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І сторичний факультет завжди вирізнявся серед 
факультетів університету потужним науково-
педагогічним потенціалом. Упродовж періоду 

Української державності його деканами були: доцент 
П. А. Кравченко (1989–1997), доцент Б. В. Год (1997–
2002), професор П. А. Кравченко (2002–1997).

Наприкінці 90-х рр. ХХ ст. — у перші 10-ліття ХХІ ст. 
у складі історичного факультету діяло п’ять кафедр: історії 
України (завідувачі — доц. А. М. Киридон, проф. В. О. Па-
щенко, проф. Ю. В. Волошин, із 2009 р. — проф. Р. А. Сі-
тарчук); всесвітньої історії та методики викладання іс-
торії (завідувачі — доц. М. В. Бака, проф. В. Є. Лобурець, 
із 2000 р. — проф. Б. В. Год), географії та краєзнавства 
(завідувачі — доц. О. П. Єрмак, проф. Л. М. Булава), фі-
лософії (завідувач — проф. П. А. Кравченко), правознав-
ства (завідувачі — доц. Г. В. Лаврик, доц. Г. В. Терела, із 
2007 р. — доц. Т. В. Жалій). Станом на квітень 2014 р. 
на кафедрах факультету працює 50 штатних співробіт-
ників, зокрема шестеро докторів наук, професорів, троє 
кандидатів наук, професорів, 29 кандидатів наук, доцен-
тів, п’ятеро кандидатів наук, старших викладачів.

Факультет здійснює підготовку вчителів історії та 
географії за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями. 
Крім того випускники здобувають кваліфікацію вчите-
ля основ правознавства, предмета «Людина і світ», а та-
кож організатора краєзнавчо-туристичної роботи. За-
гальний контингент студентів на кінець 2013-2014 н. р. 
становив майже 600 осіб.

Організацію навчально-виховного процесу на фа-
культеті забезпечують заступники декана: з навчаль-
ної роботи — доц. Я. Є. Блоха, з наукової роботи — 

доц. О. П. Лахно, з питань практик — доц. Т. В. Тронько, 
з виховної роботи — доц. Ю. В. Вільховий.

Історичний факультет університету пишається зна-
ними на всеукраїнському рівні науковими школами, за-
сновниками яких є колишні й нинішні викладачі кафе-
дри історії України. Перша з них — «Історія релігії, церк-
ви і їх взаємовідносини з державою в Україні» — була 
започаткована академіком В. О. Пащенком. 21 люто-
го 1994 р. Володимир Олександрович захистив дисер-
тацію на здобуття наукового ступеня доктора історич-
них наук «Політика Радянської держави щодо право-
славної церкви в Україні. 20–30 рр. ХХ ст.». Далі цей по-
чин захистами кандидатських дисертацій продовжили 
учні В. О. Пащенка: Ю. В. Волошин (1997), С. О. Глад-
кий (1997), Р. А. Сітарчук (2001), Ю. В. Вільховий 
(2002), К. Б. Пивоварська (2004), Т. В. Нагорна (2007), 
О. П. Лахно (2008). Натхненні прикладом свого вчителя, 
вони не зупинилися на досягнутому, наполеглива нау-
кова праця втілилася в докторських дисертаціях. 

Так у 2006 р. Ю. В. Волошин захистив дисерта-
цію на здобуття наукового ступеня доктора історич-
них наук «Розкольницькі слободи Північної Гетьман-
щини у ХVІІІ ст.: історико-демографічний аналіз», 
а у 2009 р. докторську дисертацію «Адвентисти сьомо-
го дня в українських землях у складі Російської імперії: 
історико-політичний аспект (друга половина ХІХ ст.—
1917 р.)» захистив Р. А. Сітарчук. Він же й продовжив 
опікуватися науковою школою. Плідно працює з аспі-
рантами, зокрема під його керівництвом у 2011 р. кан-
дидатську дисертацію захистив О. А. Гура.

Наукова школа під керівництвом проф. Ю. В. Во-
лошина займається комп-
лексним вивченням соці-
альної історії Гетьманщи-
ни XVIII ст. Саме цьому 
 напрямові досліджень ві-
тчизняної історії були при-
свячені дисертації І. О. Сер-
дюка (2010), О. Є. Сака-
ла (2011), В. А. Дмитренка 
(2011), О. Ю. Замури (2013), 
О. А. Бороденко (2014).

Роботи представників 
згаданих наукових шкіл є 
яскравим свідченням готов-
ності науковців кафедри іс-
торії України переймати до-
сягнення європейської істо-
ріографії. Успішні захисти 
дисертацій стали можливи-
ми завдяки науковій сміли-
вості аспірантів і їхніх на-
укових керівників, які не 

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Декан історичного факультету П. А. Кравченко з учасниками наукової конференції, 2013 р.
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зважали на звинувачення у «дрібнотем’ї» чи «екстра-
вагантності», що лунали з вуст ретроградів від науки, 
звиклих мислити радянськими штампами. Час усе роз-
ставив на свої місця й сьогодні науковці кафедри істо-
рії України працюють у авангарді історичної науки на-
шої країни.

Наукова школа під керівництвом професора кафед-
ри історії України П. В. Киридона тривалий час займа-
ється підготовкою фахівців, розробляючи тематику, 
пов’язану з функціонуванням тоталітарного суспіль-
ства в Україні. Кандидатські дисертації під його керів-
ництвом захистили Л. І. Шаповал (2006), М. В. Бреге-
да (2009), Т. О. Лахач (2010), О. В. Лук’яненко (2013), 
В. В. Нагорний (2013). У жовтні 2014 р. Петро Васильо-
вич захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 
доктора історичних наук «Партійно-державна номен-
клатура Української РСР 1945–1964 рр.: інституціо -
налізація та функціонування».

Очільником наукової школи «Розвиток основних 
тенденцій ренесансного досвіду організації освіти і ви-
ховання у вітчизняній педагогічній теорії і практиці» є 
д-р пед. наук, професор Б. В Год. Пріоритетними на-
прямами наукових досліджень школи визначено: до-
слідження впливу основних педагогічних ідей епо-
хи європейського Відродження (кінець ХІV–початок 
ХVІІ ст.) на вітчизняну педагогічну теорію та практику, 
виявлення їхнього планетарного значення, визначення 
місця й ролі в формуванні сучасної цілісної та творчої 
особистості.

У межах тематики наукової школи захищали ди-
сертації кандидати наук: В. В. Бондаренко, тема дослі-
дження: «Педагогічні погляди та просвітницька діяль-
ність Д. С. Туптала (Димитрія Ростовського) у контекс ті 
освітнього простору другої половини XVII–XVIII сто-
літь» (13.00.01 — загальна педагогіка та історія педа-

гогіки); Д. М. Кравченко, тема дослідження: «Розвиток 
професійної підготовки вчителя історії у педагогічних 
інститутах України (1934–1958 роки)» (13.00.04 — тео -
рія і методика професійної освіти). Сьогодні над цікави-
ми темами досліджень працюють перспективні докто-
ранти й аспіранти.

Значний науковий резонанс мали міжнародні нау-
кові конференції, організовані викладачами кафед-
ри історії України: «Гадяцька унія 1658 року: контра-
версії минулого і сучасність» (2008), «Полтавська бит-
ва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та 
інших країн» (2009). Знаними на загальнодержавному 
рівні є традиційні щорічні всеукраїнські наукові кон-
ференції «Держава і церква в новітній історії України», 
«Череванівські читання». За період з 2007 до 2014 р. ка-
федра всесвітньої історії та методики викладання істо-
рії провела вісім всеукраїнських науково-практичних 
семінарів «Актуальні питання всесвітньої історії та ме-
тодика їх викладання».

У 1994–2014 рр. кафедра географії та краєзнав-
ства провела всеукраїнські наукові конференції: «Акту-
альні проблеми методики викладання географії рідно-
го краю» (1994); «Сучасні технології навчання географії 
в шкільній, вузівській і післядипломній освіті» (2006); 
«Система неперервної географічної освіти на Полтав-
щині» (2013); «Історія та актуальні проблеми розвитку 
географічної науки й освіти в ПНПУ ім. В. Г. Королен-
ка» (2014).

Кафедра філософії з 1992 до 2014 р. організува-
ла міжнародну, дев’ять всеукраїнських і п’ять між-
вузівських науково-практичних та теоретичних кон-
ференцій і семінарів, предметом розгляду яких ста-
ли кардинальні проблеми сучасної вищої освіти в гно-
сеологічному й аксіологічному аспектах, якість підго-
товки фахівців як пріоритетна мета освітнього проце-

Кравченко Петро Анатолійович
Декан історичного факультету. 

Завідувач кафедри філософії. Доктор філософських наук,  
професор, заслужений працівник освіти України

У 1980 р. закінчив філософський факультет Київського державного універ-
ситету імені Т. Г. Шевченка, в 1987 р. — аспірантуру при кафедрі історії фі-

лософії філософського факультету цього університету. В 1988 р. захистив кан-
дидатську, а у 2001 р. — докторську дисертації. З 1980 р. працює в Полтавсько-
му державному педагогічному інституті (нині університеті) імені В. Г. Короленка 
на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора, заступника де-
кана, декана історичного факультету, а з 1991 р. — завідувача кафедри філософії. 

Сфера наукових інтересів Петра Анатолійовича пов’язана із філософією істо-
рії та соціальною філософією, проблемами сучасної політичної культури й державотворення. Він створив науко-
ву школу «Вітчизняний культурно-історичний досвід у процесі формування громадянського суспільства і право-
вої держави в Україні». Є керівником та активним учасником фундаментального держбюджетного дослідження 
«Культурно-історична детермінація розвитку людського потенціалу в процесі формування громадянського сус-
пільства в Україні». Професор П. А. Кравченко — автор близько 350 наукових праць. Здійснює значну науково-
педагогічну та викладацьку діяльність, плідно працює з аспірантами, магістрантами та студентами. Головний ре-
дактор Всеукраїнського журналу «Філософські обрії», член редколегії журналу «Історична пам’ять». Голова Пол-
тавської обласної організації Громадської ради освітян і науковців України.
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су, формування національних і загальнолюдських цін-
ностей засобами освіти, міжнародні співпраця й ін-
теграція у сфері освіти та інші актуальні проблеми 
розвитку сучасної філософії. Всеукраїнська науково-
теоретична конференція «Ірраціональне підґрунтя ра-
ціональності» (2009) та науково-практична конферен-
ція «Реалії та ілюзії свободи: філософський аналіз су-
часності» (2011) об’єднали кожна більше 200 науков-
ців із провідних закладів освіти та науки України: Ін-
ституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, 
Націо нального університету імені Тараса Шевченка, 
Київського національного педагогічного університе-
ту імені М. П. Драгоманова, Львівського національно-
го університету імені Івана Франка й інших навчальних 
і нау  кових закладів Києва, Харкова, Дніпропетровська, 
Чернівців, Запоріжжя, Луганська, Полтави. Серед при-
сутніх налічувалося 32 доктори та близько 130 канди-
датів наук.

КАфЕДРА ІСТОРІї УКРАїНИ
Сітарчук Роман Анатолі

йович — завідувач кафедри іс
торії України, доктор історич
них наук, професор. У 2001 р. 
захистив кандидатську ди 
сертацію «Діяльність протес
тантських конфесій в радян
ській Україні в контексті дер
жавної політики (20–30 рр. 
ХХ ст.)», у 2009 р. — доктор
ську дисертацію «Адвентис
ти сьомого дня в українських 
землях у складі Російської ім
перії: історикополітичний ас
пект (друга половина ХІХ ст.—
1917 рр.)».

Кафедра історії України є випусковою та забезпе-
чує підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за 
напрямами 6.020302 Історія, 7.02030201 Історія та 

8.02030201 Історія. На кафедрі розроблені навчально-
методичні комплекси з усіх навчальних дисциплін 
і спецкурсів. Практично всі викладачі беруть участь 
у роботі щорічної наукової конференції студентів іс-
торичного факультету як наукові керівники. В межах 
наукових досліджень вчені співпрацюють із провідни-
ми науковими установами країни: Інститутом історії 
України НАН України та відділенням релігієзнавства 
Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН Украї-
ни. При кафедрі діє аспірантура й докторантура зі спе-
ціальності «Історія України». На кафедрі історії Украї-
ни працюють: зав. кафедри, проф. Р. А. Сітарчук, про-
фесори Ю. В. Волошин, Л. Л. Бабенко, П. В. Киридон, 
О. П. Єрмак, доценти П. Я. Гавриш, Т. П. Демиденко, 
І. І. Діптан, О. В. Коваленко, В. Я. Ревегук, Л. І. Шапо-
вал. Близько половини нинішнього професорсько-
викладацького складу кафедри формують її випускни-
ки, які успішно захистили дисертації.

КАфЕДРА ВСЕСВІТНЬОї ІСТОРІї  
ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННя ІСТОРІї

Год Борис Васильович — за
відувач кафедри всесвітньої іс
торії та методики викладан
ня історії, доктор педагогіч
них, кандидат історичних наук, 
професор, заслужений праців
ник освіти України. В 1991 р. за
хистив кандидатську дисерта
цію «Робітничий клас України 
в управлінні промисловим вироб
ництвом у роки громадянської 
війни (1919–1920)», у 2005 р. — 
докторську дисертацію «Ідея 
всебічного й гармонійного вихо
вання особистості в епоху євро
пейського Відродження».

Кафедра всесвітньої історії та методики викладан-
ня історії є випусковою та забезпечує підготовку бака-

лаврів, спеціалістів і магістрів за напря-
мами 6.020302 Історія, 7.02030201 Іс-
торія та 8.02030201 Історія. Її співро-
бітники на високому рівні забезпечу-
ють викладання 15 нормативних кур-
сів з історії країн світу від найдавніших 
часів до наших днів: «Історія первісно-
го суспільства», «Історія стародавньо-
го Сходу», «Історія стародавніх Греції 
і Риму», «Історія Середніх віків», «Нова 
історія країн Європи та Америки», «Іс-
торія країн Азії та Африки», «Історія 
слов’янських народів», «Історія міжна-
родних відносин», «Новітня історія сві-
ту», «Основи теорії розвитку цивіліза-
цій», «Історія країн Латинської Амери-
ки», «Історіографія всесвітньої історії», 
«Історія середньовічного Сходу», «Ет-
нографія слов’янських народів». Викла-
дачі кафедри пропонують студентам 
шість дисциплін за вибором; успішно 
працюють із магістрантами історично-

Р. А. СІТАРЧУК
Завідувач кафедри,  

др іст. наук, професор
Б. В. ГОД

Завідувач кафедри,  
др пед. наук,  

професор

Колектив кафедри історії України. Зліва направо: перший ряд: 
доц. П. Я. Гавриш, доц. Л. І. Шаповал, проф. Л. Л. Бабенко, доц. Т. П. Демиденко, 

ст. викл. Т. О. Лахач, ст. лаборант А. О. Момот, проф. О. П. Єрмак;  
другий ряд: проф. Ю. В. Волошин, ст. викл. О. А. Гура, доц. В. Я. Ревегук, 

зав. кафедри, проф. Р. А. Сітарчук, доц. І. О. Сердюк, асист. О. А. Бороденко
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го факультету; керують педагогічною, ма-
гістерською й етнографічною практика-
ми, підготовкою курсових, бакалаврських, 
дип ломних і магістерських робіт, кандидат-
ських дисертацій; беруть участь у атестації 
науково-педагогічних кадрів.

Для всіх курсів денної та заочної форм 
навчання розроблені навчально-методичні 
комплекси для кредитно-модульної систе-
ми оцінювання знань майбутніх фахівців, 
різнорівневі навчальні тести, індивідуальні 
завдання тощо. Кафедра підтримує зв’язки 
зі школами Полтавщини.

Нині на кафедрі працюють: зав. кафедри, 
проф. Б. В. Год, проф. І. В. Цебрій, доцен-
ти Н. В. Бесєдіна, Ю. В. Вільховий, Н. В. Год, 
О. П. Лахно, Т. В. Тронько, Н. Я. Цехмістро, 
старші викладачі Л. М. Швець, В. О. Риба-
чук, старші лаборанти В. В. Гавриленко, 
Н. В. Жигилій, Р. О. Басенко.

КАфЕДРА фІЛОСОфІї
Кравченко Петро Ана

толійович — завідувач кафе
дри філософії, доктор філософ
ських наук, професор, заслуже
ний працівник освіти України. 
В 1988 р. захистив кандидатську 
дисертацію «Освоєння як фор
ма відношення до філософської 
спадщини», у 2002 р. — доктор
ську дисертацію «Інтеграція 
 вітчизняного куль тур  ноісто
ричного досвіду в сучасну укра
їнську державотворчу концеп
цію (соціальнофілософський 
аналіз)».

Викладачі кафедри на високому професійному рів-
ні забезпечують викладання на усіх факультетах універ-

ситету навчальних дисциплін: «Філосо-
фія», «Історія філософії», «Історія ста-
родавньої філософії», «Соціальна фі-
лософія», «Філософія історії», «Логі-
ка», «Логіка і методи логічного аналі-
зу тексту», «Релігієзнавство», «Етика», 
«Естетика», «Етика та естетика», «Ме-
тодика викладання предмету «Люди-
на і світ», «Практична та комунікативна 
філософія», «Історія української куль-
тури», «Теоретичні і філософські про-
блеми культури», «Теорія та історія сві-
тової культури», «Соціальна антропо-
логія» та інших. Вони керують курсо-
вими, дипломними та магістерськими 
роботами, очолюють сім студентських 
проблемних груп із метою поглибле-
ного вивчення філософських дисци-
плін. Викладачі проф. П. А, Кравченко, 
доц. В. М. Вакуліна та доц. Л. А. Усано-
ва забезпечують прийом вступних іс-

питів до аспірантури з філософії та кандидатських іспи-
тів для аспірантів і пошукувачів.

Сьогодні викладацький склад кафедри філосо-
фії формують: зав. кафедри, проф. П. А. Кравчен-
ко, доценти В. М. Вакуліна, Н. І. Головіна, Ю. Ю. Поно-
марьов, Л. А. Усанова, А. П. Шебітченко, Я. Є. Блоха, 
старші викладачі С. М. Москаленко, Д. І. Слободянюк, 
асист. О. Д. Сіпіна, ст. лаборант В. В. Батеко.

КАфЕДРА гЕОгРАфІї ТА КРАєЗНАВСТВА
Булава Леонід Миколайович — завідувач кафед

ри географії та краєзнавства, кандидат географіч
них наук, професор. У 1989 р. захистив кандидатську 
дисертацію «Ландшафтний аналіз порушених земель 
з метою їх рекультивації (на прикладі Криворізького 
гірничопромислового району)».

Кафедра здійснює навчальну роботу відповідно до за-
твердженого в установленому порядку навчального плану 

П. А. КРАВЧЕНКО
Завідувач кафедри, др 
філос. наук, професор

Колектив кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії.  
Зліва направо: сидять: доц. Н. В. Бесєдіна, завідувач кафедри, проф. Б. В. Год, 

доц. Т. В. Тронько, доц. Н. Я. Цехмістро, проф. І. В. Цебрій; стоять: 
доц. О. П. Лахно, ст. викл. В. О. Рибачук, ст. викл. Л. М. Швець,  

ст. викл. Ю. М. Левченко, доц. Ю. В. Вільховий, доц. Н. В. Год

Колектив кафедри філософії. Зліва направо: сидять: доц. В. М. Вакуліна, 
доц. А. П. Шебітченко, доц. Н. І. Головіна, доц. Л. А. Усанова, асист. 

О. Д. Сіпіна; стоять: ст. викл. Д. І. Слободянюк, доц. Ю. Ю. Пономарьов, 
зав. кафедри, проф. П. А. Кравченко, ст. лаборант В. В. Батеко,  

доц. Я. Є. Блоха, ст. викл. С. М. Москаленко
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та графіка навчального процесу. 
Викладачі читають лекцій і про-
водять лабораторні заняття від-
повідно до стабільного розкладу, 
по 6–8 академічних годин на день 
при 5-денному тижневі.  Студенти 
повністю забезпечені власним 
 аудиторним фондом. Крім ауди-
торних занять, студенти-географи 
щорічно проходять цікаві польо-
ві практики в Кримських горах, 
Українських Карпатах, на Гали-
чині, в Українському Поліссі, за-
повідниках різних частин Украї-
ни; з другого курсу — педагогічні 
практики у школах.

Навчальний процес зі спеціальності «Географія» за-
безпечують кваліфіковані викладачі: зав. кафедри, 
проф. Л. М. Булава, доценти Л. П. Вішнікіна, Л. М. Куш-

нір, О. М. Мащенко, В. В. Єрмаков, 
О. А. Федій, ст. викл. Л. Д. Кубарєва, 
ст. лаборант О. В. Гайдар.

КАфЕДРА пРАВОЗНАВСТВА
Жалій Тамара Віталіївна — 

завідувач кафедри правознавства, 
кандидат історичних наук, доцент. 
У 2007 р. захистила кандидатську 
дисертацію «Духовні християни 
в Україні наприкінці ХVІІІ–у першій 
половині ХІХ століть».

Кафедра правознавства в Пол-
тавському національному педаго-
гічному університеті була створена 
у вересні 2004 р. на базі історично-
го факультету. Сьогодні вона є най-
молодшою кафедрою факультету 
не лише за часом створення, а й за 

середнім віком викладачів, 
який становить 40 років. Разом 
із тим за роки функціонування 
кафедра досягла значних здо-
бутків у різних напрямах діяль-
ності.

Вона забезпечує викладан-
ня широкого спектру прав-
ничих курсів: «Теорія держа-
ви і права», «Історія держави 
і права України», «Історія дер-
жави і права зарубіжних кра-
їн», «Римське право», «Порів-
няльне правознавство», «Еко-
логічне право України», «Кон-
ституційне право України», 
«Кримінальне право і процес», «Міжнародне пра-
во», «Судові і правоохоронні органи», «Адміністра-
тивне право», «Сімейне право», «Правові основи осві-

тянської  діяльності», «Методи-
ка  викладання правознавства», 
«Правознавство», «Трудове пра-
во», «Криміналістика», «Екологіч-
не право», «Правове регулюван-
ня соціальної політики в Украї-
ні», «Цивільне право і процес» на 
історичному факультеті та кур-
сів «Правознавство», «Консти-
туційне право України», «Осно-
ви конституційного права Укра-
їни» та «Чинники успішного пра-
цевлаштування за фахом» на всіх 
факультетах університету.

На кафедрі правознавства пра-
цюють: зав. кафедри, доц. Т. В. Жа-
лій, доценти К. В. Лобач, К. Б. Пи-
воварська, В. В. Нагорний, стар-
ші викладачі Б. М. Бездітько, 
О. М. По тапов, О. О. Штепа, асист. 
Л. С. Милославська та ст. лаборант 
С. А. Харченко.

Колектив кафедри географії та краєзнавства. Зліва направо: сидять: 
доц. О. А. Федій, ст. лаборант О. В. Гайдар, доц. А. А. Шуканова, доц. Л. П. Вішнікі
на, ст. викл. Л. Д. Кубарєва, ст. викл. Т. С. Япринець; стоять: доц. О. М. Мащенко, 

 завідувач кафедри, проф. Л. М. Булава, доц. С. М. Шевчук, доц. Л. М. Кушнір

Колектив кафедри правознавства. Зліва направо: 
ст. лаборант С. А. Харченко, доц. В. В. Нагорний, асист. Л. С. Мілославська,  

асист. Ю. В. Ночовний, доц. К. Б. Пивоварська, ст. викл. Б. М. Бездітько, 
доц. К. В. Лобач, ст. викл. О. О. Штепа, завідувач кафедри, доц. Т. В. Жалій, 

ст. викл. О. М. Потапов

Т. В. ЖАЛІЙ
Завідувач кафедри,  

канд. іст. наук,  
доцент

Л. М. БУЛАВА
Завідувач кафедри,  
канд. географ. наук, 

професор
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