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Ф акультет технологій та дизайну започатко-
ваний у 1978 р. На початку 90-х рр. він мав 
назву «Факультет загальнотехнічних дис-

циплін та праці». В різні роки факультет очолювали: ст. 
викл. кафедри фізики І. Т. Мусіяка (1978–1981), доцен-
ти Т. Д. Дідора (1981–1983) і М. М. Ніколаєв (1983–
2004). Сьогодні завідувачем факультету є д-р пед. наук, 
проф. В. П. Титаренко.

Факультет здійснює підготовку висококваліфікова-
них педагогічних кадрів зі спеціальностей «Технологіч-
на освіта (технологія виробів легкої промисловості)» 
та «Професійна освіта (деревообробка)». До його скла-
ду входять три кафедри: теорії та методики технологіч-
ної освіти (завідувач — д-р пед. наук, проф. В. П. Титарен-
ко); виробничо-інформаційних технологій та БЖД (завід-
увач — д-р пед. наук, проф. А. Ю. Цина); основ виробни-
цтва та дизайну (завідувач — д-р пед. наук, проф. Є. В. Ку-
лик). Співробітники кафедр факультету забезпечують ви-
кладання понад 70 навчальних дисциплін.

Серед професорсько-викладацького складу перева-
жають спеціалісти технічного профілю, але є й фахівці 
з педагогіки, фізики, математики. За останні п’ять років 
колектив помітно помолодшав, поповнившись випуск-
никами факультету. Нині на кафедрах факультету техно-
логій та дизайну працює 20 викладачів. Навчальну ро-

боту також організовують дев’ять майстрів виробничо-
го навчання, три завідувачі лабораторій та лаборант.

Навчально-виховний процес у різні роки забезпечу-
вали заступники декана: ст. викл. Л. П. Гладка, доценти 
А. Ю. Цина, Р. А. Сітарчук, Н. А. Алік. Нині цю посаду за-
ймає доц. І. В. Савенко.

На факультеті технологій і дизайну діють наукові ла-
бораторії досвідчених викладачів, докторів педагогічних 
наук, професорів В. П. Титаренко та А. Ю. Цини, працює 
наукова школа д-ра пед. наук Є. В. Кулика.

Наукова школа «Теоретико-методологічні переду-
мови зміни моделей управління професійно-технічною 
освітою в Україні» д-ра пед. наук, проф. Євгена Воло-
димировича Кулика започаткована у 2005 р. 30 черв-
ня 2006 р. Є. В. Кулик захистив докторське дисертацій-
не дослідження «Теорія і практика підготовки майбут-
ніх учителів трудового навчання до педагогічної дослід-
ницької діяльності» зі спеціальності «Теорія і методика 
професійної освіти».

Напрямами досліджень наукової школи проф. Є. В. Ку-
лика є: теоретико-методологічні передумови зміни моде-
лей управління професійно-технічною освітою в Украї-
ні; педагогічна дослідницька діяльність; ергономіка, ди-
зайн, культура виробництва; проблеми законодавчого за-
безпечення професійної підготовки молоді; концептуаль-

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ  
ТА ДИЗАЙНУ

У годину дозвілля. Декан факультету технологій та дизайну В. П. Титаренко з викладачами, 2014 р.

2-Fakult-Poltava.indd   112 26.01.2015   12:43:08



ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА

113

Титаренко Валентина Петрівна 
Декан факультету технології та дизайну.

Завідувач кафедри теорії та методики технологічної освіти.
Доктор педагогічних наук, професор

У 1971 р. закінчила природничий факультет Полтавського державного педа-
гогічного інституту імені В. Г. Короленка. З того ж року працює в ПНПУ. Про-

йшла шлях старшого лаборанта, асистента, старшого викладача, голови проф-
спілкового комітету, доцента кафедри трудового навчання. В 1999 р. Валентина 
Пет рівна обійняла посаду завідувача кафедри теорії та методики технологічної 
освіти, у 2011 р. — професора кафедри теорії та методики технологічної освіти. 
З 2004 р. й досі В. П. Титаренко — декан факультету технологій та дизайну.

У 1989 р. Валентина Петрівна захистила кандидатську, а у 2010 р. — докторську 
дисертації. Сфера її наукових інтересів пов’язана з комплексними дослідженнями в галузі декоративно-прикладної 
творчості, методології науково-педагогічних досліджень. Є автором низки принципово нових інтегрованих курсів 
із циклу «Декоративно-прикладна творчість» та «Народні промисли України» для студентів факультетів техноло-
гічної освіти. За участю проф. В. П. Титаренко започатковане оновлення змісту трудового навчання учнів, яке зна-
йшло втілення у проекті стандарту освітньої галузі «Технологія». Валентина Петрівна зробила значний внесок у роз-
робку нормативних навчально-програмних документів із підготовки вчителів технологічної освіти, а також напи-
сання підручників із трудового навчання для учнів середньої школи (5–9 класи).

Під керівництвом проф. В. П. Титаренко на факультеті виконують держбюджетне дослідження «Теорія та мето-
дика формування естетичної культури майбутнього вчителя технологій в процесі особистісно орієнтованої профе-
сійної підготовки». Вона є автором понад 350 наукових і навчально-методичних праць. Член спеціалізованих уче-
них рад Інституту педагогіки НАПН України та ПНПУ ім. В. Г. Короленка, редакційної колегії науково-методичного 
журналу «Трудова підготовка в сучасній школі». Лауреат премій імені Панаса Мирного та імені В. Г. Короленка, на-
городжена нагрудним знаком «Василь Сухомлинський».

ні підходи до формування регіональної політики розвитку 
професійної освіти в Україні; концептуальні зміни у зміс-
ті професійної та технологічної освіти; трансформаційні 
процеси в Україні.

Євген Володимирович керує науковими роботами ас-
пірантів зі спеціальності «Теорія і методика професійної 
освіти». Під його керівництвом захищені дві кандидатські 
дисертації (О. І. Дуб, О. В. Дубініна), готуються до захис-
ту докторська (М. А. Вайнтрауб) та кандидатська дисер-
тації (У. І. Берегуляк).

Традиційними для факультету стали: науково-
практичні конференції «Становлення і розвиток етно-
дизайну: український та європейський досвід» (2011, 
2013) і «Феномен писанки в сучасному культурно-
освітньому просторі» (2012, 2013, 2014); міжнародні 
науково-педагогічні читання молодих учених і студентів 
«Теорія та методика сучасної освіти і науки» (2012); все-
український науково-практичний семінар «Нові підхо-
ди до вивчення трудового навчання в загальноосвітній 
школі» (2012); всеукраїнські науково-практичні конфе-
ренції: «Освітня галузь «Технології»: реалії та перспек-
тиви», присвячена пам’яті академіка Д. О. Тхоржевсько-
го» (2011, 2012, 2013), «Охорона праці в галузі: теоре-
тичні й технологічні аспекти», присвячена Дню охорони 
праці в Україні та 100-річчю Полтавського національ-
ного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
(2014), «Генеза полотняного літопису у творчості май-
стра народного мистецтва Олександри Великодної» до 
100-річчя від дня народження майстрині та 100-річчя 
Полтавського національного педагогічного університе-
ту імені В. Г. Короленка (2014), «Мистецтво української 

вишивки — життєдайне джерело творчості», присвяче-
на пам’яті Героя України, заслуженого майстра народної 
творчості України В. С. Роїк та 100-річчю Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Ко-
роленка» (2014).

КАфЕДРА ВИРОбНИчО-ІНфОРМАцІйНИх  
ТЕхНОЛОгІй ТА бжД

Цина Андрій Юрійович — 
завідувач кафедри виробничо
інформаційних технологій 
та БЖД, доктор педагогіч
них наук, професор. До сфе
ри його наукових інтересів на
лежать проблеми підготов
ки майбутніх учителів до ви
рішення професійних завдань, 
пов’язаних із забезпеченням 
життя, здоров’я та працез
датності персоналу під час ро

боти. Дослідження Андрія Юрі
йовича спрямовані на поліпшен
ня методики навчання студен
тів охороні праці відповідно до 

їхніх прагнень і можливостей.
Кафедра виробничо-інфор ма цій них технологій та 

БЖД розпочала роботу в 1978 р. Із перших днів існування 
кафедри її співробітники спрямовують основну увагу на 
підготовку висококваліфікованих учителів різних освіт-
ніх галузей. Колектив викладачів і співробітників створив 
лабораторно-методичну базу високого наукового рівня. 

А. Ю. ЦИНА
Завідувач кафедри,  

др пед. наук,  
професор
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При кафедрі працюють кабінети цивільного захисту, охо-
рони праці та БЖД, лабораторія інформатики та обчис-
лювальної техніки.

Сьогодні кафедра забезпечує навчання студентів уні-
верситету 15 дисциплінам за циклами: «Інформацій-
ні технології», «Основи охорони праці», «Охорона пра-
ці в галузі», «Безпека життєдіяльності», «Цивільний за-
хист» за всіма напрямами підготовки та спеціальностями 
за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «спе-
ціаліст».

На кафедрі працюють: зав. кафедри, проф. А. Ю. Цина, 
доценти В. М. Кондель, А. М. Хлопов, старші викла-
дачі А. І. Охріменко, Н. В. Сергієнко, В. М. Титаренко, 
асист. А. В. Якименко, зав. лабораторії М. С. Пилипась, 
ст. лаборант Н. В. Жогло.

КАфЕДРА ТЕОРІї ТА МЕТОДИКИ  
ТЕхНОЛОгІчНОї ОСВІТИ

Титаренко Валентина Петрівна — завіду
вач кафедри теорії та методики технологічної 
освіти, доктор педагогічних наук, професор. Сфе
ра наукових інтересів пов’язана з комплексними 
дослідженнями в галузі декоративноприкладної 
творчості, а також із методологією науково
педагогічних досліджень. Широко відомою та ви
знаною стала ідея проф. В. П. Титаренко про нові 
концептуальні підходи із залучення студентської 
молоді до науководослідницької діяльності. Ро
бота з розв’язання цієї актуальної проблеми ста
ла поштовхом до впровадження принципово но
вих навчальних дисциплін, видання підручників 

Учасники науковопрактичної конференції «Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід», 2012 р.

Колектив кафедри виробничоінформаційних технологій 
та безпеки життєдіяльності. Зліва направо: сидять: 

ст. викл. А. І. Охріменко, завідувач кафедри, проф. 
А. Ю. Цина, зав. лаб. М. С. Пилилась; стоять: ст. викл. 

Н. В. Сергієнко, ас. А. В. Якименко, доц. А. М. Хлопов,  
майстер виробничого навчання Т. А. Балабуха

Колектив кафедри теорії та методики технологічної 
освіти. Зліва направо: перший ряд: доц. Л. І. Гриценко, 

 завідувач кафедри, проф.  В. П. Титаренко,  
ас.  Ю. А. Срібна, ас.  Л. М. Кіросір; другий ряд:   

доц.  О. В. Кудря, майстри виробничого навчання: О. О. Різ
ник, О. В. Клітна, Л. М. Дядюн, зав. лаб. М. М. Маджара
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і посібників для студентів 
та учнів.

Кафедра теорії та методики 
технологічної освіти забезпечує 
підготовку фахівців освітньо-
кваліфікаційних рівнів «бака-
лавр», «спеціаліст» і «магістр» за 
напрямом підготовки 6.010103 
Технологічна освіта; спеціаль-
ностями 7.01010301 Техноло-
гічна освіта (автосправа) (спе-
ціалізація — інформатика), 
7.01010301 Технологічна освіта 
(технічна та комп’ютерна графі-
ка), (спеціалізація — основи до-
машнього господарювання); спеціальністю 8.01010301 
Технологічна освіта (магістратура).

Майбутні фахівці здобувають кваліфікацію вчителя 
технологій, профільного навчання (автосправи) і крес-
лення; вчителя технологій, профільного навчання (тех-
нічної та комп’ютерної графіки) і креслення; викладача 
загальнотехнічних дисциплін і методики навчання тех-
нологій.

До науково-педагогічного складу кафедри належать: 
зав. кафедри, проф. В. П. Титаренко, доценти Л. О. Гри-
ценко, О. В. Кудря, О. О. Титаренко, асистенти Л. М. Кіро-
сір, Ю. А. Срібна.

КАфЕДРА ОСНОВ ВИРОбНИцТВА  
ТА ДИЗАйНУ

Кулик Євген Володимирович — завідувач кафед
ри основ виробництва та дизайну, доктор педагогіч
них наук, професор. Сфера наукових інтересів пов’язана 
з дослідженням теоретикометодологічних засад під
готовки майбутніх фахівців у галузі професійнотех
нічної освіти для забезпечення всебічного гармонійно
го розвитку та самоствердження суб’єктів навчаль
ного процесу. Широко відомими та визнаними ста
ли ідеї Євгена Володимировича щодо нових концепту
альних підходів до формування регіональної політики 
розвитку професійної освіти в Україні та теоретико
методологічних передумов зміни моделей управління 
професійнотехнічною освітою в Україні.

Кафедра основ виробни-
цтва та дизайну забезпечує 
підготовку фахівців освітньо-
кваліфікаційних рівнів «бака-
лавр» і «спеціаліст» за напряма-
ми підготовки 6.010104 Про-
фесійна освіта (деревооброб-
ка), Професійна освіта (техноло-
гія виробів легкої промисловос-
ті); спеціальностями 7.01010401 
Професійна освіта (деревоо-
бробка), Професійна освіта (тех-
нологія виробів легкої промис-
ловості).

Майбутні фахівці здобувають 
кваліфікацію викладача професійного навчання в галузі 
деревообробки; викладача професійного навчання в га-
лузі легкої промисловості; інженера-педагога в галузі де-
ревообробки; інженера-педагога в галузі легкої промис-
ловості.

На кафедрі працюють: зав. кафедри, проф. Є. В. Ку-
лик, доценти Т. М. Борисова, Ю. В. Калязін, І. В. Савен-
ко, П. І. Кузьменко, асист. С. М. Чорнусь, ст. лаборант 
Ю. В. Кербут.

В. П. ТИТАРЕНКО
Завідувач кафедри,  

др пед. наук, професор

Є. В. КУЛИК
Завідувач кафедри,  

др пед. наук, професор

Колектив кафедри основ виробництва та дизайну. 
Зліва направо: доц. П. І. Кузьменко,

доц. Т. М. Борисова, ас. С. М. Чорнусь, 
завідувач кафедри, проф. Є. В. Кулик, 

доц. І. В. Савенко, ст. лаб. Ю. В. Курбут, 
доц.  Ю. В. Калязін
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