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навчального закладу «Полтавський 
центр професійно-технічної освіти»

ГРИЖЕНКО
Віктор 

Васильович 

Народився 18  липня 1966  р. в  с.  Коржі Решети-
лівського району Полтавської області. Батько, 
Василь Степанович Гриженко, займав керівні 

посади в  аграрній галузі. Мати, Ганна Федосіївна Гри-
женко, — завідувач відділення поштового зв’язку. Чемні, 
відповідальні та працьовиті, батьки виховували двох 
синів у  дусі високої гуманності, прищеплювали їм шану 
й повагу до людей, любов до праці.

Віктор Васильович із дитинства захоплювався 
 тех нікою, відтак закінчивши школу в  1983  р., він став 
студентом факультету загальнотехнічних дисциплін 
Пол тавського педагогічного інституту імені В.  Г.  Ко  ро-
ленка.

Навчання в  інституті було яскравим і  вражаючим: 
змістовні лекції, важливі практичні заняття, цікаві 
 студентські будні. Навчаючись на другому курсі, Віктор 
Васильович був призваний на строкову військову 
 службу, яку проходив у Групі радянських військ у НДР. 
Несучи службу за кордоном, молодий солдат мріяв 
про  повернення на Батьківщину, всім серцем линув 
до  рідного педагогічного… Повернувшись із війська 
в  1987  р., з  великою охотою та новими силами взявся 
до на вчання.

Улюбленими дисциплінами студента Віктора Гри-
женка були матеріалознавство, фізика і, звісно ж, педаго-
гіка та педагогічна майстерність. Віктор Васильович 
назавжди запам’ятав і «взяв на озброєння» мудрі поради 
своїх наставників М.  М.  Ніколаєнка, В.  П.  Титаренко, 
Ю. В. Калязіна, В. Ф. Моргуна, О. П. Руденка. Яскравим 
спогадом залишилося в серці також будівництво БАМу, 
назву якого студенти й викладачі факультету розшифро-
вували як «Будова Антона Макаренка».

Після закінчення інституту в 1990 р. В. В. Гриженко роз-
почав педагогічну діяльність майстром виробни чого навчан-
ня у  професійно-технічному училищі № 17 м.  Полтави. 
Згодом став викладачем спеціальних дисциплін.

Суттєвий виробничий та організаторський досвід 
Віктор Васильович Гриженко отримав, працюючи з 2000 до 
2004 р. директором ТОВ «Промтехресурс». Знання вироб-
ничих процесів, технологій і структури виробництва дало 
йому змогу організувати навчально-виробничий процес із 
підготовки робітничих кадрів на сучасному рівні.

У 2004 р. Віктор Гриженко став заступником директо-
ра з навчально-виробничої частини професійно-техніч-

ного училища № 17. Розуміючи, що наука не стоїть на 
місці, він вирішив удосконалити свій рівень знань. Тому 
у  2010  р. закінчив магістратуру Університету менедж-
менту освіти НАПН України і здобув кваліфікацію керів-
ника підприємства, установи та організації (у сфері осві-
ти та виробничого навчання).

Сьогодні Віктор Васильович Гриженко  — директор 
Ресурсного регіонального навчально-практичного буді-
вельного центру, заступник директора з  навчально-
виробничої частини Державного навчального закладу 
«Полтавський центр професійно-технічної освіти», 
викладач вищої категорії із педагогічним званням 
викладача-методиста. А  ще він є членом керівництва 
Молодіжної громадської організації «Гвардія».

Разом зі своїми колегами, які переважно так само є 
випускниками Полтавського національного педагогіч-
ного університету імені В. Г. Короленка, В. В. Гриженко 
сьогодні готує конкурентоспроможних кваліфікованих 
робітників для будівельної галузі, механізаторського 
профілю та сфери обслуговування, проводить вій сь-
ково-патріотичну роботу серед молоді. Як педагог, 
Віктор Васильович незмінно керується знаннями та 
досвідом, яких набув у  інституті, завжди пам’ятає 
мудрі поради великих представників педагогічної 
думки. Порядність, щирість, чесність і толерантність — 
визначальні риси Віктора Васильовича Гриженка як осо-
бистості й ке рівника.

Нагороджений грамотами Департаменту освіти 
і  науки, Полтавської ОДА, міського голови м. Полтави, 
Полтавського центру професійно-технічної освіти.

Віктор Васильович вважає, що саме альма-матер 
навчила його цінувати дружбу. Нині він постійно спіл-
кується з викладачами та друзями зі студентської лави, 
радо вітає студентів-практикантів, допомагає молодим 
спеціалістам.

Одружений. Разом із дружиною передає життєвий 
і педагогічних досвід дітям, теж випускникам ПНПУ ім. 
В. Г. Короленка, та онукам.

Віктор Васильович захоплюється військово-при клад-
ними видами спорту, подорожує, грає на гітарі.

… Вклоняюсь низько вчительській я долі,
бо й сам іду таким шляхом:
серця горять, наповнені любов’ю,
і гомін дітвори луна кругом.
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