
 

 

 

Трудова діяльність 

Освіта: історичний факультет Полтавського державного педагогічного 

інституту імені В. Г. Короленка (1976–1980); аспірантура Центрального 

інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Київ (1991–1994); 

докторантура Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН 

України, м. Київ (2003–2006); Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації і 

перепідготовки фахівців Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціаліст з економіки 

підприємства (2009–2010). 

Академічний досвід і навчально-методична робота: учитель історії 

Лазірківської середньої школи Оржицького району Полтавської області (1980–

1985), директор Чутівської восьмирічної школи Оржицького району 

Полтавської області (1985–1986); методист відділу гуманітарних дисциплін 

(1990–1995) та доцент кафедри педагогічних технологій Полтавського 

обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників (1995–

2001); доцент кафедри історії та кооперативного руху (2001–2007); професор 

кафедри філософії та економіки освіти ПОІППО (2018–2020); професор 

кафедри педагогіки, фізичної культури та управління освітою Донецького 

національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця) (2019–2021); 

професор кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2020–2021); 

професор кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

(з 2021 р.). 

На основі інтерактивних інформаційних технологій навчання викладав на 

кафедрі педагогіки і суспільних наук Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» (2015–2018) та на кафедрі 

педагогіки, фізичної культури та управління освітою Донецького національного 

університету імені Василя Стуса (м. Вінниця) (2019–2021) студентам освітньо-

кваліфікаційного рівня магістра курси «Методика викладання у вищій школі», 

«Педагогіка і психологія»; «Методологія та логіка наукових досліджень», 

«Теорія і практика науково-педагогічних досліджень», «Дидактичні системи у 

вищій школі», «Системний підхід у вищій школі», «Управління закладом 

освіти», «Моделювання професійної діяльності та підготовки фахівця», 

«Педагогічна майстерність викладача»; на кафедрі спеціальної освіти і 

соціальної роботи Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка (2000–2012, 2020–2021) – навчальні дисципліни 

«Соціалізація особистості», «Філософія освіти», «Основи наукових досліджень 



 

 

у спеціальній освіті», «Основи наукових досліджень у соціальній сфері», 

«Комунікативний менеджмент», «Педагогіка»; на кафедрі педагогічної 

майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2021–2022) – навчальні 

дисципліни «Корпоративна культура освітньої організації», «Майстерність 

управлінської взаємодії керівника проєкту», «Професійна культура та діловий 

етикет керівника інноваційної сфери», «Стратегічне управління людськими 

ресурсами». Гарант освітньої програми «Педагогіка вищої школи» за напрямом 

01 «Освіта», спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» у Полтавському 

університеті економіки і торгівлі (2011–2018) і Донецькому національному 

університеті імені Василя Стуса (2019–2021).  

Організаційний досвід: відповідав за освітню галузь району і області на 

партійній роботі (1986–1990); декан педагогічного факультету Міжгалузевого 

інституту підвищення кваліфікації і перепідготовки фахівців (2001–2006), 

завідувач кафедри культурології та історії (2007–2011), завідувач кафедри 

педагогіки, культурології та історії (2011–2015), завідувач кафедри педагогіки і 

суспільних наук Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» (2015–2018); член спеціалізованих учених рад 

по захисту докторських дисертацій: Д. 12.112.01 у Державному вищому 

навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет» і 

Д. 44.053.01 у Полтавському національному педагогічному університеті імені 

В. Г. Короленка; науковий керівник підготовки кандидатських дисертацій 

5 аспірантів, під науковим керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації: 

– Шарої Світлани Олексіївни, керівника Центру підготовки до 

незалежного тестування Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» – дисертація «Професійно-

педагогічна адаптація молодих викладачів вищих навчальних закладів 

непедагогічного профілю» захищена 15 лютого 2013 р. у спеціалізованій вченій 

раді К 27.053.03 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди»;  

– Батієвської Тетяни Вікторівни, асистента кафедри образотворчого 

мистецтва, провідного спеціаліста Інституту педагогічної україністики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка –

дисертація «Проектування навчального процесу засобами інформаційних 

технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва» 

захищена 18 березня 2014 року у спеціалізованій вченій раді Д.64.053.04 у 

Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди; 

– Штонди Євгенії Миколаївни – дисертація «Педагогічна технологія 

формування математичної культури бакалаврів будівельного профілю в процесі 



 

 

фахової підготовки в технічних університетах» захищена 25 червня 2015 року у 

спеціалізованій вченій раді К 44.053.01 у Полтавському національному 

педагогічному університеті імені В. Г. Короленка;  

– Лейко Світлани Вікторівни – дисертація «Формування математичної 

компетентності майбутнього інженера-будівельника у процесі фахової 

підготовки» захищена 4 грудня 2015 року у спеціалізованій вченій раді 

К 12.112.01 у Державному вищому навчальному закладі «Донбаський 

державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ, Донецька область). 

Підвищення кваліфікаційного рівня:  

1. International Institute of Innovations «Science – Education – Development» 

in Warsaw (Польща), стажування з 1 червня по 30 листопада 2016 р., сертифікат 

про стажування, реєстраційний номер №79 від 30 листопада 2016 року, за 

напрямами: «The Quality of Economic and Management Education in EU (Якість 

економічної та управлінської освіти в ЄС)», «The quality education and university 

autonomy (Якість освіти та університетська автономія)», «Social work 

(Соціальна робота)», «Pedagogy of Higher Education (Педагогіка вищої освіти)», 

«International Scientometric Bases Scopus and Web of Science (Міжнародні 

наукометричні бази Scopus та Web Science)». 

2. Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут», курси підвищення кваліфікації з 12 червня по 31 серпня 2017 р.; 

свідоцтво про підвищення кваліфікації, реєстраційний номер ПК 

366227007/100290-17 від 31 серпня 2017 року за спеціальністю 123 

«Комп’ютерна інженерія» за курсом «Комп’ютерні системи та мережі». 

3. «ГО Вище» спільно із Саксонським центром підвищення кваліфікації 

викладачів (м. Лейпциг), сертифікат Серія АТ № 42080020/000019-19 про 

участь у тренінгу з викладацької майстерності 3-6 грудня 2019 року у 

м. Вінниці за сертифікаційною програмою «Викладання у вищій освіті» (32 

години – 1 кредит ЄКТС), дата видачі 6 грудня 2019 року. 

4. «ГО Вище» спільно із Саксонським центром підвищення кваліфікації 

викладачів (м. Лейпциг), сертифікат Серія АТ № 42080020/000219-20 про 

участь у заході тривалістю 75 годин (2,5 кредити ЄКТС) «Тренінг освітніх 

тренерів-фасилітаторів» 22 вересня – 22 грудня 2020 року. 

5. Warsaw, Wyzsze Seminarium Duchowna Stowarzyszenia Apostolstwa 

Katolichiego з 01.10.2020 р. по 29.12.2020 р. 180/6 ECTS за програмою 

«Wspolczesne podejscia do organizacji procesu edukacyjnego na wyzszej uczelni 

(Сучасні підходи до організації навчального процесу в університеті)». 

Відзнаки та нагороди: Грамоти та подяки ректора Полтавського 

університету економіки і торгівлі (2009, 2010, 2013, 2015), подяки ректора 

Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 



 

 

ім. М. В. Остроградського (2017, 2018), Грамота Головного управління освіти і 

науки Полтавської обласної державної адміністрації (2009, 2019). 

 

Коло наукових інтересів 

Коло наукових інтересів: педагогіка, дидактика, менеджмент, 

комунікативний менеджмент, педагогічна майстерність, філософія освіти, 

професійна освіта, спеціальна освіта, соціальна робота. Практичне проведення 

системних авторських курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

закладів фахової передвищої освіти та закладів середньої освіти з проблематики 

«Інноваційні технології навчання», «Методика викладання дисциплін у 

закладах освіти», «Компетентнісно-орієнтоване навчання у закладах освіти», 

«Сучасні технології навчання: європейський досвід» тощо. 

Кандидатська дисертація: «Розвиток професійної компетентності 

вчителів у закладах післядипломної освіти» (спеціальність 13.00.01 Теорія та 

історія педагогіки). Захищена в Інституті педагогіки та психології професійної 

освіти АПН України, м. Київ (1995). 

Докторська дисертація: «Теоретичні основи проектування професійно 

орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки» 

(спеціальність 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти). Захищена в 

Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, м. Київ (2007). 

Був науковий керівником науково-дослідної теми кафедри педагогіки та 

суспільних наук Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» (2015–2018) «Гуманізація педагогічного 

процесу у вищій школі» (номер державної реєстрації № 0109U006956). 

Профіль ученого у міжнародних наукометричних базах даних: 

Google Scholar:  

https://scholar.google.com.ua/citations?user=8W0-34MAAAAJ&hl=ru&oi=sra 

H-індекс: 14. ORCID ID 0000-0002-8822-9517 

 

Публікації 

Наукові публікації: автор понад 400 наукових праць, зокрема трьох 

одноосібних і шести колективних монографій, більше двадцяти навчально-

методичних посібників, 15 програм авторських спецкурсів, понад 200 статей, 

що опубліковані у фахових виданнях України та в інших збірниках наукових 

праць, матеріалах конференцій тощо. 

Монографії 

1. Стрельніков В. Ю. Педагогічні основи забезпечення особистісного і 

професійного розвитку студентів засобами інноваційних технологій навчання : 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=8W0-34MAAAAJ&hl=ru&oi=sra


 

 

монографія. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. Кн. 1. 295 с. Кн. 2. 230 с. Індекс ISBN 

966–7971–05–8 

2. Стрельніков В. Ю. Теоретичні засади проектування професійно-

орієнтованої дидактичної системи (підготовка бакалаврів економіки) : 

монографія. Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2005. 375 с. Індекс ISBN 966–7971–05–8 

3. Стрельніков В. Ю. Проектування професійно-орієнтованої 

дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки : монографія. Полтава : 

РВЦ ПУСКУ, 2006. 335 с. Індекс ISBN 966–7971–05–8 

4. Стрельніков В. Ю. Професійний розвиток майбутнього фахівця як 

складник його соціальної діяльності у контексті сучасної соціокультурної 

ситуації. Соціально-педагогічна діяльність в умовах трансформації 

суспільства : теоретичні та прикладні проблеми : монографія / 

С. П. Архипова, Т. М. Десятов, І. І. Кругляк та ін. ; за заг. ред. С. П. Архипової. 

Черкаси : Вид. ФОП Гордієнко Є. І., 2014. C. 19–46. Індекс ISBN 978-966-9730-

16-9 URL : http://eprints.cdu.edu.ua/id/eprint/86 

5. Стрельников В. Ю. Философские основы проектирования 

дидактических систем в русле компетентностного подхода. Теоретико-

методические основы внедрения компетентностного подхода в высшей школе 

: монография / под ред. д. пед. н., проф. В. Ю. Стрельникова. Харьков : 

Издательство Иванченко И. С., 2018. С. 9–28. Індекс ISBN 978-617-7675-57-9  

6. Лебедик Л. В., Стрельніков В. Ю. Концептуальні засади підготовки 

викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах 

магістратури. Неперервна професійна підготовка фахівців в умовах формування 

спільного європейського освітнього простору: монографія / за редакцією 

С. П. Архипової, О. П. Лещинського. Черкаси : ЧНУ, 2020. С. 43–64. Індекс 

ISBN 978-966-353-473-2 URL : http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/16918 

7. Стрельніков В. Ю. Концептуальні основи навчання, що стимулює 

особистісний розвиток здобувачів освіти територіальних громад. Правові, 

економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: колект. 

монографія / Полт. ін-т економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна» ; ред. колег. Р. Басенко (голова), 

С. Короєд, Р. Шаравара та ін. Полтава : ПІЕП, 2021. 

8. Strelnikov V. Yu. Concept of designing advanced postgraduate 

pedagogical education, development and selfdevelopment of teacher pedagogical 

skills in the new Ukrainian school. Theory and Practice of Future Teacher’s Training 

for Work in New Ukrainian School: monograph / Edit. I. F. Prokopenko, 

I. M. Trubavina. Prague, OKTAN PRINT s.r.o. 2020. P. 35–43. Індекс ISBN 978-

80-907570-6-6 URL: https://www.oktanprint.cz/p/theory-and-practice-of-future-

http://eprints.cdu.edu.ua/id/eprint/86
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/16918


 

 

teacher-s-training-for-work-in-new-ukrainian-school DOI: 

https://doi.org/10.46489/TAPOFT 

9. Viktor Strelnikov, Sergij Chernobaj, Irina Faynveyc. 2.1. The concept of 

designing professional and pedagogical training of a specialist in the field of physical 

education and sports. Physical culture and sport in harmoniously developed 

personality formation. Volodymyr Prystynskyi, Tadeusz Pokusa (editors). 

Monograph. Publishing House WSZiA, Opole. 2021. С. 54–59. Індекс ISBN 978-83-

66567-34-4. URL : https://www.wszia.opole.pl/strona-glowna/jestem-

studentem/biblioteka/ebooki-dla-studentow 

 

Навчально-методичні посібники 

10. Всесвітня історія (1945–1996 рр.). Матеріали на допомогу вчителям, 

студентам, учням 11 класів, абітурієнтам / М. В. Бака, Б. В. Год, 

В. Ю. Стрельніков та ін. Полтава : ПОІПОПП, 1996. C. 35–59. 
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