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І сторія природничого факультету бере початок 
із 1919 р., коли Полтавський учительський ін-
ститут був реорганізований у педагогічний. 

У складі факультету функціонують кафедри: педагогіч-
ної майстерності та менеджменту; хімії та методики ви-
кладання хімії; ботаніки та методики навчання біоло-
гії; біології та основ здоров’я людини; екології та охо-
рони довкілля. Нині факультет здійснює підготовку ба-
калаврів за напрямами та спеціалістів за спеціальнос-
тями: «Біологія», «Хімія», «Екологія, охорона навколиш-
нього середовища та збалансоване природокористу-
вання», а також магістрів за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «Управління навчальними закладами» й «Управ-
ління проектами».

У часи незалежності України природничий факуль-
тет очолювали доценти А. М. Білич (1987–1994) та 
А. С. Редчук (1995). З 1995 р. його незмінним дека-
ном є д-р пед. наук, проф., заслужений працівник освіти 
України, лауреат Державної премії в галузі науки і тех-
ніки, чл.-кор. Міжнародної академії педагогічної освіти 
М. В. Гриньова.

Факультет має потужний кадровий потенціал. Так, на 
кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту (за-
відувач — проф. М. В. Гриньова) працюють два докто-
ри наук, професор і кандидат наук, професор, вісім кан-
дидатів наук, доцентів та один викладач без наукового 
ступеня. Кафедра хімії та методики викладання хімії (за-
відувач — д-р пед. наук, проф. Н. І. Шиян) представле-
на: доктором наук, професором; сімома кандидатами 
наук, доцентами; викладачем 
без наукового ступеня; двома 
старшими лаборантами та за-
відувачем лабораторії. Склад 
кафедри ботаніки та методики 
навчання біології (завідувач — 
д-р пед. наук, проф. В. В. Оніп-
ко) формують троє докторів 
наук, професорів; четверо кан-
дидати наук, доцентиів; двоє 
викладачі без наукового сту-
пеня; троє старших лаборан-
тів. На кафедрі біо логії та основ 
здоров’я людини (заві дувач — 
д-р біол. наук, проф. О. І. Цеб-
ржинський) працюють: доктор 
наук, професор; чотири кан-
дидати наук, доценти; чотири 
 викладачі без наукового ступе-
ня; старший лаборант і завіду-
вач навчальної лабораторії. Ка-
федра екології та охорони до-
вкілля (завідувач — канд. біол., 
наук, доц. Н. О. Смоляр) пред-

ставлена п’ятьма кандидатами наук, доцентами; дво-
ма викладачами без наукового ступеня та старшим ла-
борантом.

Організацію навчально-виховного процесу на факуль-
теті забезпечують заступники декана, доценти Л. М. Гом-
ля, В. І. Іщенко, С. М. Новописьменний, Ю. І. Боловацька, 
О. Я. Рибалко, А. Г. Бажан, Ю. П. Кращенко.

Здобутки викладачів природничого факульте-
ту щороку примножуються. Так на кафедрі педаго-
гічної майстерності та менеджменту готують аспі-
рантів і докторантів, захищені близько 30 кандидат-
ських і докторських дисертацій із педагогіки. Д-р пед. 
наук, проф. М. В. Гриньова підготувала 25 кандидатів 
і двох докторів наук. Три дисертаційні роботи захище-
ні під керівництвом проф. Н. М. Тарасевич (Кривонос), 
дві кандидатські дисертації — під керівництвом доц. 
О. Г. Жданової-Неділько.

На факультеті сформувалися дві потужні наукові 
школи. Керівником наукової школи «Саморегуляція як 
основа успішної педагогічної діяльності» є д-р пед. наук, 
проф. М. В. Гриньова. До школи належать викладачі, 
докторанти, аспіранти, магістранти кафедри педагогіч-
ної майстерності та менеджменту, студенти природничо-
го факультету, директори й заступники директорів шкіл 
Полтавщини, педагоги освітніх і позашкільних творчих 
дитячих колективів.

За наукового консультування проф. М. В. Гриньо-
вої захищено дві докторські дисертації: В. В. Оніпко 
«Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх 

ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Декан природничого факультету М. В. Гриньова і перший проректор 
Р. А. Сітарчук з випускниками магістратури, 2013 р.
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учителів природничих дисциплін до професійної діяль-
ності у профільній школі» (2012); А. В. Ткаченка «Про-
фесійний розвиток і саморозвиток особистості в творчій 
спадщині А. С. Макаренка» (2014).

Д-р пед. наук, проф. Н. І. Шиян — керівник наукової 
школи «Теорія і методика навчання у вищій і загальноос-
вітній школі». Напрямами наукових досліджень школи є: 
диференціація навчання, інноваційні технології навчання, 
профільне навчання в загальноосвітній школі, дидактич-
ні засади формування індивідуальної освітньої траєкторії 
учня (студента).

У науковій школі підготовлені кандидати наук: 
Ю. В. Момот «Проектна технологія організації позауроч-
ної роботи з хімії учнів загальноосвітніх навчальних за-
кладів»; А. В. Нізовцев «Формування дослідницьких умінь 
студентів технічних університетів у процесі вивчення 
професійно-орієнтованих дисциплін» (2010); О. О. Буйді-
на «Організація самостійної роботи з хімії учнів основної 
школи з використанням засобів візуалізації знань» (2012); 
М. М. Тесленко «Формування пізнавальної самостійнос-
ті студентів у процесі вивчення психолого-педагогічних 
дисциплін» (2013).

Гриньова Марина Вікторівна
Декан природничого факультету.

Завідувач кафедри педагогічної майстерності та менеджменту. 
Доктор педагогічних наук, професор, лауреат Державної премії 

України в галузі науки і техніки, заслужений працівник освіти України

Н ародилася 10 березня 1961 р. у м. Таллінні (Естонія). У 1983 р. із відзнакою 
закінчила природничий факультет Полтавського державного педагогічного 

інституту імені В. Г. Короленка за спеціальністю «Учитель біології та хімії».
Становлення Марини Вікторівни як педагога відбулося на посаді вчителя хімії та біо-

логії середньої школи № 30 м. Полтава. В 1986 р. розпочала роботу в альма-матер, де 
працює й нині: пройшла шлях асистента, старшого викладача, доцента кафедри педаго-
гіки природничих і математичних дисциплін. З 1995 р. — декан природничого факуль-

тету, а з 2002 р. обіймає посаду завідувача кафедри педагогічної майстерності та менеджменту. Є професором кафедри.
У 1991 р. у Науково-дослідному інституті педагогіки в Києві Марина Вікторівна Гриньова захистила кандидат-

ську дисертацію «Формування саморегуляції навчальних дій у молодших школярів». Захист докторської дисерта-
ції — фундаментального дослідження «Теоретико-методологічні основи формування саморегуляції навчальної ді-
яльності школярів» відбувся у спеціалізованій вченій раді Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України. 

Упродовж 2004–2014 рр. під керівництвом М. В. Гриньової захищено 26 кандидатських і дві докторські дисертації. 
Результатом успішної діяльності кафедри педагогічної майстерності та менеджменту під керівництвом Марини Вікто-
рівни став диплом лауреата рейтингу Міжнародної академії рейтингових технологій і соціології «Золота фортуна» в но-
мінації «За вагомий внесок у справу розбудови України та високий професіоналізм у сфері освіти і науки» (2012).

Марина Вікторівна Гриньова відома в Україні як здібний педагог-організатор, науковець нового покоління, іні-
ціатор упровадження сучасної педагогічно-освітньої стратегії формування гуманної особистості майбутнього вчи-
теля природничих дисциплін. За її ініціативи та під науковим керівництвом на природничому факультеті й на ка-
федрі педагогічної майстерності та менеджменту створена мережа музеїв: еволюційної зоології; загальної та регі-
ональної геології імені В. І. Вернадського; життя та діяльності А. С. Макаренка. 

Нове життя отримав і Ботанічний сад. Проф. М. В. Гриньова стимулювала наукову спрямованість його діяль-
ності, тож нині Ботанічний сад — полігон для відкриття нових спеціальностей: біології, екології, дендрології, при-
родознавства, основ аграрного виробництва. Матеріальною базою для них стали відкриті за сприяння Марини Ві-
кторівни Музей українського садівництва і квітникарства під відкритим небом, Зелений клас, рокарій, сирінгарій, 
дендропарк. Також були створені нові колекції рослин у закритому та відкритому ґрунті. 

На природничому факультеті ПНПУ під керівництвом М. В. Гриньової організовано методичну розробку й онов-
лення теоретичних курсів і лабораторних практикумів, впроваджених у навчальний процес національної вищої шко-
ли. Відбувається стрімке вдосконалення матеріальної бази для проведення навчальної та науково-дослідної роботи.

М. В. Гриньова — ініціатор проведення всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій, семі-
нарів, симпозіумів, 21-ї традиційної міжнародної науково-практичної конференції з методики викладання природ-
ничих дисциплін «Каришинські читання».

Наукові здобутки Марини Вікторівни висвітлені в майже 500 працях, між яких налічується понад 20 моно-
графій і навчальних посібників, 15 — із грифом Міністерства освіти і науки України. Основна тема досліджень — 
теоретико-методичні основи саморегуляції діяльності молоді.

Під керівництвом проф. Марини Гриньової кафедра видає збірник наукових праць «Витоки педагогічної май-
стерності», ліцензований ВАК України як фахове видання. Марина Вікторівна є заступником головного редакто-
ра журналу «Імідж сучасного педагога», входить до редакційної ради збірника наукових праць Полтавського наці-
онального педагогічного університету імені В. Г. Короленка (серія «Педагогічні науки»), журналу «Постметодика». 
Голова журі обласної учнівської олімпіади з біології.
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КАфЕДРА пЕДАгОгІчНОї МАйСТЕРНОСТІ  
ТА МЕНЕДжМЕНТУ

Гриньова Марина Вікто
рівна — завідувач кафедри пе
дагогічної майстерності та 
менеджменту, доктор педа
гогічних наук, професор, за
служений працівник освіти 
України, лауреат Державної 
премії України в галузі науки 
і  тех ніки.

На базі наукових дослі-
джень М. В. Гриньової сфор-
мувалася наукова школа «Са-
морегуляція як основа успіш-
ної педагогічної діяльності», 
в межах якої щорічно прово-
дять міжнародні та всеукраїн-

ські науково-практичні конференції та семінари, підго-
товлені переможці Всеукраїнських та обласних конкур-
сів студентських наукових робіт із менеджменту, захи-
щені 27 кандидатських і дві докторські дисертації, ви-
дається збірник наукових праць «Витоки педагогічної 
майстерності», ліцензований як фахове видання.

Інтенсивну працю з керівництва природничим фа-
культетом (декан із 1994 р.) Марина Вікторівна по-
єднує з активною діяльністю на кафедрі педагогічної 
майстерності та менеджменту, яку очолює з 2002 р. 
Тут функціонують дві найбільші магістратури універ-
ситету: «Управління навчальним закладом» (стаціо-
нарне та заочне відділення налічують по 50 магістран-
тів кожне) й «Управління проектами» (50 магістран-
тів стаціонарного відділення). Випускники кафедри є 
магістрами педагогічної освіти, керівниками проектів 
і програм, підприємств, установ та організацій у сфері 
освіти й виробничого навчання. Пріоритетами для ка-
федри є всебічний розвиток професійної та особистої 

культури фахівців, високий рівень викладання дисци-
плін, повне комплексне забезпечення навчального про-
цесу науково-методичними розробками. Системний 
підхід до якості освіти забезпечує високу конкурен-
тоспроможність випускників на ринку праці й належ-
ні стартові умови для професійного кар’єрного зрос-
тання.

На кафедрі працюють: зав. кафедри, проф. М. В. Гри-
ньова, проф. Н. М. Кривонос, доценти О. Г. Жданова-
Неділько, Л. В. Малаканова, Г. Ю. Сорокіна, А. В. Ткачен-
ко, М. О. Герасименко, Н. М. Пивовар, Ю. П. Кращенко, 
асистенти Ю. О. Клименко, І. В. Кривошапка, ст. лаборан-
ти Л. А. Супрунова, І. А. Шульга.

КАфЕДРА бОТАНІКИ ТА МЕТОДИКИ  
НАВчАННя бІОЛОгІї

Оніпко Валентина Во
лодимирівна — завідувач ка
федри ботаніки та методи
ки  навчання біології, доктор 
пе дагогічних наук, професор. 
 На укові інтереси пов’язані з до
слідженням теоретикоме то
дичних засад підготовки май
бутніх учителів природничих 
дисциплін до професійної ді
яльності у профільній школі. 
На прикладі біотехнологічно
го профілю навчання учнів Ва
лентина Володимирівна вперше 
розробила науковометодичне 
 забезпечення та технологіч
ні засади підготовки майбутніх учителів природничих 
дисциплін у освітньому процесі ВНЗ педагогічного спря
мування ІІІ–IV рівнів акредитації.

Викладачі кафедри забезпечують підготовку фахівців 
напрямів підготовки 6.040101 Хімія, 6.040102 Біологія та 
спеціальностей 7.04010101 Хімія, 7.04010201, 8.040102 
Біоло гія за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бака-
лавр», «спеціаліст» і «магістр».

В. В. ОНІПКО
Завідувач кафедри,  

др пед. наук, професор

М. В. ГРИНЬОВА
Завідувач кафедри,  

др пед. наук, 
професор

Колектив кафедри педагогічної майстерності та менедж
менту. Зліва направо перший ряд: Н. М. Сас, Н. В. Бєляєва, 

П. В. Ворона, М. В. Гриньова, С. П. Школяр, Ю. І. Боловацька; 
другий ряд: Н. М. Пивовар, І. В. Кривошапка, Ю. В. Клименко, 
Н. М. Кривонос, М. В. Малоканова, О. Г. ЖдановаНеділько, 

М. О. Герасименко; третій ряд: Ю. П. Кращенко, 
О. В. Зуб, Г. Ю. Сорокіна, А. В. Ткаченко

Колектив кафедри ботаніки та методики навчання біології.
Зліва направо перший ряд: проф. Л. Д. Орлова, 

асист. Н. О. Лоза, асист. Н. Т. Максименко, доц. Л. М. Гомля, 
проф. В. В. Оніпко, ст. лаборант. Ю. Ю. Соломашенко, 
доц. С. П. Яланська; другий ряд: доц. Т. В. Дерев’янко, 

ст. лаборант Т. В. Хілінська, доц. В. В. Буйдін, доц. В. І. Іщенко, 
асист В. Ю. Нор, ст.  лаборант Л. В. Чеботарьова

2-Fakult-Poltava.indd   109 26.01.2015   12:43:04



ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА

110

Кафедра має потужний кадровий склад і веде фундамен-
тальну роботу із комплексних тем. Завдяки цьому студен-
ти мають широкі перспективи подальшої наукової роботи 
після закінчення університету. На кафедрі діє магістратура, 
а з 2014р. — аспірантура зі спеціальності 03.00.05 — бо таніка.

Співробітниками кафедри є талановиті педагоги та 
науковці: зав. кафедри, проф. В. В. Оніпко, професори 
С. В. Гапон, Л. Д. Орлова, доценти В. В. Буйдін, Л. М. Гом-
ля, Т. В. Дерев’янко, В. І. Іщенко, асист. Т. В. Хілінська, ст. ла-
боранти Ю. П. Левченко, Н. М. Шара, В. М. Синящок.

КАфЕДРА хІМІї ТА МЕТОДИКИ  
ВИКЛАДАННя хІМІї

Шиян Надія Іванівна — за
відувач кафедри хімії та ме
тодики викладання хімії, док
тор педагогічних наук, профе
сор. Наукові інтереси пов’язані 
з дослідженням дидактичних 
засад профільного навчання 
в загальноосвітній школі сіль
ської місцевості. Надія Іванів
на керує науковими робота
ми аспірантів; є головою журі 
ІІ та ІІІ турів Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року», чле
ном журі обласного та все
українського етапів хімічних 

олімпіад школярів і студентів класичних і педагогіч
них університетів, а також конкурсів наукових робіт 
школярівчленів МАН.

Кафедра хімії та методики викладання хімії здійснює 
підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівня-
ми «бакалавр» (напрям підготовки 6.040101 Хімія), «спе-
ціаліст» (спеціальність 7.04010101 Хімія), «магістр» (спе-
ціальність 8.04010101 Хімія) галузі знань 0401 «Природ-
ничі науки».

Показником професійного рівня викладачів кафедри 
є призові місця, які студенти Полтавського національно-
го педагогічного університету імені В. Г. Короленка впро-
довж 2001–2014 рр. виборювали на всеукраїнських 
олімпіадах із хімії серед студентів класичних і педагогіч-
них університетів.

Викладачі кафедри протягом багатьох років пра-
цюють на темою «Шляхи підвищення ефективності 
навчально-виховного процесу з хімії у вищій та загаль-
ноосвітній школі». За 80 років наукових досліджень на 
кафедрі синтезовані понад 700 нових хімічних сполук, 
розроблені оригінальні методи синтезу різно манітних 
похідних аценафтену, нафтостирилу тощо. Співро-
бітники кафедри опублікували більше 1000 наукових 
праць.

Нині до науково-педагогічного складу кафедри нале-
жать: зав. кафедри, проф. Н. І. Шиян, доценти Г. Ф. Джур-
ка, В. І. Магда, Ю. В. Самусенко, С. В. Стрижак, В. І. Шин-
каренко, ст. викл. О. А. Куленко, ст. лаборанти Ю. П. Кош-
лата, А. В. Криворучко, С. В. Кулешов, Л. М. Сенчило, 
К. А. Требко та зав. лабораторією В. М. Лоза.

КАфЕДРА ЕКОЛОгІї  
ТА ОхОРОНИ ДОВКІЛЛя

Смоляр Наталія Олексіїв
на — завідувач кафедри екології 
та охорони довкілля, кандидат 
біологічних наук, доцент.

Науково-дослідна робота на 
кафедрі організована в ме жах 
наукової теми «Дослідження  
 біо різноманітності Лівобереж-
ного Придніпров’я в аспекті 
охорони» (розділи «Сучасний 
стан та оптимізація природно-
заповідної мережі Полтавщи-
ни», «Сучасні ефективні підхо-
ди до екологічної освіти й ви-
ховання; демекологічні особли-
вості рідкісних рослин Полтав-
щини», «Созологічні аспекти збереження біорізноманіт-
ності Лівобережного Придніпров’я»).

Кафедра екології та охорони довкілля забезпечує 
підготовку студентів зі спеціальності 6.040106 Еколо-
гія, охорона навколишнього середовища та збалансо-
ване природокористування. Викладачі керують науко-

Н. І. ШИЯН
Завідувач кафедри,  

др пед. наук, професор

Н. О. СМОЛЯР
Завідувач кафедри,  

канд. біол. наук, 
доцент

Колектив кафедри хімії та методики викладання хімії.
Зліва направо: перший ряд: Г. В. Бережна, В. Л. Лоза,  

Н. І. Шиян, С. В. Стрижак, О. А. Куленко;  
другий ряд: В. І. Магда, С. В. Пустовіт, Г. Ф. Джурка, 

Ю. В. Самусенко, В. І. Шинкаренко

Професор Н. І. Шиян зі своїми учнями 
та послідовниками, 2013 р.
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вою роботою студентів за напрямами: заповідна справа; 
дослідження фіторізноманітності природно-заповідних 
об’єктів; популяційна екологія; інтродукція рідкісних 
видів флори в ботанічному саду Полтавського педуні-
верситету; еколого-біологічні дослідження кімнатних 
рослин; фітоценологічні дослідження; фітоіндикаційні 
дослідження; прикладна екологія (екологічні проб леми 
м. Полтави).

Сьогодні кафедра є координаційним центром дослі-
дження біорізноманітності в Полтавській області та по-
ширення еколого-валеологічних знань у регіоні.

До її кадрового складу належать: зав. кафедри, доц. 
Н. О. Смоляр, доценти М. М. Дяченко-Богун, Т. В. Шку-
ра, ст. викл. Н. О. Гуріненко, асистенти О. В. Клепець, 
О. Р. Ханнанова, ст. лаборант В. О. Безсонова.

КАфЕДРА бІОЛОгІї ТА ОСНОВ  
ЗДОРОВ’я ЛюДИНИ

Цебржинський Олег Ігорович — завідувач кафед
ри біології та основ здоров’я людини, доктор біологіч
них наук, професор. Під його керівництвом працює нау
кова школа «Прооксидантноантиоксидантна система 
живого», в межах якої були захищені дев’ять кандидат
ських дисертацій. Олег Ігорович є автором 435 друкова
них праць.

Наукова робота викладачів 
кафедри здійснюється в межах 
загальної теми «Біологічні осно-
ви реконструкції та охорони 
тваринного світу». Результатом 
цієї діяльності стала публікація 
численних наукових і науково-
методичних друкованих праць. 
На особливу увагу заслугову-
ють монографії та навчальні по-
сібники з грифом МОН України, 
зокрема: «Токсикологія (вибра-
ні лекції)» (О. І. Цебржинський, 
Г. Г. Трохименко, 2010), «Козаки 
Полтавщини. Історичні нариси 
про козаків Полтавщини XVII–
XX століть» (В. М. Закалюжний, 2009), навчальний посіб-
ник для студентів педагогічних університетів «Природо-
знавство» (М. В. Гриньова, О. В. Паляниця, 2012).

Нині на кафедрі працюють: завідувач кафедри, 
проф. О. І. Цебр жинський, доценти В. М. Закалюжний, 
В. В. Попельнюх, О. Я. Рибалка, М. В. Слюсар, ст. виклада-
чі А. Г. Бажан, А. А. Коваль, Н. О. Корчан, асист. С. А. Ново-
письменний, ст. лаборант Т. І. Вербова, зав. навчальними 
лабораторіями В. І. Паляниця та О. В. Паляниця.

О. І. ЦЕБРЖИНСЬКИЙ
Завідувач кафедри,  

др біол. наук, 
професор

Колектив кафедри екології та охорони довкілля. 
Зліва направо: перший ряд: О. Я. Рибалка, Л. Р. Хананова, 

Н. О. Смоляр, І. С. Бєсєдіна, Н. О. Горіненко; 
другий ряд: Т. В. Шкура, В. В. Попельнюх, Т. В. Грицай

Колектив кафедри біології та основ здоров’я людини. Зліва 
направо: перший ряд: Г. І. Вербова, А. А. Коваль, Н. О. Корчан, 

В. М. Закалюжний, О. Сердюк; другий ряд: О. В. Зуб,  
А. Г. Бажан, С. А. Новописьменний, О. М. Нечипоренко
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