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П роголошення Україною незалежності в серп-
ні 1991 р. символізувало початок нової доби 
в історії Полтавського державного педаго-

гічного інституту імені В. Г. Короленка: відтепер актуаль-
ними поставали принципово нові завдання розбудови 
власне національної концепції вищої педагогічної освіти, 
перегляду структурно-змістових складників навчально-
виховного процесу, оновлення стратегічних і тактичних 
підходів до основних напрямів навчальної, наукової та 
виховної діяльності. Відповідальність керівництва пед-
інститутом у складний час соціально-економічної кри-
зи й політичної нестабільності, безумовно, лягла на  плечі 
його ректора — доц. В. О. Пащенка, згодом — д-ра істо-
ричних наук, проф., дійсн ого члена АПН України.

На початку 90-х рр. найважливішими питаннями на-
лежної організації навчального процесу опікувався пер-
ший проректор доц. М. І. Степаненко, з 1995 до 2009 р. — 
доц. П. В. Киридон, а з 2010 й донині — проф. Р. А. Сітар-
чук. Обов’язки проректора з наукової роботи послідов-
но виконували професори В. Є. Лобурець та А. М. Бой-
ко, доц. Є. І. Тягло, професори В. І. Лагно та Н. І. Шиян, 
з 2013 р. — проф. Л. М. Кравченко. Помітно активізува-
лася науково-дослідна та інноваційна діяльність, робота 
молодих учених, студентська наука, було запроваджено 
рейтингове оцінювання наукових здобутків кафедр зага-
лом і кожного викладача зокрема, особливої уваги нада-
но розвитку міжнародних відносин університету з відо-
мими у світі навчальними закладами й освітніми органі-
заціями.

З 2009 р. в університеті запроваджена посада про-
ректора з науково-педагогічної роботи, якому доручено 
організацію методичної та інспекторської діяльності на-
вчального закладу, реалізацію засад Болонської декла-

рації в навчальному процесі, коректування та плануван-
ня робочого часу й навчально-методичного навантажен-
ня, підготовку до ліцензування й акредитації. Організаці-
єю виховної роботи займалися доц. Є. І. Тягло, Н. В. Су-
лаєва, Н. О. Павленко. Обов’язки проректора із соціаль-
ної (господарської) роботи виконували А. Т. Харитонов, 
доц. В. П. Титаренко, С. М. Гермашевський, нині господар-
ськими питаннями опікується В. М. Хан.

Сьогодні у Полтавському педагогічному універси-
теті ім. В. Г. Короленка діють сім факультетів: істо-
ричний, у межах якого працює пять кафедр, філології 
і журналістики (сім кафедр), природничий (чотири ка-
федри), фізико-математичний (пять кафедр), психолого-
педагогічний (девять кафедр), технологій та дизайну (три 
кафедри), фізичного виховання (три кафедри).

Організаційна структура університету за період 1990–
2014 рр. поетапно зазнавала посутніх змін:

— у 1996 р. об’єднано в єдиний філологічний факуль-
тет факультети іноземної та української філології; реор-
ганізовано провідні кафедри з метою зменшення їхньої 
загальної кількості; відкрито факультет фізичного ви-
ховання та філію (згодом факультет) у Сімферополі, яка 
працювала до 2009 р.;

— у 1997 р. утворені редакційно-видавничий відділ та 
інформаційно-видавничий центр;

— у 1999 р. педагогічний інститут став університетом;
— у 2005 р. свою сучасну назву отримав факультет 

технологій та дизайну;
— у 2007 р. філологічний факультет реорганізовано 

у факультет філології та журналістики.
Усі ці зміни зумовлені розвитком вітчизняного законо-

давства про вищу освіту, потребами входження України до 
європейського освітнього простору та органічного впле-

тення національних освітніх тра-
дицій у світовий контекст.

На глибоке переконання нау-
ко во-педагогічних працівників уні-
верситету, педагогічний виш по-
кликаний бути в авангарді роз-
робки науково-методичних за-
сад підготовки сучасних фахівців. 
Науково-методичні дослідження  
ко роленківців становлять органіч-
ну основу освітнього процесу, еле-
мент його еволюційного розвитку, 
рушійну силу підвищення рівня 
професійної підготовки фахівців. 
Результати цих досліджень, пред-
ставлені в численних публікаціях, є 
відомими й загальновизнаними не 
тільки на теренах України, а й дале-
ко за її межами, мають практичне 
втілення у багатьох вітчизняних і за -
рубіжних вишах.

В  СВОЇЙ ХАТІ  СВОЯ Й ПРАВДА…

Ювілейна акція «естафета поколінь»  
до 100-ліття університету 
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Упродовж усього складного, а часом і драматично-
го столітнього шляху вищого навчального закладу актив-
ною залишалася методична діяльність його колективу, яка 
змінювала свої форми, пріоритетні напрями, коло дослі-
джуваних проблем, організаційну структуру. Тривалий 
час (відповідно до особливостей відповідного історично-
го періоду) осередками цієї роботи були кафедри, які зо-
середжували увагу здебільшого на проблемах методично-
го супроводу викладання окремих навчальних курсів і їхніх 
блоків. Однак завдяки запровадженому ректором профе-
сором Іваном Андрійовичем Зязюном та зреалізованому 
професорсько-викладацьким колективом революційно-
му, але водночас ретельно науково й методично обґрунто-
ваному підходу до підготовки вчителя виш уже у 80-х рр. 
ХХ ст. став справжньою науково-методичною «меккою».

Науковці відшукали й досліджували перші паростки 
інноваційних підходів у практичній педагогічній діяль-
ності, що починали з’являтися на теренах колишнього 
СРСР, налагоджували наукову й методичну співпрацю 
з новаторами освітянської галузі, здійснювали експе-
риментальне впровадження окремих педагогічних тех-
нологій в університеті. Такий підхід, безпреречно, мав 
величезний вплив на професорсько-викладацький ко-
лектив, відкрив для нього нові обрії наукових і науково-
методичних досліджень, зумовив глибоке переосмис-
лення теоретико-методичних і практичних аспектів 
науково-навчальної діяльності.

Реформаторські процеси у вищій освіті, якими позна-
чені 90-ті рр. ХХ ст. вимагали посутніх змін у структурі та 
змісті науково-методичної роботи. Перехід до ступеневої 
освіти, прийняття національної концепції підготовки педа-
гогічних кадрів, та низки нормативних актів, що надавали 
вишам певної автономії в розв’язанні освітніх проблем, по-
требували перегляду організаційних засад методичної ро-
боти в напрямі централізації та координації діяльності всіх 
її суб’єктів. Тому в Полтавському державному педінститу-
ті імені В. Г. Короленка було започатковано діяльність за-
гального дорадчого органу — методичної комісії, очільни-
ком якої стала доц. Л. Л. Безобразова. Методичний актив 
університету розробив науково-методичні засади реаліза-
ції принципу ступеневості в підготовці фахівців.

Наступний період в історії розвитку науково-мето-
дичної діяльності університету зумовлений стратегічни-
ми рішеннями щодо приєднання України до Болонсько-
го процесу з метою подальшого входження до Європей-
ського простору вищої освіти. У першому 10-літті ХХІ ст. 
державні органи країни, Міністерство освіти і науки за-
початковують перебудовчі процеси, пов’язані з упрова-
дженням кредитно-модульної системи організації на-
вчального процесу. Перед методичною комісією на чолі 
з проф. О. М. Ніколенко постали абсолютно нові, складні 
науково-методичні проблеми: визначення концептуаль-
них засад упровадження кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу в університеті та роз-
робка локальних нормативних документів і методичних 
рекомендацій; здійснення методичного супроводу цього 
процесу; консультування професорсько-викладацького 
складу; координація створення навчально-методичного 
забезпечення в контексті КМСОНП.

2009 р. позначений активізацією розв’язання Україною 
як учасницею Болонського процесу низки першорядних 

завдань, що передбачали поступовий перехід до стандар-
тів, рекомендацій та основних інструментів Європейсько-
го простору вищої освіти. Цього ж року методичний актив 
університету очолила доц. Н. М. Савельєва.

Упровадження в освітню діяльність вітчизняних вишів 
європейської кредитно-трансферної системи та її ключо-
вих документів зумовило необхідність розв’язання мето-
дичним активом низки проблем. Успішність універси тету 
на шляху модернізації освітньої діяльності значною мі-
рою залежала від з’ясування питань структурної перебу-
дови науково-методичної діяльності, залучення якнай-
ширшого кола науково-педагогічних працівників і спів-
робітників, підвищення рівня професійної престиж ності 
цієї роботи, а, отже, і мотивації до неї. Актив університету 
наполегливо шукав шляхів розв’язання методичних про-
блем у царині наукових досліджень, в історичному й су-
часному досвіді впровадження освітньої діяльності в за-
рубіжних і вітчизняних вишах, дискутуючи, часом при-
ймаючи складні й непопулярні ухвали, щиро визнаючи 
власні помилки. Так була сформована сучасна концеп-
ція науково-методичної роботи в університеті, визначе-
ні її пріоритети та стратегічні завдання.

За підтримки ректора проф. М. І. Степаненка рішен-
ням ученої ради з 2010 р. організацію й координацію 
науково-методичної роботи здійснював новий дорадчий 
орган — методична рада університету, до складу якої уві-
йшли справжні професіонали, молоді й досвідчені, захо-
плені методичною роботою викладачі, проректори уні-
верситету професори Б. В. Год, Р. А. Сітарчук, декани, їхні 
заступники, керівники і співробітники навчального від-
ділу, інформаційно-обчислювального центру, бібліоте-
ки, видавничого відділу, представники студентського са-
моврядування. Сьогодні методична рада координує ро-
боту семи методичних рад факультетів і 18 методичних 

Вітання від ректора Харківського національного  
педагогічного університету імені г. С. Сковороди  

академіка івана Прокопенка
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комісій, а методичний актив університету об’єднує по-
над 90 викладачів і співробітників. Спільними зусиллями 
та за підтримки ректорату, ученої ради, усього колективу 
вдалося знайти шляхи розв’язання цілої низки актуальних 
науково-методичних проблем.

У Полтавському національному педагогічному уні-
верситеті імені В. Г. Короленка напередодні його століт-
нього ювілею:

— сформовано сучасну, адаптовану до вимог ЄКТС ло-
кальну нормативну базу організації освітньої діяльності;

— розроблено науково-методичне забезпечення 
й організовано методичний супровід запровадження Єв-
ропейської кредитно-трансферної системи та інструмен-
ту її реалізації — кредитно-модульної організації навчаль-
ного процесу;

— через функціонування університетського Семінару 
з ЄКТС, організацію широкого консультування виклада-
чів і співробітників створено модель науково-методичної 
підтримки запровадження ключових документів Євро-
пейської кредитно-трансферної системи, зокрема сфор-
мовано інформаційні пакети всіх ліцензованих напря-
мів і спеціальностей. Виш одним із перших в Україні по-
чав видавати документи про освіту європейського зраз-
ка; у цьому ж контексті унормовано реалізацію академіч-
ної мобільності студентів;

— обґрунтовано й апробовано систему моніторингу 
якості освітніх послуг;

— визначено концептуальні засади та розробле-
но методичне забезпечення єдиної системи кредитно-
модульної атестації студентів;

— сформовано науково-методичну базу реалізації 
варіативного складника підготовки фахівців;

— послідовно досліджують науково-методичні про-
блеми впровадження кредитно-модульної системи в орга-
нізацію навчання на заочному відділенні, за результатами 
якого здійснюється методичний супровід цього процесу;

— розпочато розробку навчально-методичного забез-
печення для дистанційного навчання;

— усі навчальні дисципліни та практики забезпечено 
інформаційними й навчально-методичними матеріала-
ми електронному форматі, матеріали також розміщено 
на сайті університету;

— на офіційному сайті університету функціонує влас-
на сторінка методичної ради, що містить значне за обся-
гом наповнення матеріалами нормативного й рекомен-
даційного характеру, найактуальніші методичні матеріа-
ли, форум з обговорення науково-методичних проектів.

Зміцнився авторитет Полтавського національного пе-
дагогічного університету імені В. Г. Короленка в науково-
методичній царині, активізувалася співпраця між універ-
ситетом та іншими вишами України, частішають нефор-
мальні методичні контакти, обмін досвідом, поглядами 
на певні проблеми з колегами-викладачами інших вищих 
навчальних закладів.

Найактуальніші методичні проекти, на реалізації 
яких наразі зосереджена увага методичного активу уні-
верситету, спрямовані в майбутнє вищої освіти, яка сьо-
годні переживає епоху революційної зміни парадигми 
підготовки фахівця найвищої кваліфікації, конкурент-
носпроможність якого визначає не обсяг професійних 
знань, а висока мотивація до успішної професійної ді-
яльності в умовах інформаційного суспільства, доскона-
лість гностичних умінь, здатність відповідати найсучас-
нішим запитам ринку праці.

Викладання дисциплін навчального плану здійснюють 
на основі навчальних програм, розроблених викладачами 
ПНПУ й затверджених на засіданнях кафедр, а також рек-
тором університету, відділом змісту вищої освіти Інститу-
ту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України та 
Департаментом вищої освіти МОН України.

Фізико-математичний факультет методично забезпе-
чує підготовку фахівців за напрямами підготовки і спе-
ціальностями: «Математика», «Фізика», «Інформатика». 
Ураховуючи необхідність якісної підготовки педагогічних 
працівників до роботи в загальноосвітніх, професійно-
технічних і позашкільних навчальних закладах, забезпе-

чення їх готовності до ви-
кладання не менше ніж 
двох шкільних предме-
тів, навчання майбутніх 
пе дагогів здійснюють за 
поєднаними напрямами 
(спеціальностями) і спе-
ціалізаціями. Так, здобу-
ваючи академічну і про-
фесійну освіту за спе-
ціальністю «Математи-
ка», випуск ник отримує, 
крім кваліфікації «мате-
матик, учитель математи-
ки», додаткову професій-
ну кваліфікацію «вчитель 
інфор матики або вчитель 
економіки».

Науково-методична 
рада фізико-математич-
но го факультету повсяк-
час спрямовує колектив 
на належне методичне за-

«Капсула часу» –  
звернення до викладачів та студентів університету 2014 р.
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безпечення дисциплін, постійне вдосконалення й допо-
внення новими методичними напрацюваннями. Виклада-
чі факультету видали посібники з грифом МОН України: 
О. А. Москаленко «Практикум з методики навчання ма-
тематики. Математика. Алгебра. Початки аналізу» (2004); 
О. А. Москаленко «Практикум з методики навчання мате-
матики. Геометрія» (2004); І. Н. Скриль, С. І. Скриль «Осно-
ви архітектурної світлології (розрахунок і проектування 
природного, штучного й суміщеного освітлення та інсо-
ляції)» (2006); В. Р. Ільченко, С. Г. Куликовський, О. Г. Іль-
ченко «Фізика» (2008); «Математика. Тести. 5–12 класи» 
(2009); А. М. Бойко «Інтегрований курс теорії та історії пе-
дагогіки: індивідуальні тьюторські завдання для самостій-
ної роботи студентів ІІ–V курсів: 500 авдань і запитань, по-
над 300 тестів (Інтегрований курс теорії та історії педаго-
гіки)» (2010); Т. М. Дзюба, О. Г. Коваленко «Психологія до-
рослості з основами геронтопсихології» (2013); А. М. Бой-
ко «Упровадження педагогічних інновацій: критеріальні 
ознаки, відбір і поетапний процес» (2013) та ін.

Викладачі факультету фізичного виховання створи-
ли значну науково-методичну базу, яка сприяє зростанню 
досвідчених і молодих науковців і студентів й удоскона-
ленню навчально-виховного процесу. Зусиллями викла-
дачів факультету обладнано навчально-методичний кабі-
нет; професори й доценти постійно працюють над онов-
ленням навчально-методичних комплексів дисциплін, 
розробляють методичні рекомендації, посібники, працю-
ють над створенням мультимедійного забезпечення ви-
кладання дисциплін. Так, у 2010–2013 рр. викладачі фа-
культету видали навчальні посібники, які отримали гриф 
МОН України: П. В. Хоменко, Є. А. Пінчук, О. К. Корносен-
ко «Загальна біомеханіка з основами фізіології м’язової 
діяльності»; О. К. Корносенко, В. В. Бондаренко, П. В. Хо-
менко «Теорія і методика викладання рухливих ігор і за-
бав»; С. В. Синиця, Л. Є. Шестерова «Оздоровча аеробі-
ка. Спортивно-педагогічне вдосконалення» та моногра-
фію П. В. Хоменко «Природничонаукова підготовка фа-
хівця фізичної культури».

Навчально-методичну роботу на психолого-педаго гіч-
ному факультеті в 90-х роках ХХ ст. здійснювало методичне 
об’єднання, пізніше — методична комісія, а з 2007 р. — ме-
тодична рада факультету. Загальне керівництво й контр-
оль організації методичної роботи факультету проводи-
ли Н. В. Косенко (1992–1995), Т. Я. Руденко (1995–1997), 
Л. О. Хомич (1997–1998), Н. М. Савельєва (1998–2000), 

М. П. Волочай (2000–2001), Н. О. Чайкіна (2001–2004), 
О. А. Острянська (2004–2006), І. М. Мужикова (2007–
2009), Н. О. Сайко (2009–2010), Т. М. Дзюба (2010–2012). 
Робота керівників та членів методичної ради факультету 
була спрямована на модернізацію навчально-виховного 
процесу відповідно до європейських вимог, проведення 
моніторингових досліджень підвищення якості ступене-
вої професійної підготовки фахівців, ефективну організа-
цію наукової та навчально-методичної діяльності викла-
дачів, навчання студентів з урахуванням їхніх індивідуаль-
них особливостей та специфіки кожної спеціальності, що 
загалом дозволяло забезпечити високу якість вищої педа-
гогічної освіти. Особливу увагу нині приділено здійс ненню 
інформаційно-консультативної допомоги та підвищенню 
рівня методичної майстерності молодих викладачів фа-
культету. Триває наполеглива робота зі зміцнення бази 
для дистанційної освіти студентів, укладання електрон-
них підручників, упровадження необхідного навчально-
методичного забезпечення кредитно-модульної системи 
організації навчання, комплектування пакетів навчально-
методичного забезпечення з дисциплін навчального плану 
на електронних носіях тощо. Щороку викладачі факульте-
ту видають 50–80 навчально-методичних посібників.

Науково-методична робота на природничому факуль-
теті також спрямована на вдосконалення методичного за-
безпечення навчальних курсів, практик з напрямів підго-
товки «Біологія», «Хімія», «Управління проектами». Зокре-
ма, кафедра педагогічної майстерності та менеджмен-
ту у 2004–2014 рр. видала низку посібників із грифом 
МОН: М. В. Гриньова «Саморегуляція»; «Педагогічні тех-
нології: теорія та практика» за редакцією М. В. Гриньової; 
І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін. «Педа-
гогічна майстерність»; П. В. Ворона «Місцеве самовряду-
вання України в контексті розвитку представницької вла-
ди». Упродовж тривалого часу при кафедрі плідно працю-
вали п’ять науково-педагогічних комплексів: «Кафедра пе-
дагогічної майстерності та менеджменту — Полтавський 
літературно-меморіальний музей В. Г. Короленка», «Кафе-
дра педагогічної майстерності та менеджменту — Полтав-
ська мала академія мистецтв імені Р. Кириченко», «Кафе-
дра педагогічної майстерності та менеджменту — Управ-
ління Державної пенітенціарної служби України в Полтав-
ській області», «Кафедра педагогічної майстерності та ме-
неджменту — Музей-заповідник А. С. Макаренка (с. Кова-
лівка Полтавського району)», «Кафедра педагогічної май-

Закладання «Капсули часу»  
в саду Музею-садиби В. г. Короленка

Дуб, висаджений  
на честь 100-ліття університету

1-Istoriya.indd   63 27.01.2015   12:35:14



ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА

64

стерності та менеджменту — Асоціація директорів шкіл, лі-
цеїв, гімназій Полтавської області».

Кафедра хімії та методики викладання хімії забезпе-
чує навчальний процес із понад 40 навчальних дисциплін 
і здійснює методичне керівництво чотирма видами практик 
(пропедевтична, педагогічна з фахових методик, виробнича 
педагогічна, хіміко-технологічна). Науковці протягом бага-
тьох років працюють над темою «Шляхи підвищення ефек-
тивності навчально-виховного процесу з хімії у вищій та 
загальноосвітній школі». Вони підготували й видалт понад 
200 навчальних і навчально-методичних посібників із хімії 
для школярів і студентів. Під науковим керівництвом про-
фесора Н. І. Шиян працювала спеціальна дослідницька гру-
па вчителів хімії Полтавської області «Методичний супро-
від профільного навчання хімії в сучасній школі» і творча 
група вчителів хімії м. Полтави «Результативність електив-
ного профільного навчання хімії в загальноосвітній школі».

На кафедрі ботаніки та методики навчання біології 
тривалий час функціонує наукова творча лабораторія, 
яка координує роботу вчителів міста й області з органі-
зації і проведення науково-дослідницьких робіт учнів, 
проводяться відкриті наукові семінари в Полтавському 
ОІППО для вчителів міста й області. Кафедра біології та 
основ здоров’я людини забезпечує навчальний процес 
із 25 навчальних дисциплін. Викладачі кафедри роз-
робили і впроваджують у навчальний процес зошити 
з друкованою основою з зоології безхребетних, гісто-
логії з основами ембріології, вікової фізіології і шкіль-
ної гігієни, вікової фізіології і валеології, фізіології лю-
дини і тварин, видали посібник тестових завдань із зоо-
логії безхребетних для студентів.

Кафедра екології та охорони довкілля систематично 
надає наукові та методичні консультації вчителям міс-
та, області та школярам щодо підготовки наукових ро-
біт у межах МАНу, розробки і впровадження екологіч-
них проектів, виконання природоохоронних та екологіч-
них конкурсних робіт.

Навчальний процес і науково-методичну роботу на фа-
культеті технологій та дизайну здійснюють відповідно до 
навчальних планів підготовки фахівців напрямів підготов-
ки (спеціальностей) «Технологічна освіта», «Професійна 
освіта». Студенти здобувають спеціальності з технологіч-
ної освіти (автосправи) із присвоєнням кваліфікації вчите-
ля технологій, профільного навчання (автосправи) і крес-
лення; технологічної освіти (технічної та комп’ютерної 
графіки) із присвоєнням кваліфікації вчителя техноло-
гій, профільного навчання (технічної та комп’ютерної гра-
фіки) і креслення; професійної освіти (деревообробки) із 
присвоєнням кваліфікації інженера-педагога в галузі де-
ревообробки; професійної освіти (технології виробів лег-
кої промисловості) із присвоєнням кваліфікації інженера-
педагога в галузі легкої промисловості.

Викладачі кафедр теорії та методики технологічної 
освіти, виробничо-інформаційних технологій та БЖД, 
основ виробництва та дизайну у 2008–2014 рр. підготу-
вали й видали навчальні й робочі програми навчальних 
дисциплін, опорні конспекти лекцій із питаннями для са-
моконтролю, інструктивно-методичні матеріали до 
практичних, семінарських, лабораторних занять, само-
стійної роботи студентів, пакети індивідуальних на-
вчальних і науково-дослідницьких завдань, інструк-

Студентський флеш-моб «ПнПУ–100».  
10 жовтня 2014 р.

Випускниця фізико-математичного факультету 1957 р.  
О. О. Явтушенко

Виставка видавничої продукції науковців університету
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тивно-методичні матеріали до їхнього виконання та 
критерії оцінювання, змістовне та інструктивно-мето-
дичне забезпечення всіх форм і видів поточного, про-
міжного контролю знань студентів (тестові завдання, 
модульні контрольні роботи тощо), пакети екзаменацій-
них білетів, комплексних контрольних робіт (для норма-
тивних навчальних дисциплін), ректорських контроль-
них робіт (для нормативних і вибіркових навчальних 
дисциплін), тематику курсових, бакалаврських, диплом-
них, магістерських кваліфікаційних робіт.

Незаперечні досягнення в царині методичної діяль-
ності мають відомі вчені університету. Наприклад, завід-
увач кафедри журналістики Н. Ф. Баландіна, д-р філол. 
наук, проф., член експертної ради з філологічних наук та 
соціальних комунікацій МОН України, член спеціалізова-
ної вченої ради Інституту мовознавства імені О. О. Потебні 
НАН України, має понад 160 наукових і методичних праць, 
зокрема серію підручників із російської мови для ЗНЗ 
з українською мовою навчання для 5–11 класів (2005–
2011), дві навчальні програми з російської мови (2004, 
2012), сім навчальних посібників. І під-
ручники, і програми укладені з урахуван-
ням сучасних комунікативних технологій 
навчання мови й компетентнісного підхо-
ду, цікаві для учнів і ціновані українськими 
вчителями-русистами. Разом із відділом 
західних і південнослов’янських мов Інсти-
туту мовознавства імені О. О. Потебні НАН 
України дослідниця працювала над онов-
ленням чесько-українського переклад-
ного словника. Надія Францівна навчала 
студентів-україністів у Карловому універ-
ситеті в Празі (2007–2008) і в університеті 
Палацького в Оломовці (Чехія, 2013), була 
членом журі всеукраїнських учнівських 
олімпіад з російської мови, головою робо-
чої групи з підготовки навчальних програм 
із російської мови для шкіл з українською 
мовою навчання, брала участь в експертній 
комісії МОН України з системи оцінювання 
знань учнів із мов національних меншин.

Завідувач кафедри української літератури доц. 
В. А. Мелешко була членом журі Всеукраїнського кон-
курсу навчальних програм для профільної 12-річної 
школи (Київ, 2007), брала участь у роботі комісії МОН 
України зі Всеукраїнського конкурсу рукописів підручни-
ків для учнів 9 класу (2008) та 10 класу (2009) загально-
освітніх навчальних закладів.

Завідувач кафедри загального і слов’янського мово-
знавства та іноземних мов доц. Н. Г. Вишня — член науко-
вої групи «Grupo de Іnvestigacion ucm 930235 Fraseologia 
y Paremioligia Universidad Complutense de Madrid», учас-
ник міжнародної програми «Європейський пареміологіч-
ний мінімум. Іспанський пареміологічний мінімум».

Для подальшого забезпечення ефективності на-
вчального процесу пріоритетними завданнями ка-
федр університету в розробці навчально-методичного 
забезпечення є:

— створення бази даних методичного забезпечення 
навчальних дисциплін: робочих програм, планів практич-
них занять, індивідуальних завдань тощо;

— систематичне поповнення навчально-методичного 
супроводу самостійної та індивідуальної навчально-
дослідницької роботи, практичної підготовки студен-
тів, удосконалення форм і методів контролю знань сту-
дентів, упровадження в навчальний процес сучасних 
інтернет-технологій;

— використання інноваційних підходів до забезпечен-
ня науково-методичного супроводу підготовки студента-
ми випускних кваліфікаційних робіт.

Вдосконалення процесу професійної підготовки 
майбутніх фахівців потребує оптимального поєднання 
науково-методичної та наукової роботи кафедр універ-
ситету, зокрема плекання високваліфікованих наукових 
кадрів, докторів і кандидатів наук через організацію ді-
яльності аспірантури й докторантури.

Заснування в університеті у 1992 р. аспірантури зі 
спеціальності 07.00.01 — «Історія України» стало важ-
ливою інтелектуальною інвестицією в наукове та ви-
кладацьке майбутнє всього університету. Керівництво 
науково-дослідницькою роботою молодих учених здій-

снювали д-р іст. наук, проф. В. Є. Лобурець, д-р іст. наук, 
проф. О. О. Нестуля (нині — ректор ДВНЗ Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі»). Успіш-
ним науковим керівником багатьох аспірантів став д-р 
іст. наук, проф., дійсний член АПН України В. О. Пащен-
ко. Сьогодні наставниками аспірантів кафедри є д-р іст. 
наук, проф., завідувач кафедри Р. А. Сітарчук, д-р іст. 
наук, проф. Ю. В. Волошин, д-р іст. наук, доц. П. В. Кири-
дон, канд. іст. наук, проф. Л. Л. Бабенко. Упродовж 1992–
2014 рр. 26 випускників аспірантури успішно захистили 
кандидатські дисертації, а колишні аспіранти Р. А. Сітар-
чук, Ю. В. Волошин, О. А. Гура, Т. О. Лахач, І. О. Сердюк 
та Л. І. Шаповал нині працюють на кафедрі викладачами.

Докторантура в Полтавському педагогічному заснова-
на в 1998 р. Із 1999 р. відкрита докторантура при кафедрі 
історії України. На початку ХХІ ст. університет здійснював 
підготовку докторантів з української мови, світової літе-
ратури і ще двох педагогічних спеціальностей. У першому 
наборі до аспірантури було четверо осіб, а сьогодні в уні-
верситеті навчаються 90 аспірантів, 57 — із відривом від 
виробництва.

церемонія спецпогашення поштового конверта,  
випущеного УДППЗ «Укрпошта» з нагоди 100-ліття вишу

1-Istoriya.indd   65 27.01.2015   12:35:37



ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА

66

У 2014 р. підготовка аспірантів відбувається за такими 
науковими спеціальностями: «Теплофізика та молекуляр-
на фізика», «Історія України», «Економічна теорія та істо-
рія економічної думки», «Соціальна філософія та філосо-
фія історії», «Російська література», «Українська мова», 
«Загальна педагогіка та історія педагогіки», «Теорія і ме-
тодика професійної освіти», «Теорія і методика вихован-
ня», «Теорія навчання», «Педагогічна та вікова психоло-
гія». З 2014 р. відкрито постійну аспірантуру зі спеціаль-
ностей «Ботаніка», «Теорія та методика навчання (техно-
логії)» та докторантуру зі спеціальності «Теорія і методи-
ка професійної освіти».

Наукове керівництво докторантами й аспіранта-
ми здійснюють 35 докторів і 10 кандидатів наук. Най-
більшу кількість дисертацій захищено під керівництвом 
А. М. Бойко, О. М. Ніколенко, В. О. Пащенка, М. В. Гри-
ньової, М. І. Степаненка, О. П. Руденка. У 2000–2014 рр. 
аспірантуру загалом закінчили 264 особи, доктора-
ми наук стали Ю. В. Волошин, О. А. Гнізділова, Б. В. Год, 
Л. М. Кравченко, Т. В. Кушнірова, П. В. Киридон, П. Г. Радь-
ко, Г. В. Лаврик, Л. А. Семеновська, Р. А. Сітарчук, В. В. Оніп-
ко, А. В. Ткаченко, І. В. Цебрій, Н. І. Шиян, В. П. Шпак, 
О. А. Федій.

На кафедрі філософії у 2004 р. відкрито аспірантуру 
зі спеціальності «Соціальна філософія та філософія істо-
рії» (керівник — проф. П. А. Кравченко), де є підготовлені 
й захищені сім дисертацій на здобуття наукового ступеня 
кандидата філософських наук.

На фізико-математичному факультеті функціонує ас-
пірантура зі спеціальностей «Теплофізика і молекуляр-
на фізика», «Економічна теорія та історія економічних 
учень», «Загальна педагогіка та історія педагогіки», «Пе-
дагогічна та вікова психологія». Керівниками аспірантів 
є доктори наук, професори А. М. Бойко, О. П. Руденко, 
Л. І. Яковенко, Л. А. Семеновська, О. С. Мельниченко й ін. 
Під науковим керівництвом А. М. Бойко захищено шість 
докторських і 30 кандидатських дисертацій; до наукової 
школи О. П. Руденка належать семеро кандидатів фізико-

математичних і педагогічних наук; Л. І. Яковенко вивела 
на наукову дорогу трьох кандидатів економічних наук.

Підґрунтям зростання якісного рівня викладаць-
кого колективу факультету філології та журналістики 
стала робота наукових шкіл, якими керують професо-
ри М. І. Степаненко, О. М. Ніколенко, Н. Ф. Баландіна, 
В. І. Мацапура. Під керівництвом професора М. І. Сте-
паненка підготовлено 10 кандидатів наук зі спеціаль-
ності «Українська мова».

На кафедрі світової літератури ефективно працює 
аспірантура зі спеціальності «Російська література», 
докторантура зі спеціальності «Література зарубіжних 
країн». Керують аспірантами й докторантами доктори 
філологічних наук, професори О. М. Ніколенко, В. І. Ма-
цапура: 19 кандидатських і одна докторська дисертація 
з історії літератури захищені під керівництвом О. М Ні-
коленко; під керівництвом В. І. Мацапури — 4 канди-
датські дисертації.

На кафедрі педагогічної майстерності та менеджмен-
ту природничого факультету захищено близько 30 кан-
дидатських і докторських дисертацій із педагогіки. Д-р 
пед. наук, проф. М. В. Гриньова підготувала 25 кандида-
тів і двох докторів наук. Три дисертаційних роботи захи-
щено під керівництвом проф. Н. М. Тарасевич (Кривонос), 
дві — під керівництвом доц. О. Г. Жданової-Неділько.

Діяльність аспірантури й докторантури в університеті 
тісно пов’язана з роботою наукових шкіл, які справедли-
во вважають потужним джерелом покращення кадрово-
го складу педагогічного колективу.

Історичний факультет університету пишається науко-
вими школами, знаними на всеукраїнському рівні. Пер-
шу — «Історія релігії, церкви і їх взаємовідносини з дер-
жавою в Україні» — започаткував академік В. О. Па щенко. 
21 лютого 1994 р. Володимир Олександрович захистив 
дисертацію «Політика Радянської держави щодо право-
славної церкви в Україні. 20–30 роки ХХ ст.». Цей почин 
продовжили учні В. О. Пащенка: Ю. В. Волошин (1997), 
С. О. Гладкий (1997), Р. А. Сітарчук (2001), Ю. В. Вільхо-
вий (2002), К. Б. Пивоварська (2004), Т. В. Нагорна (2007), 
О. П. Лахно (2008). У 2009 р. докторську дисертацію «Ад-
вентисти сьомого дня в українських землях у складі Росій-
ської імперії: історико-політичний аспект (друга половина 
ХІХ ст. — 1917 р.)» захистив Р. А. Сітарчук. Він же й продов-
жив опікуватися науковою школою. У 2011 р. під його ке-
рівництвом кандидатську дисертацію захистив О. А. Гура.

Наукова школа проф. Ю. В. Волошина комплексно 
вивчає соціальну історію Гетьманщини XVIII ст. Саме 
цьому напрямові досліджень вітчизняної історії при-
свячені дисертації І. О. Сердюка (2010), О. Є. Сакала 
(2011), В. А. Дмитренка (2011), О. Ю. Замури (2013), 
О. А. Бороденко (2014).

Наукова школа проф. кафедри історії України П. В. Ки-
ридона тривалий час здійснює підготовку фахівців, роз-
робляючи тематику, пов’язану з функціонуванням тота-
літарного суспільства в Україні. Кандидатські дисертації 
під керівництвом Петра Васильовича захистили Л. І. Ша-
повал (2006), М. В. Брегеда (2009), Т. О. Лахач (2010), 
О. В. Лук’яненко (2013), В. В. Нагорний (2013). У жовтні 
2013 р. Петро Васильович захистив докторську дисерта-
цію «Партійно-державна номенклатура Української РСР 
1945–1964 років: інституціоналізація та функціонування».

ректор університету професор М. і. Степаненко –  
кавалер ордена «За заслуги» ііі ст.
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Очільником наукової школи «Розвиток основних тен-
денцій ренесансного досвіду організації освіти і виховання 
у вітчизняній педагогічній теорії і практиці» є д-р пед. наук, 
проф. Б. В. Год. Пріоритетні напрями наукових досліджень 
школи: вплив основних педагогічних ідей епохи європей-
ського Відродження (кін. ХІV — поч. ХVІІ ст.) на вітчизня-
ну педагогічну теорію і практику, виявлення їхнього пла-
нетарного значення, визначення місця й ролі у формуванні 
сучасної цілісної і творчої особистості.

У науковій школі підготовлені кандидати наук: 
В. В. Бондаренко та Д. М. Кравченко.

На психолого-педагогічному факультеті на рубежі 
століть були засновані й ефективно функціонують сім 
потужних наукових шкіл і 17 науково-творчих лабора-
торій: наукова школа проф. Л. О. Хомич «Професійно-
педагогічна підготовка майбутнього вчителя»; наукова 
школа освітнього розвитку проф. М. П. Лещенко; нау-
кова школа проф. В. П. Шпак «Становлення і розвиток 
реабілітаційної педагогіки в Україні»; наукова школа 
проф. Н. Д. Карапузової «Формування і розвиток освіт-
нього середовища педагогічного вищого навчально-
го закладу»; наукова школа проф. В. Ф. Моргуна «Пси-
хологія багатовимірної особистості»; наукова школа 
проф. Л. М. Кравченко «Наукові основи інтеграції куль-
турологічного і педагогічного знання»; наукова школа 
проф. О. А. Федій «Професійна підготовка педагогів до 
естетизації освітнього процесу»; наукова лабораторія 
доц. О. О. Лобач «Теорія і методика духовно-емоційного 
виховання особистості засобами мистецтва»; науко-
ва лабораторія доц. Л. В. Волик «Анімаційна діяльність 
у соціокультурному сервісі та туризмі» та інші.

На фізико-математичному факультеті успішно функ-
ціонують відомі в університеті наукові школи.

У 1993 р. розпочала свою діяльність креативна й ре-
зультативна наукова школа д-ра пед. наук, проф., члена-
кореспондента НАПН України А. М. Бойко «Формуван-
ня в загальноосвітніх і вищих навчальних закладах Украї-
ни гуманної суб’єкт-суб’єктної взаємодії учнів і вчителів, 
студентів і викладачів», пріоритетною науковою пробле-
мою керівника та учнів якої є система суб’єкт-суб’єктних 
відносин на рівні співробітництва й співтворчості.

Наукова школа «Акустична спектроскопія конден-
сованих систем», яку створив у 1995 р. проф. О. П. Ру-
денко, досліджує фізику рідин як частини молекулярної 
фізики, вивчає фізичні властивості речовини у рідкому 
стані та їхню залежність від молекулярної будови рідин 
і проводить акустичні дослідження молекулярних проце-
сів у крові людини й біологічних рідинах. Учнями та по-
слідовниками О. П. Руденка є канд. фіз.-мат. наук, доц., 
декан факультету інформаційних та телекомунікацій-
них технологій і систем Полтавського національного тех-
нічного університету імені Юрія Кондратюка Ю. П. Бен-
дес (тема «Акустична спектроскопія ряду олігомерних 
гліколіз»); канд. фіз.-мат. наук, доц. Л. О. Матяш (Дже-
па) (тема «Механізм акустичної релаксації в водних роз-
чинах нітратів катіонів»); канд. фіз.-мат. наук А. М. Хло-
пов (тема «Реологічні та акустичні властивості фторзамі-
щених метоксибензолу»); канд. пед. наук Г. М. Кузьмен-
ко (тема «Формування пізнавальної мотивації студен-
тів вищих технічних навчальних закладів у процесі ви-
вчення фізики»). Проф. О. П. Руденко підготував шістьох 

канд. фіз.-мат. і одного — пед. наук, із них троє працю-
ють у ПНПУ.

У 1990–2014 рр. докторські дисертації захистили 
викладачі фізико-математичного факультету Л. Ф. Ба-
ранник, А. Ф. Баранник, О. П. Руденко, С. С. Ніколенко, 
Л. І. Яковенко, В. І. Лагно, В. В. Стрілець, С. П. Яланська, 
П. Г. Радько, Л. А. Семеновська.

На факультеті технологій і дизайну діють наукові ла-
бораторії досвідчених викладачів, докторів педагогіч-
них наук, професорів В. П. Титаренко й А. Ю. Цини, а та-
кож працює наукова школа д-ра пед. наук Є. В. Кули-
ка «Теоретико-методологічні передумови зміни моделей 
управління професійно-технічною освітою в Україні»

Напрями досліджень наукової школи: теоретико-
методологічні передумови зміни моделей управління 
професійно-технічною освітою в Україні, педагогічна до-
слідницька діяльність, ергономіка, дизайн, культура ви-
робництва, проблеми законодавчого забезпечення про-
фесійної підготовки молоді, концептуальні підходи до 
формування регіональної політики розвитку професій-
ної освіти в Україні, концептуальні зміни в змісті профе-
сійної і технологічної освіти, трансформаційні процеси 
в Україні. Під керівництвом Є. В. Кулика захищені дві кан-

Державні відзнаки  
найкращим співробітникам університету

Вітання від Полтавського міського голови  
О. Ф. Мамая
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дидатські дисертації (О. І. Дуб, О. В. Дубініна), готуються 
до захисту докторська (М. А. Вайнтрауб) та кандидатська 
ди сертація (У. І. Берегуляк).

На факультеті філології та журналістики з 2001 р. 
діє наукова школа д-ра філол. наук, проф., завідувача 
кафедри української мови М. І. Степаненка. Основни-
ми напрямами її діяльності стали: дослідження взаємо-
дії формально-граматичної і семантичної будови ре-
чення, лексико-семантичної природи його конститу-
тивних позицій, з’ясування симетричних і асимет ричних 
зв’язків між реченнєвими рівнями, установлення ін-
варіантних, варіантних, синонімічних, анто німічних, 
синтаксичних структур з об’єктним, атрибутивним, 
адвербіальним, суб’єктним, синкретичним  типом семан-
тико-синтаксичних відношень. У межах школи  працю-
ють С. О. Педченко, С. П. Галаур, І. Ю. Кірічек, О. М. Пет-
рик та ін.

Наукова школа, заснована 1996 р. д-ром філол. наук, 
проф., завідувачем кафедри світової літератури О. М. Ні-
коленко, провідними напрямами досліджень визначила іс-
торію літератури зарубіжних країн, російської літератури, 
компаративістику, методологію й методику навчання літе-
ратури у вищих і середніх навчальних закладах України. За 
період діяльності школи за-
хистили кандидатські робо-
ти 19 її учнів.

Керівник наукової шко-
ли «Саморегуляція як ос-
нова успішної педагогічної 
 діяльності» — д-р пед. наук, 
проф., завідувач кафедри 
педагогічної майстернос-
ті та менеджменту, декан 
природничого  факультету 
М. В. Гриньова.

Під керівництвом проф. 
М. В. Гриньової канди-
датські дисертації захис-
тили Л. І. Куторжевська, 
О. П. Значенко, С. В. Стри-
жак, О. Я. Рибалка, Н. І. Бі-
лик та ін., докторські — 
В. В. Оніпко, А. В. Ткаченко.

Д-р пед. наук, проф. 
Н. І. Шиян — керівник на-
укової школи «Теорія і ме-
тодика навчання у вищій 
і загальноосвітній школі». 
 Напрямами наукових дослі-
джень школи є диференці-
ація навчання, іннова ційні 
технології навчання, про-
фільне навчання в загально-
освітній школі, дидак тичні 
засади формування індиві-
дуальної освітньої траєкто-
рії учня (студента).

У науковій школі під-
готовлені кандидати наук: 
Ю. В. Момот, А. В. Нізовцев, 
О. О. Буйдіна, М. М. Тес ленко.

Динамічна й результативна робота наукових шкіл 
і науково-творчих лабораторій сприяла тому, що з січня 
2008 р. згідно з постановою ВАК України в Полтавському 
національному педагогічному університеті імені В. Г. Ко-
роленка розпочала роботу спеціалізована вчена рада 
К 44.053.01 із присудження наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук зі спеціальностей 13.00.01 — загальна 
педагогіка та історія педагогіки та 13.00.04 — теорія і ме-
тодика професійної освіти. Головою ради призначено ака-
деміка В. О. Пащенка, а після його смерті — д-ра пед. наук, 
проф., члена-кореспондента НАПН України А. М. Бойко. 
У 2008–2011 рр. у спеціалізованій ученій раді захищено 42 
дисертаційні роботи з проблем історії педагогіки й профе-
сійної підготовки фахівців різних спеціальностей.

Нині до складу ради належать 12 докторів педаго-
гічних наук, професорів університету (Л. М. Кравченко, 
Л. А. Семеновська, В. В. Оніпко, М. В. Гриньова, А. Ю. Цина, 
В. П. Титаренко, Н. І. Шиян, О. А. Гнізділова, О. А. Федій, 
Є. В. Кулик, І. В. Цебрій) та відомі фахівці з інших універси-
тетів України. У 2014 р. у спеціалізованій ученій раді від-
булися захисти чотирьох кандидатських дисертацій.

Вагомими аспектом наукової роботи викладачів 
  університету є реалізація держ бюджетної проблемати-

ки відповідно до замовлень 
Міністерства освіти і нау-
ки України. У Полтав ському 
педагогічному склалися 
традиції НДКР, ре зультати 
яких потужно вплинули 
й продовжують вплива-
ти на процеси підготовки 
 майбутніх фахівців на всіх 
факультетах і підвищення 
нау кової кваліфікації ви-
кладачів усіх кафедр, зрос-
тання рейтингових показ-
ників університету в освіт-
ньому середовищі.

Історичний факультет  
проводить фундаменталь-
ну наукову роботу. Науков-
ці кафедри історії Украї-
ни у 2009–2011 рр. під ке-
рівництвом проф. Ю. Во-
лошина працювали над 
держбюджетною науково-
до слідною темою «Транс-
формаційні процеси  в Лі  - 
во бережній Україні  (XVIII–
ХХ ст.): політика, суспіль-
ство, релігія». Це було пер-
ше в Україні комплекс не 
 дослідження феномену  
трансформації українсько-
го соціуму Лівобережної 
України в XVIII–XX ст., пе-
реходу від традиційного 
аграрного суспільства до 
сучасного індустріального. 
За результатами цієї роботи 
захищено докторську й ві-

Дарунок від голови Полтавської обласної державної  
адміністрації В. М. Бугайчука

нагороди Верховної ради України вручає  
р. В. Кошулинський
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сім кандидатських дисертацій, опублі-
ковано монографію та 28 статей у фахо-
вих виданнях.

Викладачі кафедри філософії 
у 2003–2005 рр. працювали над фун-
даментальним держбюджетним до слі-
дженням «Культурно-історична детер-
мінація розвитку людського потенціа лу 
в процесі формування громадянсько-
го суспільства в Україні» (керівник 
 роботи — проф. П. А. Кравченко). За ма-
теріалами видано монографію «Парадок-
сальність естетичного в українській куль-
турі ХVІІ–ХVІІІ століть».

Результати проведених досліджень 
сприяли тому, що на історичному фа-
культеті університету введено спеціаль-
ність «Історія та суспільствознавство», 
започатковано нові спецкурси «Грома-
дянське суспільство в Україні: соціальні 
тенденції та чинники становлення», «Архетип сім’ї у кон-
тексті комунікативних відносин: гендерні стратегії» та ін.

До вагомих наукових результатів фундаментальних 
досліджень належить реалізація у 2010–2013 рр. кафед-
рою екології теми «Созологічна характеристика біорізно-
манітності структурних елементів регіональної екомере-
жі Лівобережного Придніпров’я» (керівник — канд. біол. 
наук, доц. Н. О. Смоляр).

Під час роботи над науковою темою викладачі ка-
федри екології взяли участь у підготовці таких пілотних 
проектів: «Розробка проекту регіонального ландшафт-
ного парку «Гадяцький» (2011), «Оптимізація природно-
заповідної мережі Котелевського району» (2013). Концеп-
туальні  засади та принципи збереження біорізноманітнос-
ті в регіоні викладено у відповідних розділах Регіо  нальної 
програми охорони довкілля, раціонального використан-
ня природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки 
з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської об-
ласті на 2012–2015 рр. («Довкілля — 2015»).

Отримані матеріали використовуються у процесі ви-
вчення таких навчальних дисциплін: «Екологія», «Осно-
ви екології», «Заповідна справа», «Біогеографія», «Еко-
логія рослин з основами фітоценології»», «Охорона при-
роди», «Промислові тварини та заповідна справа», «Про-
блеми сучасної біології», «Біосферологія», «Популяційна 
екологія», для магістрантів спеціальності «Біологія» під 
час викладання дисципліни «Біорізноманітність» та для 
навчально-методичного забезпечення профільних дис-
циплін напряму підготовки «Екологія, охорона навколиш-
нього середовища, збалансоване природокористування».

Кафедри фізико-математичного факультету ведуть 
фундаментальну наукову роботу над 15 комплексними 
темами, що відкриває для студентів широкі перспективи 
подальшої наукової роботи після закінчення університе-
ту. Їхні результати впроваджуються в навчально-виховний 
процес як основа якісної підготовки майбутніх фахівців.

Активною в останнє десятиріччя є робота над темами, 
які фінансує Міністерство освіти і науки України: дослі-
джувалися фундаментальні проблеми «Забезпечення єд-
ності педагогічної теорії і практики в умовах модернізації 
освіти України» (науковий керівник — проф. А. М. Бойко), 

«Акустичні дослідження молекулярних процесів у сиро-
ватці крові, які моделюють процеси життя людини, хво-
рої на онкологічні захворювання» (науковий керівник — 
проф. О. П. Руденко), «Інтеграція науки і вищої освіти як 
фактор становлення економічних знань в Україні» (науко-
вий керівник — проф. Л. І. Яковенко).

У процесі розробки у 2011–2013 рр. фундаменталь-
ної наукової теми «Забезпечення єдності педагогічної те-
орії і практики в умовах модернізації освіти України» (ке-
рівник — д-р пед. наук, проф. А. М. Бойко), визначено пе-
дагогічні основи впровадження інноватики в практику пе-
дагогічної діяльності.

Результати дослідження відображені в навчально-
му посібнику А. М. Бойко «Від теорії — до практики: 
критеріальні ознаки, відбір і поетапний процес упрова-
дження педагогічних інновацій» (Полтава, 2013), реко-
мендованому для вищих навчальних закладів І–ІV рів-
ні акредитації. Матеріали дослідження використано 
для вдосконалення нормативних навчальних дисциплін 
«Інтегрований курс теорії та історії педагогіки», «Педа-
гогіка (Професійна педагогіка)».

Учені факультету технологій та дизайну розробляють 
наукову тему «Теорія та методика формування естетич-
ної культури майбутнього вчителя технологій у проце-
сі особистісно орієнтованої професійної підготовки» (ке-
рівник — д-р пед. наук, проф. В. П. Титаренко).

Підготовлено навчальний посібник «Методика ви-
вчення декоративно-прикладної творчості» (Полта-
ва, 2013). Практичну цінність має також визначення за-
вдань, змісту, методів і форм організації поетапного 
формування й розвитку індивідуальної естетичної куль-
тури студентів технолого-педагогічних факультетів пе-
дагогічних  вишів.

Учені природничого факультету, об’єднані довко-
ла нау кової теми «Виховний потенціал системи студент-
ського самоврядування вищих навчальних закладів Укра-
їни» (керівник — д-р пед. наук, проф. М. В. Гриньова).

Результати дослідження використано для вдоско-
налення лекційних курсів з нормативних навчальних 
дисциплін «Педагогіка вищої школи», «Теорія і прак-
тика управління навчальним закладом», «Управління 
навчально-виховним процесом», лідерських тренінгів.

наукова еліта Полтавського національного  
педагогічного університету
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Без перебільшення унікальним науковим явищем 
стала робота вчених факультету філології та журналіс-
тики з прикладної науково-дослідної теми «Навчальне 
і науково-методичне забезпечення курсу світової літера-
тури в загальноосвітніх закладах України» під керівницт-
вом д-ра філол. наук, проф. О. М. Ніколенко. Розпочате 
розроблення принципово нового навчального забезпе-
чення предмета «Світова література», а саме:

1) укладено нові програми для 8–9 класів із погли-
бленим вивченням світової літератури, затверджені МОН 
України у 2013 р.;

2) обґрунтовано нову Концепцію підручників і на-
вчально-методичного комплекту зі світової літератури, 
які враховують потреби сучасного суспільства;

3) створено підручники нового покоління, які посіли 
перше місце на Всеукраїнському конкурсі підручників: 
О. М. Ніколенко, Т. М. Конєва, О. В. Орлова «Світова лі-
тература. 5 клас.» (К., 2013); О. М. Бондарєва, Г. М. Бітків-
ська, В. І. Мацапура, Н. І. Ільїнська «Література. Інтегрова-
ний курс (російська і світова)». (К., 2013);

4) підготовлено хрестоматії для 5 класу («Золота книж-
ка: художні твори мовами оригіналів», «Срібна книжка: ху-
дожні творами в українських перекладах»), книжку для 
вчителя, робочий зошит, зошит для контрольного оціню-
вання, які мають гриф МОН України й запроваджені в на-
вчальний процес з 1 вересня 2013 р.;

5) створено новітній мультимедійний посібник для 
учнів 5 класу зі світової літератури згідно з новим Дер-
жавним стандартом і новою програмою;

6) реалізовано проект видання зібрання творів «Шкіль-
на бібліотека», книги направлені до шкільних бібліотек і за-
проваджені в навчальний процес.

Створено навчальний курс «Методика вивчення лі-
тературних творів (Модернізація літературної освіти 
в Україні: концептуальні засади, стратегії, методологія 
і методика)» для майбутніх філологів.

Іншою актуальною й ефективною формою організації 
дослідницької діяльності професорсько-викладацького 
загалу університету є науково-дослідні роботи, що ви-
конуються у 2010–2015 рр. на кафедрах у межах робо-
чого часу викладачів: «Речення як багаторівнева мовна 
одиниця», (керівник — д-р філол. наук, проф. М. І. Сте-
паненко), «Культурно-історична детермінація людсько-
го потенціалу в процесі формування громадянсько-
го суспільства в Україні», (керівник — д-р філ. наук, 

проф. П. А. Кравченко, «Методолого-теоретичні осно-
ви та організаційно-методичні механізми модернізації 
вищої освіти Полтавщини» (керівник — д-р пед. наук, 
проф. Л. М. Кравченко), «Актуальні проблеми вивчен-
ня світової літератури в середніх і вищих навчальних 
закладах», (керівник — доктор філологічних наук, про-
фесор О. М. Ніколенко, «Шляхи підвищення начально-
виховного процесу з хімії у вищій та загальноосвітній 
школі» (керівник — д-р пед. наук, проф. Н. І. Шиян).

Наукові дослідження такого взірця дають змогу сис-
тематизувати доробок наукових шкіл, узгодити науко-
ву й навчально-методичну діяльність викладачів кафедр 
з роботою факультетів, використати напрацювання тих 
комплексних наукових тем, які розробляються на окре-
мих кафедрах університету впродовж тривалого часу. 
Наприклад, кафедра географії та краєзнавства впродовж 
п’ятнадцяти років опрацьовує наукову тему «Крає знавчий 
аспект неперервної географічної та економічної освіти на 
Полтавщині», за якою видано низку монографій і 20 під-
ручників і навчальних посібників.

У межах виконання кафедральної теми «Підвищення 
продуктивності культурних та дикорослих рослин» захи-
щені докторські дисертації викладачів кафедри ботані-
ки та методики навчання біології С. В. Гапон, В. В. Оніп-
ко, Л. Д. Орлова, видані монографії. Професор С. В. Га-
пон — засновник бріосинтаксономічної школи в Украї-
ні із класифікації мохової рослинності на основі методу 
Браун-Бланке.

Наукова робота викладачів кафедри біології та основ 
здоров’я людини здійснюється в межах комплекс ної 
теми «Біологічні основи реконструкції та охорони тва-
ринного світу».

Кафедри психолого-педагогічного факультету у 2007–
2015 рр. працюють відповідно до плану наукових дослі-
джень із таких комплексних тем: «Формування національної 
культури молоді засобами народного мистецтва», «Зміст, 
принципи і технології духовної діяльності особистості як 
основа пошуків культурної ідентичності і світових модерні-
заційних процесів», «Удосконалення природничої та мате-
матичної підготовки студентів вищих педагогічних навчаль-
них закладів України», «Періодизація розвитку особистості 
в ході життя», «Шляхи вдосконалення навчально-виховного 
процесу в дошкільних закладах та початкових класах загаль-
ноосвітніх шкіл», «Теорія і методика формування художньої 
культури особистості на різних етапах її розвитку» тощо.

ректорську відзнаку «За розбудову університету»  
отримали провідні вчені вишу 

Доктор педагогічних наук, професор л. М. Кравченко  
удостоєна ректорської відзнаки
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Загалом кожна кафедра університету має свою непо-
вторну наукову проблематику та вагомі досягнення і в цари-
ні тієї науки, яку вона представляє, і у сфері наукових розро-
бок педагогічних аспектів професійної підготовки фахівців.

Результати науково-дослідницької діяльності викла-
дачів Полтавського національного педагогічного універ-
ситету імені В. Г. Короленка апробовано в комплексі нау-
кових зібрань, які за останні роки стали традиційними 
й об’єднують найкращі наукові сили країни й зарубіжжя до-
вкола спільних, своєрідних і актуальних проблем. Це між-
народні, всеукраїнські й регіональні науково-теоретичні, 
науково-методичні конференції, педагогічні та предметно-
наукові читання, симпозіуми, семінари, круглі столи тощо. 
Якщо в попередні періоди розвитку навчального закладу 
таких заходів щорічно було 10–15, то в 2004–2014 рр. цих 
зібрань в університеті щорічно проводилося від 50 до 120, 
з них традиційних — близько 45.

Кафедра географії та краєзнавства за період з 1994 по 
2014 рр. провела всеукраїнські наукові конференції «Ак-
туальні проблеми методики викладання географії рід-
ного краю» (1994); «Сучасні технології навчання геогра-
фії в шкільній, вузівській і післядипломній освіті» (2006); 
«Система неперервної географічної освіти на Полтавщині» 
(2013); «Історія та актуальні проблеми розвитку геогра-
фічної науки й освіти в ПНПУ імені В. Г. Короленка» (2014).

На факультетах університету широко розвиваєть-
ся міжнародне співробітництво. Учені та студенти Пол-
тавського педуніверситету плідно співпрацюють із нау-
ковцями багатьох зарубіжних навчальних закладів. Так, 
протягом 2005–2013 рр. щороку укладалося від 10 до 
15 угод про міжнародне співробітництво. Сьогодні ді-
ють 40 партнерських угод з університетами, науково-
дослідницькими інститутами та товариствами Білорусі, 
Великої Британії, Іспанії, Казахстану, Канади, Німеччини, 
Російської Федерації, Польщі, США, Швеції, Данії, Туреч-
чини, Філіпін, інших країн світу.

Професорсько-викладацький склад університету знач -
ною мірою формують молоді вчені. Станом на 2014 р. 
у Полтавському національному педагогічному універ-
ситеті працюють 117 молодих учених, із них 40 мають 
нау  кові ступені, 36 — навчаються в аспірантурі та двоє — 
у докторантурі. З метою координації і сприяння їхній 
науково-дослідній роботі в університеті створена і пра-
цює Рада молодих учених, яку нині очолює канд. пед. 
наук, доц. О. К. Корносенко.

Науково-дослідна робота студентів у ПНПУ традицій-
но проводиться за двома напрямами: під час навчального 
процесу та у позааудиторний час.

Форми роботи, що є складником навчального проце-
су: творчі завдання наукового характеру за вибором; ін-
дивідуальні та групові психолого-педагогічні досліджен-
ня під час проходження студентами пропедевтичної та 
активної педагогічної практики; завдання лабораторних, 
практичних, курсових, дипломних і магістерських дослі-
джень, що містили елементи наукового пошуку.

Форми позааудиторної науково-дослідної діяльності: 
робота проблемних груп, наукових гуртків, творчих ла-
бораторій; конкурси наукових робіт; участь у Всеукраїн-
ській студентській олімпіаді (І і ІІ етапи); участь у студент-
ських науково-практичних конференціях різних рівнів 
(факультетських, університетських, міжвузівських, регіо-
нальних, всеукраїнських, міжнародних) та міжнародних, 
всеукраїнських і регіональних конкурсах; виставки сту-
дентських наукових робіт; випуск друкованої продукції.

Нині в університеті працюють 234 проблемні групи 
й наукові гуртки, які охоплюють 1815 осіб. Вагома роль 
в організації студентської наукової діяльності університе-
ту належить восьми творчим лабораторіям.

Одним із основних напрямів діяльності СНТ є спри-
яння публікаціям і впровадженню у практику результатів 
наукових досліджень студентів. Упродовж 2013 р. в уні-
верситеті проведено п’ять студентських наукових конфе-
ренцій та семінарів (два міжнародні та три всеукраїнські). 
Усі вони внесені до загального реєстру конференцій Мі-
ністерства освіти і науки України:

У 2013 р. було опубліковано 1012 студентських робіт, 
зокрема 983 самостійні статті та повідомлення у збірниках 
наукових праць та матеріалах студентських наукових кон-
ференцій.

Традиційними формами наукової роботи студентів є 
підготовка наукових робіт на конкурси, участь студентів 
і магістрантів у науково-педагогічних зібраннях, публіка-
ції наукових розвідок.

Власне студентською самоврядною структурою, що 
має свої відділення на всіх факультетах є СНТ. Метою 
роботи СНТ є сприяння розвиткові наукового, культур-
ного, фізичного та духовного життя краю на основі за-
гальнолюдських та специфічно українських цінностей. 
Керівним органом СНТ є його рада, до складу якої нале-
жать голови студентських наукових товариств факуль-
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тетів. СНТ ПНПУ є колегіальним членом обласного СНТ 
при раді ректорів вищих навчальних закладів Полтав-
ського регіону. Товариство бере активну участь в органі-
зації та роботі науково-практичних конференцій, фахо-
вих предметних олімпіад, проводить дискусійні зустрічі, 
круглі столи, семінари із загальних питань розвитку сту-
дентської наукової думки, організовує лекції з провідни-
ми викладачами університету для цільової студентської 
аудиторії.

Кожна кафедра ПНПУ є осередком наукової роботи 
студентів, що забезпечує реалізацію пошукових інтере-
сів науковців-початківців. Дослідницька робота сту-
дентів сконцентрована в проблемних наукових групах, 
наукових гуртках, тощо.

У сучасних умовах вища школа покликана формувати 
нову генерацію української інтелігенції, яка здатна окрес-
лювати пріоритетні проблеми суспільства й успішно ви-
рішувати їх, має активну та творчу позицію громадянина 
України. Ці завдання вимагають ефективної організації ви-
ховної роботи зі студентською молоддю. Фундаменталь-
ною метою педагогічного університету є реалізація такої 
концепції виховної діяльності, яка здатна вплинути на ста-
новлення морально здорового вчителя, спроможного по-
вноцінно діяти в оновленому соціумі.

У Полтавському національному педагогічному універ-
ситеті імені В. Г. Короленка виховна робота є важливим 
складником навчально-виховного процесу. Вона спря-
мована на забезпечення гармонійного цілісного розвит-
ку особистості, формування у студентів гуманістичного 
світогляду, соціально-політичної орієнтації, моральності 
та культури, виховання студентів на основі національних 
традицій і культурно-історичного надбання українського 
народу й покликана сприяти розвиткові активної громад-
ської позиції та ціннісних орієнтирів молоді на основі на-
ціональної ідеї.

За роки незалежності України відділ виховної роботи 
університету спрямував діяльність на підтримку кращих 
традицій розвитку нових форм і методів виховання сту-
дентської молоді. Із 1994 до 2004 рр. його очолював доц. 

Є. І. Тягло, упродовж 2004–2009 рр. — доц. Н. В. Сулаєва, 
із 2009 року — доц. Н. О. Павленко.

Упродовж останніх п’яти років під керівництвом де-
канів організацію виховної роботи на факультетах здійс-
нювали викладачі: В. В. Підгорна, Л. С. Москаленко, 
Т. В. Батієвська, О. М. Павелко (психолого-педагогічний 
факультет); Л. А. Чередник, Н. А. Кришталь (факультет 
філології та журналістики); Ю. В. Вільховий (історичний 
факультет); Н. О. Корчан, Ю. І. Боловацька, С. А. Ново-
письменний (природничий факультет); Ю. С. Ма твієн-
ко (фізико-математичний факультет); Н. В. Власенко, 
О. В. Ковалів, О. В. Квак (факультет фізичного вихован-
ня); Т. М. Борисова (факультет технологій та дизайну).

У вересні 2010 р. у виші було створено Раду з органі-
зації виховної діяльності.

Фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масову ро-
боту в університеті здійснює спортивний клуб, створе-
ний на громадських засадах на базі факультету фізично-
го виховання. Щороку в університеті відбувається більше 
10 масштабних комплексних спортивних заходів, зокре-
ма спартакіади, змагання, турніри, спортивні свята.

Студенти й викладачі університету мають значні спор-
тивні досягнення. Серед спортсменів університету — чемпі-
они світу, призери першості Європи, учасники Олімпійських 
ігор, чемпіони світу серед юніорів, чемпіони України, призе-
ри та переможці змагань у вищій студентській лізі України.

Факультет фізичного виховання ПНПУ виховав чо-
тирьох заслужених майстрів спорту, 12 майстрів спорту 
міжнародного класу, 40 майстрів спорту України, понад 
100 кандидатів у майстри спорту.

Спортивною гордістю не лише університету, а й дер-
жави є спортсмени-олімпійці: Олександр Литвиненко — 
учасник ХХVІ Олімпійських ігор в Атланті з веслування 
на каное; Сергій Ізмайлов (легка атлетика) та В’ячеслав 
Сенченко (бокс) — учасники XXVІІ Олімпійських ігор 
у 2000 р. в Сіднеї; Юрій Чебан — бронзовий призер 
XXІХ Олімпійських ігор у Пекіні та ХХХ Олімпійських ігор 
у Лондоні із веслування на каное; Оксана Щербак — учас-
ниця легкоатлетичної естафети.

У ПНПУ функціонують коман-
ди з ігрових видів спорту та єдино-
борств: жіноча волейбольна коман-
да (тренер — заслужений працівник 
фізичної культури та спорту А. І. Во-
ліченко), чоловіча волейбольна ко-
манда (тренер — О. І. Кириленко); жі-
ноча футзальна команда «Ніка — пе-
дуніверситет» (тренер — С. Г. Ягод-
кін); команда університету із черлі-
дингу (тренер — С. В. Синиця); збірна 
команда університету з легкої атлети-
ки (тренер — О. О. Момот); збірна ко-
манда університету з плавання (тре-
нер — О. С. Крєчєтов); збірна команда 
з футболу та міні-футболу (тренер — 
С. М. Новік); збірна команда з ганд-
болу (тренер — О. П. Попович) та ін. 
Студенти факультету фізичного вихо-
вання є членами національних збірних 
команд України, беруть участь у чем-
піонатах України, Європи, світу.

Благословенну грамоту Святійшого Патріарха Філарета вручає  
Архієпископ Полтавський і Кременчуцький Української православної церкви 

Київського патріархату Федір
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Для популяризації спорту, виявлення найсильніших 
спортсменів та відбору їх до збірних команд, залучен-
ня студентської молоді до активної рухової діяльності 
на факультеті традиційно проводять турніри і змагання 
з різних видів спорту.

Університет десятиліттями нагромаджувався великий 
досвід роботи з естетичного виховання студентів. Щоро-
ку в актових залах університету та міських закладах куль-
тури проводять більше 100 університетських мистецьких 
заходів. У Полтавському педагогічному створено сприят-
ливі умови для розвитку творчого потенціалу обдарованих 
студентів. Велику роботу з естетичного виховання моло-
ді здійснюють кафедри мистецького спрямування: хорео-
графії (завідувач — народний артист України Г. Ю. Юр-
ченко), музики (завідувач — заслужений діяч мистецтв 
України, проф. Г. С. Левченко), образотворчого мистецтва 
(завідувач — народний художник України А. Є. Чорнощо-
ков). Викладачі беруть участь у підготовці загальноуні-
верситетських виховних заходів, є ініціаторами та орга-
нізаторами традиційних і нових мистецьких програм, ви-
ставок, конкурсів, фестивалів.

Організацію загальноуніверситетських мистецьких за-
ходів в останні роки здійснювала творча група натхненних, 
креативних, відданих своїй справі фахівців: культорганізато-
ри В. А. Карбан (до 2010 р.), А. М. Романенко (2010–2012), 
С. М. Гривачевський (із 2012 р.); керівники студентсько-
го бюро естетичного виховання І. М. Колісник (до 2011 р.), 
Л. О. Бєлікова і А. О. Гончарко (2011–2013), А. А. Гривачев-
ська (із 2013 р.). Упродовж багатьох десятиліть головним 
режисером майже всіх університетських мистецьких захо-
дів є ст. викл. кафедри музики В. В. Підгорна.

На кожному факультеті склалися свої традиції естетич-
ного виховання молоді. Так, на психолого-педагогічному 
факультеті упродовж багатьох років відбувається тради-
ційний огляд талантів першокурсників «Зорепад», фес-
тивалі «Театр казок», «Народний календар», на історич-
ному — фестивалі студентської творчості «Екватор», 
«100 днів до наказу», на факультеті філології та журна-
лістики — Шевченківське свято, Шекспірівський вечір, 
на фізико-математичному факульте-
ті —  Гуморина тощо.

За останні чотири десятиліття 
в університеті сформовано потуж-
ну систему функціонування ху дожніх 
колективів. Усього на факультетах діє 
понад 30 мистецьких колективів, 10 
із яких мають почесне звання «на-
родний».

Важливою в естетичному вихо-
ванні студентської молоді є й ви-
ставкова діяльність студентів і ви-
кладачів кафедри образотворчого 
мистецтва психолого-педагогічного 
факультету, кафедр факультету тех-
нологій та дизайну, зокрема викла-
дачів В. С. Бабенка, О. О. Бабенка, 
І. М. Мужикової, О. М. Кушнірен-
ко, В. П. Титаренко, Т. М. Борисової, 
Ю. А. Срібної та ін.

Розвитку громадської активнос-
ті студентів сприяє студентське са-

моврядування, яке є рівноправним партнером адміні-
страції навчального закладу в організації всіх напрямів 
навчально-виховної діяльності. Історія функціонування 
студентського самоврядування на факультетах налічує не 
одне десятиліття. У 2007 році створено студентську раду 
університету.

Роботу органів студентського самоврядування коор-
динують відповідні сектори студентської ради: навчаль-
ний, волонтерський, спортивний, культурно-дозвіллєвий, 
інформаційний, соціально-побутовий.

Полтавський національний педагогічний університет 
імені В. Г. Короленка як столітній навчальний заклад має 
свою глибинну меморіальну ауру.

Потужним засобом осучаснення навчально-
виховного процесу є музейний комплекс університету, 
який нараховує 17 музеїв, кімнат-музеїв, меморіальних 
аудиторій і змінних виставок: кімнати-музеї А. С. Мака-
ренка, В. О. Сухомлинського, Г. Г. Ващенка, Ю. В. Кондра-
тюка, М. В. Остроградського, В. Г. Короленка, А. П. Ка-
ришина, Р. Кириченко, В. М. Верховинця та українсько-
го народного хору «Калина», декоративно-ужиткового 
мистецтва, українського рушникарства, аудиторія імені 
П. Т. Лиманського та ін.

Вивчення золотого фонду музейного комплексу наро-
джує в серцях студентів гордість за свій університет, гли-
боку повагу до його традицій, прагнення прославити його 
своїми здобутками, сприяє формуванню шанобливого 
ставлення до культурних надбань, увічнених у музейних 
експозиціях, примножити успіхи випускників.

У навчально-науковій та екскурсійній діяльності ак-
тивно використовують експозицію навчального терраріу-
му університету, створеного у 2004 р. за ініціативи декана 
природничого факультету, д-ра пед. наук, проф. М. В. Гри-
ньової, полтавського тераріуміста Л. П. Собакаря, викла-
дачів кафедри біології людини і тварин та студентів при-
родничого факультету.

Ботанічний сад Полтавського національного універ-
ситету імені В. Г. Короленка є історичною природною 
пам’яткою міста Полтави й своєрідним природодослід-
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ницьким музеєм просто неба. 
Ботанічний сад має відділи: 
дендрарій, колекція захище-
ного ґрунту, музей українсько-
го національного декоративно-
го квітникарства просто неба, 
колекція квіткових рослин від-
критого ґрунту, колекція лі-
карських рослин, навчально-
дослідна ділянка.

Фіторізноманіття саду до-
зволяє проводити навчаль-
ні заняття, польові практики 
з основ аграрного виробництва 
й методик викладання біології, 
фізіології рослин, генетики. Тут 
постійно проводять оглядові 
й тематичні екскурсії для учнів, 
учителів шкіл, студентів вищих 
навчальних закладів і жителів 
міста.

У 2011 році на базі колекцій 
ботанічного саду створено на-
вчальну лабораторію природ-
ничого факультету, яка відпові-
дає за цілісність і розвиток цієї 
природоохоронної пам’ятки. 
Сьогодні колектив лаборато-
рії (завідуюча А. С. Дзюбанен-
ко, старший лаборант Т. Ф. Асє-
єва, лаборанти О. М. Воскресен-
ська, Т. О. Подгорич, Л. В. Бари-
шенко, К. С. Богаєвська, Н. М. Клименко, робітники й охо-
ронці) докладає всіх зусиль для збереження та примножен-
ня видового складу колекцій усіх відділів ботанічного саду.

Соціально-політичні та економічні зміни в українсько-
му суспільстві на межі тисячоліть зумовили зростання ін-
новаційних процесів у системі вищої освіти та потребу 
в застосуванні компетентнісного підходу в різних галузях 
професійної підготовки.

Розширений перелік спеціальностей, за якими у ПНПУ 
готують фахівців: започатковано підготовку вчителів гео-
графії, фізичного виховання, практичних психологів, зго-
дом — підготовку за напрямами «Хореографія», «Музика», 
«Образотворче мистецтво», «Соціальна і корекційна пе-
дагогіка», «Культурологія», «Професійна освіта», «Техно-
логічна освіта», «Екологія та охорона навколишнього се-
редовища», «Управління навчальним закладом», «Управ-
ління проектами», «Журналістика». Університет послідов-
но збільшував перелік освітніх послуг, зокрема й завдяки 
не лише педагогічним спеціальностям, стаючи де-факто 
університетом класичного характеру.

Пріоритетом викладачів кафедри є високий рівень на-
укової, методичної, інноваційної діяльності в галузі за-
гальної, педагогічної та вікової психології, знання з яких 
є запорукою успішної педагогічної діяльності. Важливим 
аспектом наукової роботи кафедри є практична психоло-
гія в освітніх закладах, що передбачає вивчення індиві-
дуальності людини чи психологічних особливостей гру-
пи людей у конкретних обставинах їхнього життя та об-
ґрунтування впливів на них із метою збереження їхньо-

го психічного здоров’я і вияву 
їхніх можливостей. Науково-
дослідна робота кафедри здій-
снюється в рамках теми «Пси-
хологія розвитку особистос-
ті в освітньому просторі» (дер-
жавний реєстраційний номер 
0114U002501). Кафедра за-
безпечує викладання норма-
тивних і вибіркових психоло-
гічних дисциплін на факуль-
тетах: фізико-математичному, 
природничому, історичному, 
філологічному, технологій та 
дизайну, фізичного виховання.

Зміни, пов’язані з появою 
в університеті нових спеціаль-
ностей підготовки фахівців 
«соціальна педагогіка» та «ко-
рекційна педагогіка» зумовили 
виокремлення в 1999 р. кафе-
дри соціальної педагогіки і пе-
дагогіки початкового навчання, 
з 3 червня 2006 р. — соціальної 
і корекційної педагогіки.

Систематично та натхнен-
но працює над формуван-
ням, оновленням, актуалізаці-
єю книжкового фонду та його 
ефективним використанням, 
покращенням бібліотечно-
інформаційного обслуговуван-

ня користувачів, запровадженням новітніх інформацій-
них технологій та бібліотечних послуг колектив наукової 
бібліотеки ПНПУ ім. В. Г. Короленка.

Як продовження інноваційних тенденцій розвитку на-
вчального закладу з ініціативи ректора та професорсько-
викладацького складу університету в 2009 р. було заснова-
но редакційно-видавничий відділ ПНПУ ім. В. Г. Короленка. 
Завдання редакційно-видавничого відділу: забезпечення по-
треб студентського, професорсько-викладацького, аспірант-
ського колективів у підготовці до видання, виготовленні та 
розповсюдженні продукції, організації випуску літератури 
(наукових, методичних, інформаційних, нормативних мате-
ріалів тощо), необхідної для діяльності університету, а також 
науково-методичних праць професорсько-викладацького 
складу університету (посібників, навчальних програм, моно-
графій, збірників статей наукових конференцій тощо).

Продукція редакційно-видавничого відділу нині — це 
насамперед періодичні видання фахових збірників на-
укових праць: «Філологічні науки», «Педагогічні науки», 
« Витоки педагогічної майстерності», «Рідний край», «Істо-
рична пам’ять», «Естетика і етика педагогічної дії», «Пси-
хологія і особистість», «Історична пам’ять». Видання моно-
графій відомих учених університету дає змогу поширюва-
ти наукові ідеї не тільки в Україні, а й далеко за ії межа-
ми. Редакційно-видавничий відділ оперативно виготовляє 
 документацію для забезпечення навчального процесу, бух-
галтерії, студмістечка.

Полтавський національний педагогічний університет 
імені В. Г. Короленка має славну історію й багате освітні-

Славний випускник Полтавського педінституту 
доктор філологічних наук, професор, академік  

г. П. Півторак
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ми й духовними перспективами майбутнє. Його творчий 
колектив не спиняється на досягнутому, виходить на нові 
рубежі, окреслені вимогами часу та завданнями розвитку 
системи вищої освіти України.

Заключне слово
Полтавський національний педагогічний університет, 

який є одним із найстаріших вищих навчальних закладів 
України, відзначає своє 100-річчя. Він створений 1 лип-
ня 1914 р., коли за імператорським указом у Полтаві за-
сновано учительський інститут. У 1919 р. інститут реор-
ганізовано в педагогічний, у 1921 р. — в інститут народної 
освіти, у 1930 р. — в інститут соціального виховання, а є 
1933 р. — знову в педагогічний інститут, якому 28 грудня 
1946 р. присвоєно ім’я В. Г. Короленка. Постановою Ка-
бінету Міністрів України № 448 від 9 грудня 1999 р. Пол-
тавський державний педагогічний інститут реорганізо-
вано в Полтавський державний педагогічний універси-
тет імені В. Г. Короленка. 25 листопада 2009 року указом 
Президента України Полтавському державному педаго-
гічному університетові надано статус національного.

Першим ректором (тоді — директором) інститу-
ту в 1914 р. став талановитий учений і педагог О. Вол-
нін. У різні роки навчальний заклад очолювали відомий 
учений-філолог, краєзнавець, культурний і громадський 
діяч В. Щепотьєв, д-р філос. наук, проф., акад. АПН Укра-
їни І. Зязюн, д-р іст. наук, проф., акад. АПН України В. Па-
щенко. З 2009 р. очільником вишу є д-р філол. наук, про-
фесор М. Степаненко.

Тяглість найкращих традицій університету відображе-
на в науковому доробкові видатних випускників, педаго-
гів, учених: А. Макаренка, В. Сухомлинського, Г. Ващенка, 
Ю. Кондратюка, Д. Багалія, І. Рибакова, В. Воропая, О. Побє-
доносцева, В. Верховинця, О. Ковіньки. Упродовж 100-річ-
ної історії в його стінах підготовлено близько 60 тис. ква-
ліфікованих педагогічних працівників різних спеціальнос-
тей, зокрема понад 100 заслужених учителів України, Герой 
України, сотні відмінників освіти України, науковці, літера-
тори, митці, державні діячі. Зусиллями кількох поколінь на-
уковців, студентів і співробітників університет став відомим 
не лише в Україні, а й далеко за її межами.

У навчальному закладі історично склалася творча ат-
мосфера інноваційних пошуків, відблиск якої і пронесли 
через усе творче життя його всесвітньо відомі випускни-
ки, світочі вітчизняної педагогіки А. Макаренко та В. Су-
хомлинський. У 20–40-х рр. ХХ ст. у Полтавському пед-
інституті працював творець української педагогіки ново-
го часу Г. Ващенко. У 80-х рр. у межах комплексної ці-
льової програми «Вчитель», ініціатором якої був ректор 
І. Зязюн, сформовано інноваційний науково-практичний 
підхід до особистісно зорієнтованої професійної підго-
товки майбутнього вчителя, розроблено засади розвит-
ку педагогічної майстерності фахівця. У 1983 р. Мініс-
терство освіти СРСР затвердило програму полтавських 
авторів для педагогічних інститутів країни, а в 1985 р. — 
для інститутів удосконалення вчителів. Так було створе-
но інноваційну теоретичну концепцію педагогічної осві-
ти й оригінальний не лише за змістом, а й за методикою 
викладання навчальний курс. Досвід роботи з навчання 
педагогічної майстерності упродовж десятиліть актив-
но запозичували учені-педагоги й учителі-практики всі-
єї країни. Роботу з упровадження концепції педаго гічної 
майстерності високо поціновано: Полтавський педін-
ститут став дипломантом виставок досягнень народно-
го господарства СРСР і УРСР, отримав міжнародну сла-
ву й визнання.

Нині підготовка фахівців в університеті ведеться за 
25 спеціальностями, 17 спеціальностей акредитова-
но за IV рівнем (магістратура), сім — за ІІІ рівнем (спе-
ціаліст), одна — за ІІ рівнем (бакалавр). Загальний кон-
тингент студентів університету 2013–2014 навчально-
го року становив близько 6000 осіб. Університет має 
сім факультетів і 36 кафедр. Навчально-виховний про-
цес забезпечують близько 500 викладачів, з-поміж яких 
37 докторів наук, професорів та 235 кандидатів наук, до-
центів. У професорсько-викладацькому складі — член-
кореспондент АПН України, заслужений діяч мистецтв 
України, п’ятеро заслужених діячів науки і техніки Украї-
ни, четверо заслужених працівники освіти України, заслу-
жений майстер народної творчості України, троє заслу-
жених працівників культури України, заслужений артист 
України, заслужений працівник фізичної культури і спор-

Шана й подяка ветеранам університету — старійшинам освітянської громади Полтавщини
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ту України, шестеро майстрів спорту. 46 осіб нагороджено 
знаком «Відмінник освіти України».

Ще з 30-х рр. ХХ ст. в університеті постійно піклують-
ся про високу якість науково-педагогічних кадрів: Г. Ва-
щенко був керівником першої постійної аспірантури з пе-
дагогіки; Ю. Циганенко очолював аспірантуру зі спеці-
альності «Українська література»; адміністрація вишу по-
всякчас дбала про навчання в аспірантурах кращих освіт-
ніх закладів усієї України. 

У післявоєнний період відомими не тільки в Україні 
стали наукові школи А. Каришина, А. Череваня, В. Жу-
ченка, І. Зязюна, В. Пащенка, П. Денисовця, О. Руденка 
та інших учених. Нині у виші працює 15 наукових шкіл 
(керівники — доктори наук А. Бойко, М. Степаненко, 
М. Гриньова, Л. Кравченко, П. Кравченко, Ю. Волошин, 
О. Ніколенко, О. Руденко, Н. Шиян, Б. Год, П. Киридон 
та ін.).

Щорічно під керівництвом провідних учених універ-
ситету захищається 25–30 докторських і кандидатських 
дисертацій. У 2013 р. семеро викладачів стали доктора-
ми наук і 23 — кандидатами наук із 14 спеціальностей. 
У 2008 р. в університеті відкрито спеціалізовану вчену 
раду К 44.053.01 із захисту кандидатських дисертацій зі 
спеціальностей 13.00.01 — загальна педагогіка та істо-
рія педагогіки і 13.00.04 — теорія і методика професійної 
освіти. Нині до складу цієї ради входять 12 штатних док-
торів педагогічних наук ПНПУ ім. В. Г. Короленка, а також 
учені з провідних вишів України. У раді захищено понад 
40 досліджень із педагогіки.

Традицію публікування найкращих праць учених уні-
верситету започатковано в 1925 р., коли було впер-
ше видано «Записки Полтавського ІНО» і «Бюлетень» 
педагогічно-наукового змісту. Ці видання збереглися 
і в післявоєнний період, вони стали підґрунтям для роз-
витку видавничої справи в університеті. До 1962 р. вихо-
дили «Наукові записки» (усього — 13 томів), почали пу-
блікуватися збірки матеріалів конференцій. З 1993 р. від-
новлено «Наукові записки Полтавського державного пе-
дагогічного університету імені В. Г. Короленка» за серіями 
«Педагогічні науки», «Філологічні науки», «Екологія. Біо-
логічні науки». Сьогодні університет видає вісім збірни-
ків наукових праць із провідних галузей знань, затвердже-
них як фахові видання України. «Наукові записки Полтав-
ського національного педагогічного університету іме-
ні В. Г. Короленка» трансформовано в незалежні фахові 
видання «Педагогічні науки», «Витоки педагогічної май-
стерності», «Філософські обрії», «Рідний край», «Філоло-
гічні науки», «Історична пам’ять», «Естетика і етика педа-
гогічної дії», «Психологія і особистість».

Полтавський національний педагогічний університет 
імені В. Г. Короленка є визначним інтелектуальним і ду-
ховним центром із вагомими науковими й мистецьки-
ми здобутками та традиціями. Цьому сприяє музейний 
комплекс, до якого належать 17 кімнат-музеїв, зокрема 
кімната-музей А. С. Макаренка, кімната-музей В. О. Су-
хомлинського, кімната-музей М. В. Остроградського, 
кімната-музей В. М. Верховинця. Нещодавно обладнано 
перші в Україні кімнати-музеї видатного педагога Г. Г. Ва-
щенка та Берегині української пісні Раїси Кириченко. Що-
року в стінах університету проходить понад 50 міжнарод-
них, усеукраїнських і регіональних наукових конференцій.

Сьогодні університет розвиває наукову та науково-
технічну співпрацю університету із закордонними на-
вчальними закладами й організаціями: Школою освіти 
і комунікації Університету міста Йончопінг (Швеція), ко-
леджем Св. Томаса Мора Саскачеванського університету 
(Канада), Центром дослідження та розвитку освіти вчите-
лів Відкритого університету Великої Британії та ще май-
же 40 навчальними закладами Білорусі, Іспанії, Казах-
стану, Німеччини, Польщі, Росії, Туреччини й ін., з якими 
укладено угоди про співпрацю та обмін позитивними здо-
бутками. Університет є науково-організаційним центром 
Міжнародної Макаренківської асоціації, що об’єднує вче-
них 15 країн Європи, Азії, Америки. Основні напрями 
нау кових досліджень пов’язані передусім із розбудовою 
та вдосконаленням підготовки педагогічних  кадрів нової 
генерації.

Особливої уваги надають у Полтавському національ-
ному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка за-
лученню до наукової роботи студентів. Традиційно ефек-
тивною формою науково-дослідної роботи майбутніх 
учителів є участь у проблемних групах, наукових гурт-
ках, творчих лабораторіях. Узвичаєними стали науково-
практичні конференції студентів і молодих учених, за 
матеріалами яких щорічно видають збірники наукових 
праць. Визначальним напрямом діяльності університету 
є також створення умов для реалізації творчих здібнос-
тей студентів. 

У навчальному закладі функціонує близько 30 ху-
дожніх колективів, 10 із яких носять почесне звання на-
родного: Український народний хор «Калина», народний 
ансамбль танцю «Весна», народний чоловічий вокаль-
ний гурт «Чебрець», народний фольклорний ансамбль 
«Жива вода», народний ансамбль українського танцю 
«Козацькі забави» та ін. Реалізації творчих задумів і та-
лантів молоді сприяє мережа студентських інтелекту-
альних клубів, СТЕМів і театрів. Серед спортсменів уні-
верситету — чемпіони та призери світу, Європи, Украї-
ни, учасники Олімпійських ігор. У виші діють 15 секцій 
і 11 команд із різних видів спорту, творчі колективи з ху-
дожньої та аеробічної гімнастики, спортивного бально-
го танцю, черлідингу.

Університет розташований у мальовничому центрі 
Полтави. Чотири навчальні корпуси разом зі спортив-
ним комплексом, профілакторієм і гуртожитками утво-
рюють сучасне студентське містечко. Чотири гуртожит-
ки повністю забезпечують житлом студентів, які його по-
требують. 

Навчальний процес здійснюється також у навчально-
виробничих майстернях та університетському ботаніч-
ному саду, визнаному одним із «семи чудес» Полтави. 
До послуг студентів одна з найбільших у регіоні бібліо-
тек з чотирма читальними залами, електронним катало-
гом і фондом, що налічує понад 600 000 томів. В універ-
ситеті створені умови для тих, хто бажає проходити вій-
ськове навчання за програмою підготовки офіцерів запа-
су (військова кафедра).

Тож маючи славне минуле та вагомі натеперішні здо-
бутки Полтавський національний педагогічний універси-
тет імені В. Г. Короленка й надалі утримуватиме позиції 
наукового й освітнього центру крайового та всеукраїн-
ського значення.
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