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Н ародилася 26 липня 1957 р. у с. Сватки Гадяць-
кого району Полтавської області. У 1978 р. за-
кінчила історичний факультет Полтавського 

державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка. 
Упродовж 12 років працювала вчителем історії та геогра-
фії у восьмирічній школі; десять років керувала районним 
методичним кабінетом. У 1992–1996 рр. навчалася в ас-
пірантурі Українського інституту підвищення кваліфікації 
керівних кадрів освіти, в 1996 р. захистила кандидатську 
дисертацію «Професійна діагностика у системі післядип-
ломного підвищення кваліфікації вчителя» (науковий ке-
рівник — проф. С. В. Крисюк). У 2000–2003 рр. працюва-
ла доцентом кафедри менеджменту освіти Полтавського 
ОІППО ім. М. В. Остроградського та асистентом кафедри 
педагогіки ПДПУ ім. В. Г. Короленка; у 2003–2006 рр. на-
вчалася в докторантурі ПДПУ ім. В. Г. Короленка. У 2009 р. 
захистила докторську дисертацію «Наукові основи підго-
товки менеджера освіти у системі неперервної педагогіч-
ної освіти» (науковий консультант — проф. А. М. Бойко).

З вересня 2007 р. Л. М. Кравченко є завідувачем кафед-
ри культурології та методики викладання культурологіч-
них дисциплін Полтавського національного педагогічно-
го університету імені В. Г. Короленка. Викладає навчальні 
курси «Менеджмент і маркетинг у сфері культури», «Філо-
софія культури», «Сучасні соціокультурні процеси», «Філо-
софська антропологія», «Методологічні проблеми культу-
рології» для студентів і магістрантів спеціальності «Культу-
рологія». З лютого 2013 р. — проректор із наукової робо-
ти університету.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради уні-
верситету К44.053.01. Керує аспірантами зі спеціальнос-
тей 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти та 
13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки. Під 

керівництвом проф. Л. М. Кравченко захищені докторське 
дисертаційне дослідження П. В. Хоменка (2014) та п’ять 
кандидатських дисертацій.

Любов Миколаївна бере участь у роботі методичних 
об’єднань учителів художньої культури загальноосвіт-
ніх навчальних закладів м. Полтави, рецензує навчально-
методичні розробки вчителів шкіл і викладачів вищих на-
вчальних закладів. Вона є членом редколегій трьох видань, 
ліцензованих в Україні як фахові: журналу «Імідж сучасно-
го педагога», збірників наукових праць із серії «Педагогіч-
ні науки» (ПНПУ ім. В. Г. Короленка) та «Естетика і етика 
педагогічної дії» (Інститут педагогічної освіти і освіти до-
рослих НАПН); очолює редколегію альманаху «Культуро-
лог», започаткованого в університеті у 2008 р. Була відпо-
відальним редактором спецвипусків журналу «Імідж су-
часного педагога»: «Культурологічна освіта» (2009), «Ху-
дожня культура України» (2010), «Світова художня куль-
тура» (2011).

Наукові інтереси Л. М. Кравченко пов’язані з досліджен-
ням методолого-теоретичних засад культурології, соціаль-
но зорієнтованого менеджменту й маркетингу як чинни-
ків культурологічної переорієнтації національної системи 
освіти, інноваційного менеджменту в організаціях освіти 
й культури, теорії та методики підготовки фахівців з есте-
тичної, економічної та фізичної культури для забезпечен-
ня всебічного й гармонійного розвитку та самоздійснення 
особистості суб’єктів навчання широкого вікового діапазо-
ну (учнів, студентів, учителів, керівників освіти та культу-
ри). Любов Миколаївна є автором і співавтором 324 нау-
кових і навчально-методичних праць із педагогіки, профе-
сійної освіти, освітнього менеджменту, культурології.

Нагороджена грамотами Полтавської обласної ради та 
Полтавської обласної державної адміністрації.
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