
ТИЧИНА Анатолій Костянтинович (12.01.1932, с. Кошелівка 

Червоноармійського р-ну Житомирської обл.) – доктор історичних 

наук (1991 р.), професор (1992 р.). Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет. 

Після закінчення в 1950 р. Червоноармійської середньої школи 

поступив на історико-філологічний факультет Житомирського 

педагогічного інституту, який закінчив у 1954 р. З 1954 працював 

вчителем, завучем, директором середніх шкіл у Волинській області. 

1962-1965 рр. – завідувач кабінетом освіти Житомирського обласного 

інституту вдосконалення кваліфікації вчителів. 

У 1965 р. вступив до аспірантури Київського державного 

педагогічного інституту ім. О.М. Горького по кафедрі історія КПРС, у 

1967 р. захистив кандидатську дисертацію “Робітничий клас України 

в управлінні виробництвом”. З 1967 по 1975 рр. – старший викладач, 

доцент, проректор у Житомирському педагогічному інституті. 1975-

1987 рр. – ректор Ізмаїльського державного педагогічного інституту.  

У 1991 р. на вченій раді Інституту історії України НАН України 

захистив докторську дисертацію “Соціально-політичний механізм 

управління виробництвом: історичний аспект”. З 1992 по 2011 рр. – 

завідувач кафедри історії України ІДГУ.  

Член редакційної  колегії часопису “Науковий вісник 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету” (Ізмаїл).  

У спектрі наукових інтересів домінують питання, пов’язані з 

історією міста Ізмаїла, соціально-економічного та політичного 

розвитку українського Придунав’я на різних етапах історії.  

Нагороди: знак “Відмінник народної освіти” (1965 р.), ювілейна 

медаль “За доблесну працю” (1970 р.), орден “Дружби народів” (1981 

р.), знак “Відмінник освіти СРСР” (1982 р.), звання “Почесний 

громадянин міста Ізмаїла” (1990 р.) 

Офіційний науковий керівник 3 аспірантів, 5 захищених 

кандидатських дисертацій. 

Автор та упорядник 70 наукових праць та статей. 
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