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Трудова і професійна діяльність: У 1976 р. закінчив  Балясненську середню 

школу Диканського р-ну і вступив на природничо-географічний факультет 

Мелітопольського державного педагогічного інституту. Був головою 

студентського наукового товариства інституту, отримував спеціальну високу 

(ленінську) стипендію, брав участь в експедиціях та туристичних походах на 

Єнісейський кряж, Верхньоколимське нагір’я, Копетдаг тощо.  Закінчив 

інститут з відзнакою (06.1981, кваліфікація: «Учитель географії і біології»),  

Після закінчення інституту працював учителем географії, біології та хімії в 

Кіровській ВШ №2 (1981-1982 н.р., та недовго (08-11.1982) - учителем географії 

Підгородненській ЗОШ №5 Дніпропетровського р-ну. Проходив строкову 

службу в армії (11.1982 – 04.1984).  

Асистент кафедри фізичної географії та геології Криворізького державного 

педагогічного інституту (05.1984–09.1986). Навчався в аспірантурі Київського 

державного педагогічного інституту імені О.М. Горького за спеціальністю 

«Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафту» (10.1986-10.1989). По 

закінченню аспірантури у Відділенні географії Інституту геофізики імені С.І. 

Суботіна 29.10.1989 захистив кандидатську дисертацію з проблем 

ландшафтного аналізу порушених земель з метою їхньої рекультивації (на 

прикладі Криворізького гірничопромислового району). Повернувся на 
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попереднє місце роботи і 11.1989 – 08.1992 рр. працював там на посадах 

старшого викладача, доцента, в.о. завідувача кафедри фізичної географії та 

геології, викладав регіональну фізичну географію, керував педагогічними та 

польовими практиками. 

У Полтавському національному педагогічному університеті імені 

В.Г.Короленка з 1992 р.: доцент кафедри спеціальних історичних дисциплін та 

географії (1992 - 1999), завідувач кафедри географії та краєзнавства (2000-2015), 

професор кафедри (2010-2017), з 12.2017 р. – доцент кафедри географії та 

методики її навчання. 

Нагороджений грамотами Верховної Ради України (2010), Академії наук 

України (2014), Національної академії наук (2014) і Академії педагогічних наук 

України (2009, 2014), Міністерства освіти і науки України (2001, 2019), подякою 

і почесною грамотою Полтавської обласної ради (2009, 2019), знаками 

«Відмінник освіти України» (2000), «Василь Сухомлинський» (2009). 

Навчальна і методична робота. Викладає, переважно, навчальні 

дисципліни фізико-географічного та еколого-географічного спрямування 

(основну увагу звертає на формування цілісної географічної картини світу): 

Біогеографія з основами ландшафтознавства, Фізична географія України, 

Фізична географія Полтавщини тощо. Розробив повне навчально-методичне 

забезпечення цих дисциплін (зокрема, посібник для студентів з біогеографії в 

навчальних презентаціях). Веде навчальні практики. 

Наукова робота: Коло наукових інтересів: методика навчання фізичної 

географії; професійна (педагогічна) освіта; екологія ландшафтів; краєзнавство; 

історія ПНПУ імені В.Г. Короленка; історія і нумізматика Мамаєвої Орди. Має 

біля 400 наукових, науково-методичних та науково-популярних публікацій (у 

тому числі 18 – з грифом МОН; 36 навчальних посібників для вчителів, учнів, 

студентів; 8 монографій). 



Організаційна робота:  Л.М.Булава активно займається питаннями 

неперервної географічної освіти в регіоні. Із 1992 року є членом журі обласної 

олімпіади з географії; головою секції географії МАН; членом журі 

всеукраїнських олімпіад і турнірів з географії; читає лекції для учителів 

географії в системі післядипломної освіти. 

Був членом науково-методичної ради МОН України (2016-2019), куратором 

науково-методичної комісії МОН з предметної освіти та спорту, членом комісій 

з акредитації спеціальності Середня освіта (Географія) в педагогічних вишах; 

членом редколегії журналу «Постметодика» і головою редколегії кафедральних 

збірників. 

Громадський  експерт з питань вищої освіти. 

 Є  засновником і адміністратором інтернет-груп: 

 01 Освіта/Педагогіка 

https://www.facebook.com/groups/786682974779578/?ref=bookmarks  

 Історія ПНПУ імені В.Г.Короленка https://www.facebook.com/groups/pnpu1914/ 

Офіційний експерт з питань нумізматики Золотої Орди і середньовічного 

Сходу: 

https://forum.violity.com/viewforum.php?f=247  

Найзначніші публікації: 

 Методика викладання фізичної географії України (1994); 

 Рідний край. Географія та краєзнавство (1996); 

 Довкілля. Підручник для учнів 5 класу (1997); 

 Програми для загальноосвітніх шкіл. Географія, 5 – 10 класи (2001); 

 Природознавство. Підручник для учнів 5 класу (1999, 2005);  

 Загальна географія. Підручник для учнів 6 класу (2006); 

 Готуємось до географічних олімпіад (шкільних, районних, обласних). 

Навчально-методичний посібник (2008); 

 Фізична географія України.  Підручник для учнів 8 класу (2008, 2016); 
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 Фізична географія України. 8 клас. Дидактичні матеріали для формування 

предметної компетентності учнів (2009). 

У свій час серед учителів були популярними навчальні посібники “Фізична 

географія України”, 8 клас (Полтава: ПОІППО, 1997, 1999); “Економічна та 

соціальна географія України”, 9 клас (Полтава: ПОІППО, 1999, 2000, у 

співавторстві з М.П.Нагорнюком), "Географія України" (Практичні й самостійні 

роботи. Роздаткові дидактичні матеріали). – Полтава: Наукова зміна, 1997; 

"Економічна і соціальна географія світу. – Полтава: ПОІППО, 1999; методичний 

посібник "Методика навчання фізичної географії України" (у 5-ти випусках). – 

Полтава: ПДПІ, 1994). 

Серед видань краєзнавчої спрямованості слід виділити навчальні посібники,  

написані одноосібно:  “Рідний  край  (Полтавщина)”,  5 клас (1995, наступні 

видання 1996-2002 рр. перероблені і доповнені); "Географія Полтавської 

області" (Полтава: ПОІППО, 1996, 1999). Л.М.Булава був головою редколегії 

географічного атласу “Моя мала Батьківщина. Полтавщина” (автор або редактор 

більшості карт), методичного посібника “Методика викладання географії 

Полтавщини” (в 2-х частинах, 1994), збірників “Методика викладання географії 

рідного краю” (1995), "Географія та екологія Полтави" (2008), монографії  

«Екомережа Полтавської області (2010), «Довкілля Полтавщини» (2014), 

Природа, населення Полтавської області (2017) тощо. Він є співавтором 

довідкового видання "Полтавська область: природа, населення, господарство" – 

Полтава: Полтавський літератор, 1998, та фотоальбому "Полтавщина: природа, 

традиції, культура". – Полтава: Оріяна, 2007. 

 


