
К ожне місто, велике чи мале, має свою історію, свою 
загадку, свій неофіційний літопис, який не пишеть-
ся пером і чорнилом, а складається із вражень, по-

чуттів, думок, прагнень і здобутків його мешканців. Історія Полта-
ви — це праця не одного ретельного пера, наше місто — не просто 
пам’ятка культури, це симфонія, у якій звучать і пісня Чураївни, і 
слово Котляревського, й козацька слава, й новітні, вільні й моло-
ді голоси. Полтава — це серце України, її духовний стрижень. Саме 
тому полтавці підтримали європейський вибір співвітчизників, ро-
зуміючи, що можуть гідно представити Україну Європі та світові.

Полтавщина — духовно й економічно потужний край, адже 
тут уміють турбуватися про збереження традицій, піклуються про 
достойне виховання молодого покоління. Досвід народної педа-
гогіки, найцінніші світові здобутки в царині навчання й виховання 
упродовж багатьох років аналізувалися і творчо застосовувалися 
в полтавських школах і вишах.

Нині «матір»-Полтава може пишатися славетним ювіляром: 
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Ко-
роленка — на порозі свого повноліття. Серед педагогічних ви-
шів України наш науково-освітній заклад посідає особливе міс-
це. Створений 100 років тому, він став справжньою кузнею кадрів, 
які працювали, працюють і працюватимуть не лише на Полтавщи-
ні й не тільки в Україні, примножуючи славу своєї альма-матер. 
Десятки тисяч із них — учителі, науковці, митці, громадські й по-
літичні діячі — відзначені численними державними нагородами й 
пошановані суспільним визнанням люди. З університетом безпо-
середньо пов’язані імена славетних педагогів Антона Макаренка, 
Василя Сухомлинського та Григорія Ващенка, досвід яких вивча-
ють Україна та світ. Їхні традиції продовжили та розвинули твор-
ці провідної в країні Полтавської школи педагогічної майстерності.

За збігле 100-ліття полтавський виш подолав довгий шлях від 
учительського інституту, інституту народної освіти, інституту со-
ціального виховання до державного педагогічного інституту імені 
В. Г. Короленка. А згодом «доріс» до високого статусу національ-
ного університету. Цей факт є визнанням його багаторічних здо-
бутків і ставить перед ним нове відповідальне завдання: підготов-
ку кваліфікованих фахівців, конкурентних на ринку праці, інтегро-
ваних у міжнародне наукове життя. Переконаний, що нещодав-
но започатковані реформи в науково-освітній галузі тільки при-
швидшать і поглиблять ці важливі процеси.

Найбільше багатство університету — це люди, які вчаться і 
працюють у ньому за покликанням. «Короленківський» виш по-
стійно дбає про своє кадрове підсилення, нарощуючи потенціал  
насамперед завдяки здібним студентам, які після отримання 

 дипломів навчаються в аспірантурі як у стінах рідного вишу, так 
і в інших закладах України. У Полтавському педуніверситеті ак-
тивно працюють власні наукові школи з педагогіки, мовознав-
ства, літературознавства, історії, філософії, педагогічної майстер-
ності, культурології. Учні полтавських науковців успішно захища-
ють кандидатські та докторські дисертації, видають монографії та 
йдуть далі, до нових вершин. Активно діють на факультетах сту-
дентські наукові товариства.

Продемонструвати власні наукові здобутки викладачі універ-
ситету мають змогу в багатьох ліцензованих фахових виданнях: 
«Педагогічні науки», «Витоки педагогічної майстерності», «Філо-
софські обрії», «Філологічні науки», «Історична пам’ять», «Естети-
ка і етика педагогічної дії», «Психологія і особистість» і в альманасі 
«Рідний край», що також цьогоріч відзначає ювілей — 15 літ із часу 
відродження. У виші регулярно відбуваються численні науково-
практичні конференції — регіональні, всеукраїнські та міжнарод-
ні. Університет підтримує й розвиває науково-творчі зв’язки із за-
кордонними закладами освіти. Географія співпраці постійно роз-
ширюється. Нині це Білорусь, Велика Британія, Іспанія, Казахстан, 
Канада, Німеччина, Польща, Росія, США, Туреччина.

Крім навчальної та наукової діяльності, Полтавський націо-
нальний педагогічний університет імені В. Г. Короленка живе на-
сиченим творчим життям, дбаючи про формування всебічно роз-
винутої, гармонійної особистості. Цьому сприяють різноманітні 
вокальні, хореографічні, музичні, театральні та спортивні колек-
тиви. Вони стали, як сказали б маркетологи, «іміджевими проек-
тами» вишу. Концертні виступи народного хору «Калина», народ-
ного ансамблю танцю «Весна» і спортивні перемоги «короленків-
ців» на чемпіонатах України, Європи та світу працюють на репу-
тацію університету не менше, ніж блискучі доповіді науковців під 
час конференцій.

З нагоди 100-літнього ювілею Полтавського педагогічного 
університету щиро бажаю рідному й дорогому колективові насна-
ги, натхнення, творчого неспокою, високих мрій і міцних крил, на-
укових відкриттів і — що найважливіше! — здоров’я та сил на шля-
ху до педагогічного Олімпу. Нехай наші славні досягнення при-
множаться новими здобутками, які ми з гордістю згадуватимемо 
з нагоди наступної святкової річниці.

З пошаною,
ректор Полтавського національного

педагогічного університету
імені В. Г. Короленка

М. і. СТеПАНеНКО

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ,  КОЛЕГИ ТА ЧИТАЧІ!
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