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Трудова діяльність  

 

У 1971 році закінчив Курський державний педагогічний інститут. Навчався на 

художньо-графічному факультеті. Здобув кваліфікацію – учитель малювання, 

креслення та праці. 

 

Працював учителем креслення, малювання (Курська область). З 1973 по 1995 

роки – художником виробничо-рекламного комбінату та художником 

художньо-виробничого комбінату у Полтаві. 

 

На кафедрі образотворчого мистецтва у Полтавському національному 

педагогічному університеті імені В.Г. Короленка працює з 2005 року спочатку 

старшим викладачем, а з 2010 року – по теперішній час – доцентом. 

 

Вчене звання доцента присвоєне у 2013 році. 

 

Кавалер Ордену Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ-го 

ступеня (2006) та Ордену Святого Архістратига Михаїла (2011).  

Лауреат премії імені Миколи Ярошенка (2010).  

Лауреат премії імені Паїсія Величковського (2015). 

Нагороджений Почесною грамотою Кабінету міністрів України (1998), 

Почесною грамотою Полтавської обласної державної адміністрації (2000), 

Грамотою Верховної Ради України (2005), Почесною грамотою виконавчого 

комітету Полтавської міської ради (2006). 

 

Навчальна і методична робота 

 

Викладає дисципліни: «Рисунок», «Живопис». 
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Наукова робота 

 

Коло наукових інтересів: питання релігійних засад православного мистецтва. 

 

Здійснює керівництво кваліфікаційними роботами студентів. 

 

Творча діяльність 

 

Основні твори: «Свіча пам’яті» (2004), «Тайна пришестя» (2005), «Микола 

Гоголь» (2010), «Полтавські дзвони» (2012), «Вітер з моря» (2012), 

«Вавілонська вежа» (2013), «Та не однаково мені…» (2014), «Зоре моя 

вечірняя…» (2014), «Осінь в Михайликах» (2014), «Еней» (2020). 

 

Персональні виставки:  Полтава (2006, 2011, 2017).  

 

Організаційна робота 

 

Організатор мистецьких акцій, які систематично проводяться в Полтавському 

художньому музеї (галереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка: Великодня 

виставка «Світ божий як Великдень» (2000), виставка пам’яті 

І.П. Котляревського (2003), виставки «Український краєвид» (2005), «Микола 

Гоголь. Україна і світ» (2009), «Дороги Гоголя. Полтава – С.-Петербург» (2012); 

«Шевченківським місцями на Полтавщині» (2015), «Погляд» – до 45-річча 

ПОНСХУ (2016), «Полтавська графіка» обласна виставка (2016). Всеукраїнська 

виставка «Любов к Отчизні де героїть» (2020) з нагоди 250-ліття від дня 

народження І. П. Котляревського. 

Упорядник каталогів мистецької продукції полтавських художників.  

 

За активної діяльності Ю.О. Самойленка проводяться пленери для художників 

м. Полтави та студентів вищих навчальних закладів.   

 

Член журі конкурсів із присудження премії імені Миколи Ярошенка, премії 

імені Панаса Мирного та Всеукраїнського дитячо-юнацького конкурсу 

образотворчого мистецтва імені Саші Путрі. 

 


