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ДО  60-РІЧ Ч Я  О Л ЕК С ІЯ  АНД РІЙ О В И Ч А  БА К А Л ЬЦ Я

16 квітня 2019 р. Бакалець Олексій Андрійович відзначив своє 60-річчя.
Бакалець Олексій Андрійович народився 16 квітня 1959 р. на Хмельниччині у 

багатодітній родині сільських інтелігентів. 1976 р. закінчив на відмінно Терешковецьку середню 
школу. Крім генетичного відчуття землі і розуміння хліборобської справи малий Олексій мав 
зацікавлення до історії, краєзнавства, географії і літератури, нумізматики і спорту. Захоплення 
музикою і фото теж залишилося справою на все життя.

1976 р. Олексій вступає на історичний факультет Вінницького державного педагогічного 
інституту ім. М. Островського, який закінчив 1980 р. і пішов працювати вчителем історії 
Войнашилівської середньої школи на Вінниччині. За сумлінну працю на ниві освіти та виховання 
молоді 1984 р. нагороджений Почесною Грамотою Міністерства освіти УРСР. 1985 р. Олексій 
Бакалець стає викладачем суспільних дисциплін Барського педагогічного училища.

З грудня 1985 по червень 1987 р. проходив службу в рядах Збройних сил на посадах 
курсанта, командира відділення, заступника командира танкового взводу. 1987 р. Олексій 
Андрійович повернувся на викладацьку роботу до Барського педагогічного училища, з 1989 по 
2002 рр. працює заступником директора з гуманітарної освіти та виховної роботи, з 2002 до 
серпня 2008 р. -  заступником директора з науково-методичної роботи та міжрегіональних 
зв'язків. Також з 1999 р. по 2008 р. виконував обов’язки методиста та викладача суспільних 
дисциплін Барського НКП Глухівського державного педагогічного університету ім. О. 
Довженка.

За сумлінну працю на посаді викладача історії та заступника директора коледжу 
рішенням Барського виконкому районної Ради народних депутатів, президії райкому профспілки 
працівників агропромислового комплексу від 21 березня 1990 р. Бакалець О. А. занесений на 
районну Дошку пошани, 27 червня 1991 р. нагороджений знаком «Відмінник освіти УРСР», 2001 
р. рішенням атестаційної комісії одержав кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 
звання «викладач-методист» та нагороджений Почесною Грамотою МОН України.

2003 -  2007 рр. -  здобувач Інституту історії України НАН України. 2007 р. захистив 
кандидатську дисертацію на тему: «Монетні скарби як джерело вивчення грошового обігу 
Гетьманщини (1648-1764 рр.)». З 2004 р. активний учасник та організатор міжнародних, 
всеукраїнських, міжрегіональних, регіональних, обласних наукових, науково-практичних 
історико-краєзнавчих конференцій, присвячених діяльності М. С. Грушевського в Барі, на 
Поділлі, організатор створення куточка-музею Михайла Грушевського в Барському 
гуманітарно-педагогічному коледжі.

Від 2003 р. -  член Національної спілки краєзнавців України. 2007 р. нагороджений 
Почесною грамотою МОН України, 2008 р. -  Центру дослідження історії Поділля Інституту 
історії НАН України.

2008 р. перейшов на посаду доцента кафедри соціально-економічних дисциплін 
Глухівського національного педагогічного університету. 26 вересня 2012 р. рішенням 
Атестаційної колегії МОН України присвоєне вчене звання доцента кафедри історії. З 2014 р. 
доцент кафедри історії, правознавства та методики навчання Глухівського національного 
педагогічного університету, здобувач вченого ступеня доктора історичних наук відділу 
спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів Інституту історії 
НАН України.

Бакалець О. А. є автором понад 100 друкованих наукових праць з актуальних проблем 
археології, історії України, нумізматики, генеалогії, грушевськознавства та історичного 
краєзнавства, зокрема, автор навчальних посібників з Грифом МОН: «Грошовий обіг на 
території України (V! ст. до н. е. -  початок ХХІ ст.)» (2003), «Історико-нумізматичний довідник» 
(2003), «Історія України з найдавніших часів до початку ХХІ ст.» (2010), монографії «Скарби 
Поділля ХГУ -  середини ХVІІ ст.: Документи і матеріали» (2017), «Скарби Барської землі
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Поділля XrV-XVin ст.: історико-нумізматичне дослідження» (2017), співавтор історико- 
краєзнавчого нарису «Бар -  ключ до Східного Поділля» (2009). Є членом редакційної колегії 
двох наукометричних журналів «Історичні студії суспільного прогресу» (Глухів) та «Аннали 
юридичної історії» (Київ).

З 1 липня 2013 р. до 1 грудня 2014 р. виконував обов’язки наукового співробітника 
Барського районного історичного музею за сумісництвом, брав участь у його реконструкції, 
оформленні нових експозицій, провів близько 100 екскурсій для учнів, студентів, гостей міста та 
Барського району, підготував до друку путівник «Барський районний історичний музей» (2014, 
2016). 2011 -  2014 рр. -  депутат Барської районної ради, член історико-архітектурних комісій 
при Барському та Глухівському міських головах.

2017 р. Олексій Андрійович підготував сценарій першої серії із 9 фільмів «Хроніки по- 
Барськи» від найдавніших часів до сьогодення.

За двадцятиріччя своєї наукової діяльності О. А. Бакалець виступив із доповідями на 35 
Міжнародних та Всеукраїнських конференціях. Сьогодні дослідник працює над новими 
історико-краєзнавчими проблемами: «Історія євреїв Барського краю: від витоків до початку ХХІ 
ст.», «Роль римської монети в грошовому обігу східних слов’ян на території Поділля І -  V ст.», 
«Роль галицько-руських грошиків та подільських півгрошів у грошовому обігу Поділля XrV ст.».

За активну наукову, пошукову, творчу роботу у справі вивчення історії України, Поділля, 
м. Бара О.А. Бакалець у 2015 р. нагороджений Почесною грамотою Вінницької обласної ради та 
Вінницької обласної держадміністрації, а 28. 11. 2018 р. із подання Барського міського голови 
А. А. Цицюрського нагороджений медаллю «За збереження національних традицій» громадської 
організації «Всеукраїнське об'єднання громадян «Країна».

Свій ювілей Олексій Бакалець зустрів у розквіті творчих сил, маючи великі творчі плани 
і проекти. Друзі і колеги бажають ювілярові великого людського щастя, козацького здоров’я і 
творчого довголіття.

В сообщении подается краткая биография известного историка-нумизмата А.А. Бакальца 
по случаю его 60-летия. А.А. Бакалец является автором более 100 печатных научных работ и 
учебников по актуальным проблемам археологии, истории Украины, нумизматики, генеалогии и 
краеведения. За двадцать лет своей научной деятельности А.А. Бакалец выступил на 35 
международных и всеукраинских конференциях. Сегодня исследователь работает над новыми 
историческими и краеведческими проблемами.

A brief biography o f the famous historian-numismatist O.A. Bakalets on the occasion o f his 60th 
birthday are reported. O.A. Bakalets is the author o f more than 100 printed scientific works and textbooks 
on topical problems o f archeology, history o f Ukraine, numismatics, genealogy and local history. During 
the twenty years o f his scientific activity, O.A. Bakalets has presented at 35 International and All-Ukrainian 
Conferences. Today the researcher is working on new historical and local problems.
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