термінів	 та	 категорій	 з	 «Історії	 України».	 Одеса:	
ОНМУ,	2002.	20	с.

227.	Михайлуца	М.	І.	 Історія	 України.	 Тексти	 лекцій	 та	
документальні	матеріали.	Частини	ІІ–ІІІ.	Кязимова	Г.	Х.,	
Михайлуца	М.	І.,	Сабадирьов	І.	Л.	Одеса	:	Вид-во	ОНМУ,	
2005.	94	с.

228.	Михайлуца	М.	І.,	 Кязимова	Г.	Х.	 Історія	 України.	
Методичні	матеріали	для	самостійної	роботи	студентів-
заочників.	Одеса:	ОНМУ,	2006.	25	с.

229.	Михайлуца	М.	І.	 Історія	 України.	 Тестові	 завдання	
для	 самостійної	 роботи	 студентів.	 Кязимова	Г.	Х.,	
Михайлуца	М.	І.	Одеса	:	Вид-во	ОНМУ,	2007.	38	с.

230.	Михайлуца	М.	І.	 Короткий	 словник	 історико-правових	
термінів.	Кязимова	Г.	Х.,	Михайлуца	М.	І.	Одеса	:	Вид-во	
ОНМУ,	2009.	54	с.

231.	Михайлуца	М.	І.	 Влада	 і	 Православна	 церква	 на	
Півдні	 України	 у	 період	 сталінщини.	 Розділ:	 «Війна	 
1939–1945	рр.»	[док.	і	метод.	матеріали].	М.	Михайлуца,	
Г.	Кязимова.	Одеса	:	ОНМУ,	2009.	56	с.	(У	співавторстві).

232.	Михайлуца	М.	І.	 Історія	 і	 державність	 України:	
факти,	 довідки	 та	 думки	 :	 Навчальний	 посібник.	
Михайлуца	М.	І.	Одеса	:	Вид-во	ОНМУ,	2010.	127	с.

233.	Михайлуца	М.	І.,	 Погромський	В.	О.,	 Савельєва	І.	В.	 
Україна	 в	 історії	 міжнародних	 економічних	 відносин	
(ХХ–ХХІ	 ст.).	 Навчальний	 посібник.	 М.	І.	Михайлуца,	
В.	О.	Погромський,	 І.	В.	Савельєва.	 Херсон:	 Грінь	Д.	С.,	
2016.	360	с.

234.	Михайлуца	М.	І.,	 Шипотілова	О.	П.	 Історія	 України	
і	 її	 державності:	 осучаснений	 погляд.	 Навчальний	
посібник.	Микола	Іванович	Михайлуца,	Олена	Павлівна	
Шипотілова.	Херсон:	Вид-во	Гринь	Д.	С.,	2018.	173	с.
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Виступи на радіо та телебаченні

235.	https://www.youtube.com/watch?v=MoWrX_QHp7c	
Опубліковано	30	груд.	2015	р.	Доктор	історичних	наук,	
професор	 Микола	 Іванович	Михайлуца	 розповідає	 про	
походження	 гагаузів,	 їх	 історії	 в	 Україні	 та	 Південної	
Бессарабії	(Одеської	області).

236.	https://www.youtube.com/watch?v=OZZzX3mcu40	
Опубліковано	30	груд.	2015	р.	Доктор	історичних	наук,	
професор	 Микола	 Іванович	Михайлуца	 розповідає	 про	
історію	болгар	України	та	Одеської	області.

237.	https://www.youtube.com/watch?v=z-j1o2PO-4Y	
Опубліковано	2	 лют.	2016	р.	Перша	програма	циклу,	в	
якій	доктор	історичних	наук,	професор	Микола	Іванович	
Михайлуца	 розповідає	 про	 народи,	 які	 населяють	
Одеську	область.

238.	https://www.youtube.com/watch?v=rW5A_CREIW8	
Опубліковано	 2	 лют.	 2016	р.	 Доктор	 історичних	 наук,	
професор	 Микола	 Іванович	Михайлуца	 розповідає	 про	
молдавський	етнос	Бессарабії	(Одеської	області).

239.	https://www.youtube.com/watch?v=_wgA0Fjkvtg	
Опубліковано	 2	 лют.	 2016	р.	 Доктор	 історичних	 наук,	
професор	 Микола	 Іванович	Михайлуца	 розповідає	 про	
історію	українців,	що	населяють	Одеську	область.

240.	https://www.youtube.com/watch?v=74IhSiAQOyo	
Опубліковано	 3	 лют.	 2016	р.	 Доктор	 історичних	 наук,	
професор	 Микола	 Іванович	Михайлуца	 розповідає	 про	
історію	німецьких	колоністів	в	Одеській	області.

241.	https://www.youtube.com/watch?v=9SRFskYDJNY	
Опубліковано	18	 лют.	2016	р.	Доктор	 історичних	наук,	
професор	 Микола	 Іванович	 Михайлуца	 розповідає	
про	 липован	 (старообрядців),	 громади	 які	 живуть	 на	
території	Одеської	області.

242.	https://www.youtube.com/watch?v=2tR5f0xq_E8	
Опубліковано	25	 лют.	2016	р.	Доктор	 історичних	наук,	
професор	 Микола	 Іванович	Михайлуца	 розповідає	 про	
історію	поляків	в	Україні.

243.	https://www.youtube.com/watch?v=x6lsUvsM_h0	
Опубліковано	 3	 бер.	 2016	р.	 Доктор	 історичних	 наук,	
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професор	 Микола	 Іванович	Михайлуца	 розповідає	 про	
євреїв.

244.	https://www.youtube.com/watch?v=akeiNALjkHE	
Опубліковано	 9	 бер.	 2016	р.	 Доктор	 історичних	 наук,	
професор	 Микола	 Іванович	Михайлуца	 розповідає	 про	
євреїв	продовження.

245.	https://www.youtube.com/watch?v=XE8wQSj0-EA	
Опубліковано	 31	 бер.	 2016	р.	 Доктор	 історичних	 наук,	
професор	 Микола	 Іванович	Михайлуца	 розповідає	 про	
татар.

246.	https://www.youtube.com/watch?v=A-zGCAbmMNA	
Опубліковано	 6	 квіт.	 2016	р.	 Доктор	 історичних	 наук,	
професор	 Микола	 Іванович	Михайлуца	 розповідає	 про	
10	квітня	звільнення	Одеси	та	області.

247.	https://www.youtube.com/watch?v=KYLZHyw3Q7	
o&t=61s	Опубліковано	13	квіт.	2016	р.	Доктор	історичних	
наук,	професор	Микола	Іванович	Михайлуца	розповідає	
про	греків	України.

248.	https://www.youtube.com/watch?v=vNXW6hZMIBo	
Опубліковано	22	квіт.	2016	р.	Доктор	 історичних	наук,	
професор	 Микола	 Іванович	Михайлуца	 розповідає	 про	
ромів.

249.	https://www.youtube.com/watch?v=BrayBu8zaHM	
Опубліковано	 5	 трав.	 2016	р.	 Доктор	 історичних	 наук,	
професор	 Микола	 Іванович	Михайлуца	 розповідає	 про	
День	 пам'яті	 і	 примирення	 і	 71-й	 річниці	 перемоги	
над	 нацизмом	 у	 Другій	 світовій	 війні,	 які	 відбудуться	
8	і	9	травня.

250.	https://www.youtube.com/watch?v=g1SKQQhHjT4	
Опубліковано	 26	 січ.	 2018	р.	 Доктор	 історичних	 наук,	
професор	 Микола	 Іванович	Михайлуца	 розповідає	 про	
історію	Голодомору	1932–1933	років.
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Крим. Збройні сили. 1979 р. На археологічній практиці.  
Овідіополь. 1982 р.

З колегами кафедри
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Кафедра у 2010 р.

Кафедра українознавства у 2004–2011 рр.
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Новий 2016 рік. Кафедра

Кафедра УЗІПтаМД у 2013 р.
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Під час презентації книги. 2012 р.

Конференція, 2013 р.
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Одеса. Конференція. 2015 р.

Презентація монографії. 2016 р.
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На презентації наукового альманаху  
«Південний Захід. Одесика» № 25. 2018 р.

Презентація монографії в Історичному музеї. 2006 р.



70

Відкриття конференції. 2019 р.

Презентація колективної монографії  
«Україна в роки Другої світової війни: погляд з ХХІ століття»
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Делегація одеситів на конгресі українських істориків. Луцьк. 2006 р.

Міжнародний Конгрес українських істориків. Луцьк. 2006 р.



72

Учасники міжнародної конференції у Кривому Розі: О. Потильчак, 
Т. Пастушенко, Г. Гринченко, М. Михайлуца

Чернігів, міжнародна конференція. 2011 р.
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КНР. Міжнародна конференція. 2017 р.

КНР. 2017 р.



74

Міжнародна конференція. Румунія. 2019 р.

Між  Т. Вінцковським і О. Лисенком. Румунія. Яси



75

Проф. Михайлуца М.І., заступник генерального консула КНР  
в Одесі Чень Юйжун, Почесний громадянин Одеси і Одеської області 

С.Р. Гриневецький. Одеса. 2019 р.

Серед організаторів і учасників Міжнародної наукової конференції. 
Одеса. 2019 р.
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Румунія, Парк Свободи. 
2006 р.

Біля Стели Мазепи (Бендери)

Миколаївщина. Рибаківка. 
Археологічна експедиція
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Кишинів. З проф. Анатолем Петренку

КНР. З ректором ОНМУ проф. Руденко С.В.
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З історикинею 
А.М. Киридон. 
Київ. 2018 р.

З деканом  
істфаку  

Яси.  
Румунія.  
2017 р.

Вручення 
грамоти членом 
Президії НСКУ 
О.Г. Бажаном.  

2017 р.
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З науковим консультантом 
проф. Лисенком О.Є.

Красюк О.І., науковий керівник 
кандидатської дисертації

Захист дисертації О. Осипенка. Науковий керівник і опонент. 
Миколаїв. 2018 р.
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Конкурс читців – 2018 р.

Зі студентками-переможницями  
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. 2018 р.
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Серед ветеранів АТО. 2016 р.

1 вересня 2018 р. З керівництвом ОНМУ



82

В оточенні студентів ОНМУ

Конкурс імені Т. Шевченка. 2018 р.



83

Однокурсники. Зустріч 2015 р.

Футбольна команда юридичного факультету.  
Перше місце на спартакіаді ОНМУ. 2015 р.
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У ролі Жеглова. Одеська кіностудія

З проф. 
В. Савченко
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З однокурсниками. Вишиванкова хода. Одеса
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