
Кафедра хімії та методики викладання хімії 

 

Прізвище Ярошенко 

Імʼя Ольга 

По батькові Григорівна 

Дата 

нарордження 

22 вересня 1950 року. 

Терміни 

навчання 

Вступ – 1967 р. 

Випуск – 1972 р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Спеціальність: біологія і хімія  

кваліфікація: учитель біології і хімії 

середньої школи. 

Досягнення Ярошенко О. Г. – доктор педагогічних 
наук, професор, член-кореспондент 
НАПН України, завідувачка відділу 
інтеграції вищої освіти і науки 
Інститут вищої освіти НАПН України. 
Досвідчений учитель, 
висококваліфікований викладач і 
науковий працівник, автор сучасних 
підручників природознавства і хімії 
для учнів, відомий широкому 
педагогічному загалу розробник 
дидактичної концепції групової 
навчальної діяльності школярів та 
навчально-методичного забезпечення 
групової роботи учнів на заняттях з 
хімії, фахівець в галузі дидактики 
середньої і вищої школи. Коло її 
наукових інтересів становлять: зміст 
хімічної освіти і методики навчання 
хімії та природознавства школярів, 
професійна підготовка майбутніх 
учителів в умовах імплементації 
Закону України про вищу освіту, 
проблеми інтеграції вищої освіти і 
науки; методика реалізації 
діяльнісного і компетентнісного 
підходів у навчанні учнів і студентів; 
структура і зміст навчально-
методичних комплектів з 
природознавства та хімії. 

Спогади про навчання, 

роль факультету в 

професійному і 

особистісному становленні 

Навчання на природничому факультеті стало 

доленосним для мене. Природничий факультет відкрив 

дорогу до фахового зростання у столиці нашої держави 

спершу як вчительки природознавства, біології, хімії, 

заступника директора школи, а з часом як науковця та 

професора Національного педагогічного університету 



імені М.П. Драгоманова, члена-кореспондента НАПН 

України. 

 



 

Кафедра хімії та методики викладання хімії 

 

Прізвище Іващенко 

Імʼя Олена 

По батькові Дмитрівна 

Дата 

нарордження 

14 квітня 1951 року 

Терміни 

навчання 

Вступ – 1968 р. 

Випуск – 1973 р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Спеціальність: біологія і хімія  

кваліфікація: учитель біології і хімії 

середньої школи. 

Досягнення Кандидат хімічних наук, доцент, 

завідувач кафедри медичної хімії 

Української медичної стоматологічної 

академії. 
Іващенко О. Д. більше 17 років 
очолювала кафедру хімії Полтавського 
університету економіки і торгівлі. Нею 
підготовлено і видано понад 130 
наукових і навчально-методичних 
праць, зокрема монографія 
«Дослідження плівкотвірної здатності 
вінілового олігомера», навчальний 
посібник з грифом Міністерства освіти 
і науки України «Хімія і методи 
дослідження сировини і матеріалів», 
«Експертиза наркотичних, отруйних та 
вибухових речовин: навчально-
методичний посібник» та ін., одержано 
3 патенти і авторське свідоцтво. 

Спогади про навчання, 

роль факультету в 

професійному і 

особистісному становленні 

Природничий факультет завжди вважався передовим, 

глибоко порядним і дисциплінованим. Це була одна 

сімʼя викладачів і студентів. Якщо я чогось досягла 

позитивного, то це тільки тому, що постійно брала 

приклад зі свої викладачів на природничому факультеті 

та декана Андрія Потаповича Каришина. 

 



 

Кафедра хімії та методики викладання хімії 

 

Прізвище Бездудний  

Імʼя Андрій 

По батькові Васильович 

Дата 

нарордження 

14 квітня 1973 року 

Терміни 

навчання 

Вступ – 1990 р.  

Випуск – 1995 р. 

Спеціальність

, кваліфікація 

за дипломом 

Спеціальність: хімія і біологія 

кваліфікація: учитель хімії і біології. 

Досягнення Кандидат хімічних наук, старший 

науковий співробітник Інституту 

органічної хімії НАН України. 
Захистив кандидатську дисертацію на 
тему: «N-
(трифторометилсульфоніл)імінопохідн
і сірчистої, трифторометан-
сульфінової та сульфокислот». 
Після завершення навчання в 
аспірантурі, Андрій Васильович 
працював на посаді інженера, пізніше  
молодшого наукового, наукового, 
старшого наукового співробітника 
Інституту органічної хімії.  
У творчому доробку Бездудного А.В. 

12 авторських свідоцтв і патентів, 

більше 40 друкованих праць в Україні 

та закордоном. Наукові інтереси 

А. В. Бездудного пов’язані з хімією 

фторорганічних та 

елементоорганічних сполук. 

Спогади про навчання, 

роль факультету в 

професійному і 

особистісному становленні 

Дуже пишаюсь своїм факультетом. У пам’яті лише 

гарні спогади про викладачів, про хімічний 

експеримент під час занять, про перші наукові пошуки 

у галузі хімії. Свою трудову діяльність я розпочав саме 

тут – лаборантом кафедри хімії. Ще в студентські роки 

під керівництвом доц. Ю. В. Самусенка почав 

займатися науковою роботою, тому вступ одразу після 

закінчення вишу до аспірантури Інституту органічної 

хімії НАН України не був випадковим. Ті знання і 

навички, які я отримав під час навчання на 

природничому факультеті стали підгрунятм для 

становлення мене як хіміка-органіка. 

 



 

 

Кафедра хімії та методики викладання хімії 

 

Прізвище Буйдіна  

Імʼя Олена 

По батькові Олександрівна 

Дата 

нарордження 

13 грудня 1970 року. 

Терміни 

навчання 

Вступ – 1988 р. 

Випуск – 1993 р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Спеціальність: хімія і біологія 

кваліфікація: учитель хімії і 

біології. 

Досягнення Кандидат педагогічних наук, 

учитель-методист. 
О. О. Буйдіна працювала 
керівником гуртків Полтавського 
обласного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді, учителем хімії 
Полтавської гімназії № 9, 
Полтавської загальноосвітньої 
школи № 26, методистом відділу 
природничо-математичних 
дисциплін Полтавського обласного 
інституту післядипломної 
педагогічної освіти 
ім. М. В. Остроградського. З 2014 
р. завідувач кафедри методики 
змісту освіти ПОІППО 
ім. М. В. Остроградського. 
Вона майстер-тренер швейцарсько-

українського проекту «Розвиток 

громадянських компетентностей в 

Україні – DOCCU»; 

сертифікований тренер польсько-

українського проекту «Leaders of 

Educational Initiatives»; 

регіональний тренер проекту 

«Фінська підтримка реформи 

української школи» (відповідно до 

Угоди між Урядом України та 

Урядом Фінляндської Республіки); 

тренер для підготовки тренерів-

педагогів з підвищення 

кваліфікації педагогічних 



працівників Нової української 

школи; сертифікований учасник 

європейського освітнього проекту 

«The innovative methods and 

technologies: the Newest in the 

european educational practice» 

(Польща). 

Спогади про навчання, роль 

факультету в професійному і 

особистісному становленні 

Зараз, оглядаючись назад, я із впевненістю можу 

сказати, що не помилилася і жодного разу не 

пошкодувала про обраний шлях. ПНПУ імені 

В. Г. Короленка став для мене другою домівкою, а 

кафедра хімії – такою рідною і близькою, що 

хочеться повертатися туди знову і знову. Викладачі 

нас надихали та стимулювали до нових звершень, 

вчили цінувати кожну мить. Навчання в 

університеті подарувало мені безліч вражень, нових 

знайомств, дозволило мені пліч-о-пліч 

співпрацювати з неймовірними людьми, на яких 

хочеться рівнятися. 

 



 

 

Кафедра хімії та методики викладання хімії 

 

Прізвище Качарова 

Імʼя Лілія 

По батькові Миколаївна 

Дата 

нарордження 

9 березня 1974 р. 

Терміни 

навчання 

Вступ – 1992 р.  

Випуск – 1997 р. 

Спеціальність, 

кваліфікація 

за дипломом 

Спеціальність: хімія і біологія 

кваліфікація: учитель хімії і 

біології. 

Досягнення Кандидат хімічних наук. 
Навчалася в аспірантурі 
Інституту біоорганічної хімії 
та нафтохімії НАН України. 
Після захисту кандидатської 
дисертації Лілія Миколаївна 
поїхала працювати науковим 
співробітником у 
Мінесотський університет в 
США (м. Дулут, штат 
Мінесота). Тематика 
досліджень, у яких вона брала 
участь, стосувалася синтезу 
потенційних біологічно 
активних тритерпенів ряду 
лупана. Пізніше працювала в 
компанії Twin Ports Testing у 
місті Superior 
(штат Вісконсин). Займалася 
хімічним аналізом 
альтернативних та 
відновлювальних видів 
біопального. 
З 2017 вона року працює 
дослідником у Мінесотському 
університеті (м. Дулут) в 
центрі новітніх матеріалів 
(Advanced Materials Center), 
який стимулює інноваційні 
дослідження, навчання 
студентів і партнерство 
зацікавлених сторін в новій 
галузі матеріалознавства. 

Спогади про навчання, роль 

факультету в професійному і 

Спогади лише приємні. Найбільше 

запам'яталася практика в Лучках та лабораторні 



особистісному становленні заняття з органічної хімії. У нас були чудові 

викладачі і дуже гарна група. Також у нас була 

найкраща в світі куратор, Шиян Надія Іванівна, 

яка дуже нас підтримувала і допомогала. Вона 

нас вчила ніколи не здаватися і йти до своєї 

мети не зважаючи на невдачі. Найголовніший 

урок який я отримала разом з дипломом це те, 

що моя доля і успіхи залежать тільки від мене. 

 



 

Кафедра хімії та методики викладання хімії 

 

Прізвище Крикунова 

Імʼя Валентина 

По батькові Юхимівна 

Дата 

нарордження 

27 липня 1956 р. 

Терміни 

навчання 

Вступ – 1974 р. 

Випуск – 1979 р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Спеціальність: біологія і хімія  

кваліфікація: учитель біології і хімії.  

Досягнення Кандидат хімічних наук, доцент.  
Крикунова В.Ю. працювала у 
Полтавському університеті споживчої 
кооперації на кафедрі технології 
консервування, більше 18 років 
очолювала кафедру загальної та 
біологічної хімії Полтавської 
державної аграрної академії. Зараз 
працює на посаді професора кафедри 
біотехнології та хімії. 
Нею опубліковано понад 90 наукових і 
навчально-методичних праць, зокрема 
навчальний посібник «Основи біохімії 
та особливості обміну речовин», 
одержано 4 патенти. Її робота 
«Способи приготування водно-
спиртових настоїв для харчової 
промисловості» у співавторстві була 
представлена на Міжнародній виставці 
наукових винаходів і отримала золоту 
медаль (Румунія, 19-21 червня 
2013 р.). 
Крикунова В. Ю. була керівником 
госпдоговірної тематики: «Аналіз 
якості змішування на однорідність 
преміксів з використанням 
мікротрейсерів», договір № 21 
(Товариство «Інбел», NOVAKORA) та 
ініціативної тематики: 
«Мікротрейсери – індикатори 
однорідності та безпеки кормів для 
сільськогосподарських тварин» 
(державний реєстр тематики 
0116U007733). 

Спогади про навчання, 

роль факультету в 

Навчання на природничому факультеті назавжди 
змінило моє життя. Саме тут я отримала знання, які 



професійному і 

особистісному становленні 

дозволили займатися науковими дослідженнями під час 
роботи в Полтавському університеті споживчої 
кооперації на кафедрі технології консервування, а 
згодом продовжити їх у аспірантурі Науково-дослідного 
фізико-хімічного інститутуімені Л. Я. Карпова. 
Факультет був школою життя в усіх її проявах. Нам 
дали грунтовні знання основ хімії, на яких бузувалися 
усі подальші мої досягнення у професійній діяльності. 
Викладачі завжди були прикладом для наслідування.  

 



 

Кафедра хімії та методики викладання хімії 

 

Прізвище Лютенко  

Імʼя Наталія 

По батькові Василівна 

Дата 

нарордження 

9 лютого 1975 р. 

Терміни 

навчання 

Вступ – 1992 р.  

Випуск – 1997 р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Спеціальність: хімія і біологія 

кваліфікація: учитель хімії і біології. 

Досягнення Кандидат хімічних наук, молодший 

науковий співробітник. 
Навчалася в аспірантурі Інституту 
біоорганічної хімії та нафтохімії НАН 
України. Після захисту кандидатської 
дисертації проходила стажування 
(постдокторантура) в 
Міннесотському університеті у 
м. Дулут, що у штаті Міннесота (тема 
досліджень включала синтез 
потенційних біологічно активних 
тритерпеноїдів ряду лупана) та 
Клемсонівському університеті, 
м. Клемсон, штат Південна Кароліна, 
США (тема досліджень – синтез 
традиційних та нетрадиційних 
каннабіноїдів – селективних агоністів 
СВ1 та СВ2 рецепторів). 
Нині Наталія Василівна – науковий 
співробітник у компанії ENAMINE 
Ltd – приватної Східно-Європейської 
контрактно-дослідницької організації, 
що діє в усьому світі в галузі 
медичної хімії, тонкого органічного 
синтезу й пов’язаних з ними послуг. 

Спогади про навчання, роль 

факультету в професійному 

і особистісному 

становленні 

За що я згадую наш Природничий факультет та, 

зокрема, кафедру хімії? За гарних людей та 

атмосферу, створену там, за можливості, які 

відкриваються перед студентами. За те, що викладачі 

ніколи не «тисли авторитетом», а завжди старалися 

заохотити до самостійного мислення, саморозвитку та 

бажання докопатися до істини. Ці люди навчили мене 

вчитися, дали відчуття впевненості в собі та 

прищепили любов до експериментальної органічної 

хімії на все життя. 



 

Кафедра хімії та методики викладання хімії 

 

Прізвище Нікозять 

Імʼя Юлія  

По батькові Борисівна 

Дата 

нарордження 

28 березня 1973 р 

Терміни 

навчання 

Вступ – 1990 р.  

Випуск – 1997 р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Спеціальність: хімія і біологія 

кваліфікація: учитель хімії і біології. 

Досягнення Кандидат хімічних наук, доцент 

Доцент кафедри медичної хімії 

Української Медичної 

стоматологічної академії. 

У творчому доробку 3 авторські 

свідоцтва, більше ста двадцяти 

друкованих праць, серед яких у 

співавторстві монографія 

«Дослідження плівкотвірної здатності 

вінілового олігомера» та навчальний 

посібник з грифом МОН України 

«Хімія і методи дослідження 

сировини та матеріалів». В сьогоденні 

наукова робота направлена на 

вивчення проблеми безпеки 

продуктів харчування з метою  

визначення сучасних способів оцінки 

якості харчових продуктів та оцінки 

рівня навантаження ксенобіотиків на 

стан здоров’я населення. 

Спогади про навчання, роль 

факультету в професійному 

і особистісному 

становленні 

Маю теплі спогади про професіоналізм та відкриті 

серця Викладачів природничого факультету. Щиро  

ділилися своїми знаннями та брали участь в 

формуванні моєї особистості: Кривошапка Н.Г., 

Шинкаренко В.І., Магда В.І., Самусенко Ю.В., 

Джурка Г.Ф., Буйдін В.В. 

Особлива вдячність куратору нашої групи Шиян Надії 

Іванівни. Враховуючи, що на першому році навчання в 

мене народилася донька, я відчувала нескінченну 

дружню підтримку викладачів в стінах рідного  

факультету на шляху до знань та здійснення мрії бути 

вчителем. Це були справжні уроки толерантності та 



небайдужості, які допомогли відкрити в мені 

потенціал та дали напрямок для опанування мистецтва 

педагогіки. 

 



 

Кафедра хімії та методики викладання хімії 

 

Прізвище Бур’ян 

Імʼя Віктор  

По батькові Іванович 

Дата 

нарордження 

28 липня 1972 року 

Терміни 

навчання 

Вступ – 1966 р.  

Випуск – 1971 р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Спеціальність: біологія і хімія  

кваліфікація: учитель біології та 

хімії. 

Кваліфікація: магістр 

педагогічної освіти, викладач 

хімії. 

Досягнення З вересня 1992 року – вихователь 

профільного класу, вчитель хімії 

Української авторської 

національної школи № 37 м. 

Полтави. 

З вересня 1995 року – вчитель 

хімії Полтавського навчально-

виховного комплексу (ЗНЗ - ДНЗ) 

№ 16. 

З вересня 2013 року – 

природничо-математичних 

дисциплін та технологій 

ПОІППО ім. 

М.В. Остроградського. 

Методист біології і екології, 

природознавства та хімії відділу 

природничо-математичних 

дисциплін та технологій 

Полтавського обласного 

інституту післядипломної 

педагогічної освіти ім. М.В. 

Остроградського. 

Спогади про навчання, роль 

факультету в професійному і 

особистісному становленні 

Природничий факультет став початком мого 

зростання як фахівця. Знання, які дали викладачі 

природничого факультету, уміння любити людей, 

допомагати їм викоростовую і як вчитель і як 

керівник. 

 



 

Кафедра хімії та методики викладання хімії 

 

Прізвище Сіра 

Імʼя Наталія  

По батькові Василівна 

Дата 

нарордження 

3 жовтня 1973 року. 

Терміни 

навчання 

Вступ – 1990 р.  

Випуск – 1995 р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Спеціальність: біологія і хімія  

кваліфікація: учитель біології та 

хімії. 

Досягнення Кандидат геолого-мінералістичних 

наук. 
Свою трудову діяльність розпочала 
у 1995 році на посаді вчителя хімії в 
ЗОШ № 11 м. Полтави. З лютого 
2005 року працювала хіміком в 
лабораторії ДП НАК «Надра 
України» «Український геологічний 
науково-виробничий центр» (до 
грудня 2011 року ДП «Полтавське 
нафтогазове регіональне геологічне 
підприємство»). З 2012 року – 
начальник комплексної аналітичної 
лабораторії ДП НАК «Надра 
України» «Український геологічний 
науково-виробничий центр». 
Результати досліджень були 
оформлені у вигляді кандидатської 
дисертації «Розробка та 
застосування комплексних геолого-
геохімічних методів прогнозування 
обводнення газоконденсатних 
покладів» за спеціальністю 
04.00.17 – геологія нафти і газу. 

Спогади про навчання, роль 

факультету в професійному і 

особистісному становленні 

Природничий факультет навчив, перш за все, 

вчитися, навчив любити професію вчителя. Саме 

він він створив той рівень професійності, який 

допомагає мені сьогодні бути професіоналом своєї 

справи, дає можливість бути творчою людиною. 

Студентські роки на природничому факультеті стало 

для мене не лише роками навчання, а й певним 

етапом становлення як науковця. 

 



 

Кафедра хімії та методики викладання хімії 

 

Прізвище Замулко  

Імʼя Катерина 

По батькові Анатоліївна 

Дата 

нарордження 

12 грудня 1991 р. 

Терміни 

навчання 

Вступ – 2008 р.  

Випуск – 2013 р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Спеціальність: «Педагогіка і методика 

середньої освіти». 

Кваліфікація: Хімік. Викладач хімії. 

Досягнення Кандидат хімічних наук.  
Навчалась в аспірантурі Інституту 
органічної хімії НАН України у відділі 
хімії елементоорганічних сполук. 
Захистила кандидатську дисертацію на 
тему: «N-Ацилполігалогеналканіміни». 
Співавтор двох патентів. Має 
публікації в виданнях, внесених до 
міжнародної наукометричної бази 
Scopus. 

Спогади про навчання, 

роль факультету в 

професійному і 

особистісному становленні 

Навчання на природничому факультеті стало важливим 

етапом життя та становлення мене як особистості,  дало 

змогу перейняти досвід викладачів та визначитися з 

напрямом у житті. Студентські роки це не тільки 

навчання, а і активне соціальне життя, створення 

міцних дружніх зв’язків. Завдяки лояльному 

ставленню, студенти на заняттях завжди почувають 

себе комфортно, не бояться помилятися і завжди 

можуть розраховувати на допомогу наставників. З 

особливим теплом згадуються викладачі кафедри хімії, 

де я була студентом, лаборантом, а потім і викладачем. 

Можливість побачити роботу кафедри з різних сторін, 

показала, що тут працюють досвідчені спеціалісти та 

хороші люди. На природничому факультеті панує 

дружня атмосфера, викладачі спонукають студентів до 

всебічного розвитку та наукових звершень.  

 



Факультет природничий 
Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка 
Прізвище Буйдін 
Ім`я Валерій 
По батькові Васильович 
Дата 
народження 

25 жовтня 1947 р. 

Терміни 
навчання на 
природничому 
факультеті 

Вступ-1965 р. 
Випуск- 1970 р. 

Спеціальність, 
кваліфікація за 
дипломом 

Спеціальність «Хімія і 
біологія», кваліфікація  
«Учитель хімії та біології» 

Досягнення У 1975- 2015 рр. працював на 
кафедрі ботаніки асистентом, 
доцентом, завідувачем 
кафедри (згодом кафедри 
ботаніки, екології та методики 
навчання біології). У 1980 р.  в 
Інституту молекулярної 
біології та генетики АН УРСР 
захистив кандидатську 
дисертацію на тему 
«Сравнительное изучение 
особенностей действия 
некоторых полиплоидогенных 
веществ». Він один із авторів 
науково-популярних видань 
«Щоб цвіли горицвіти» (1992) 
та «Збережи, де стоїш, де 
живеш» (1998). 
Починаючи з 2000 року, в 
тісній співпраці з науковцями 
Полтавської аграрної академії, 
В. В. Буйдін працював над 
вивченням біологічної 
активності водних екстрактів 
представників роду Ехінацея. 
Спільно з науковцями 
Національного ботанічного 
саду НАН України імені М. М. 
Гришка займався 



гібридизацією хризантеми 
дрібноквіткової. Передав у 
сортовивчення ряд цінних 
гібридів цієї рослини. 
За роки праці у виші В. В. 
Буйдін керував виконанням 
багатьох курсових, дипломних 
та магістерських робіт, які 
отримали високу оцінку. 
Роботи його вихованців були 
нагороджені дипломами 
Республіканського та 
Всеукраїнського конкурсів 
студентських наукових робіт. 
Особливою гордістю 
викладача є його вихованці, у 
яких він був першим науковим 
керівником і студентські 
наукові роботи яких переросли 
в кандидатські дисертації. Це 
доктори біологічних наук О. 
М. Байрак і С. В. Гапон, 
кандидат біологічних наук Ю. 
В. Буйдін та кандидат с.-г. 
наук С. В. Нагорна 
(Шершова). 
Допомагав здійснювати перші 
кроки в науці учням шкіл 
області. Під його 
керівництвом у 2015 році 
стала переможцем ІІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук 
України учениця Стасівської 
гімназії імені М. Башкирцевої 
Ярослава Ткачук. 
Валерій Васильович був 
головою журі перших 
чотирнадцяти обласних 
конкурсів наукових робіт 
школярів, членів МАН та НТУ 
секції «Біологія».  



Має близько 90 друкованих 
праць. Брав участь у розробці 
та є співавтором патентів на 
корисну модель: 
– спосіб біотестування
(деклараційний патент
України № 76574, 2013 р.);
– спосіб використання
надземної маси ехінацеї
пурпурової (деклараційний
патент України № 80540, 2013
р.).
Нагороджений нагрудним
значком «Відмінник освіти».

Спогади про навчання, 
роль факультету в 
професійному і 
особистому 
становленні 

Коли поступав до закладу вищої освіти бажав 
знати рослинний світ. На кафедрі ботаніки 
знайшов людей, які задовольнили це бажання. До 
науково-дослідницької роботи на кафедрі 
ботаніки долучився на ІІІ курсі, коли під 
керівництвом доц. Д. М. Щербини почав 
працювати над темою «Поліплоїдія в роді 
Люцерна». У 1969 р. брав участь у 
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 
робіт і одержав диплом І ступеня. У той час 
студент мав право вибирати формат державного 
іспиту, вибрав ботаніку. На факультеті був три 
роки профоргом. Саме тому життя факультету 
було поряд із ним. Ця велика школа студентського 
і суспільного життя спрямувала усе подальшу 
трудову діяльність, яка було пов’язана з кафедрою 
і факультетом.  



Факультет природничий 
Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка 
 
 

 
  

Прізвище Гапон (Горбань) 
Ім`я Світлана   
По батькові Василівна 
Дата 
народження 

30 січня 1958 р. 

Терміни 
навчання на 
природничому 
факультеті 

Вступ- 1975 р. 
Випуск- 1980 р. 

Спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

 Спеціальність «Хімія і 
біологія», кваліфікація  
«Учитель хімії та біології» 

Досягнення Працює на кафедрі ботаніки 
(згодом кафедри ботаніки, 
екології та методики навчання 
біології) з 1983 р. асистентом, 
доцентом, завідувачем 
кафедри, професором. У 
1993 р. в Інституті ботаніки 
НАН України.  захистила 
кандидатську 
дисертацію«Мохоподібні 
Лівобережного Лісостепу 
України». 
У 2011 р. в  Інститут ботаніки 
імені М. Г. Холодного НАН 
України   захистила 
докторську дисертацію на 
тему «Мохоподібні Лісостепу 
України (рослинність та 
флора)»     
За її ініціативи при кафедрі 
відкрито лабораторію бріології 
(єдину в Україні у вищих 
навчальних закладах), а також 
аспірантуру за спеціальністю 
03.00.05 – ботаніка. 

Виступає опонентом 
кандидатських дисертацій в 
галузі бріології, займається 
підготовкою аспірантів та 
продовжує роботу над 
вивченням та класифікацією 



мохових угруповань. Є 
експертом Міністерства освіти 
і науки України з питань 
акредитації та ліцензування 
спеціальності «Біологія». 
Головний редактор фахового 
журналу «Біологія та екологія» 
та член редколегії фахового 
журналу «Світ медицини та 
біології». 

Автор понад 200 наукових 
та навчально-методичних 
праць. Вона є одним із авторів 
колективних монографій 
«Безсудинні рослини 
Лівобережного Лісостепу 
України» (1988 р.), «Збережи, 
де стоїш, де живеш» (1998 р.), 
«Синтаксономія рослинності 
України» (2008), «Конспект 
флори мохоподібних Лісостепу 
України (Anthocerotophyta, 
Hepaticophyta, Bryophyta 
(Sphagnopsida)). Частина І. 
(2016) та одноосібної 
«Синтаксономія мохової 
рослинності України 
(Лісостеп)» (2014), автором 
навчальних посібників 
«Семінарсько-практичні 
заняття з фітоценології» 
(2005 р.), «Ботаніка. Тестові 
завдання з нормативного курсу 
за ОКР «Бакалавр» (2012), 
«Геоботаніка» (2014), «Флора 
та рослинність України» 
(2014), програм спецкурсів 
«Бріологія» та «Основи 
фітоценології». Разом з 
колективом провідних учених 
Інституту ботаніки імені 
М. Г. Холодного НАН України 
брала участь у підготовці 
«Продромусу рослинності 
України» на основі методу 
Браун-Бланке (2019 р.). Є 
засновником 
бріосинтаксономічного 
напрямку дослідження 
бріоугруповань за еколого-



флористичною класифікацією 
в Україні. 

Нагороджена почесними 
грамотами, нагрудним знаком 
«Відмінник освіти України» 
(1999 р.) та званням 
«Заслужений працівник освіти 
України» (2014 р.).  

Спогади про навчання, 
роль факультету в 
професійному і 
особистому становленні 

Вважає себе вихованкою кафедри ботаніки 
і природничого факультету — «школи» 
А.П. Каришина, за що глибоко вдячна. Усе своє 
життя пов’язала з кафедрою і факультетом. З 
третього курсу захопилася дослідженням 
мохоподібних, яким і присвятила своє наукове 
життя. Результати досліджень лягли в основу 
курсової, а потім дипломної роботи 
«Мохоподібні Полтавської області» (науковий 
керівник доц. Буйдін В.В.), а згодом – 
кандидатської і докторської дисертації. 
Висловлює глибоку вдячність викладацькому 
колективу кафедри  за її становлення і 
виховання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Факультет природничий 
Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка 

 
 
 
  

Прізвище Горобець  
Ім`я Василь  
По батькові Федорович 
Дата 
народження 

26 лютого 1945 р. 

Терміни 
навчання на 
природничому 
факультеті 

Вступ - 1963 р. 
Випуск - 1968  

Спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Спеціальність «Хімія і 
біологія», кваліфікація  
«Учитель хімії та біології» 

Досягнення Працював учителем біології і 
хімії середньої школи №2 
м. Полтави (1968-1969), 
старшим лаборантом відділу 
селекції Полтавської 
державної 
сільськогосподарської 
дослідної станції. У 1975 р. в 
Національному ботанічному 
саду імені М. М. Гришка 
захистив кандидатську 
дисертацію на тему 
«Биологические особенности 
пионов (строение, развитие)». 

Працював молодшим 
науковим співробітником, 
старшим науковим 
співробітником, завідувачем 
відділу квітниково-
декоративних рослин (1987-
1992 рр., 2004-2008 рр.), 
провідним науковим 
співробітником (по 
теперішній час) 
Національного ботанічного 
саду імені М. М. Гришка 
НАН України. 

Починаючи з 1970 року, 
за безпосередньої участі 
В.  Ф.  Горобця, сформована 
колекція півонії трав’янистої, 



яка налічує 12 видів та 650 
сортів і є найбільшою в 
Україні та однією з 
найбагатших серед країн 
ближнього зарубіжжя та 
Східної Європи. 
Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України №299-р від 
31 травня 2006 р. ця колекція 
отримала статус об’єкта, який 
становить Національне 
надбання України. У ній 
представлені всі садові групи 
півоній як в історичному 
плані, так і на рівні 
найсучасніших досягнень 
світової селекції. Вона 
служить базою для 
проведення різнопланових 
наукових досліджень та 
еталоном, на фоні якого 
проходить державне 
сортовипробування півонії. 
Вона також є джерелом 
поповнення колекцій 
регіональних ботанічних 
садів та базою вихідного 
посадкового матеріалу для 
збагачення та оновлення 
асортименту даної культури.  

Вивчаючи морфо-
біологічні особливості 
півоній, Василь Федорович 
уперше в Україні дослідив 
онтогенез, морфогенез 
монокарпічного пагону 
окремих видів і сортів, 
установив час формування 
вегетативних та генеративних 
органів зачаткового пагону в 
бруньках відновлення. 
Розробив і реалізував 
програму створення нових 
оригінальних за 
декоративними якостями 
високопродуктивних сортів, 
використовуючи широкий 
спектр виявленої ним 
різноманітності півоній за 
морфологічними, 



екологічними та 
фізіологічними 
властивостями.  

Вагомий внесок 
В. Ф. Горобця в теорію і 
практику інтродукції та 
селекції квітникових рослин 
пов’язаний з вивченням ряду 
аспектів репродуктивної 
біології та розробкою 
окремих методичних питань 
селекції півонії, зокрема: на 
основі вивчення біології 
пилку розроблено умови 
збереження його 
життєздатності в процесі 
тривалого зберігання (більше 
року), установлено терміни 
максимальної рецептивності 
гінецею, що в сукупності дає 
змогу здійснювати 
гібридизацію півоній різних 
строків цвітіння; проведено 
оригінальні дослідження з 
вивчення архітектоніки 
квітки у зв’язку з 
гібридизацією і розроблено 
класифікацію сортів за 
критерієм махровості та 
ступенем розвитку 
генеративних органів; 
установлено комбінаційну 
здатність в окремих видів і 
сортів та виявлено донорів 
суперраннього цвітіння і 
високого рівня махровості; 
збагачено селекційний фонд 
півонії створеними ним 
міжвидовими та інбредними 
гібридами з високою 
комбінаційною здатністю; 
уперше в Україні отримані 
гібридні сорти з суперраннім 
цвітінням і оригінальними за 
формою та забарвленням 
квітками.  

В.  Ф.  Горобець, крім 
півонії, активно займався 
селекцією хризантеми 
дрібноквіткової, а в останні 



роки ще й флоксу 
волотистого. Як результат – 
на сьогоднішній день, він 
автор 90 сортів (44 сортів 
півонії, 41 сорту хризантеми 
дрібноквіткової і 5 сортів 
флоксу волотистого), що 
підтверджено авторськими 
свідоцтвами та включенням їх 
до Державного реєстру сортів 
рослин України.  

Сорти півонії і 
хризантеми, виведені 
Василем Федоровичем, 
отримали визнання не лише в 
Україні, але й на світовому 
рівні. Вони районовані в ряді 
країн колишнього СРСР та 
Балтії, отримували 
неодноразові золоті та срібні 
нагороди ВДНГ СРСР та 
ВДНГ УРСР, а також призи та 
медалі спеціалізованих 
Міжнародних виставок, таких 
престижних як «Експо-90» 
(Японія), «Флоріана-92» 
(Голландія), «ІГА-93» 
(Німеччина). 

У творчому доробку 
науковця більш як 100 
наукових та науково-
популярних праць, серед яких 
«Довідник квітникаря-
любителя», «Советы по 
ведению приусадебного 
хозяйства», «Каталог 
цветочно-декоративных 
растений стран СНГ и 
Балтии», «Хризантемы», 
«Каталог растений 
Центрального ботанического 
сада им. Н.Н. Гришко», 
«Каталог декоративных 
растений для городского и 
пригородного озеленения 
Лесостепи и Полесья 
Украины», «Колекційний 
фонд квітниково-
декоративних рослин 
Національного ботанічного 



саду імені М. М. Гришка 
НАН України». Він автор 
методик проведення 
експертизи сортів на 
відмінність, однорідність і 
стабільність півонії та флокса 
волотистого, на основі яких 
проводиться державна 
реєстрація вітчизняних сортів 
цих культур. За підготовку і 
випуск ниги «Пионы 
(биология, селекция, сорта)» 
В. Ф. Горобець у 2016 р. 
отримав Диплом переможця 
конкурсу на краще книжкове 
видання Національної 
академії наук України у 
номінації «Науково-
популярні видання, хіміко-
біологічний напрям». 

Неодноразово Василь 
Федорович був керівником 
курсових та дипломних робіт, 
виробничих практик 
студентів вишів м. Києва. 
Зараз Під його керівництвом 3 
аспіранти захистили 
кандидатські дисертації. Його 
учень, кандидат біологічних 
наук Ю. В. Буйдін, завідувач 
відділу квітниково-
декоративних рослин. 

Упродовж багатьох років 
В. Ф.  Горобець проводить 
значну просвітницьку роботу 
з питань квітникарства серед 
фахівців, квітникарів-
любителів і населення. Він 
читає лекції, виступає на 
телебаченні і радіо, 
залишається основним 
ініціатором та організатором 
виставок квітів, які регулярно 
проводить відділ квітниково-
декоративних рослин. За 
останні роки він 
організовував тематичні 
виставки півоній, на яких 
демонструвалось близько 200 
сортів вітчизняної та 



зарубіжної селекції. Протягом 
багатьох років Василь 
Федорович бере активну 
участь в організації та 
оформленні експозиції 
Ботанічного саду на міській 
виставці квітів, присвяченій 
Дню незалежності України. 

Багаторічну творчу 
працю вченого відзначено 
численними нагородами, 
зокрема у 1999 р. йому 
присуджено Премію імені 
Л. П.  Симиренка НАН 
України, у 2001 р. – присвоєно 
звання «Кращий винахідник 
Національної академії наук 
України», у 2002 р. – 
нагороджено медаллю 
«Лауреат ВВЦ» 
Всеросійського виставкового 
центру (м. Москва), у 2006 р. 
– присуджено Премію імені 
академіка М. М. Гришка Ради 
ботанічних садів і 
дендропарків України за 
вагомі досягнення в галузі 
селекції рослин, у 2015 р. 
нагороджено медаллю НАН 
України «За професійні 
здобутки», а також 
нагороджено багатьма 
грамотами і дипломами за 
плідну працю з розвитку 
квітникарства в Україні, 
популяризацію наукових 
знань і впровадження 
досягнень науки, за 
лекторську активність, 
значний уклад у справу 
охорони природи тощо. 

Спогади про навчання, 
роль факультету в 
професійному і особистому 
становленні 

Цікавився рослинами із шкільних років бо 
була гарна вчителька з біології, яка прищепила 
любов до усього живого. Курсову роботу 
писав по красивоквітуючих чарагниках. 
Хрещеною мамою в науці вважає 
О. А. Стасилюнас, яка, навчаючись на той час 
в аспірантурі у Ленінграді, запросила його 
ознайомитися з діяльністю Всесоюзного 



інституту рослинництва, що у подальшому 
підтвердило мрію про наукову діяльність. 
Багато знань, умінь і навичок дала директор 
агробіостанції (тепер ботанічного саду) 
А. К. Кива. Найкращі спогади пов’язані з 
П. Є. Сосіним (курс ботаніки), Р. В. Ганжою 
(польова практика з ботаніки у с. Стасі), 
Д. М. Щербиною (курс цитології та генетики), 
які навчили працювати з літературою, дали 
ґрунтовні знання з предметів, основи 
практичної діяльності з рослинами. 

  



Факультет природничий 
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Прізвище Двірна   
Ім`я Тетяна 
По батькові Сергіївна 
Дата 
народження 

8 червня 1985 р. 

Терміни 
навчання на 
природничому 
факультеті 

Вступ- 2002 р. 
Випуск- 2008 р. 

Спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Спеціальність «Педагогіка і 
методика середньої освіти. 
Біологія». 
Магістр педагогічної освіти, 
викладач біології. 

Досягнення У 2008-2010 рр. працювала 
на кафедрі екології та 
охорони довкілля на посаді 
асистента. У 2015 р. 
захистила кандидатську 
дисертацію на тему 
«Адвентивна фракція флори 
Роменсько-Полтавського 
геоботанічного округу та її 
інвазійний потенціал» в 
Інституті ботаніки НАН 
України. 

Двірна Т. С. – 
кваліфікований фахівець у 
галузі ботаніки, зокрема з 
питань флористичних та 
популяційних досліджень 
(адвентизація флори, 
вивчення інвазійних видів 
рослин). Вона вперше в 
Україні визначила вплив 
інвазійних та потенційно 
інвазійних видів рослин на 
фіторізноманіття в умовах 
досліджуваного регіону, цим 
підтвердила важливу роль у 
діагностиці флористичної 
ситуації, оцінки впливу видів 
адвентивної флори на 



ресурсний потенціал 
території. Результати таких 
досліджень є важливими для 
проведення подальшого 
моніторингу інвазійних та 
потенційно інвазійних видів і 
розробки заходів їх 
контролю та стримування. 

Вдало поєднує наукову 
діяльність з організаційною 
роботою – була секретарем ІІ 
Всеукраїнської наукової 
конференції 
«Синантропізація 
рослинного покриву 
України», член Українського 
ботанічного товариства, 
виконує обов’язки вченого 
секретаря відділу 
систематики та флористики 
судинних рослин.  

З 2013 р. Т. С. Двірна 
працює за контрактом 
асистентом кафедри 
фармакогнозії та ботаніки 
Національного медичного 
університету 
імені О. О. Богомольця. 
Викладає такі навчальні 
дисципліни, як 
«Pharmaceutical botyany / 
Фармацевтична ботаніка», 
«Study of medicinal plants 
resources / Ботанічне 
ресурсознавство» для 
студентів іноземного 
відділення денної та заочної 
форм навчання. 

Автор та співавтор 28 
наукових праць, зокрема 
13 статей у фахових 
виданнях, 12 публікацій 
матеріалів доповідей на 
наукових форумах та 3 
навчально-методичних 
посібників.  

Спогади про навчання, роль 
факультету в професійному 
і особистому становленні 

Минуло вже 12 років, закінчила 
природничий факультет Полтавського 
національного педагогічного університету 



імені В. Г. Короленка, та теплі спогади про 
студентське життя назавжди залишилися в 
серці.  

Хіба можна забути екзамен з геології у 
В. М. Закалюжного на І-му курсі?! Коли, 
окрім відповіді на білет, ставлять питання на 
зразок: «А чи знаєте ви походження свого 
імені? А що воно означає? А хто ви за 
гороскопом? Який камінь вам підходить?» 

Іншим яскравим спогадом є іспит знову 
ж таки на І-му курсі з ботаніки в 
Л. Д. Орлової, коли його складаєш у 
передчутті нового року з n-го разу, довго 
вчиш і ще довше сидиш у черзі до кафедри! 

Чи модуль з фізіології рослин у Лариси 
Дмитрівни, коли в останню хвилину 
змінюють аудиторію лекційну № 42 на якусь 
мініатюрну хімічну і ти біжиш, щоб 
встигнути зайняти «хороші» місця…   

У пам’яті завжди живі спогади про 
О. М. Байрак – екскурсія в день мого 
народження в межах навчально-польової 
практики у Вакуленці та вражаюча поїздка в 
Лучки, де ми отримали не тільки багаж знань, 
а й мали змогу насолодитися незабутніми 
краєвидами та співом під гітару Олени 
Миколаївни.  

Регулярні старостати, на яких 
обговорювали низку питань, а М. В. Гриньова 
в цей час була другою мамою і допомагала їх 
розв’язати. 

Це далеко не повний список спогадів! 
Щаслива, що навчалася на факультеті, де 
панують доброзичливість, взаємоповага, 
мудрість, довіра між педагогами і їхніми 
вихованцями.  

Схиляється доземно перед талантом 
усіх викладачів, їхнім умінням 
прищеплювати любов до свого предмета, 
здатністю дивувати, надихати. Саме завдяки 
їм, дорогим наставникам,  обрала шлях науки, 
що розкриває переді нові горизонти. Дякує за 
щедрі скарби знань, за віру– ваших учнів, за 
щасливі студентські роки! 



Білорусії Федір Каленикович 
пропрацював до 1937 року, а потім 
був репресований і засуджений на 
10 років заслання, яке відбував у 
Росії в Хабаровському краї. В 
таборах вирощував культури, нові 
для цих країв, листувався з 
ученими, чим заслужив повагу 
оточуючих. 

Після звільнення у 1947 році 
приїхав до м. Полтави. З 1948 року 
Федір Каленикович працював у 
Мартовському радгоспі в 
Алтайському краї. Тут, з 1950 
року, очолює лісорозсадник, 
директором якого працює до 1958 
року. Займався вирощуванням 
посадкового матеріалу для 
полезахисних смуг та озеленення. 
За самовіддану працю був 
нагороджений медаллю «За 
освоєння цілинних земель». 

У 1956 році Ф.К. Курінний 
був реабілітований за відсутністю 
складу злочину. 

Останні роки свого життя 
провів у м. Полтаві. Помер 21 
вересня 1970 р.  
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Прізвище Оніпко (Страшко) 
Ім`я Валентина  
По батькові Володимирівна 
Дата 
народження 

12 січня 1971 р. 

Терміни 
навчання на 
природничому 
факультеті 

Вступ- 1988 р. 
Випуск- 1994 р. 

Спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Спеціальність «Біологія і 
хімія». Кваліфікація «Учитель 
біології та хімії» та 
«Практичний психолог в 
закладах освіти». 

Досягнення З 1994 р. працює на кафедрі 
ботаніки (згодом ботаніки, 
екології та методики навчання 
біології) асистентом, 
доцентом, професором, 
завідувачем кафедри. 
У 2002 р. захистила 
кандидатську дисертацію на 
тему «Біологічні особливості 
амброзії полинолистої та 
заходи боротьби з нею в 
агроценозах польових культур 
лівобережного Лісостепу 
України». 
У 2012 р. в Черкаському 
національному університету 
імені Богдана Хмельницького 
захистила докторську 
дисертацію на тему 
«Теоретико-методичні засади 
підготовки майбутніх учителів 
природничих дисциплін до 
професійної діяльності у 
профільній школі». 

Автор та співавтор понад 
200 публікацій, з-поміж яких 
149 наукових і 15 навчально-
методичного характеру (49 у 



фахових виданнях). Серед її 
доробок монографія 
«Професійна підготовка 
вчителя природничих 
дисциплін до роботи у 
профільній школі» (2011 р.). 

Розробляє авторську 
систему професійної 
підготовки майбутніх 
учителів природничих 
дисциплін до роботи в 
профільній школі, 
обґрунтовує організаційно-
функціональну модель такої 
підготовки, вдосконалює 
технологічні засади й 
науково-методичне 
забезпечення системи 
підготовки майбутніх 
учителів природничих 
дисциплін (на прикладі 
біотехнологічного профілю 
навчання учнів) в освітньому 
процесі ВНЗ III-IV рівнів 
акредитації педагогічного 
спрямування та співавтором 
ряду методичних посібників.  

За сумлінну працю 
відзначена грамотами 
Полтавських міської та 
обласної ради (2009, 2006, 
2016 рр.), та подякою МОН 
України (2014 р.). 

Спогади про навчання, 
роль факультету в 
професійному і 
особистому становленні 



Факультет природничий 
Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка 

 
 
  

Прізвище Стасілюнас 
Ім`я Ольга  
По батькові Антонівна 
Дата народження 4 червня 1929 р. 
Терміни навчання на 
природничому 
факультеті 

Вступ- 1947 р. 
Випуск- 1951 р. 

Спеціальність, 
кваліфікація за 
дипломом 

Спеціальність «Біологія 
і хімія», кваліфікація 
«Учитель середньої 
школи» 

Досягнення На кафедрі ботаніки 
працювала у 1954-
1987 рр. Захистила 
кандидатську 
дисертацію на тему 
«Визначення 
гібереліноподібних 
речовин у 
різноманітних 
сільськогосподарських 
рослин у зв’язку з їх 
розвитком» у 
Всесюзному інституті 
рослинництва. 
 За власної ініціативи 
поповнила колекцію 
ботанічного саду 
педінституту 
саджанцями гінкго, 
тиса ягідного, кедра 
ліванського, тсуги, які 
привезла з ботанічного 
саду Одеського 
держуніверситету. 
Вони ростуть тут і 
зараз. 
Проводила науково-
дослідну роботу з 
вивчення фізіологічних 
особливостей люцерни 



різного рівня 
плоїдності. Під 
керівництвом свого 
вчителя Д.С. Івашина 
брала активну участь в 
експедиціях з вивчення 
рідкісних та зникаючих 
рослин Полтавщини з 
метою їх охорони. Була 
співавтором книги 
«Щоб росли 
горицвіти». 
Багато років на 
громадських засадах 
плідно працювала 
заступником декана 
факультету з виховної 
роботи.  
У 1987 р.  відділення 
загальної біології 
Академії наук СРСР та 
Комісієя по 
збереженню і розробці 
наукової спадщини М.І. 
Вавилова вручена 
ювілейна пам’ятна 
медаль, що випущена 
на ознаменування 100-
річчя від дня 
народження видатного 
радянського вченого 
Миколи Івановича 
Вавилова.  
Брала участь в 
оснащенні лабораторій 
з ботаніки та охорони 
природи на 
біостаціонарі «Лучки».  
Після виходу на 
заслужений відпочинок 
31 грудня 1987 року не 
полишає зв'язків з «alma 
mater». Цю енергійну, 
ініціативну, небайдужу 
людину часто можна 



бачити на 
природничому 
факультеті. Без неї не 
обходяться студентські 
виставки. Працює в 
журі.  
Займається активною 
громадською 
діяльністю. Турбується 
про самотніх. 
Допомагає увічнити 
добру пам'ять про 
видатних учених 
педінституту. Виступає 
з доповідями на 
наукових 
конференціях.  
Публікує статті. Щедро 
ділиться своїми 
знаннями і власною 
бібліотекою з 
молодими 
спеціалістами. 

Спогади про навчання, 
роль факультету в 
професійному і 
особистому становленні 

У становленні як викладача, науковця, 
вихователя визначну роль відіграли особистості 
природничого факультету – А. П. Каришин, 
Д. С. Івашин, М. І. Гавриленко, П. Є. Сосін, 
Р. В. Ганжа. Ці люди молоді душею. Вони 
передали уміння, знання і навички, за що 
уклінно вдячна все своє життя. Зокрема, 
майстерно вчив нас Д. С. Івашин розпізнавати і 
засвоювати об’єктивні істини під час панування 
«лисенківщини». 
Це все залишилося в пам’яті на все життя. 

 

 

 

 

 

 

 


