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КАФЕДРА ФІЛОЛОГІчНИх ДИСцИпЛІН  
І МЕТОДИК Їх ВИКЛАДАННя

 ІстоРІя КАфеДРи

У 1990 році на педагогічному факуль-
теті злагоджено працювали чотири ка-
федри – музики і співів; образотворчого 
мистецтва; природничих і математичних 
дисциплін початкового навчання; педаго-
гіки і методики початкового навчання. Ка-
дровий склад останньої формували понад 
20 працівників. Сфера їхньої діяльності 
була досить чітко розмежована й охоплю-
вала викладання дисциплін психолого-
педагогічного та філологічного спряму-
вання. Зростання контингенту студентів, 
зумовлене відкриттям на факультеті но-
вих спеціальностей, і – як наслідок – збіль-
шення кількості годин, передбачених на 
вивчення предметів, потребували розши-
рення штату кваліфікованих спеціалістів, 
які б могли забезпечувати належну якіс-
ну підготовку майбутніх фахівців. Назрі-

ла практична потреба виділення зі складу кафедри педагогіки і методики 
початкового навчання двох самостійних підрозділів, якими і стали кафедра 
філологічних дисциплін початкового навчання та кафедра педагогіки і пси-
хології початкового навчання.

Кадровий склад кафедри філологічних дисциплін початкового навчання 
визначений наказами ректора № 48-к від 15.06.1990 р., № 59-к від 4.07.1990 р., 
№ 78-к від 28.08.1990 р. Першими співробітниками її були Н. М. Бобух, 
М. Й. Алексіюк, О. В. Халчанська, В. Д. Василенко, М. П. Кравченко, О. С. Чернова, 
Л. М. Тріщ, І. В. Цепова, Н. В. Бондар, Л. В. Бугрим, І. Є. Яриновська, В. П. Шпак, 
О. О. Григор’єва, обов’язки старшого лаборанта виконувала К. І. Лелюх. 

Завідувачем кафедри було призначено Н. М. Бобух, яка в 1988 році закін-
чила аспірантуру Харківського державного університету імені О. М. Горько-
го й захистила кандидатську дисертацію на тему «Структурно-семантичний 
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аналіз фразеологічних одиниць з антонімічними компонентами (на матері-
алі української мови)».

За кафедрою було закріплене читання таких дисциплін, як сучасна укра-
їнська мова; методика викладання української мови в початковій школі; су-
часна російська мова; методика викладання сучасної російської мови в по-
чатковій школі; дитяча література; практикум з української мови.

Кафедра підтримувала тісний зв’язок зі школами області та органами 
народної освіти, що відбувався в межах комплексної експериментальної ці-
льової програми «Учитель» (школа – педвиш – школа). Базою для кафедри 
філологічних дисциплін початкового навчання на довгі роки стала СШ № 6 
м. Полтави. Усі викладачі підходили до вирішення запропонованих завдань 
не формально, а творчо, намагалися постійно врізноманітнювати види 
та форми спільної з учителями дидактично-виховної діяльності. Щороку 
обов’язково відбувалося два спільних засідання кафедри початкової школи 
СШ № 6 і кафедри філологічних дисциплін початкового навчання, на яких 
обговорювалися нагальні наукові й методичні проблеми, здійснювався об-
мін досвідом. Наприклад, тексти лекцій із методики навчання української 
та російської мов у початковій школі, які підготували викладачі кафедри, 
рецензували шкільні колеги. Вони брали участь в обговоренні проведених 
практичних занять із методик, самі проводили для студентів відкриті уроки 
з подальшим обговоренням їх методистами та майбутніми фахівцями. Усі ла-
бораторні заняття з фахових методик проходили у школі.

1991 року склад штатних викладачів кафедри поповнили досвідчені на-
уковці – доцент Н. А. Вакуленко та доцент М. Л. Семенюченко, які тривалий 
час працювали на філологічному факультеті Полтавського педагогічного ін-
ституту; випускники різних років психолого-педагогічного (Г. О. Ірза, С. І. Ку-
лій, Л. А. Руденко, Г. О. Котломанітова (Славута)) і філологічного (Н. В. Котух, 
Н. С. Степаненко) факультетів Полтавського педагогічного інституту. Цей 
кадровий склад упродовж кількох років залишався незмінним, кафедра до-
сягала високих результатів завдяки надзвичайно продуктивній роботі вдало 
сформованого колективу. 

Значним досягненням у діяльності кафедри стало проведення спільно 
з Інститутом мовознавства імені О. О. Потебні АН УРСР на базі педагогічно-
го факультету Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мова в сис-
темі початкового навчання» (12–14 листопада 1991 р.). Вона зібрала понад 
сто учасників, з-поміж яких – педагоги з багатьох вишів України, знані на-
уковці Інституту мовознавства імені О. О. Потебні АН УРСР (С. Я. Єрмолен-
ко, Л. О. Пустовіт) та Українського науково-дослідного інституту педагогіки 
України (М. С. Вашуленко), інші вчені-лінгвісти. Наступний, не менш удалий, 
крок кафедри – організація 11–13 травня 1993 року Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Розбудова національної початкової школи». 

Нового розвитку набувала й навчально-методична робота: в освітній 
процес активно впроваджувалися елективні курси, з-поміж яких «Основи 
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культури і техніки мовлення» (О. О. Григор’єва), «Граматична стилістика» 
(О. В. Халчанська), «Робота вчителя початкових класів над текстом худож-
нього твору» (М. П. Кравченко), «Використання елементів цікавої граматики 
на уроках у початковій школі» (Г. О. Славута), «Грамматическая стилистика 
русского языка» (Н. В. Бондар). 

З наданням українській мові статусу державної, визначенням місця й 
ролі її в системі освіти, зокрема у початковій школі, а також у вищій, що го-
тує майбутнього спеціаліста для роботи в початковій школі, було збільше-
но кількість годин на її викладання, уведено державний іспит з української 
мови. Її вивчення стає обов’язковим. Організація та контроль самостійної 
роботи студентів, пов’язаної з підвищенням рівня грамотності, стає чи не 
найактуальнішою навчально-методичною проблемою. Викладачі готува-
ли нові програми та методичні рекомендації для тих студентів, які україн-
ської мови раніше не вивчали, проводили індивідуальні й групові додаткові 
заняття з тими, хто не опанував належно української орфографії, культури 
усного мовлення. 

Нового змісту набувала й виховна робота. У 1991–1994 рр. з ініціативи 
викладачів кафедри було організовано «Студентські вечорниці», творчий 
вечір до 120-річчя від дня народження Лесі Українки «Я буду вічно жити» 
(керівники М. Й. Алексіюк, О. В. Халчанська), мистецький вечір «Твори укра-
їнських письменників для дітей», започатковано проведення щорічного 
Тижня української мови, у рамках якого відбулися зустрічі з письменника-
ми Полтавщини (В. Д. Василенко), конкурс декламаторів (М. Й. Алексіюк), 
маскаради літературних героїв (О. В. Халчанська, М. П. Кравченко), конкурси 
творчих робіт (О. О. Григор’єва, О. В. Халчанська), інсценізувалися уривки із 
п’єс «Лісова пісня» Лесі Українки, «Наталка Полтавка» І. Котляревського, ви-
ходили святкові випуски факультетської газети (В. Д. Василенко).

Черговим важливим періодом становлення кафедри були 1995–2006 рр., 
коли після вступу Н. М. Бобух до докторантури Київського державного лінг-
вістичного університету кафедру очолила кандидат філологічних наук, до-
цент О. О. Григор’єва: розроблялися нові курси, налагоджувалися міжнародні 
зв’язки, активізувалася наукова робота, використовувалися інноваційні тех-
нології, вивчався передовий педагогічний досвід. 

Ухвалення в 1993 році Державної національної програми «Освіта» («Укра-
їна ХХІ століття»), а у 2002 році – Національної доктрини розвитку освіти у 
ХХІ столітті передбачало з-поміж іншого досконале опанування іноземної 
мови. Психолого-педагогічний факультет розпочав підготовку фахівців із 
подвійними спеціальностями, друга з яких – іноземна мова. Спочатку це була 
«Дошкільна педагогіка і психологія та іноземна мова» (з 1992 р.), пізніше – 
«Соціальна педагогіка та іноземна мова», «Практична психологія та іноземна 
мова», «Хореографія та іноземна мова». У зв’язку з цим постало питання про 
забезпечення викладання іноземної мови силами факультету, і 1995 року на 
кафедрі філологічних дисциплін початкового навчання було створено секцію 
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іноземних мов. Першими її співробітниками стали досвідчені викладачі, які до 
цього працювали на філологічному факультеті (кандидат філологічних наук, 
доцент С. Д. Щербина, старші викладачі В. П. Андерш, В. М. Костенко), а також 
випускниці цього факультету (Н. А. Афанасьєва, Ю. С. Стиркіна, Ю. І. Трофімо-
ва) та вчителька англійської мови СШ № 3 м. Полтави М. Ю. Янко). Упродовж 
кількох наступних років склад викладачів секції іноземних мов поповнювали 
випускники психолого-педагогічного (О. Б. Вар’янко, 1996 р., Н. Г. Гладіліна, 
О. О. Рудич, Ж. О. Шиян, 1997 р., Т. С. Щербина, О. В. Наливка, Л. В. Волик, 2001 р., 
Н. М. Маценко, 2003 р., О. М. Палеха, 2005 р.) та філологічного (О. Ю. Тупиця, 
1998 р.) факультетів. З 1999 року на кафедрі працює випускниця Горлівського 
педагогічного інституту іноземних мов Ю. П. Федоренко.

Новими членами кафедри – викладачами української мови, дитячої лі-
тератури, каліграфії, методики навчання української мови, методики розви-
тку мовлення дошкільників – стали випускники психолого-педагогічного і 
філологічного факультетів (С. П. Олійник, 1994 р., Л. В. Герасименко, 1995 р., 
Ю. І. Браїлко, 1996 р.), кандидат філологічних наук, доцент М. П. Волочай 
(1996 р.) й учитель-методист, заступник директора СШ № 14 м. Полтави 
Л. І. Мартиросян (2001 р.). Кількісний склад працівників кафедри протягом 
1995–2004 рр. збільшився майже вдвічі, тоді як науковий потенціал її поміт-
но знизився. Ця проблема невдовзі була вирішена. Навчання в аспірантурі, 
стажування в Україні та за кордоном, наполеглива праця викладачів над 
виконанням наукових досліджень дали позитивний результат. Кандидат-
ські дисертації захистили Світлана Петрівна Олійник («Осмислене письмо 
за зразком як засіб формування правописних навичок у першокласників», 
1995 р.), Ніна Степанівна Степаненко («Функціонування дієслівно-іменних 
конструкцій з просторовим значенням у сучасних російській та українській 
мовах», 1996 р.), Лариса Віталіївна Герасименко («Організація дидактичного 
вибору в навчально-пізнавальній діяльності студентів вищих педагогічних 
закладів», 1999 р.), Юлія Сергіївна Стиркіна («Дидактичні засади підготов-
ки майбутніх учителів іноземної мови до викладання інтегрованих курсів», 
2002 р.), Людмила Іванівна Мартиросян («Українсько-російська міжмовна 
омонімія в генетичному і функціонально-семантичному аспектах (дієслівна 
лексика)», 2002 р.), Олександр Юрійович Тупиця («Композиційна роль безек-
вівалентної лексики в поетичному тексті», 2005 р.), Юлія Петрівна Федорен-
ко («Формування у старшокласників комунікативної компетенції в процесі 
вивчення іноземної мови», 2005 р.), Оксана Олексіївна Рудич («Підготовка 
майбутніх учителів початкових класів до використання сучасної англомов-
ної дитячої літератури», 2005 р.), Юлія Іванівна Браїлко («Конфесійна лек-
сика у творчості українських поетів 60–80 років ХХ століття (семантико-
стилістичний аспект)», 2005 р.). У 2005 році кількість кандидатів наук на 
кафедрі становила 83,3% від загальної кількості викладачів.

Модернізація системи вищої освіти передбачала не лише збільшення 
частки науково-педагогічних працівників із науковими ступенями та вчени-
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ми званнями, а й забезпечення навчального процесу новими регламентно-
методичними правилами відповідно до введеного в дію Міністерством осві-
ти і науки України нового «Положення про організацію навчального процесу 
в вищих навчальних закладах». Зокрема, до 15% навчальних годин відводи-
лося на вивчення спецкурсів. Кафедра забезпечувала викладання близько 
30 навчальних дисциплін та спецкурсів, як-от: «Педагогічні технології ви-
користання сучасної дитячої англомовної книжки» (О. О. Рудич); «Сучасна 
дитяча німецькомовна література» (О. Ю. Тупиця); «Методика формування 
граматичних умінь молодших школярів на функціонально-комунікативній 
основі» (Н. С. Степаненко); «Дитяча література рідного краю та методика її 
викладання в початковій школі» (Ю. І. Браїлко); «Актуальні питання україн-
ського словотвору» (З. О. Валюх), «Бізнес-курс англійської мови», «Інтегрова-
ні курси навчання іноземної мови», «Історія Великої Британії» (Ю. С. Стиркі-
на); «Використання казки на уроках німецької мови» (О. В. Дмитренко); «Пси-
хологія формування навичок грамотного письма в учнів початкової школи» 
(С. П. Олійник); «Ігрові моменти на заняттях з іноземної мови» (О. М. Палеха); 
«Інноваційні технології в процесі навчання дошкільників англійської мови» 
(Р. О. Павлюк); «Основи прикладної лінгвістики» (О. О. Григор’єва); «Форму-
вання мовленнєвого етикету» (Л. І. Мартиросян) тощо. 

Майбутнім фахівцям пропонувалися навчально-методичні комплекси, 
першими з них були такі: «Навчально-методичний комплекс із сучасної укра-
їнської мови: для студентів 4 курсу», «Навчально-методичний комплекс зі 
вступу до мовознавства: для студентів 1 курсу психолого-педагогічного фа-
культету» (Н. С. Степаненко); «Навчально-методичний комплекс з методики 
навчання української мови в початковій школі», «Каліграфія: для студентів 
3 курсу» (С. П. Олійник); «Навчально-методичний комплекс із теоретичної 
граматики англійської мови» (Ю. С. Стиркіна).

Непростою була робота викладачів іноземних мов, які в перші роки після 
створення на кафедрі філологічних дисциплін відповідної секції змушені були 
багато працювати над удосконаленням навчального процесу, шукати нетра-
диційні, інноваційні форми і методи навчання. Вони не мали належної мето-
дичної бази, та й матеріально-технічне забезпечення було недостатнім. Ситуа-
ція значно поліпшилася після того, як було обладнано фонокабінет і придбано 
необхідну кількість комплектів аудіо-, відеоуроків та оксфордських підручни-
ків «Неadway», які відповідали найсучаснішим дидактичним вимогам.

Кафедра продовжувала проводити наукові форуми різного рівня. У 
квітні 2000 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція 
«Вивчення мови на комунікативній основі», учасниками якої стали близь-
ко 60 учених-мовознавців України й зарубіжжя, у 2003 році – Всеукраїнська 
науково-практична конференція «Реформування освіти й інноваційні техно-
логії у вивченні мови», що зібрала понад 50 учасників. 

У 2005 році кафедра встановила творчі зв’язки із Центром досліджен-
ня освіти та освітніх технологій при факультеті дослідження освіти і мов 
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Відкритого університету м. Мілтона (Великобританія), з коледжем Сант-
Елоїзіус м. Менена (Бельгія), з Оксфордським центром вивчення англійської 
мови як іноземної (Великобританія). Продовжувалася тісна співпраця з Бєл-
городським державним університетом (Росія), Опольським, Шльонським 
університетами (Польща), Придністровським університетом (м. Тирасполь, 
Придністров’я), харківським та київським представництвами Британської 
ради з питань освіти, навчальними закладами Німеччини, Німецькою служ-
бою закордонних обмінів (DAAD). 

Стажування за кордоном пройшли О. Ю. Тупиця, О. В. Наливка (Німеч-
чина), О. Б. Вар’янко (США), Т. С. Щербина (США), Ю. С. Стиркіна (Бельгія), 
результатом чого стало впровадження у навчальний процес зарубіжних пед-
технологій вивчення мови та літератури, використання автентичної англо-
мовної літератури.

Тривала й активна співпраця з освітніми закладами м. Полтави й облас-
ті. Крім уже звичних спільних засідань кафедри та методоб’єднань учителів 
початкових класів шкіл № 6, № 3, вихователів дитсадків № 22, № 21, № 18 
м. Полтави, зустрічей з учителями-новаторами, з’явилися інші, новітніші, 
форми. Так, завідувач кафедри, доцент О. О. Григор’єва виступила науковим 
керівником школи № 17 «Вибір» імені М. Г. Неленя м. Кременчука. Вона на-
давала допомогу в теоретичному обґрунтуванні концепції навчання рідної 
мови, у розробленні факультативних навчальних програм. Пізніше до цієї 
роботи долучилася Л. В. Герасименко. 

Кафедра філологічних дисциплін, 2011 рік.  
Зліва направо сидять: доц. Н. С. Степаненко, зав. кафедри, доц. О. В. Дмитренко, 

доц. С. П. Олійник, доц. О. О. Григор’єва, доц. О. В. Халчанська;  
стоять: доц. Ю. І. Браїлко, асист. А. А. Стриж, доц. Л. І. Мартиросян,  

доц. Ю. П. Федоренко, доц. О. Ю. Тупиця, доц. Ю. С. Стиркіна, доц. О. О. Рудич,  
доц. М. П. Волочай 
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Не залишалася поза увагою виховна робота. До вже втрадиційнених що-
річних зустрічей із письменниками Полтавщини, які проводив член Пол-
тавської спілки літераторів А. М. Дяченко, Дня пам’яті Тараса Шевченка, які 
готували студенти під керівництвом М. Й. Алексіюк, Дня слов’янської писем-
ності, Тижня рідної мови, у проведенні яких брали участь О. О. Григор’єва, 
С. П. Олійник, Н. С. Степаненко, О. В. Халчанська, додалися вечори «І чужому 
научайтесь», присвячені вивченню іноземних мов. Цими важливими захода-
ми опікувалися О. О. Рудич, Ю. С. Стиркіна, В. П. Андерш, О. Б. Вар’янко.

У 2000 році викладачі створили англомовний студентський театр. У 
2000–2005 рр. особливої популярності набули й ініційовані ними дні іно-
земної мови. Кожна група, студенти якої здобували додаткову спеціальність 
«Англійська мова», готувала номер до великого англомовного концерту. Ак-
тивними учасниками цього дійства ставали всі штатні викладачі англійської 
мови (О. Б. Вар’янко, Н. Г. Гладіліна, Ю. С. Стиркіна, Ю. П. Федоренко, Т. С. Щер-
бина, О. О. Рудич, Н. М. Маценко) та викладачі-сумісники – вчителі англій-
ської мови В. І. Мокеєва (СШ № 11) та Ж. Я. Златопольська (СШ № 9).

На цей період припадає заснування науково-творчого об’єднання «Сло-
во». Перші його засідання мали форму семінарів, конференцій, звітів науко-
вих гуртків та проблемних груп, якими керували О. О. Григор’єва, С. П. Олій-
ник, Н. С. Степаненко, О. О. Халчанська, М. П. Волочай. Пізніше з’явилися інші 
форми – вікторини, вечори-конкурси «Чи знаєте ви?», «З історії слів та вира-
зів», «Чому ми так говоримо?».

У 2006 р. кафедру філологічних дисциплін очолила доктор філологічних 
наук, професор З. О. Валюх. Цю посаду вона обіймала до 2010 року. Зоя Орес-
тівна внесла новий струмінь у роботу колективу загалом і в наукову сферу 
зокрема. 19–20 вересня 2006 року відбулася Міжнародна науково-практична 
конференція «Комунікативна компетенція у професійній діяльності педаго-
га і психолога», у роботі якої взяли участь науковці з різних ЗВО України та 
зарубіжжя – Бєлгородського державного університету (Росія), Опольського 
університету (Польща), Відкритого університету Мільтон-Кінз (Великобри-
танія).

На кафедрі української мови, де Зоя Орестівна тривалий час працюва-
ла під керівництвом знаного вченого-мовознавця М. І. Степаненка, упродовж 
багатьох років друкувалися збірники наукових праць викладачів. Цей досвід 
поширився з ініціативи професора З. Валюх на кафедру філологічних дисци-
плін. 2007 року побачило світ перше видання збірника «Проблеми сучасної 
філології: лінгвістика, літературознавство, лінгводидактика». 

Ще однією доброю традицією кафедри стало проведення щорічних ре-
гіональних науково-практичних конференцій та семінарів: «Методологічні 
основи процесу виховання та навчання іноземних мов у початковій школі» 
(міжнародний методичний семінар, 2006 р.), «Витоки слов’янської писем-
ності» (науковий семінар, 2008 р.), «Актуальні проблеми сучасної філології» 
(регіональна науково-практична конференція, 2009 р.), «Формування мов-
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леннєвої компетенції у процесі викладання дисциплін філологічного циклу» 
(регіональний науково-практичний семінар, 2010 р.).

У цей час колектив кафедри поповнився новими членами. Ними ста-
ли випускники психолого-педагогічного факультету Р. О. Павлюк (2006 р.), 
А. А. Стриж (2007 р.) і старший викладач кафедри романо-германської філо-
логії О. В. Дмитренко (2007 р.). Упродовж 2007–2010 років на кафедрі навча-
лися дві аспірантки – О. Л. Білка й О. М. Девальєр (Тур), які успішно захисти-
ли дисертації кандидатів філологічних наук у 2011 році.  

У цей період помітно активізуються міжнародні зв’язки кафедри. У рам-
ках загальноуніверситетської програми поглиблення та розвитку міжна-
родних зв’язків доцент Н. С. Степаненко 2006 року стала учасницею проек-
ту «Демократичні цінності в освіті», координатором якого був Університет 
м. Йончопінга (Швеція). Учасники проекту 2007 року взяли участь у роботі 
міжнародної конференції, що відбулася на базі факультету освіти й комуні-
кації цього університету та Коледжу Наталі Зейл (Копенгаген, Данія). Відтоді 
кафедра творчо співпрацює із цими зарубіжними навчальними закладами: 
професор Ганс Крістіан Остер (Швеція) та професор соціології і данської лі-
тератури Карстен Хаммер (Данія), а також студенти Коледжу Наталі Зейл 
неодноразово були учасниками конференцій, що відбувалися на психолого-
педагогічному факультеті, до організації та проведення яких активно долу-
чалася кафедра філологічних дисциплін.

Важливою подією в українознавстві став вихід у світ монографії Н. С. Степа-
ненко «Часопис «Рідний Край»: духовні обшири українства» (Полтава, 2011 р.), 
адресованої широкому колу читачів – філологам, краєзнавцям, учителям, студен-
там гуманітарних факультетів та ін. Дослідження складається із дванадцятьох 
розділів та переднього слова із промовистою назвою «Часопис «Рідний Край»: че-
резстолітній погляд». Віддаючи перевагу полтавському періодові в історії часопи-
су, Н. С. Степаненко висвітлила в монографії такі важливі і для початку минулого 
століття, і для ХХІ століття проблеми, як мовна політика, мовна ситуація в Україні, 
національна освіта, роль і місце в національно-культурному просторі І. Котлярев-
ського, Т. Шевченка, Є. Гребінки, І. Франка, Олени Пчілки та ін. 

Науковий семінар, проведений викладачами кафедри філологічних дисциплін спільно із професором Коледжу 
Наталі Зейл Університету м. Копенгагена (Данія) Карстеном Хаммером, 2013 рік
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Кафедра філологічних дисциплін, 2014 рік

2007 року у видавництві ТОВ «АСМІ» вийшла друком монографія 
О. Ю. Тупиці «Безеквівалентна лексика в поетичному тексті: проблема ство-
рення етномовної картини світу», яка стала результатом тривалої наукової 
роботи вченого-лінгвіста. У ній висвітлено роль безеквівалентної лексики 
як онтологічної підоснови кодування й декодування поетичного тексту, до-
сліджено її семантичні особливості та функційно-прагматичний потенціал. 

У 2010–2014 рр. кафедру очолювала доцент О. В. Дмитренко, у 2014–
2015 н. р. – доцент О. Ю. Тупиця. З липня 2015 року цю посаду обіймає доцент 
Н. С. Степаненко.

Корисними і цікавими для наукової та освітньої громадськості стали 
підготовлені і проведені кафедрою регіональні науково-практичні конфе-
ренції та семінари – «Лінгвістичні проблеми: орієнтири і досягнення» (ре-
гіональний науково-методичний семінар, 2012 р.); «Сучасні тенденції філо-
логічної підготовки майбутніх педагогів» (регіональна науково-практична 
конференція, 2013 р.); «Вивчення мов у європейському освітньому просторі» 
(регіональний науковий семінар з міжнародною участю, 2013 р.); круглий 
стіл «Особливості інтеграції української освіти у загальноєвропейський на-
уковий простір» (регіональний науковий семінар з міжнародною участю, 
2014 р.); «Проблеми сучасної філології: лінгвістика, літературознавство, 
лінгводидактика» (регіональний науково-практичний семінар, 2015 р.); 
«Лінгвометодичні основи викладання рідної та іноземної мов у початковій 
школі» (всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною учас-
тю, 2016 р.).
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 КАфеДРА сьоГоДНІ

Згідно з наказом № 36-р від 25.05.2016 року про перейменування та ре-
організацію кафедр психолого-педагогічного факультету кафедра філоло-
гічних дисциплін змінила свою назву й стала кафедрою філологічних дисци-
плін і методик їх викладання.

Нині у складі кафедри 7 доцентів (3 кандидати філологічних наук – Ніна 
Степанівна Степаненко, Юлія Іванівна Браїлко, Людмила Іванівна Мартиро-
сян, 4 кандидати педагогічних наук – Світлана Петрівна Олійник, Юлія Сергі-
ївна Стиркіна, Оксана Олексіївна Рудич, Юлія Петрівна Федоренко), старший 
викладач, кандидат педагогічних наук Ольга Миколаївна Палеха і старший 
лаборант Людмила Сергіївна Чеберяк.

Робота членів кафедри спрямована на примноження здобутків і традицій, 
започаткованих та напрацьованих упродовж усієї історії, на вивчення і впрова-
дження вітчизняного та світового науково-педагогічного досвіду. Ідеться про 
вдосконалення навчально-методичного забезпечення, постійне оновлення ро-
бочих і навчальних програм, змісту лекційних курсів, практичних занять, тема-
тики курсових, магістерських досліджень. Виняткова увага приділяється розро-
бленню дисциплін за вибором, спектр яких досить широкий: «Актуальні питан-
ня формування граматичних умінь школярів на функціонально-комунікативній 
основі», «Лінгвістичний аналіз тексту», «Дитяча література рідного краю та ме-
тодика її викладання в початковій школі», «Риторика», «Український мовленнє-
вий етикет», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Іншомовні аспек-

Кафедра філологічних дисциплін і методик їх викладання, 2018 рік. 
Зліва направо: ст. лаб. Л. С. Чеберяк, доц. О. О. Рудич, доц. Ю. С. Стиркіна,  

зав. кафедри, доц. Н. С. Степаненко, доц. С. П. Олійник, доц. Л. І. Мартиросян,  
доц. Ю. І. Браїлко, ст. викл. О. М. Палеха  
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ти самостійних наукових досліджень випускників вишів», «Світова літературна 
класика», «Теоретичний курс іноземної мови», «Технології навчання освітньої 
галузі ‟Мови і літератури”», «Літературознавство» та ін. 

У травні 2017 р. розпочала роботу лабораторія інтерактивних техноло-
гій, над створенням якої кафедра працювала близько двох років. Її технічне 
обладнання (оптична інтерактивна дошка Molyboard IO-8083N, короткофо-
кусний проектор, веб-камера тощо) дозволяє вирішувати різні завдання, за-
галом пов’язані з покращенням та інтенсифікацією навчально-методичної й 
наукової роботи. Викладачі кафедри проводять заняття з української мови, 
методики навчання української мови, основ культури і техніки мовлення, 
каліграфії, українського мовленнєвого етикету, дитячої літератури та мето-
дики літературного читання, літературознавства, іноземної мови за профе-
сійним спрямуванням, практичної граматики, практики перекладу та ін., ви-
користовуючи всі можливості лабораторії. Також організовуються відеокон-
ференції, сучасне обладнання значно розширило простір для спілкування з 
колегами з інших навчальних і наукових закладів. 

Вересень 2017 року ознаменувався ще однією важливою подією – ство-
ренням навчально-методичної лабораторії кафедри, метою діяльності якої 
стало забезпечення оптимальних умов для організації навчального процесу 
відповідно до стандартів вищої освіти, наукової й методичної роботи викла-
дачів, магістрантів і студентів, результатом чого має стати розвиток творчо-
го потенціалу працівників кафедри, вивчення й узагальнення перспектив-
ного науково-педагогічного досвіду та його впровадження.

У межах діяльності лабораторії було започатковано конкурс юних філо-
логів «Котигорошко» для школярів 3–4 класів Полтавської області, метою 
якого є виховання любові до рідної мови, популяризація художнього слова, 
розвиток творчих здібностей школярів, виявлення обдарованих учнів. Він 
відбувся 20 жовтня 2017 року на базі Полтавського національного педаго-
гічного університету й зібрав понад 90 учасників з різних міст і сіл. 

Кафедра підтримує постійний зв’язок через мережу Інтернет із багатьма 
колегами, спорідненими кафедрами, педагогічними установами та вишами 
США, Німеччини, Великобританії, Канади, Данії, Швеції, Польщі, Чехії, Росії 
та інших країн. У березні 2016 року викладачі кафедри організували «мето-
дичну майстерню» з презентаційною програмою власних досліджень та роз-
робок у галузі методик філологічної підготовки майбутніх учителів почат-
кових класів. У заході взяли участь науковці з інших країн: Карстен Хаммер – 
професор Коледжу Наталі Зейл Університету м. Копенгагена (Данія), Лундін 
Барбю – професор Університету м. Йончопінга (Швеція). 

Розширення міжнародних контактів сприяє підвищенню рівня підготов-
ки студентів, науково-методичного рівня викладачів, стимулюванню науко-
вого процесу, обміну досвідом, міжнародному обміну, інтеграції кафедри зі 
світовим науково-освітнім простором. Цікавий та корисний обмін досвідом 
дає можливість проаналізувати відмінності у навчальному процесі та мето-
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дах викладання філологічних дисциплін у вищих навчальних закладах Укра-
їни та зарубіжжя, обмінятися думками стосовно різних підходів до викла-
дання іноземних мов, методик, використання сучасних інформаційних тех-
нологій тощо. Кафедра має спеціалістів з англійської та німецької мов, тому 
пропонує у межах міжнародної трансферної системи іноземним студентам 
курси «Світова літературна класика», «Зарубіжна дитяча література» для 
іноземних студентів з англійською чи німецькою мовами навчання.

Наукова діяльність кафедри філологічних дисциплін і методик їх викла-
дання передбачає виконання науково-дослідних робіт, організацію та участь 
у проведенні всеукраїнських і регіональних наукових конференцій, семіна-
рів, круглих столів, підготовку монографій і наукових статей, залучення сту-
дентів до наукової співпраці. Загальна тема наукових досліджень кафедри – 
«Формування мовної культури майбутнього фахівця в системі вищої освіти».

Активізувалася участь викладачів у роботі всеукраїнських і, що особливо 
важливе, міжнародних наукових конференцій, як-от: IX Mezinárodní vědecky 
praktické konference «Vědecky pokrok na přelomu tisíciletí – 2013» (м. Прага, Че-
хія) (доц. Н. С. Степаненко, доц. С. П. Олійник); IX Międzynarodowy naukowo-
praktyczne konferencja «Naukjva przestrzen Europy – 2013» (м. Перемишль, 
Польща) (доц. О. О. Рудич); ХІ Mezinarodni vĕdecko-prakticka konference 
«Efectivni nastroje modernich ved – 2015» (м. Прага, Чехія) (доц. О. О. Ру-
дич); XI International scientific and practical conference «Europejska nauka 
XXІ powieka – 2015»; XII Międzynarodowy naukowo-praktyczne konferencja 
«Perspektywiczne оpracowania sa nauka і technikami – 2016» (обидві – м. Пере-
мишль, Польща) (доц. Н. С. Степаненко, доц. С. П. Олійник); XI International 
scientific and practical conference «Cutting-edge science» (м. Шеффілд, Велико-
британія, 2015) (ст. викл. О. М. Палеха); XIІІ International research and practice 
conference «Prospects of world science – 2017» (м. Шеффілд, Великобританія) 
(доц. Н. С. Степаненко, доц. С. П. Олійник); «International Week 2017» (м. Ко-
пенганен, Данія) (доц. Н. С. Степаненко) тощо.

Філологічні читання, присвячені дню народження В. О. Сухомлинського,  
28-29 вересня 2017 року
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Результати досліджень знаходять відображення й у щорічному кафе-
дральному збірникові наукових робіт «Проблеми сучасної філології: лінгвіс-
тика, літературознавство, лінгводидактика», адресованого науковцям, ви-
кладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, учителям, магістрантам, 
студентам. Його присвячено актуальним проблемам фонетики, словотвору, 
лексикології, граматики, семантики, термінології української мови, пробле-
мам синтаксичної компаративістики, лінгвістики тексту, теорії літератури, 
українського та зарубіжного літературознавства, методики викладання 
української, англійської і німецької мов у загальноосвітніх і вищих навчаль-
них закладах. На сьогодні вийшло друком 10 випусків цього збірника науко-
вих студій. 

Розширюються зв’язки кафедри з науковою спільнотою України, одним 
із напрямів яких є рецензування авторефератів кандидатських дисертацій 
та безпосередньо наукове опонування. Про постійне підвищення наукової 
кваліфікації свідчить також публікаційна активність. Тільки за останні 5 ро-
ків викладачі кафедри оприлюднили результати своїх досліджень у 27 стат-
тях, розміщених у закордонних виданнях, 62 – в українських фахових видан-
нях, 110 – в інших збірниках наукових праць. У 2016 році побачила світ ко-
лективна монографія «На сторожі слова: до 25-ліття кафедри філологічних 
дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка», яка стала символічним підсумком чвертьстолітньої діяль-
ності кафедри. 

Ще одним надзвичайно важливим напрямком роботи кафедри філоло-
гічних дисциплін і методик їх викладання є редагування наукових видань. 
Зокрема, уже 13 років викладачі кафедри беруть участь у редколегії збірни-
ка наукових праць студентів і магістрантів – учасників Міжнародної студент-
ської науково-практичної конференції «Формування сучасного освітнього 
середовища: теорія і практика», є літературними редакторами збірника. 

Особливо успішним напрямком діяльності кафедри є залучення сту-
дентів до науково-дослідної праці. Її ефективною і продуктивною формою 
є функціонування проблемних груп (доц. Н. С. Степаненко  «Практична сти-
лістика як засіб підвищення культури мовлення вчителя»; доц. С. П. Олійник 
«Актуальні питання методики викладання навчальних предметів освітньої 
галузі “Мови і літератури”»; доц. Ю. І. Браїлко «Формування комунікативної 
компетенції в сучасних умовах освіти»; доц. О. О. Рудич «Використання кре-
ативних видів роботи у процесі навчання англійської мови»; доц. Л. І. Мар-
тиросян «Типологічні паралелі лексико-семантичних явищ в українській і 
російській мовах (на матеріалі національно-мовних формул увічливості в 
системі мовленнєвого етикету нації)»; доц. Ю. С. Стиркіна «Інноваційні ме-
тоди викладання іноземної мови»; ст. викл. О. М. Палеха «Актуальні питан-
ня лексикології сучасної англійської мови»). Основне завдання діяльності 
таких груп – формування навичок самостійної теоретичної та експеримен-
тальної роботи. Результати студентських досліджень знаходять висвітлення 
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у доповідях на всеукраїнських і міжнародних конференціях, на сторінках фа-
культетського збірника «Наукові здобутки студентів і магістрантів – освіті 
ХХІ століття», збірниках наукових праць, видаваних в інших університетах. І 
якщо у 2006 році кафедра філологічних дисциплін звітувала лише про 14 та-
ких публікацій, то у 2017-му їхня кількість досягла 37. Загалом упродовж 
останнього десятиріччя під керівництвом викладачів кафедри написано по-
над 380 студентських статей. 

Вагомим результатом спільної наукової роботи викладачів і магістран-
тів є публікація посібників, які використовуються у подальшій роботі їхніми 
авторами. 

Традиційним засобом міжнародного співробітництва кафедри філоло-
гічних дисциплін є щорічна Міжнародна студентська науково-практична 
конференція «Формування сучасного освітнього середовища: теорія і прак-
тика». Викладачі кафедри активно співпрацюють з іноземними студентами 
у підготовці наукових статей, зокрема О. О. Рудич керувала написанням на-
укових робіт студентів, які навчаються за кордоном: С. Кияшка (Прінстон, 
США), Є. Степанова (Університет Матея Бела, Словенія), Г. Соломченко (Ко-
ледж Наталі Зейл Університету м. Копенгагена, Данія) та ін.

Кафедра постійно готує студентів та магістрантів до участі у всеукраїн-
ських предметних олімпіадах. Про вагомі здобутки кафедри свідчать такі ре-
зультати їхніх вихованців:

–  Каріна Гонтарюк нагороджена грамотою за перемогу в номінації «Кре-
ативний вчитель» на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеці-
альності «Початкова освіта» (м. Бердянськ, 2010 р.);

–  Крістіна Ковальова нагороджена грамотою на Всеукраїнській студент-
ській олімпіаді зі спеціальності «Початкова освіта» (м. Бердянськ, 2010 р.);

–  Тетяна Федій посіла IV місце, нагороджена грамотою за яскравість осо-
бистісних проявів, креативне ставлення до наукової спадщини в кон-
курсі творів-есе (м. Слов’янськ, 2011 р.);

–  Марія Бурда нагороджена грамотою «Найкращий лексикознавець» на 
Всеукраїнській олімпіаді з української мови за професійним спряму-
ванням (м. Чернівці, 2012 р.);

–  Мирослава Кучерук, Валентина Балабас нагороджені грамотами  на 
Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Початкова освіта» (м. Глухів, 
2013 р.).

–  Жанна Леонт’єва посіла ІІІ місце на Всеукраїнській олімпіаді з україн-
ської мови (м. Харків, 2016 р.).

На основі кращих наукових досліджень, представлених на студентських 
науково-практичних конференціях, педагогічних читаннях кафедра від-
редагувала й уклала 16 збірників наукових праць студентів і магістрантів 
психолого-педагогічного факультету (Педагогічні читання, присвячені 89-й 
річниці з дня народження В. О. Сухомлинського : зб. наук. праць. – Полтава : 
ПДПУ імені В. Г. Короленка, 2007. – 124 с.; Актуалізація ідей В. О. Сухомлин-
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ського у практиці роботи освітньо-виховних закладів : зб. наук. праць. – Пол-
тава, 2009. – 80 с.; Педагогічні читання, присвячені 91-й річниці з дня наро-
дження В. О. Сухомлинського : зб. наук. праць / укл. Л. І. Куторжевська. – Пол-
тава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2010. – 135 с.; Наукові здобутки студентів 
і магістрантів – школі ХХІ століття :  зб. наук. праць.  – Полтава, 2004–2012; 
Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика : зб. наук. 
праць. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013–2018).

Принцип єдності навчання й виховання був і залишається незмінною 
стратегією кафедри. Усі викладачі є кураторами, вони беруть активну участь 
в організації та проведенні традиційних факультетських заходів. Кафедра 
дбає і про власні традиції виховної роботи зі студентами, з-поміж яких – про-
ведення літературних вечорів, літературно-музичних свят у формі ретро-
спекцій, зустрічей з літераторами Полтавщини, членами Національної спіл-
ки письменників України (О. О. Рудич, Ю. С. Стиркіна, О. М. Палеха). Сценарі-
ями цих заходів можуть скористатися методисти, вчителі, усі небайдужі до 
національного виховання української молоді. 

Останнім часом кафедра впровадила нові форми виховної роботи: кон-
курс на кращий твір за визначеною тематикою, презентація виступів на за-
пропоновані теми (Л. І. Мартиросян), презентація-семінар (Ю. І. Браїлко), філо-
логічна робітня (Н. С. Степаненко), майстер-клас (С. П. Олійник), англомовний 
семінар молодих поетів-студентів факультету (О. О. Рудич, Ю. С. Стиркіна) й ін.

Перспективи подальшої наукової роботи кафедра філологічних дисци-
плін і методик їх викладання вбачає у співпраці із зарубіжними колегами, 
підвищенні оцінок результативності власної дослідної діяльності за показ-
никами публікаційної активності (кількості публікацій та їхньої цитованос-
ті), написанні ґрунтовних досліджень, присвячених актуальним проблемам 
лінгвістики і методики викладання української та іноземних мов. 

І Обласний конкурс юних філологів «Котигорошко», 20 жовтня 2017 рокуґ
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половини ХХ століття / Ю. Браїлко // Міжнародний вісник: Культурологія. 
Філологія. Музикознавство. – К. : Міленіум, 2014. – Вип. 2. – С. 128–132.

11.  Браїлко Ю. Функційні особливості конфесійних стилістем у двочленних за-
головках українських поетичних текстів ІІ половини ХХ століття / Ю. Браїл-
ко // Проблеми сучасної філології: лінгвістика, літературознавство, лінгво-
дидактика : зб. наук. праць. – Полтава : Освіта, 2014. – Вип. 7. – С. 8–12. 

12.  Браїлко Ю. Експресивні функції біблійних онімів у поезії Тараса Шевченка 
/ Ю. Браїлко, О. Дмитренко // Постать Тараса Шевченка у світовому й на-
ціональному культурологічному контексті : матеріали всеукр. наук.-практ. 
конф. (Полтава, 4–5 бер. 2014 р.). – Полтава, 2014. – С. 53–55. 

13.  Браїлко Ю. «Побравшись за руки, ходили і все о плутнях говорили…» Вер-
балізація концепту БРЕХНЯ в українській мові / Ю. Браїлко // Рідний край. 
– 2015. – № 2 (33). – С. 83–88.

14.  Браїлко Ю. ЛСП «Брехня» в українських соціолектах / Ю. Браїлко // Про-
блеми сучасної філології: лінгвістика, літературознавство, лінгводидакти-
ка : зб. наук. праць. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – Вип. 8. 
– С. 9–14.

15.  Браїлко Ю. Український топонімний код у поезії Бориса Олійника / Ю. Браїл-
ко // Філологічні науки : зб. наук. праць / за ред. М. І. Степаненка. – Полтава : 
ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – Вип. 21. – С. 90–98.

16.  Браїлко Ю. Функційне навантаження хороніма Україна в поетичному мов-
ленні Бориса Олійника / Ю. Браїлко // Проблеми сучасної філології: лінг-
вістика, літературознавство, лінгводидактика : зб. наук. праць. – Полтава : 
ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – Вип. 9. – С. 22–25.

17.  Браїлко Ю. І. Топоніми як маркери визначальних ознак поетичного ідіос-
тилю Івана Малковича / Ю. Браїлко // Рідний край. – 2017. – № 1 (36). –  
С. 61–65.

18.  Браїлко Ю. Функційність кінеми дуля в українському комунікативному про-
сторі / Ю. Браїлко, Д. Козаренко, А. Коліщак // Проблеми сучасної філології: 
лінгвістика, літературознавство, лінгводидактика : зб. наук. праць. – Полта-
ва : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – Вип. 10. – С. 19–26.

19.  Браїлко Ю. Лінгвопоетичний аналіз вірша Ліни Костенко «Життя іде і все 
без коректур» [Електронний ресурс] / Ю. Браїлко, Д. Єланська // Текст. Кон-
текст. Інтертекст. – 2017. – № 2. – Режим доступу : http://text-intertext.in.ua/
index.php?id=198.
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20.  Браїлко Ю. До великого треба готувати, починаючи з малого / Ю. Браїлко, 
Н. Степаненко // Рідний край. – 2017. – № 2 (37) – С. 164–168.

– Навчальні дисципліни, які викладає: 
українська мова; основи культури і техніки мовлення; культура мовлен-
ня і виразне читання; лінгвістичний аналіз тексту; літературознавство; 
дитяча література; дитяча література рідного краю та методика її викла-
дання в початковій школі; риторика; український мовленнєвий етикет.

мАРтиРосяН людмила Іванівна 

– Посада, науковий ступінь, учене звання, інші обов’язки:
доцент кафедри філологічних дисциплін і методик їх ви-
кладання, кандидат філологічних наук. 
– Освіта: 
закінчила філологічний факультет Полтавського дер-
жавного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка, 

здобула кваліфікацію вчителя російської мови і літератури (1978 р.); 
вчителя української мови і літератури (1997 р.).

– Тема кандидатської дисертації, місце і рік захисту, науковий керівник:
Українсько-російська міжмовна омонімія в генетичному і функціонально-
семантичному аспектах (дієслівна лексика) : дис. ... канд. філол. наук : 
спец. 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство». – 
К., 2002. Захищена в Київському державному лінгвістичному універси-
теті. Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор М. П. Ко-
черган.

– Наукові інтереси:
зіставна семантика української та російської мов, лексикологія. Має 
близько 30 наукових публікацій.

– Основні публікації: 
1.  Навчально-методичний комплекс дисципліни як система дидактичних за-

собів навчання української мови (за професійним спрямуванням): навч.- ме-
тод. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. осв.-квал. рівня «бакалавр», спец. «До-
шкільна освіта», «Хореографія», «Соціальна педагогіка»] / Л. І. Мартиросян. 
– Полтава, 2013. – 87 с.

2.  Мартиросян Л. І. Основні напрямки методичної роботи / Л. І. Мартиросян // 
На сторожі слова (до 25-ліття кафедри філологічних дисциплін Полтавсько-
го національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка) : моно-
графія / [М. І. Степаненко, Н. С. Степаненко, Ю. І. Браїлко, С. П. Олійник та 
ін. ; за ред. Н. С. Степаненко]. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. 
– С. 127–173.

3.  Мартиросян Л. Принципы и критерии типологического исследования 
межъя зы ковой глагольной омонимии в русском и украинском языках/ 
Л. Мартиросян // Проблеми сучасної філології: лінгвістика, літературознав-
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ство, лінгводидактика : зб. наук. праць. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Королен-
ка, 2013. – Вип. 6. – С. 83–86.

4.  Мартиросян Л. І. Поема «Гайдамаки» – вершина ранньої історичної творчос-
ті Тараса Шевченка / Л. І. Мартиросян // Постать Тараса Шевченка у світово-
му й національному культурологічному контексті : матеріали всеукр. наук.-
практ. конф. (Полтава, 4–5 бер. 2014 р.). – Полтава, 2014. – С. 60–62. 

5.  Мартиросян Л. Процеси семантичних зрушень номінативних позначень у зі-
ставлюваних українській та російській мовах / Л. Мартиросян // Проблеми 
сучасної філології: лінгвістика, літературознавство, лінгводидактика : зб. 
наук. праць. – Полтава : Освіта, 2014. – Вип. 7. – С. 65–70.

7.  Мартиросян Л. Культурні аспекти лексичної семантики у національно-
мовній картині світу / Л. Мартиросян // Проблеми сучасної філології, лінг-
вістика, літературознавство, лінгводидактика : зб. наук. праць. – Полтава : 
ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – Вип. 8. – С. 70–80. 

8.  Мартиросян Л. Формування особистісно орієнтованої траєкторії навчання / 
Л. Мартиросян // Проблеми сучасної філології: лінгвістика, літературознав-
ство, лінгводидактика : зб. наук. праць. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Королен-
ка, 2016. – Вип. 9. – С. 42–51.

9.  Мартиросян Л. Зіставні аспекти лексичної семантики та структурної типо-
логії у слов’янській культурній традиції / Л. Мартиросян // Проблеми сучас-
ної філології: лінгвістика, літературознавство, лінгводидактика : зб. наук. 
праць. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – Вип. 10. – С. 46–53.

– Навчальні дисципліни, які викладає: 
українська мова; історія української літератури; історія зарубіжної літе-
ратури; світова літературна класика; англомовна література; методика 
навчання літературного читання. 

олІйНиК світлана Петрівна

– ORCID (ID): 
orcid.org/0000-0002-2763-413X 
– Посада, науковий ступінь, учене звання, інші обов’язки:
доцент кафедри філологічних дисциплін і методик їх ви-
кладання, кандидат педагогічних наук, заступник декана 
психолого-педагогічного факультету з наукової роботи, 

член ученої ради психолого-педагогічного факультету .
– Освіта: 

закінчила психолого-педагогічний факультет Полтавського державного 
педагогічного інституту імені В. Г. Короленка (1987 р.), здобула кваліфі-
кацію вчителя початкових класів середньої школи.

– Тема кандидатської дисертації, місце і рік захисту, науковий керівник:
Осмислене письмо за зразком як засіб формування правописних нави-
чок у першокласників : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Методика 
викладання (українська мова)». – Харків, 1995. Захищена в Інституті пе-
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дагогіки НАПН України. Керівник – доктор філологічних наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України С. І. Дорошенко.

– Наукові інтереси:
проблеми осмисленого письма як засобу формування правописних нави-
чок, розробка методики формування орфографічних навичок учнів по-
чаткової школи. Має близько 70 наукових і науково-методичних праць.

– Основні публікації:
1.  Олійник С. Нестандартні форми навчання української мови у початковій 

школі : навч.-метод. посіб. / C. Олійник, Н. Степаненко, В. Павлюченко. – Пол-
тава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2012. – 84 с. 

2.  Олійник С. П. Методика навчання української мови у початковій шко-
лі : навч.-метод. посіб. для студ. психолого-педагогічного факультету / 
С. П. Олійник. – Полтава : Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2012. – 94 с. 

3.  Олійник С. П. Методика навчання освітньої галузі «Мови і літератури» : 
зб. тестів для студентів, учителів, абітурієнтів / С. П. Олійник. – Полтава :  
ПНПУ іме ні В. Г. Короленка 2012. – 88 с. 

4.  Олійник С. П. Методика формування навички скоропису молодших школя-
рів: навч.-метод. посіб. для студентів, учителів / С. П. Олійник, Н. С. Ботяно-
ва. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – 74 с.

5.  Олійник С. П. Методика навчання української мови у початковій школі : 
навч.-метод. посіб. для студентів ІІІ курсу психолого-педагогічного факуль-
тету спеціальності 6.010102 «Початкова освіта» / С. П. Олійник. – Полтава : 
ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – 44 с.

6.  Олійник С. П. Теоретичні та методичні основи викладання у вищих навчаль-
них закладах курсу «Методика викладання навчальних предметів освітньої 
галузі ‟Мови і літератури”» : навч.-метод. посіб. для магістрантів / С. П. Олій-
ник. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – 52 с. 

7.  Олійник С. П. Технології навчання освітньої галузі «Мови і літератури (укра-
їнська мова)». Опорні конспекти : навч.-метод. посіб. для студ. V курсу на-
пряму підготовки 7.01010201 «Початкова освіта» / С. П. Олійник. – Полтава : 
ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – 198 с. 

8.  Олійник С. П. Наукова робота студентів і магістрантів – базова складова про-
фесійної підготовки фахівців на факультеті / С. П. Олійник // Психолого-
педагогічний факультет Полтавського національного педагогічного уні-
верситету імені В. Г. Короленка: історична, організаційно-педагогічна і 
науково-методична ретроспектива : монографія / В. І. Березан, Т. О. Благова, 
Н. В. Гібалова та ін. ; за ред. Н. Д. Карапузової. – Полтава : Дивосвіт, 2014. – 
С. 281–310.

9.  Олійник С. П. Методика навчання української мови в початковій школі : 
навч.-метод. посіб. для студ. ІІІ–IV курсів психолого-педагогічного факуль-
тету стаціонарного і заочного відділень / С. П. Олійник, Н. С. Степаненко. – 
Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 271 с.

10. Олійник С. П. Методика навчання української мови в початковій школі. Кон-
спекти для студентів психолого-педагогічного факультету : метод. посіб. / 
С. П. Олійник, Н. С. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р. В., 2015. – 125 с.

11.  Олійник С. П. Керівництво науковою роботою студентів / С. П. Олійник // 
На сторожі слова (до 25-ліття кафедри філологічних дисциплін Полтав-
ського на ціонального педагогічного університету імені В. Г. Короленка) : 
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монографія / [М. І. Степаненко, Н. С. Степаненко, Ю. І. Браїлко, С. П. Олійник та 
ін. ; за ред. Н. С. Степаненко]. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. –  
С. 76–114.

12. Олійник С. П. Формування правописної зіркості у першокласників: експери-
ментальна система вправ / С. П. Олійник, О. В. Халчанська // Постметодика : 
наук.-метод. пед. журн. – 2013. – № 3. – С. 25–32.

13. Олійник С. П. Малі фольклорні форми як засіб удосконалення звуковимо-
ви першокласників / С. П. Олійник, Н. С. Степаненко // Vedecky pokrok na 
prelomu tysyachalety – 2013 : materialy IX Mezinar. vedeck.-prakt. conf. – Praha : 
Publisning House «Education and Science» s.r.o, 2013.– Dil. 22 : Pedagogika. – 
S. 38–45.

14. Олійник С. Психологічні особливості формування правописних умінь у пер-
шокласників / С. Олійник // Проблеми сучасної філології: лінгвістика, літе-
ратурознавство, лінгводидактика : зб. наук. праць. – Полтава, 2013. – Вип. 6. 
– С. 90–92.

15. Олійник С. П. Поетичні твори Т. Г. Шевченка як засіб формування правопис-
ної пильності у першокласників / С. П. Олійник, Н. С. Степаненко // Витоки 
педагогічної майстерності : зб. наук. праць. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Коро-
ленка, 2014. – Вип. 13. – С. 241– 248.

16. Олійник С. П. Алгоритм як умова осмисленого письма за зразком / С. П. Олій-
ник, Н. С. Степаненко // Jezyk, mowa, mownykomunikacja : materialy 
X Miedzynar. nauk.-prakt. konf. «Nauka: teoria i praktyka – 2014». – Przemysl : 
Nauka i studia, 2014 – Vol. 4 : Filologiczne nauki. Pedagogiczne nauki. – S. 35–39.

17. Олійник С. П. Функціонально-комунікативний підхід як засіб формування 
граматичних умінь молодших школярів / С. П. Олійник, Н. С. Степаненко // 
Nauka: teoria i praktyka – 2014 : materialy X Miedzynarod. nauk.-prakt. konf. – 
Przemysl : Nauka i studia, 2014. – Vol. 4 : Filologiczne nauki. Pedagogiczne nauki. 
– S. 39–42.

18. Олійник С. П. Шляхи формування правописної зіркості у першокласників / 
С. П. Олійник, О. В. Халчанська // Nauka i praktyka – 2014 : materialy X konf. 
2014. – Vol. 5 : Pedagogiez nenauki. – С. 49–60.

19. Олійник С. П. Драматизація як дієва форма реалізації комунікативної направ-
леності у навчанні рідної мови молодших школярів / С. П. Олійник, Н. С. Сте-
паненко // Europejska nauka XXI powieka – 2015 : materialy XI Miedzynar. na-
uk.-prakt. konf. (Przemysl, 7–15 maja 2015 r.). – Przemysl : Nauka i studia, 2015. 
– Vol. 10 : Pedagogiczne nauki. – S. 57–66.

20. Олійник С. Технології навчання першокласників грамотного письма / 
С. Олійник // Проблеми сучасної філології: лінгвістика, літературознавство, 
лінгводидактика : зб. наук. праць. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 
2015. – Вип. 8. – С. 80–86.

21. Олійник С. Реалізація соціокультурної змістової лінії у процесі вдосконален-
ня звуковимови першокласників / С. Олійник // Проблеми сучасної філо-
логії: лінгвістика, літературознавство, лінгводидактика : зб. наук. праць. – 
Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – Вип. 9. – С. 60–65.

22. Олійник С. П. Пропедевтичні вправи у системі навчання першокласників 
грамотного письма / С. П. Олійник, Н. С. Степаненко // Perspektywiczne 
оpracowania sa nauka i technikami – 2016 : мaterialy XII Miedzynarodowej 
naukowi-praktycznej konferencji. – Przemysl : Nauka i studia, 2016. – Vol. 9 : 
Filologiczne nauki. – S. 8–16.
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23. Олійник С. До питання формування у першокласників навички осмисленого 
письма за зразком / С. Олійник, Л. Чеберяк // Проблеми сучасної філології: 
лінгвістика, літературознавство, лінгводидактика : зб. наук. праць. – Полта-
ва : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – Вип. 10. – С. 60–64.

24. Олійник С. П. Поетична творчість Олександра Олеся у контексті формуван-
ня навичок грамотного письма першокласників / С. П. Олійник, Н. С. Степа-
ненко // Prospects of world science – 2017. Pedagogical sciences : materials of 
the XIІІ Intern. research and pract. conf. (JuIy 30 – Auqust 7, 2017). – Sheffield : 
Science and education LTD, 2017. – C. 61–70.

25. Олійник С. П. Збірник орфографічних вправ : навч.-метод. посіб. для учнів 
початкової школи, студентів, магістрантів, батьків / уклад. С. П. Олійник, 
Н. С. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р. В., 2017. – 84 c.

– Нагороди, премії, відзнаки: 
почесні грамоти Полтавської міської ради (2009 р.), Полтавської облас-
ної ради (2016 р.), грамоти департаменту освіти і науки Полтавської ОДА 
(2016 р.), Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка (2000, 2008, 2010–2014, 2016 рр.). 

– Навчальні дисципліни, які викладає: 
методика навчання української мови; методика навчання літературного 
читання; каліграфія; методика навчання освітньої галузі «Мови і літе-
ратури»; технології навчання освітньої галузі «Мови і літератури»; те-
оретичні та методичні основи викладання курсу «Методика навчання 
освітньої галузі ‟Мови та літератури”»; формування граматичних умінь 
на функційно-комунікативній основі; українська орфоепія і графіка.

ПАлеХА ольга миколаївна 

– Посада, науковий ступінь, учене звання, інші обов’язки:
старший викладач кафедри філологічних дисциплін і ме-
тодик їх викладання, кандидат педагогічних наук, секре-
тар ученої ради психолого-педагогічного факультету. 
– Освіта: 
закінчила психолого-педагогічний факультет Полтав-

ського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
(2005 р.), здобула кваліфікацію практичного психолога, вчителя англій-
ської мови та зарубіжної літератури. 

– Тема кандидатської дисертації, місце і рік захисту, науковий керівник:
Організація самостійної позааудиторної роботи майбутніх учителів іно-
земної мови у вищих навчальних закладах Великої Британії : дис. ... канд. 
пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». – Полтава, 
2016. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент Н. В. Сулаєва. 

– Наукові інтереси:
організація самостійної роботи у ЗВО, порівняльна педагогіка. Має 
близько 20 наукових праць.
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– Основні публікації: 
1.  Функціонально-комунікативний практикум з англійської мови : навч. посіб. 

[для студ. вищ. навч. закл. стаціонарного та заочного відділень осв.-кваліф. 
рівнів «спеціаліст», «бакалавр», «магістр» спец. «Соціальна педагогіка», 
«Початкове навчання», «Дошкільне виховання»] / Ю. Федоренко, О. Рудич, 
Ю. Стиркіна, О. Палеха. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2013. – 200 с.

2.  Палеха О. М. Практики як важливий складник практичної підготовки фа-
хівця / О. М. Палеха // На сторожі слова (до 25-ліття кафедри філологічних 
дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка) : монографія / [М. І. Степаненко, Н. С. Степаненко, Ю. І. Бра-
їлко, С. П. Олійник та ін. ; за ред. Н. С. Степаненко]. – Полтава : ПНПУ імені 
В. Г. Короленка, 2016. – С. 174–185.

3.  Палеха О. М. Дидактические средства организации самостоятельной внеауди-
торной работы будущих учителей иностранного языка в высших учебных за-
ведениях Великобритании / О. М. Палеха // Актуальные проблемы педагоги-
ческой теории и практики. – Москва : Наука ; Воронеж : ВГПИ, 2013. – С. 212–217.

4.  Палеха О. Особливості використання майбутніми учителями іноземної мови 
дидактичних засобів під час виконання самостійної позааудиторної роботи 
у вищих навчальних закладах Великої Британії / О. Палеха // Проблеми су-
часної філології: лінгвістика, літературознавство, лінгводидактика : зб. наук. 
праць. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – Вип. 6. – С. 99–103.

5.  Палеха О. М. Особливості організації самостійної позааудиторної роботи май-
бутніх учителів / О. М. Палеха // Педагогічна майстерність як система професій-
них і мистецьких компетентностей : матеріали Х Міжнар. пед.-мист. чит. пам’яті 
професора О. П. Рудницької. –Чернівці : Зелена Буковина, 2013. – С. 156–157.

6.  Палеха О.  Підготовка вчителів іноземної мови для початкової школи у Ве-
ликій Британії / О. Палеха // Проблеми сучасної філології: лінгвістика, літе-
ратурознавство, лінгводидактика : зб. наук. праць. – Полтава : Освіта, 2014. 
– Вип. 7. – С. 81–84.

7.  Палеха О.  Використання електронних засобів навчання у процесі організації 
самостійної позааудиторної роботи майбутніх учителів іноземної мови у Ве-
ликій Британії / О. Палеха // Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. праць. 
– Київ – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – Вип. 12. – С. 175–184.

8.  Палеха О. М. Досвід організації самостійної позааудиторної роботи майбут-
ніх учителів іноземної мови у ВНЗ Великої Британії / О. М. Палеха // Імідж 
сучасного педагога. – 2015. – № 5 (154). – С. 11–14.

9.  Палеха О. Зміст самостійної позааудиторної роботи майбутніх учителів іно-
земної мови у вищих навчальних закладах Великої Британії / О. Палеха 
// Проблеми сучасної філології: лінгвістика, літературознавство, лінгво-
дидактика : зб. наук. праць. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 
Вип. 8. – С. 90–93. 

10.  Палеха О. М. Контроль та оцінювання самостійної позааудиторної роботи 
майбутніх учителів іноземної мови у вищих навчальних закладах Великої 
Британії / О. М. Палеха // Cutting-edge science : materials of the XI Intern. sci-
ent. and pract. conf. (Sheffield, April 30 – May 7, 2015). – Sheffield : Science and 
education LTD, 2015. – Vol. 13 : Pedagogical sciences. – C. 19–22. 

11. Палеха О. М. Методичні рекомендації щодо використання британського до-
свіду організації самостійної позааудиторної роботи у вітчизняній педаго-
гічній практиці / О. М. Палеха. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. 
– 51 с.
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12.  Палеха О. Технологія організації самостійної позааудиторної роботи майбут-
ніх учителів іноземної мови у вищих навчальних закладах Великої Британії 
/ О. Палеха // Проблеми сучасної філології: лінгвістика, літературознавство, 
лінгводидактика : зб. наук. праць. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 
2016. – Вип. 9. – С. 66–69.

13. Палеха О.  Умови ефективної організації самостійної позааудиторної роботи сту-
дентів у вищих навчальних закладах Великої Британії / О. Палеха // Проблеми 
сучасної філології: лінгвістика, літературознавство, лінгводидактика : зб. наук. 
праць. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – Вип. 10. – С. 64–68.

– Навчальні дисципліни, які викладає: 
іноземна мова (англійська); практика усного і писемного мовлення; іно-
земна мова у професійній діяльності; актуальні питання сучасної англій-
ської мови; методика навчання іноземної мови у початковій школі.

РУДич оксана олексіївна 

– ORCID (ID): 
orcid.org/0000-0001-9203-7262
– Посада, науковий ступінь, учене звання, інші обов’язки:
доцент кафедри філологічних дисциплін і методик їх ви-
кладання, кандидат педагогічних наук, член ученої ради 
психолого-педагогічного факультету. 

– Освіта: 
закінчила психолого-педагогічний факультет Полтавського державного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка (1997 р.), здобула ква-
ліфікацію викладача дошкільної педагогіки і психології, вихователя із 
правом проведення занять іноземною мовою.

– Тема кандидатської дисертації, місце і рік захисту, науковий керівник:
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання 

сучасної англомовної дитячої літератури : дис. ... канд. пед. наук : спец. 
13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». – К., 2005. Захищена в 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Науковий 
керівник – доктор педагогічних наук, професор М. П. Лещенко. 
– Наукові інтереси:

проблеми використання сучасних дитячих англомовних літературних 
першоджерел у змісті професійної освіти, пошук інноваційних шляхів 
стимуляції інтересу до читання літературних англомовних творів. Має 
близько 60 наукових публікацій.

– Основні публікації: 
1.  Функціонально-комунікативний практикум з англійської мови : навч. посіб. 

[для студ. вищ. навч. закл. стаціонарного та заочного відділень осв.-кваліф. 
рівнів «спеціаліст», «бакалавр», «магістр» спец. «Соціальна педагогіка», 
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«Початкове навчання», «Дошкільне виховання»] / Ю. Федоренко, О. Рудич, 
Ю. Стиркіна, О. Палеха. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2013. – 200 с.

2.  Рудич О. О. Виховна робота / О. О. Рудич, Ю. С. Стиркіна // На сторожі слова 
(до 25-ліття кафедри філологічних дисциплін Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка) : монографія / [М. І. Степа-
ненко, Н. С. Степаненко, Ю. І. Браїлко, С. П. Олійник та ін. ; за ред. Н. С. Степа-
ненко]. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – С. 186–213.

3.  Рудич О. Бібліотерапевтичний потенціал сучасної англомовної літерату-
ри / О. Рудич // Проблеми сучасної філології: лінгвістика, літературознав-
ство, лінгводидактика : зб. наук. праць – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Королен-
ка, 2013. – Вип. 6. – С. 104–107.

4.  Рудич О. Використання графічних моделей інтерпретації тексту як засобу 
оптимізації сприймання англомовних літературних джерел / О. Рудич // 
Naukjva przestrzen Europy – 2013 : materialy IX Miedzynar. nauk.-prakt. konf.– 
Przemysl : Nauka i studia. – Vol. 23 : Filologiczne nauki. – С. 8–12.

5.  Рудич О. Риторичний аспект формування художнього образу у процесі чи-
тання англомовного літературного тексту / О. Рудич // Імідж сучасного пе-
дагога. – 2013. – № 4. – С. 46–49.

6.  Рудич О. Reading into writing: organization of the text analyses in written / О. Ру-
дич // Проблеми сучасної філології: лінгвістика, літературознавство, лінг-
водидактика : зб. наук. праць. – Полтава : Освіта, 2014. – Вип. 7. – С. 52–56.

7.  Рудич О. О. Особливості використання творів Т. Г. Шевченка як засобу аретете-
рапії / Ю. С. Стиркіна, О. О. Рудич, Ю. П. Федоренко // Постать Тараса Шевченка 
у світовому й національному культурологічному контексті : матеріали все-
укр. наук.-практ. конф. (Полтава, 4–5 бер. 2014 р.). – Полтава, 2014. – С. 17–20.

8.  Рудич О. Використання сучасної анімації та неігрового кіно як засобу опти-
мізації процесу навчання іноземної мови / О. Рудич // Імідж сучасного педа-
гога. – 2015. – № 5 (154). – С. 22–25.

9.  Рудич О. Особливості практичного використання сучасної анімації як засобу 
навчання англійської мови / О. Рудич // Проблеми сучасної філології: лінг-
вістика, літературознавство, лінгводидактика : зб. наук. праць. – Полтава : 
ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – Вип. 8. – С. 78–80.

10. Рудич О. О. Специфіка практичного використання документальних фільмів 
як засобу навчання англійської мови / О. Рудич // Efectivni nastroje modernich 
ved – 2015 : materialy ХІ Mezinar. vĕdeck.-prakt. konf. – Praha : Publishing House 
«Education and Science» s. r. o, 2015. – Dil. 15 : Filologicke vedy. – С. 8–11.

11. Рудич О. Використання англомовної пісні як засобу оптимізації процесу на-
вчання мови / О. Рудич // Проблеми сучасної філології: лінгвістика, літе-
ратурознавство, лінгводидактика : зб. наук. праць. – Полтава : ПНПУ імені 
В. Г. Короленка, 2016. – Вип. 9. – С. 85–88.

12. Рудич О. Інтегративний підхід до викладання літератури в процесі профе-
сійної підготовки майбутніх педагогів / О. Рудич, Ю. Стиркіна // Педагогіч-
на освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / голов. ред. В. М. Лабунець. – 
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