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рюють питання новітніх методів 
викладання, поширюють досвід 
кращих учителів.

З вересня 1961 р. Ф. Арват пе-
реходить до Чернівецького уні-
верситету, спочатку виклада-
чем, згодом – доцентом кафедри 
української мови (1961–1976). У 
березні 1968 р. його одноголос-
но обрано деканом філологічно-

го факультету. На цій посаді його 
ще двічі переобиратимуть і кож-
ного разу одноголосно.

Федора Степановича як лін-
гвіста цікавили питання культу-
ри мови вчителів та учнів. Бага-
то вніс учений у вивчення історії 
та теорії перекладу, публікую-
чи статті про перекладачів – Ми-
хайла Старицького, Павла Гра-
бовського, Лесю Українку, Івана 
Франка, Максима Рильського, та 
проблеми перекладу.

У Чернівецькому університе-
ті подружжя Арватів розпоча-
ло роботу над підручниками з 
російської мови для шкіл з мол-
довською мовою навчання, ре-
зультатом якої стали навчаль-
ні книги для 4, 5–6 та 7–8 класів. 

Федір Степанович був щи-
рою людиною. Зранку він по-
спішав на чернівецький базар 
за продуктами. Там його вже че-
кали буковинські ґаздині, аби 
поспілкуватися з цікавим спів-
розмовником, який любив по-
жартувати, устигав щось цікаве 
розповісти, розпитати про жит-
тя-буття. Цей чоловік аж сві-
тився добротою, поважав лю-
дей, а ще – дотепно жартував, 
був оптимістом. На роботу – 
як на свято, йшов з якоюсь осо-
бливою радістю. Він звертався 
до кожної людини на ім’я чи на 
ім’я й по батькові. У нього завж-
ди знаходилось адресоване тіль-

це  – складові сучасного вчителя. 
В одному з виступів академік під-
креслював: «Школа — це соціаль-
ний барометр, який впливає на 
багато сторін нашого життя... Тут 
вчиться і майбутній інженер, і лі-
кар, і хлібороб, і космонавт. А від 
нас залежить, хто і як їх вчитиме. 
Хороший педагог — це носій куль-
тури, естетики. Це інтелігент у ви-
щому розумінні цього слова...». Ці 
слова, сказані, ще в серпні 1985 
року, і нині не втратили своєї го-
строти й актуальності. 

Федір Степанович був унікаль-
ним у своїй душевній красі рек-
тором. Це помітили й з гумором 
виклали ніжинські психологи. 
У 1998  р., на святкуванні його 
70-річчя завідувач кафедри пси-
хології Марія Бойправ зачитала 
складену кафедрою його психо-
лого-педагогічну характеристи-
ку, де серед іншого значилося: 
«Щирий українець. Володіє да-
ром переконувати інших і не об-
ражати. Висока стресостійкість. 
Високорозвинене почуття гумо-
ру. Естет. Інтелектуал. Чудовий 
сім’янин. Відданий чоловік, ви-
могливий батько, люблячий дід». 

2 листопада 1999 р. переста-
ло битися серце Федора Арвата. 
Ніжин став місцем його остан-
нього спочинку. 

* Особлива подяка –  
Анні Парубець, провідному  
фахівцю музейного комплексу  
Ніжинського університету  
ім. М. Гоголя, за надані світлини 

ОДЕСА. НАВЧАННЯ

Федір Степанович Ар-
ват народився 18 квітня 

1928 р. у селі Олександрівка, нині 
Ширяївського району Одеської 
області. У 1947 р. вступив на фі-
лологічний факультет Одесько-
го університету. У селянській 
родині рано пізнав працю хлі-
боробів, тому до навчання й 
будь-якої роботи ставився сум-
лінно. Його вирізняли чесність 
і порядність – риси, що особли-
во цінували в родині Арватів. 
Студентом Федір виявив заці-
кавленість науковою роботою, 
тож невипадково за рік після за-
кінчення університету в 1953 р. 
вступив до аспірантури при ка-
федрі української мови Одесь-
кого університету, наукова шко-
ла якого сприяла зростанню 
майбутнього вченого.

В університеті Федір зустрів 
своє кохання – Нінель Соколову 
(Арват), з якою одружився після 
закінчення вишу. Нінель Арват 
вступила до аспірантури Одесь-
кого університету, а Федір Ар-
ват їде за направленням у Чер-
нівецьку область, де рік працює 
вчителем української мови та 
літератури у с. Старі Бросківці 
Сторожинецького району. В ас-
пірантурі Федір Арват починає 
досліджувати тему «Іван Фран-
ко як перекладач», дисертацію 
за якою захистить аж у 1964 р. на 
раді Чернівецького університету. 
Будучи аспірантом, читає лек-
ції зі вступу до мовознавства та з 
курсу української мови на заоч-
ному відділенні. У 1955 р. наро-
дилася дочка Оленка, а дружина 
захистила кандидатську. Молода 
сім’я вирішує їхати на Буковину. 
До речі, голова сім’ї вільно во-
лодів українською, російською, 
молдовською та румунською, що 
було у багатонаціональному регі-
оні надзвичайно важливим.

ЧЕРНІВЦІ. ДЕКАН
Спочатку Федір Арват влашто-

вується в Чернівецький інститут 
удосконалення кваліфікації вчи-
телів, де працює п’ять років — 
методистом, завідувачем відді-
лу методики викладання мови та 
літератури. Проявляє себе квалі-
фікованим, ініціативним і прин-
циповим, уміло організовує семі-
нари, практикуми й конференції 
для вчителів області, де обгово-
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ки цій людині слово, запитання 
про її життя чи просто дореч-
ний жарт і щира посмішка. 

У день, коли декан Арват від’їз-
див з Чернівців до Ніжина, філо-
логи зірвали пари. Вони дружно 
вишикувались колонами і про-
йшли від університету аж до 
залізничного вокзалу строєм, 
дивуючи містян. Студенти за-
повнили весь перон, і дивували-
ся провідники, хто це такий зна-
менитий їде їхнім потягом. Були 
квіти і сльози прощання. Плака-
ли студенти і викладачі, не втри-
мав сльози, стоячи на східцях ва-
гону, й сам декан – Федір Арват. 
Це були щирі сльози людської 
пошани і подяки.

Дві доньки Арватів – Олена і 
Ярослава, донині викладають у 
Чернівецькому університеті.

НІЖИН. АКАДЕМІК
Очолюючи протягом майже 

двох десятиліть (1978–1996) Ні-
жинський державний педагогіч-
ний університет імені Миколи 
Гоголя, Федір Арват зробив не-
оціненний внесок у справу роз-
витку традицій та збагачення 
цього славетного навчального 
закладу. Саме в цей період роз-
крився його вроджений хист та 
набутий життям досвід велико-
го організатора й чуйного на-
ставника. За безпосередньої під-
тримки ректора Федора Арвата 
було відкрито сім нових спеці-
альностей, стільки ж нових ка-

федр, аспірантура, добудова-
но нові приміщення, збудовано 
два багатоповерхові гуртожит-
ки, закладено будинок для ви-
кладачів тощо. Особливо бага-
то уваги він приділяв бібліотеці, 
збагаченню її фондів новою лі-
тературою. За його підтримки 
було відкрито Музей рідкісної 
книги – гордість університету. 

Внесок ученого у розвиток ні-
жинської наукової школи зна-
чний і різноманітний, що свід-
чить про широту інтересів 
Федора Степановича та вмін-
ня своєчасно націлити громад-
ськість на актуальні проблеми 
розвитку як середньої, так і ви-
щої школи. Тому не випадково 
професор Федір Арват постано-
вою Кабінету Міністрів України 
від 16 червня 1992 р. був затвер-
джений академіком-засновником 
Академії педагогічних наук Укра-
їни, в якій він успішно працю-
вав над розв’язанням складних 
питань розбудови української 
освіти на новому етапі її розвит-
ку. Він неодноразово повторю-
вав: «Неосвічений народ ніколи 
не буде вільним». Його кредо – 
піднімати авторитет учителя. Не 
випадково на території універ-
ситету вперше в Україні було від-
крито пам’ятник Учительці.

Інтелігент по природі, Федір Ар-
ват піклувався про високу культу-
ру своїх вихованців, про їх осві-
ченість і широкий світогляд, 
ерудицію, моральну чистоту, бо 


