
 Прізвище Капустян 

Ім’я Ганна 

По батькові Тимофіївна 

Дата народження 11.07.1953 

Терміни навчання на 

факультеті історії та географії 
Вступ-1973 

Випуск-1977 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом 
Історія. Вчитель історії та 

суспільствознавства 

Досягнення Доктор історичних наук, професор 

Кавалер ордену княгині Ольги ІІІ 

ступеню, відмінник освіти України, 

Почесний громадянин 

Кременчуцького району, депутат 

Кременчуцької районної ради 

VI,VII скликань  

 

 

 

 

 

Прізвище Войналович 

Ім’я Віктор 

По батькові Анатолійович 

Дата народження 20.06.1957 

Терміни навчання на 

факультеті історії та географії 
Вступ-1974 

Випуск-1978 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом 
Історія. Вчитель історії та 

суспільствознавства 

Досягнення Доктор політичних наук, професор, 

завідувач відділу етнополітології 

Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень імені 

І. Ф. Кураса НАН України, 

Заслужений працівник освіти 

України, академік Української 

академії політичних наук 

 

 

 

 

 

Прізвище Христенко 

Ім’я Олександр 

По батькові Борисович 

Дата народження 25.05.1958 

Терміни навчання на 

факультеті історії та географії 
Вступ-1975 

Випуск-1979 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом 
Історія. Вчитель історії та 

суспільствознавства 

Досягнення Ветеран Служби зовнішньої 

розвідки України, генерал-

лейтенант  

 



 

 

 

Прізвище Зелюк 

Ім’я Віталій  

По батькові Володимирович 

Дата народження 27.09.1962 

Терміни навчання на 

факультеті історії та географії 
Вступ-1979 

Випуск-1983 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом 
Історія. Вчитель історії та 

суспільствознавства середньої 

школи 

Досягнення Кандидат педагогічних наук, 

доцент, ректор Полтавського 

обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені М. В. 

Остроградського 

 

 

 

 

 

 

Прізвище Демиденко 

Ім’я Тетяна 

По батькові Прокопівна 

Дата народження  

Терміни навчання на 

факультеті історії та географії 
Вступ-1970 

Випуск-1974 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом 
Історія. Вчитель історії та 

суспільствознавства 

Досягнення Кандидат історичних наук, доцент 

кафедри історії України, відмінник 

освіти України, лауреат обласних 

премій імені Панаса Мирного та 

Леоніда Бразова 

 

 

 

 

 

 

Прізвище Білоусько 

Ім’я Олександр 

По батькові Андрійович 

Дата народження 01.03.1951 

Терміни навчання на 

факультеті історії та географії 
Вступ-1968 

Випуск-1972 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом 
Історія. Вчитель історії та 

суспільствознавства 

Досягнення Історик-краєзнавець, педагог, 

заслужений вчитель України, член 

Національної спілки краєзнавців 

України, Член національної спілки 

художників України 

 

 

 

 



 

 

 

Прізвище Петренко 

Ім’я Ірина  

По батькові Миколаївна 

Дата народження 31.12.1977 

Терміни навчання на 

факультеті історії та географії 
Вступ-1995 

Випуск-2000 

Досягнення Доктор історичних наук, професор 

кафедри педагогіки та суспільних 

наук ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет 

економіки і торгівлі», лауреат 

премії Самійла Величка, лауреат 

премії Президента України для 

молодих учених у 2017 році, 

секретар Полтавської обласної 

організації Національної спілки 

краєзнавців України 

 

 

Прізвище Бабенко 

Ім’я Сава 

По батькові Савович 

Дата народження 18.12.1955 

Терміни навчання на 

факультеті історії та географії 
Вступ-1976 

Випуск-1980 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом 
Історія. Вчитель історії та 

суспільствознавства 

Досягнення заступник начальника управління 

СБУ в Полтавській області, 

Полковник СБУ  

(у відставці) 

 

 

 

 

Прізвище Супруненко 

Ім’я Олександр 

По батькові Борисович 

Дата народження 01.05.1957 

Терміни навчання на 

факультеті історії та географії 
Вступ-1974 

Випуск-1978 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом 
Історія. Вчитель історії та 

суспільствознавства 

Досягнення Археолог, історіограф, музейник, 

видавець. Кандидат історичних 

наук (1997), старший науковий 

співробітник (2000). Заслужений 

працівник культури України (2003). 

Директор Центру охорони та 

досліджень пам'яток археології 

управління культури Полтавської 

обласної державної адміністрації 

(від 1993 до 2013 року). 

Директор Полтавського 

краєзнавчого музею імені Василя 

Кричевського. Лауреат премії імені 

С. Величка. 

 



 

 

 

Прізвище Момот 

Ім’я Іван 

По батькові Михайлович 

Дата народження 01.11.1957 

Терміни навчання на 

факультеті історії та географії 
Вступ-1974 

Випуск-1978 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом 
Історія. Вчитель історії та 

суспільствознавства 

Досягнення Голова Полтавської обласної ради 

(2010-2014), підприємець, видавець. 

 

 

Прізвище Мірошниченко 

Ім’я Віталій 

По батькові Григорович 

Дата народження 1984 

Терміни навчання на 

факультеті 
Вступ – 2002 

Випуск – 2008 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом 
Педагогіка та методика середньої 

освіти. Історія 

Досягнення Успішно захистив кандидатську 

дисертацію у лютому 2015 року. 

Паралельно з цим працював 

викладачем на кафедрі філософії та 

суспільно-політичних дисциплін 

ВДНЗ України «Українська 

медична стоматологічна академія». 

Із вересня 2016 року і по даний час 

займаю посаду завідувача кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Полтавського інституту бізнесу 

МНТУ. 

 

 

Прізвище Басенко 

Ім’я Руслан 

По батькові Олександрович 

Дата народження 1993 

Терміни навчання на 

факультеті 
Вступ – 2010 

Випуск – 2015 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом 
історик, вчитель історії 

Досягнення Працював на посадах асистента 

кафедри всесвітньої історії та 

методики викладання історії ПНПУ 

імені В.Г.Короленка, доцента 

кафедри філософії і економіки 

освіти ПОІППО імені 

М.В.Остроградського, доцента 

кафедри правознавства 

Полтавського інституту економіки і 

права ВМУРЛ «Україна», голова 

ради молодих учених, аспірантів і 

студентів історичного факультету 

(2012-2018 рр.), старший лаборант 

(2014-2019 рр.), технічний редактор 

фахового наукового збірника 

«Історична пам’ять» (2015-2018 рр.), 

збірників наукових праць 

 

 

 



 

Прізвище Долінська 

Ім’я Тамара 

По батькові Миколаївна 

Дата народження 1962 

Терміни навчання на 

факультеті 
Вступ – 1980 

Випуск – 1984 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом 
вчитель історії та 

суспільствознавства 

Досягнення З 1.09.1992 року працюю в 

Полтавській школі №17, яка зараз є 

Полтавською гімназією №17. Маю 

кваліфікацію: вчитель вищої 

категорії, вчитель-методист. У 

вчительській скарбниці є призери 

предметних олімпіад та МАН, 

створено методичні розробки з фаху 

«Музейні уроки з історії України» 

для 7 та 8 класів. 

 

 

 

 

Прізвище Донченко 

Ім’я Костянтин 

По батькові Анатолійович 

Дата народження 1988 

Терміни навчання на 

факультеті 
Вступ – 2006 

Випуск – 2011 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом 
історія та правознавство 

Досягнення Координатор спостереження 

Громадянської мережі ОПОРА за 

виборами в Полтавській області, 

керівник проектів Аналітичного 

центру "Бюро економічних та 

соціальних досліджень". 

Політичний аналітик і оглядач. 

 

 

 

 

Прізвище Пустовіт 

Ім’я Тарас 

По батькові Павлович 

Дата народження 1962 

Терміни навчання на 

факультеті 

Вступ – 1980 

Випуск – 1984 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом 
вчитель історії та 

суспільствознавства 

Досягнення Нині обіймаю посаду заступника 

директора-начальника відділу 

інформації та використання 

документів Державного архіву 

Полтавської області, заслужений 

працівник культури України (2009), 

голова Полтавського міського 

товариства «Просвіта» 

імені Т. Шевченка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Прізвище Рець 

Ім’я Олександр 

По батькові Вікторович 

Дата народження 1983 

Терміни навчання на 

факультеті 
Вступ – 2001 

Випуск – 2007 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом 
диплом спеціаліста з відзнакою за 

спеціальністю «вчитель історії та 

основ правознавства», диплом 

магістра з відзнакою, кваліфікація 

«викладач історії» 

Досягнення 2008-2009 рр. – методист відділу 

зовнішнього незалежного 

оцінювання та моніторингу якості 

освіти ПОІППО імені 

М.В.Остроградського; 

2009-2013 рр. – завідуючий 

кабінетом навчально-методичної 

роботи Полтавського обласного 

центру естетичного виховання 

учнівської молоді Полтавської 

обласної ради; 

2013 – т.ч. – заступник директора з 

виховної роботи Полтавського 

обласного центру естетичного 

виховання учнівської молоді 

Полтавської обласної ради. 

 

 

Прізвище Рябова 

Ім’я Аліса 

По батькові Вікторівна 

Дата народження 1967 

Терміни навчання на 

факультеті 
Вступ – 1986 

Випуск – 1990 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом 
Вчитель історії та 

суспільствознавства 

Досягнення Заслужений учитель України, 

директор Павлоградської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №9 Павлоградської 

міської ради Дніпропетровської 

області, заступник міського голови 

Павлограда. 

 

 

Прізвище Сень (Малашецька) 

Ім’я Ольга 

По батькові Олексіївна 

Дата народження 1962 

Терміни навчання на 

факультеті 
Вступ – 1980 

Випуск – 1984 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом 
учитель історії і 

суспільствознавства 

Досягнення З 1999 р. по 2010 р. працювала в 

Головному управлінні освіти і 

науки облдержадміністрації на 

посаді головного спеціаліста. З 

2010 р. по 2016 р. обіймала посаду 

начальника відділу освіти 

Полтавської райдержадміністрації. 

З 2016 р. працюю на посаді 

директора спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №3 з поглибленим 

вивченням предметів суспільно-

гуманітарного циклу м. Горішні 

Плавні Полтавської області 

 



 

Прізвище Федюн 

Ім’я Олег 

По батькові Юрійович 

Дата народження 1984 

Терміни навчання на 

факультеті 
Вступ – 2002 

Випуск – 2007 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом 
вчитель історії та правознавства 

Досягнення Трудову діяльність розпочав 

молодшим науковим 

співробітником Історико-

культурного заповідника «Більськ» 

у смт. Котельва.  Після цього з 2007  

по 2014 рік – займав різні посади на 

державній службі – у Котелевській 

районній державній адміністрації, у 

Котелевському районному центрі 

соціальних служб для сім’ї дітей та 

молоді (головний спеціаліст, 

директор центру, державний 

адміністратор, керівник відділу, 

заступник голови 

райдержадміністрації). З 2014 року  і 

до тепер – працівник Фермерського 

господарства «Еко-Маяк» у смт. 

Котельва (керівник підрозділу з 

органічного виробництва, 

заступник голови господарства). 

 

 

 

 

Прізвище Щербань 

Ім’я Анатолій 

По батькові Леонідович 

Дата народження 15.04.1978 

Терміни навчання на 

факультеті 
Вступ – 1996 

Випуск – 2001 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом 
спеціальність – Педагогіка і 

методика середньої освіти, історія та 

правознавство, кваліфікація – 

вчитель історії та правознавства 

Досягнення Кандидат історичних наук 

(спеціальність археологія), доктор 

культурології (спеціальність – 

українська культура). Близько 10 

років працював завідувачем 

науково-дослідного відділу 

палеогончарства Інституту 

керамології – відділення Інституту 

народознавства НАН України. 

Зараз - завідувач кафедри історії, 

музеєзнавства та пам’яткознавства 

Харківської державної академії 

культури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Прізвище Пилипенко 

Ім’я Вадим 

По батькові Валерійович 

Дата народження 1993 

Терміни навчання на 

факультеті 
Вступ – 2006 

Випуск – 2011 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом 
Методика загальної середньої освіти 

Історія – учитель історії та 

правознавства 

Досягнення Кандидат педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки. 

Тема дослідження: «Освітня 

діяльність та педагогічні погляди 

Олександра Івановича Строніна 

(1826-1889 р.)». 

 

 

 

 Прізвище Богданова-Портяна 

Ім’я Марина 

По батькові Володимирівна 

Терміни навчання на 

факультеті історії та географії 
Вступ – 1996 

Випуск - 2001 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом 
Педагогіка і методика середньої 

освіти, історія і географія, 

краєзнавчо-туристична робота, 

учитель історії і географії, 

організатор краєзнавчо-туристичної 

роботи 

Досягнення Переможець обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

професійної майстерності «Учитель 

року», номінація «Географія» (2014) 

 

 

 

 

 

 

Прізвище Гайдаренко 

Ім’я Марина 

По батькові Валеріївна 

Терміни навчання на 

факультеті історії та географії 
Вступ – 2013 рік 

Випуск – 2018 рік 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом 
Магістр. Середня освіта (Географія) 

Досягнення Вчитель географії Градизької 

гімназії ім. О. І. Білаша 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище Кітченко 

Ім’я Валентина 

По батькові Андріївна 

Терміни навчання на 

факультеті історії та географії 
Вступ – 2008 рік 

Випуск – 2013 рік 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом 
Спеціаліст. Географія. Організатор 

з краєзнавчо-туристичної роботи 

Досягнення Учитель географії Комунального 

закладу «Полтавський обласний 

науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ 

ступенів імені А. С. Макаренка 

Полтавської обласної ради» 

 



 Прізвище Портяний 

Ім’я Богдан 

По батькові Васильович 

Терміни навчання на 

факультеті історії та географії 
Вступ – 1996 

Випуск - 2001 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом 
Педагогіка і методика середньої 

освіти, історія і географія, 

краєзнавчо-туристична робота, 

учитель історії і географії, 

організатор краєзнавчо-туристичної 

роботи 

Досягнення Переможець обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

професійної майстерності «Учитель 

року», номінація «Географія» 

(2006), увійшов до ТОР-10 конкурсу 

Global Teacher Prize Ukraine 2018 

 

 

 

 Прізвище Оніпко 

Ім’я Марина 

По батькові Володимирівна 

Терміни навчання на 

факультеті історії та географії 
Вступ – 2013 рік 

Випуск –  2018 рік 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом 
Магістр. Середня освіта (Географія) 

Досягнення Молодший науковий співробітник 

ДІКЗ «Поле Полтавської битви» 

 

 

 

 Прізвище Кушнір 

Ім’я Анатолій 

По батькові Степанович 

Терміни навчання на 

факультеті історії та географії 
Вступ – 2005 

Випуск - 2010 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом 
Педагогіка і методика середньої 

освіти. Географія та історія 

Досягнення Кандидат географічних наук. 

Співробітник наукового відділу 

геоморфології та палеогеографії 

Інституту географії НАН України. 

 

 

 

 

  

Прізвище Липівець 

Ім’я Наталія 

По батькові Володимирівна 

Терміни навчання на факультеті 

історії та географії 
Вступ – 1988 

Випуск – 1993 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом 
Учитель історії та географії  

Досягнення Вчитель-методист Гадяцької школи-

гімназії №1, організатор туристично-

краєзнавчої роботи 

 

 

 

 

 

 



 Прізвище Устінова  

Ім’я Ірина  

По батькові Олексіївна 

Терміни навчання на факультеті 

історії та географії 
Вступ – 1990 

Випуск – 1995 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом 
Учитель історії та географії 

Досягнення Вчитель вищої кваліфікаційної 

категорії, вчитель – методист, 

переможець міського етапу конкурсу 

«Учитель року 2010» у номінації» 

Учитель географії». 

 

 

 

 

Прізвище Япринець (Заєць) 

Ім’я Тетяна 

По батькові Сергіївна 

Терміни навчання на факультеті 

історії та географії 
Вступ – 2001 

Випуск – 2006 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом 
Учитель географії, історії, основ 

економіки. Організатор краєзнавчо-

туристичної роботи  

Досягнення Кандидат педагогічних наук. 

Начальник навчально-методичного 

відділу ПНПУ імені  В.Г. Короленка 

 

 

 

 

Прізвище Штепа  

Ім'я Олексій 

По-батькові Олександрович 

Дата народження 04.07.1983 р. 

Термін навчання на факультеті 

історії та географії 
Вступ – 2000 

Випуск – 2006  

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом 
Спеціальність: «Педагогіка і 

методика середньої освіти. Історія»; 

кваліфікація: магістр педагогічної 

освіти, викладач історії 

Досягнення Закінчив аспірантуру кафедри 

філософії; захистив кандидатську 

дисертацію на тему «Правова 

ментальність українського етносу 

як чинник сучасного вітчизняного 

державотворення» 

 

 

 

 

Прізвище  Руденко  

Ім’я  Ігор 

По батькові Михайлович 

Дата народження 11.02.1987 р. 

Термін навчання на 

історичному факультеті  
01.09.2004 р. –  

30.06.2009 р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за дипломом 
Спеціальність: «Педагогіка і 

методика середньої освіти. Історія» 

Кваліфікація: вчитель історії та 

суспільствознавства 

Досягнення 2009-2012 рр. – аспірант кафедри 

філософії ПНПУ імені 

В.Г. Короленка. Присуджено 

науковий ступінь: кандидат 

філософських наук. 

 



 

Прізвище  Пивоварська 

Ім’я  Ксенія 

По батькові Сергіївна 

Дата народження 9.11.1989 

Термін навчання на 

історичному факультеті  
2006-2011 

Спеціальність, 

кваліфікація за дипломом 
Педагогіка та методика середньої 

освіти. Історія, вчитель історії та 

суспільствознавства 

Досягнення захист кандидатської дисертації з 

філософії у 2015 році. Зараз – 

викладач іноземною мовою, проект-

менеджерка, контент-менеджерка. 

 

 

Прізвище  Загребельний 

Ім’я  Ігор 

По батькові Васильович 

Дата народження 26 травня 1988 р. 

Термін навчання на 

історичному факультеті  
2006-2012 

Спеціальність, 

кваліфікація за дипломом 
Історик. Вчитель історії 

Досягнення Кандидат філософських наук. 

Політичний оглядач, 

релігієзнавець, публіцист 

 

 

Прізвище Білецька 

Ім’я Вікторія 

По батькові Вікторівна 

Дата народження 06.01.1993 

Термін навчання на 

історичному факультеті 
Вступ – 2010 

Випуск – 2015 

Спеціальність, 

Кваліфікація за дипломом 
Спеціальність – «історія» 

Кваліфікація – «історик. Вчитель 

історії» 

Досягнення У лютому 2019 року захистила 

кандидатську дисертацію за 

спеціальністю 09.00.05 – історія 

філософії на тему: «Іван Мірчук як 

історик української філософії: 

європейський контекст».  

З вересня цього ж року – голова 

циклової комісії гуманітарних та 

соціально-економічних дисциплін 

медичного коледжу Української 

медичної стоматологічної академії.  

 

 

Прізвище Соколова 

Ім’я Ольга 

По батькові Володимирівна 

Дата народження 18.10.1983 

Термін навчання на 

історичному факультеті 
2000-2007 

Спеціальність, 

Кваліфікація за дипломом 
«Педагогіка і методика середньої 

освіти. Історія» 

 Досягнення Працювала 3 роки на кафедрі 

культурології та навчалася у 

аспірантурі кафедри філософії 

(2008-2015 рр.) ПНПУ імені 

В.Г.Короленка 



 

 

Прізвище Бондар  

Ім’я Тетяна 

По батькові Олексіївна 

Дата народження 05.02.1979 

Термін навчання в аспірантурі 2004-2007 рр. 

Спеціальність, 

Кваліфікація за дипломом 
09.00.03 – Соціальна філософія та 

філософія історії. Кандидат 

філософських наук 

Досягнення Кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософії і 

економіки освіти Полтавського 

обласного інституту післядипломної 

освіти ім. М.В.Остроградського 

(2005-2019 рр.), заступник головного 

редактора і науковий редактор 

науково-методичного журналу 

«Постметодика» (2012-2016 рр.), 

старший викладач кафедри 

менеджменту освіти ПОІППО (з 

вересня 2019 р.). 

 

 

Прізвище Вощенко 

Ім’я Вікторія 

По батькові Юріївна 

Дата народження 22.10.1983 

Терміни навчання на 

історичному факультеті 
2003-2008 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом 
Педагогіка і методика середньої 

освіти. Історія. Вчитель історії і 

суспільствознавства. Навчання в 

аспірантурі на кафедрі філософії 

Полтавського національного 

педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка 2008-2011 рр. 

Досягнення У 2012 р. захистила кандидатську 

дисертацію за спеціальністю 

09.00.05 – історія філософії. Працюю 

на посаді доцента кафедри 

українознавства, культури та 

документознавства Національного 

університету «Полтавська 

політехніка імені Юрія 

Кондратюка». 

 

 

Прізвище Приймак (Марійко) 

Ім’я Світлана 

По батькові Володимирівна 

Дата народження 30.08.1985 

Терміни навчання на 

історичному факультеті 
2002-2007 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом 
Педагогіка і методика середньої 

освіти. Історія. Кваліфікація 

вчитель історії та 

суспільствознавства. За дипломом 

магістра: "Педагогіка і методика 

середньої освіти. Історія" 

кваліфікація викладач історії. 

Досягнення У 2007-2008 рр. працювала 

асистентом кафедри філософії 

ПДПУ. У 2008 р. зарахована до 

аспірантури кафедри філософії 

ПДПУ. У 2015 р. захистила 

кандидатську дисертацію та 

здобула науковий ступінь 

кандидата філософських наук 

 



 

Прізвище Блоха 

Ім’я Ярослав 

По батькові Євгенійович 

Дата народження 20.11.1985 

Терміни навчання на 

історичному факультеті 
2003-2008 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом 
Педагогіка і методика середньої 

освіти. Історія. Кваліфікація 

вчитель історії і правознавства. 

2008-2011 рр. – аспірантура кафедри 

філософії Полтавського 

національного (державного) 

педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка за спеціальністю 

09.00.03 – соціальна філософія та 

філософія історії. 

Досягнення Захистив дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата 

філософських наук. У 2008-2014 рр. 

– асистент, з 2014 р. – доцент 

кафедри філософії, з 2013 р. – 

заступник декана факультету історії 

та географії (історичного 

факультету) з навчальної роботи 

 

 

 

 

 

Прізвище Веркалець 

Ім’я Тетяна 

По батькові Ярославівна 

Дата народження 05.07.1980 

Терміни навчання на 

факультеті історії та географії 
Вступ - 1997 

Випуск - 2002, 2003 (магістратура) 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом 
Історія. Вчитель історії та 

правознавства 

Досягнення Учителька історії та директорка 

комунального закладу «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №38 Полтавської міської 

ради Полтавської області», 

вища категорія, учитель-методист, 

переможниця конкурсу «Учитель 

року 2008», міський тур, «Учитель 

року 2016» міський, обласний тури, 

дипломант Всеукраїнського туру, 

фіналістка премії GLOBAL 

TEACHER PRIZE UKRAINE 2017, 

володарка титулу «Успішна жінка 

Полтавщини 2018» у номінації 

«Освіта та наука», 

грамоти управління освіти 

Полтавського міськвиконкому, 

Департаменту освіти і науки 

Полтавської облдержадміністрації 

 

 

 

 

 

 



 

Прізвище Шевчук  

Ім’я   Сергій 

По батькові   Миколайович 

Дата народження 2 липня 1983 р. 

Терміни навчання на  

факультеті історії та географії  
Вступ-2000  

Випуск-2005  

Спеціальність, кваліфікація за  

дипломом  
Спеціальність – Педагогіка і 

методика середньої  

освіти. Географія та історія. 

Кваліфікація –  

вчитель географії та історії 

Досягнення В 2005 – 2007 рр. навчався в 

аспірантурі кафедри економічної та 

соціальної географії Київського 

національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

У 2008 р. захистив дисертацію на 

тему: «Розвиток методологічних 

основ суспільної географії в Україні 

у ХХ столітті» за спеціальністю 

11.00.13 – історія географії.  

У 2007 – 2014 рр. – асистент, 

старший викладач, доцент кафедри 

географії та краєзнавства ПНПУ 

імені В.Г. Короленка. 

У 2014 – 2015 рр. – директор 

Департаменту освіти і науки 

Полтавської обласної державної 

адміністрації. 

У 2015 р. обраний на посаду 

завідувача кафедри географії та 

краєзнавства. 

У 2016 р. призначений проректором 

з наукової роботи у ПНПУ імені     

В.Г. Короленка. 

У 2017 році захистив дисертацію на 

здобуття ступеня доктора 

географічних наук за спеціальністю 

11.00.02. – економічна та соціальна 

географія «Суспільна географія в 

Україні (теорія та практика 

досліджень наукових шкіл)». 

 

  



 

 

Прізвище Лахно 

Ім’я   Олександр 

По батькові   Петрович 

Дата народження 7 жовтня 1978 р. 

Терміни навчання на  

факультеті історії та географії  
Вступ - 1996 

Випуск – 2001, 2002 

Спеціальність, кваліфікація за  

дипломом  
Спеціальність – Педагогіка і 

методика середньої освіти. Історія 

Кваліфікація – магістр педагогічної 

освіти, викладач історії 

Досягнення Має більше 120 наукових праць. 

Працює над проблемою історичної 

еволюції слов’янських народів, а 

також проблемами існування 

протестантських конфесій в умовах 

радянського тоталітаризму. 

Результатом досліджень є 

одноосібна монографія «Церковна 

опозиція Євангельських християн-

баптистів в Україні (1940–1980-ті 

роки)», участь у виданні 

(співавторство) колективної 

монографії «Історія релігії в 

Україні: у 10-ти т. За ред. проф. А. 

Колодного / Релігійні меншини 

України. Т. 7», більше десятка 

навчальних посібників для 

студентів, низка статей у 

центральних і фахових журналах 

України, у тому числі й таких, які 

індексуються в базі даних Index 

Copernicus. Також розробив низку 

нових навчальних програм і 

робочих програм навчальних 

дисциплін, посібників, має 

багаторазову участь у міжнародних 

і Всеукраїнських наукових 

конференціях. 

Кілька років поспіль виконує 

обов’язки заступника декана 

факультету з наукової роботи. 

Постійно виконує обов’язки 

куратора академічних груп 

факультету. 

Надає консультативну допомогу 

учням і вчителям шкіл міста та 

області щодо написання учнівських 

наукових робіт по лінії МАН 

України. Неодноразово залучався 

до роботи у якості члена журі 

міського та обласного конкурсу-

захисту учнівських наукових робіт 

МАН України. 

Доцент кафедри всесвітньої історії 

та методики викладання історії 

Полтавського національного 

педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка. 

 

  



 

Прізвище Маляренко 

Ім’я Олександр 

По батькові Сергійович 
 

Терміни навчання на 

факультеті історії та географії 
2007-2011 рр. 
 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом 
«Географія», вчитель географії  
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