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Ф ізико-математичний факультет Полтавсько-
го національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка має багаторічну славну 

історію, створену невтомною працею викладачів і сту-
дентів. Нині основою професорсько-викладацького 
складу факультету є його випускники, які бережуть 
і примножують найкращі здобутки та традиції попе-
редників.

Сьогодні на факультеті працює близько 60 виклада-
чів, понад 70% яких мають учені звання. Вони працюють 
у складі кафедр: загальної фізики і математики (завіду-
вач — проф. О. П. Руденко), математичного аналізу та ін-
форматики (завідувач — доц. Т. М. Барболіна), політеко-
номії (завідувач — проф. Л. І. Яковенко), загальної педа-
гогіки та андрагогіки (завідувач — чл.-кор. НАПН України, 
проф. А. М. Бойко), загальної, вікової та практичної пси-
хології (завідувач — проф. С. П. Яланська).

Із 2003 р. факультет очолює канд. фіз.-мат. наук, 
доц. Ю. Д. Москаленко, який є учнем і послідовни-
ком проф. О. П. Руденка — керівника фізмату в 1978–
2003 рр.

Навчально-виховний процес і науково-дослід-
ниць ку діяльність на факультеті протягом різних ро-
ків забезпечували й забезпечують: доктори наук, про-
фесори А. Ф. Баранник, Л. Ф. Баранник, А. М. Бойко, 
В. С. Жученко, Б. Я. Кузняк, В. І. Лагно, О. С. Мель-
ниченко, С. С. Ніколенко, П. Г. Радько, О. П. Руден-
ко, Л. А. Семеновська, В. В. Стрілець, Л. І. Яковен-
ко, С. П. Яланська, кандидати наук, 
доценти, відмінники освіти Укра-
їни О. П. Губачов, В. О. Марченко, 
О. А. Москаленко, Ю. Д. Москаленко, 
Е. Б. Яворський та інші висококвалі-
фіковані викладачі. Проф. А. М. Бой-
ко — чл.-кор. НАПН України, нагоро-
джена орденом княгині Ольги ІІІ ст., 
заслужений діяч науки і техніки 
України; проф. О. П. Руденко — акад. 
АН Вищої освіти України, заслуже-
ний діяч науки і техніки України; 
проф. О. С. Мельниченко — лауреат 
Державної премії СРСР у галузі нау-
ки і техніки.

Нині організацію навчально-вихов-
ного процесу на факультеті здійснюють 
заступники декана: з навчальної робо-
ти — канд. фіз.-мат. наук, доц. В. О. Мар-
ченко; з наукової роботи — канд. фіз.-
мат. наук, доц. О. В. Саєнко; з вихов-
ної роботи — канд. пед. наук, ст. викл. 
Ю. С. Матвієнко.

На фізико-математичному факультеті успішно функ-
ціонують відомі в університеті наукові школи.

У 1993 р. розпочала свою діяльність креативна й ре-
зультативна наукова школа д-ра пед. наук, проф., чл.-кор. 
НАПН України А. М. Бойко «Формування в загально-
освітніх і вищих навчальних закладах України гуманної 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії учнів і вчителів, студентів 
і викладачів». Пріоритетною науковою проблемою шко-
ли є система суб’єкт-суб’єктних відносин на рівні співро-
бітництва і співтворчості.

А. М. Бойко — автор теорії педагогічно доцільних 
суб’єкт-суб’єктних відносин дорослих і дітей. Їй нале-
жить методолого-теоретичне обґрунтування суб’єкт-
суб’єктних відносин як педагогічної категорії, визначен-
ня принципів, розроблення структур і механізмів, рівнів, 
типів і моделей, системи засобів забезпечення педагогіч-
но доцільних відносин у практичній діяльності. Вона по-
новому, відповідно до сучасних соціально-педагогічних 
реалій, розкриває поняття «особистість», «життєвий 
прос тір людини», «методи виховання», з авторських 
 позицій трактує дефініцію «соціалізація», з’ясовує зв’язки 
та залежності понять «виховання» та «соціалізація». Тому 
значення наукового доробку А. М. Бойко та її учнів по-
стійно зростає.

У контексті діяльності наукової школи Алла Микитівна 
керувала підготовкою 30 кандидатських і шести доктор-
ських дисертацій із проблем теорії виховання, дидактики 
та професійної педагогіки. Педагоги, які пройшли її нау-

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ  
ФАКУЛЬТЕТ

Декан фізикоматематичного факультету Ю. Д. Москаленко  
з учасниками Міжнародної науковопрактичної конференції

«М. В. Остроградський – видатний математик, механік, педагог»,  
присвячоної 200річчю від дня народження вченого, 2001 р.
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кову школу, успішно працюють у вищих навчальних за-
кладах професорами, доцентами, завідувачами  кафедр, 
проректорами.

Наукова школа «Акустична спектроскопія конден-
сованих систем», створена в 1995 р. проф. О. П. Ру-
денком, досліджує фізику рідин як частину моле-
кулярної фізики, вивчає фізичні властивості ре човини 
в рідкому стані, їхню залежність від молекулярної 
 будови  рідин і проводить акустичні дослідження мо-
лекулярних процесів у крові людини й біологічних 

рідинах. Учнями та послідовниками О. П. Руденка є: 
канд. фіз.-мат. наук, доц., декан факультету інфор-
маційних та телекомунікаційних технологій і систем 
Полтавського національного технічного університе-
ту імені Юрія Кондратюка Ю. П. Бендес (тема «Акус-
тична спектроскопія ряду оліго мерних гліколіз»); 
канд. фіз.-мат. наук, доц. кафедри загальної  фізики 
і математики Полтавського національного педаго-
гічного університету імені В. Г. Короленка Л. О. Ма-
тяш (Джепа) (тема «Механізм акустичної релакса-

ції в водних розчинах нітратів ка-
тіонів»); канд. фіз.-мат. наук, доц. 
ка федри виробничо-інформаційних 
технологій та безпеки життєдіяльнос-
ті Полтавського національного педа-
гогічного університету імені В. Г. Ко-
роленка А. М. Хлопов (тема «Реоло-
гічні та акустичні властивості фтор-
заміщених метоксибензолу»); канд. 
пед. наук, ст. викл. кафедри загаль-
ної  фізики і математики Полтавського 
 національного педагогічного універ-
ситету імені В. Г. Короленка Г. М. Кузь-
менко (тема «Формування пізнаваль-
ної мотивації студентів вищих тех-
нічних навчальних закладів у проце-
сі вивчення фізики»). Таким чином, 
у науковій школі проф. О. П. Руден-
ка підготовлено шістьох кандидатів 
фізико-математичних і кандидата пе-
дагогічних наук; троє з них сьогодні 
працюють у ПНПУ ім. В. Г. Короленка.

Наукова школа доктора педагогічних наук, професора, членакореспондента 
НАПН України А. М. Бойко «Гуманізація педагогічної взаємодії учнів і вчителів  

у навчальних закладах України», 2014 р.

Москаленко Юрій Дмитрович
Декан фізико-математичного факультету.

Кандидат фізико-математичних наук, доцент,
відмінник освіти України

П рацює в Полтавському національному педагогічному університеті імені 
В. Г. Короленка з 1982 р. Пройшов шлях асистента, старшого викладача, 

доцента кафедри математики; з 1993 до 2011 р. був завідувачем цієї кафедри. 
Впродовж багатьох років Юрій Москаленко є одним із провідних лекторів кафе-
дри, на високому науковому та методичному рівні забезпечує викладання ліній-
ної алгебри, алгебри та теорії чисел, математичної логіки, тобто дисциплін, що є 
фундаментальними в підготовці вчителів математики. 

У 2004 р. колектив фізико-математичного факультету обрав Ю. Д. Москален-
ка на посаду декана. На фізико-математичному факультеті створена дієва система виховної роботи зі студен-
тами, що передбачає наступність, диференціацію та індивідуальний підхід. Під керівництвом Юрія Москаленка 
значно зросли якісні та кількісні показники факультету; нині професорсько-викладацький склад провадить ак-
тивні наукові дослідження. 

Юрій Дмитрович — автор понад 70 наукових публікацій, зокрема 20 навчально-методичних посібників для 
вищої та загальноосвітньої шкіл, збірника тестів із математики для підготовки учнів до зовнішнього незалежно-
го тестування з грифом Міністерства освіти і науки України.

Як науковця та керівника доцента Ю. Д. Москаленка характеризують виключна вимогливість до себе, творче 
ставлення до роботи, нестандартні підходи до вирішення ключових питань підготовки педагогічних кадрів, да-
лекоглядність, компетентність.

У 1999 р. нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України», у 2010 р. — нагрудним знаком «Пе-
тро Могила».
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У 1990–2014 рр. докторські дисертації захистили ви-
кладачі фізико-математичного факультету: Л. Ф. Ба-
ранник, А. Ф. Баранник, О. П. Руденко, С. С. Ніколенко, 
Л. І. Яковенко, В. І. Лагно, В. В. Стрілець, С. П. Яланська, 
П. Г. Радько, Л. А. Семеновська.

Науковці фізико-математичного факультету тради-
ційно проводять міжнародний методологічний семінар 
«Андрагогіка в системі педагогічних наук: методологія, 
теорія, практика»; міжнародну науково-практичну кон-
ференцію «Впровадження інновацій як чинник єднос-
ті педагогічної теорії та освітньої практики»; всеукраїн-
ські наукові семінари «Українська школа групового ана-
лізу диференціальних рівнянь: здобутки й перспекти-
ви»; всеукраїнські читання, присвячені українському 
вченому-винахіднику, піонеру теоретичної космонавти-
ки Юрію Кондратюку (Олександру Шаргею); всеукраїн-
ські науково-практичні конференції «Особистісно орі-
єнтоване навчання математики: сьогодення і перспекти-
ви», «Соціально-економічні трансформації в епоху глоба-
лізації»; конференцію молодих учених і студентів «Новіт-
ні інформаційно-комунікаційні технології в освіті» й інші 
актуальні зібрання.

Ґрунтовне вивчення математичних дисциплін у про-
цесі фахової підготовки — надійний фундамент для фор-
мування навичок моделювання реальних об’єктів і сис-
тем засобами інформаційних технологій, пошуку й про-
грамної реалізації ефективних методів розв’язування різ-
номанітних прикладних завдань. Адже проблеми, що ви-
магають втручання фахівця з інформаційних техноло-
гій, виникають у найрізноманітніших сферах діяльності. 
Це не лише завдання, пов’язані з розробкою програмно-
го забезпечення, налагодженням комп’ютерних мереж чи 
проектуванням баз даних, а й аналіз інформаційних про-
цесів, обробка даних, системний аналіз, побудова й до-
слідження математичних моделей природних, техноген-
них, економічних і соціальних об’єктів і процесів інфор-
матизації.

Інформатика — галузь динамічна для тих, хто праг-
не постійного пошуку, має цікавість до всього нового, 
адже програма, популярна сьогодні, через кілька ро-
ків стає безнадійно застарілою, а на зміну їй приходять 
нові, потужніші засоби. Тому невід’ємним інновацій-
ним аспектом підготовки фахівця в галузі інформацій-
них технологій є формування вміння вчитися, спону-
кання до самостійного, зокрема й наукового, пошуку. 
Розуміння основ (методів розробки алгоритмів і про-

грам, проектування програмних систем тощо) допо-
магає майбутнім фахівцям бачити спільне й відмінне 
в окремих програмах, швидше опановувати новації, на-
бувати спеціалізації. Підготовка фахівця з інформацій-
них технологій неможлива без використання цих тех-
нологій у процесі навчання не лише як об’єкта вивчен-
ня, але і як засобу навчання. Перевагою використання 
таких засобів під час підготовки фахівців з інформацій-
них технологій є те, що вони дозволяють швидко онов-
лювати зміст, використовуючи нові досягнення науки 
й техніки.

Викладачі кафедр фізико-математичного факультету 
розробили низку електронних освітніх ресурсів, до ство-
рення яких залучалися також студенти. Це не тільки дава-
ло їм досвід розробки самостійних програмних продук-
тів, а й готувало до використання електронних освітніх 
ресурсів у майбутній педагогічній діяльності.

КАфЕДРА ЗАгАЛЬНОї пЕДАгОгІКИ  
ТА АНДРАгОгІКИ

Бойко Алла Микитівна — 
завідувач кафедри загальної пе
дагогіки та андрагогіки, док
тор педагогічних наук, профе
сор, членкореспондент НАПН 
України. Є головою наукової 
школи «Гуманізація педагогіч
ної взаємодії учнів і вчителів 
у навчальних закладах України». 
Автор 502 наукових праць, зо
крема 12 індивідуальних і 32 ко
лективних монографій, підруч
ників і посібників. Під керівни
цтвом А. М. Бойко захищені 
близько 40 докторських і кан
дидатських дисертацій.

Кафедру загальної педагогіки та андрагогіки Алла Ми-
китівна очолює ось уже чверть століття, з 1990 р. Серед 
14 членів кафедри — 12 кандидатів і двоє докторів педа-
гогічних наук; 11 ди сер тацій членів кафедри захищені під 
науковим керівництвом проф. А. М. Бойко. На кафедрі 
функціонують докторантура й аспірантура, нині навчають-
ся троє докторантів і 12 аспірантів, видають два наукових 
часописи — фаховий збірник наукових праць « Педагогічні 
науки» та студентський науковий журнал «Дидаскал».

Викладачі кафедри здійснюють науково-методичний 
супровід навчальних дисциплін «Педагогіка (інтегрова-
ний курс теорії та історії)», «Професійна педагогіка», «Ме-
тодика виховної роботи», «Персоналії в історії національ-
ної педагогіки», «Основи християнської педагогіки», «Ме-
неджмент в освіті», «Педагогіка вищої школи», «Вища 
освіта і Болонський процес», «Вища освіта України і Бо-
лонський процес», «Підготовка майбутнього вчителя до 
педагогічної діяльності в оздоровчих таборах» для сту-
дентів усіх спеціальностей університету.

На кафедрі працюють талановиті науковці та педагоги: 
зав. кафедри, проф. А. М. Бойко, проф. Л. А. Семеновська, 
доценти О. Ю. Ільченко, І. В. Кравченко, В. С. Лутфуллін, 
Н. М. Пусепліна, Т. М. Тищенко, В. І. Цина, В. М. Мокляк, 
Л. М. Петренко, В. А. Погребняк, ст. лаборанти Н. С. Васи-
лига, Л. А. Литвиненко.

Професор О. П. Руденко зі своїми учнями, 2014 р.

А. М. БОЙКО
Завідувач кафедри,  

др пед. наук, 
професор
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КАфЕДРА ЗАгАЛЬНОї фІЗИКИ  
І МАТЕМАТИКИ

Руденко Олександр Пан
телеймонович — заві дувач 
кафедри загальної фізики і ма
тематики, доктор фізикома
те матичних наук, професор, 
академік Академії наук вищої 
освіти України, заслужений діяч 
науки і техніки України. Сфе
ра наукових інтересів — фізика 
рідин як частина молекулярної 
фізики; акустичні дослідження 
молекулярних процесів у крові 
людини та біологічних рідинах; 
історія фізики.

Олександр Пантелеймонович 
є автором понад 450 друкованих 

праць, опублікованих у всеукраїнських і зарубіжних ви-
даннях. Організатор міжнародних, всеукраїнських, регіо-
нальних та університетських конференцій. Має патенти 
на винаходи «Спосіб діагностики запальних ускладнень 
після хірургічного лікування раку шлунка» (1997); «Спо-
сіб контролю розвитку ендотоксикозу» (1999); «Спосіб 
організації експерименту з фізики» (2010).

Олександр Пантелеймонович читає лекції для студен-
тів і магістрантів з експериментальних методів у фізиці, 
історії фізики та поширення звуку в середовищі.

Кафедра загальної фізики і математики проводить 
підготовку висококваліфікованих учителів математи-
ки, фізики й астрономії за напрямами підготовки, спеці-
альностями 6.040203, 7.04020301, 8.04020301 Фізика, 
6.040201, 7.04020101, 8.04020101 Математика для за-

безпечення освітніх потреб регіону. Функціонує аспірантура 
зі спеціальності 01.04.14 — молекулярна фізика і теплофізи-
ка. Кафедра співпрацює з вищими навчальними закладами 
України, Республіки Білорусь і Російської Федерації.

Співробітниками кафедри є: зав. кафедри, проф. 
О. П. Руденко, доценти В. В. Іванко, К. С. Макарен-
ко, В. О. Марченко, Л. О. Матяш, О. А. Москаленко, 
Ю. Д. Москаленко, О. В. Саєнко, С. І. Скриль, В. П. Су-
хомлин, Л. П. Черкаська, Г. М. Кузьменко, М. В. Лут-
фуллін, ст. викладачі А. М. Гетало, М. П. Красницький, 
В. В. Прокопенко, К. С. Редчук, С. А. Стеценко, асистен-
ти Ю. В. Бурмака, О. В. Коваленко, О. В. Хорольський, 
ст. лаборанти Є. А. Борблик, І. Ф. Ісаєнко, Л. І. Інзик, 
О. А. Комеліна, І. В. Лапека, С. А. Рисаєва, зав. лабора-
торії В. В. Петров.

КАфЕДРА ЗАгАЛЬНОї, ВІКОВОї  
ТА пРАКТИчНОї пСИхОЛОгІї

Яланська Світлана Павлів
на — завідувач кафедри загальної, 
вікової та практичної психології, 
доктор психологічних наук, до
цент, членкореспондент Міжна
родної академії наук педагогічної 
освіти. Сфера наукових інтере
сів — психологічні засади розви
тку творчості особистості; роз
виток творчої компетентності 
майбутніх учителів.

Розробила концептуальну 
модель розвитку творчої ком-
петентності майбутніх учите-
лів, зміст і структура якої базу-

Колектив кафедри загальної фізики і математики. Зліва направо: сидять: ст. лаб. С. А. Рисаєва, доц. О. А. Москаленко, 
доц. Л. О. Матяш, ст. лаб. Л. І. Інзик, доц. К. С. Макаренко, ст. лаб. О. А. Комеліна, асист. Ю. В. Бурмака, 

асист. О. В. Коваленко; стоять: ст. викл. М. П. Красницький, заст. декана, доц. В. О. Марченко, 
ст. викл. К. С. Редчук, доц. Г. М. Кузьменко, доц. М. В. Лутфуллін, доц. О. В. Саєнко, доц. В. В. Іванко, 

декан, доц. Ю. Д. Москаленко, зав. кафедри, проф. О. П. Руденко, доц. С. І. Скриль, асист. О. В. Хорольський, 
ст. викл. А. М. Гетало, ст. викл. В. В. Прокопенко, ст. викл. С. А. Стеценко

С. П. ЯЛАНСЬКА
Завідувач кафедри,  

др психол. наук, 
доцент

О. П. РУДЕНКО
Завідувач кафедри,  
др фіз.мат. наук, 

професор
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ються на основних компонентах професійної компетент-
ності. Інтеграція цих компонентів на найвищому рівні 
забезпечує ефект педагогічної творчості: особистісно-
розвивальний; ді яльнісно-розвивальний; комунікатив-
ний; фаховий; опанування досвіду.

Світлана Павлівна є автором понад 100 наукових і ме-
тодичних праць, зокрема п’яти навчально-методичних 
посібників (два рекомендовано Міністерством освіти 
і нау ки України) для викладачів вищих навчальних закла-
дів, учителів шкіл, методистів, аспірантів, магістрантів, 
студентів. Автор монографії «Психологічні засади роз-
витку творчості майбутніх учителів біологічних дисци-
плін: теорія і практика». Читає лекції з психології, вікової 
психології, етнопсихології, психології праці для студентів 
і магістрантів.

Викладачі кафедри здійснюють викладання курсів: 
«Психологія»; «Вікова психологія»; «Вікова та педагогіч-

на психологія»; «Етнопсихологія»; «Психологія праці»; 
«Юридична та соціальна психологія»; «Профорієнтація 
та методика профорієнтаційної роботи»; «Загальна і со-
ціальна психологія»; «Групові методи навчання»; «Пси-
ходіагностика»; «Психологічне консультування, про-
філактика і корекція»; «Клінічна психологія»; «Основи 
патопсихології, психотерапії, дефектології» на фізико-
математичному, філологічному, історичному, природ-
ничому факультетах і факультетах технологій та дизай-
ну й фізичного виховання.

Співробітниками кафедри є: зав. кафедри, проф. 
С. П. Яланська, доценти Н. М. Атаманчук, Т. М. Дзюба, 
ст. викл. В. В. Кірічек, асист. А. В. Мирошнеченко.

КАфЕДРА пОЛІТЕКОНОМІї
Яковенко Лариса Іванів

на — завідувач кафедри політ
економії, доктор економічних 
наук, професор. Сфера наукових 
інтересів — соціальноекономічні 
трансформації, інноваційний 
розвиток національної економі
ки, економіка знань.

Кафедра політекономії забез-
печує гуманітарну та соціально-
економічну підготовку студен-
тів усіх спеціальностей, зокре-
ма викладання дисциплін «Полі-
тологія», «Соціологія», «Еконо-
мічна теорія», «Макроекономі-
ка», «Мікроекономіка», «Основи 
менеджменту» тощо. Колектив кафедри зорієнтований 
на ефективне партнерство викладача та студента, спіль-
не вироблення знань у навчальному процесі. Головним 
завданням кафедри є формування комплексного систем-
ного мислення фахівця, здатного поєднувати фундамен-

Колектив кафедри політекономії. Зліва направо: сидять: доц. С. М. Приходько, проф. П. Г. Радько, зав. кафедри, 
проф. Л. І. Яковенко, проф. В. С. Жученко, доц. Т. А. Непокупна, ст. викл. П. Г. Рендюк; стоять: доц. О. Є. Сакало, 

асп. Т. О. Авапу, асп. І. В. Кізь, доц. С. В. Степаненко, ст. викл. Т. В. Бровко, ст. викл. О. В. Пащенко, ст. лаб. О. О. Годзь, 
доц. Б. О. Шевченко, асп. М. І Яковенко, асп. В. С. Мірненко

Л. І. ЯКОВЕНКО
Завідувач кафедри,  

др екон. наук, 
професор

Колектив кафедри загальної, вікової та практичної 
психології. Зліва направо: ст. лаб. О. В. Корнілов,  

доц. Т. М. Дзюба, доц. Т. А. Яновська, доц. Н. М. Атаманчук, 
асист. А. В. Мирошнеченко, ст. викл. В. В. Кірічек
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тальні знання із соціально-економічних і політичних наук, 
економічне мислення й економічну культуру, теоретич-
ну підготовку та використання знань у практичній діяль-
ності та висвітлювати світовий досвід і вітчизняні реалії 
перебігу соціально-економічних і політичних трансфор-
мацій. Економічна логіка, соціальна орієнтація, політич-
на неупередженість, людиноцентризм і  єдність біо-соціо-
духовного розвитку є базовими засадами навчального 
процесу та виховної роботи кафедри політекономії.

Навчально-наукову діяльність на кафедрі здійснюють: 
зав. кафедри, проф. Л. І. Яковенко, доценти П. Г. Радь-
ко, Т. А. Непокупна, С. М. Приходько, С. В. Степаненко, 
О. Є. Сакало, Б. О. Шевченко, асист. О. В. Большая, ст. ла-
борант О. О. Годзь.

КАфЕДРА МАТЕМАТИчНОгО АНАЛІЗУ  
ТА ІНфОРМАТИКИ

Барболіна Тетяна Миколаївна — завідувач кафед
ри математичного аналізу та інформатики, кандидат 
фізикоматематичних наук, доцент. Коло наукових ін
тересів охоплює розробку й обґрунтування методів та 
алгоритмів розв’язування оптимізаційних задач, а та
кож проблеми методики навчання інформатики в за
гальноосвітніх навчальних закладах.

Кафедра математичного аналізу та інформатики є ви-
пусковою для спеціальності 7.04030201 «Інформатика» 
(напрям підготовки 6.040302). Вона проводить підготов-

ку майбутніх учителів інформа-
тики з програмування, матема-
тичного та комп’ютерного мо-
делювання, проектування, роз-
робки й використання новітніх 
інформаційних технологій та ін-
формаційних систем у різних га-
лузях. Ще одним важливим на-
прямом її діяльності є формуван-
ня методичної культури майбут-
ніх учителів інформатики. Фа-
хівці зі спеціальності «Інформа-
тика» покликані забезпечити по-
треби навчальних закладів, ін-
формаційних центрів промисло-
вих, наукових, статистичних та 

інших підприємств і установ у кадрах високої кваліфікації 
із поглибленою фаховою підготовкою, знаннями й умін-
нями інноваційного характеру.

На кафедрі працюють талановиті фахівці й педагоги: 
зав. кафедри, доц. Т. М. Барболіна, проф. О. С. Мельни-
ченко, доценти О. П. Губачов, Т. О. Кононович, О. П. Крив-
цова, Т. А. Баранник, Ю. Г. Подошвелев, ст. викладачі 
О. В. Пащенко, О. В. Безверхній, О. А. Губачова, О. О. Дми-
трієнко, Ю. С. Матвієнко, асистенти Д. О. Гальченко, 
О. В. Мамон, О. М. Москаленко, ст. лаборанти Т. Д. Патен-
ко, В. В. Дем’янець, О. В. Спиця.

Колектив кафедри математичного аналізу та інформатики. Зліва направо: сидять: доц. Т. О. Кононович, 
лаб. Т. Д. Патенко, зав. каф. доц. Т. М. Барболіна, проф. О. С. Мельниченко, асист. С. Ю. Лозицька, доц. О. П. Кривцова; 

стоять: ст. викл. О. В. Безверхній, асист. М. В. Леонова, ст. викл. О.В. Пащенко, асист. Т. О. Проценко, 
асист. О. М. Москаленко, доц. С. М. Овчаров, доц. О. П. Губачов, ст. викл. Ю. С. Матвієнко, ст. викл. О. А. Губачова, 

ст. викл. Ю. Г. Подошвелев, зав. лаб. В. П. Лозицький, асист. О. В. Мамон, асист. Д. О. Гальченко

Т. М. БАРБОЛІНА
Завідувач кафедри,  

канд. фіз.мат. наук, 
доцент

2-Fakult-Poltava.indd   106 26.01.2015   12:43:00




