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Завідувач кафедри педагогіки, 
культурології та історії Вищого 
навчального закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки 
і торгівлі».
Доктор педагогічних наук, професор

СТРЕЛЬНІКОВ 
Віктор Юрійович

Народився 16 серпня 1959 р. в с. Онішки Оржицького 
району Полтавської області в родині колгоспників 
Лариси Кирилівни та Юрія Івановича Стрель-

нікових. На виховання Віктора Юрійовича найбільше 
вплинула бабуся, Ганна Іванівна Кулик, яка ще до школи 
навчила онука читати та привила йому любов до книги.

«Педагогічне спрямування» Віктор Юрійович Стрель-
ніков отримав, навчаючись у  Великоселецькій восьми-
річній школі, як і багато його однокласників, серед яких — 
ректор Полтавського національного педагогічного універ-
ситету імені В. Г. Короленка Микола Іванович Степаненко, 
вчителі Великоселецької школи Тетяна Сергіївна Недолуж-
ко (Горбань) і  Надія Василівна Степаненко (Ярмош), 
випускниці ПДПІ Марія Іванівна Тараненко (Горбенко) та 
Олександра Олексіївна Тараненко (Семенченко) та інші. 
Рішення стати педагогом зміцніло під час навчання 
в Оржицькій середній школі, багато в чому завдяки впливу 
вчителя історії та директора школи Василя Григоровича 
Дерев’янка.

Тому в  1976  р. Віктор Стрельніков став студентом 
історичного факультету Полтавського державного педагогіч-
ного інституту імені В. Г. Короленка, який закінчив у 1980 р.

Вся трудова діяльність Віктора Юрійовича пов’язана 
з роботою в галузі освіти Полтавщини. Після закінчення 
вишу він працював учителем історії Лазірківської  
середньої школи (1980–1985), потім був директором 
Чутівської восьмирічної школи (1985–1986), відповідав 
за освітянську галузь в  Оржицькому райкомі та 
Полтавському обкомі Компартії України (1986–1990). 
З 1990 до 2001 р. В. Ю. Стрельніков був методистом від-
ділу гуманітарних дисциплін Полтавського обласного 
інституту післядипломної освіти педагогічних праців-
ників, після захисту в 1995 р. кандидатської дисертації — 
доцентом кафедри педагогічних технологій.

У Полтавському університеті економіки і  торгівлі  
(до 2010 р. — Полтавському університеті споживчої коопе-
рації України) він працює з  1999  р. Нині обіймає посаду 
завідувача кафедри педагогіки, культурології та історії.

У 2007 р. захистив дисертацію на здобуття наукового 
ступеня доктора педагогічних наук на тему «Теоретичні 
засади проектування професійно орієнтованої дидак-
тичної системи підготовки бакалаврів еконо міки», 
визнану першою в  Україні докторською дисертацією, 
де повно та всебічно розкриті теоретико-прикладні 

засади проектування професійно орієнтованої дидак-
тичної системи підготовки майбутніх фахівців. 
У  2008  р. Віктору Юрійовичу присвоєне вчене звання 
професора.

Професор  В.  Ю.  Стрельніков є керівником наукової 
школи «Проектування навчально-виховних систем у вищій 
школі». Взявши собі за правило вислів Я. А. Коменського 
«Вчений не той, хто багато знає, а хто робить корисне», він 
проводить системні авторські курси підвищення квалі-
фікації викладачів вищих навчальних закладів І–ІІ рів нів 
акредитації з проблематики «Новітні інноваційні технології 
у  вищій школі», «Педагогіка вищої школи», «Дидактичні 
системи у вищій школі», «Методика викладання дисциплін 
у вищій школі» вже у 75 коледжах і технікумах. Популяризує 
спадщину полтавських педагогів  — Г.  С.  Сковороди, 
М.  В.  Остроградського, В.  Г.  Короленка, А.  С.  Макаренка, 
Г. Г. Ващенка, В. О. Сухомлинського.

Має понад 250 публікацій, зокрема три монографії 
(«Проектування професійно-орієнтованої дидактичної 
системи підготовки бакалаврів економіки», «Теоретичні  
засади проектування професійно-орієнтованої дидактич-
ної системи (підготовка бакалаврів економіки)», «Педа-
гогічні основи забезпечення особистісного і професійного 
розвитку студентів засобами інноваційних технологій 
навчання»); 12 навчальних і методичних посібників; понад 
140 наукових статей.

З 1990  р. Віктор Юрійович на засадах сумісництва 
тісно співпрацює з рідним університетом. Є членом спе-
ціалізованої вченої ради ПНПУ ім. В.  Г.  Короленка із 
захисту дисертацій К. 44.053.01. Під його науковим керів-
ництвом захищені дві та готуються до захисту чоти ри 
кандидатські дисертації.

Нагороджений грамотою Головного управління освіти 
і науки Полтавської обласної державної адміністрації (2009) .

Родина Стрельнікових має міцні педагогічні тради-
ції. Дружина Віктора Юрійовича Раїса Миколаївна 
працює вчителем світової літератури Полтавської спе-
ціальної загальноосвітньої школи № 40. Подружжя 
виховало двох дітей, які, за прикладом батька, також 
пов’язали свою долю з  Полтавським національним 
педагогічним університетом ім. В.  Г.  Короленка, де 
донька Леся у 2010 р. захистила дисертацію кандидата 
педагогічних наук, а  син Мирослав нині навчається 
в аспірантурі.
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