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ГРИНЬОВА 
Марина 

Вікторівна

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техні-
ки, а також премії ім. Л. Бразова в номінації «Публіцистика»

Народилася 10  березня 1961  р. в  Таллінні (Естонія) 
в  сім’ї Віктора Борисовича й  Наталії Федорівни 
Гриньових. Дідусь Марини Вікторівни, Федір 

Каленикович Курінний, був відомим українським ученим, 
який багато зробив не лише для вітчизняної науки в цілому, 
але й  для розвитку кафедри ботаніки Полтавського 
пе дагогічного інституту, завідувачем якої був. Його дочка, 
Наталія Федорівна Гриньова, також працювала в  ПНПУ 
ім. В. Г. Короленка.

В 1983 р. М. В. Гриньова з відзнакою закінчила при-
родничий факультет Полтавського державного педаго-
гічного інституту імені В. Г. Короленка за спеціальністю 
«Учитель біології та хімії».

Становлення Марини Вікторівни як педагога відбуло-
ся на посаді вчителя хімії та біології середньої школи 
№ 30  м. Полтави. З  1986  р. розпочала роботу в  альма-
матер, де працює й нині. Пройшла шлях асистента, стар-
шого викладача, доцента кафедри педагогіки природни-
чих і математичних дисциплін. У 1995 р. Марина Гриньова 
обійняла посаду декана природничого факультету, 
а  з  2002  р. й  донині є завідувачем кафедри педагогічної 
майстерності та менеджменту і професором цієї кафедри.

Кандидатську дисертацію на тему «Формування саморе-
гуляції навчальних дій у  молодших школярів» Марина 
Вікторівна Гриньова захистила в Науково-дослідному інсти-
туті педагогіки в  Києві, а  докторську дисертацію на тему 
«Теоретико-методологічні основи формування саморегуля-
ції навчальної діяльності школярів» — у Інституті педагогі-
ки НАПН України.

Упродовж 2004–2014 рр. під керівництвом М. В. Гри-
ньової було захищено 26 кандидатських і дві докторські 
дисертації.

Нині на природничому факультеті та на кафедрі 
пе дагогічної майстерності, які очолює Марина Вікторівна, 
здійснюється розробка теоретичних засад і впровадження 
ідеї особистісно орієнтованого підходу до студентів 
у  навчально-виховному процесі, відкрита магістратура 
з управління освітніми закладами. Також Марина Гриньова 
є науковим керівником та ініціатором створення мережі 
наукових комплексів з музеями Полтавщини, загальноос-
вітніми та позашкільними навчальними закладами, прове-

дення низки науково-практичних конференцій, семінарів, 
симпозіумів.

Результатом успішної діяльності Марини Вікторівни 
як керівника кафедри педагогічної майстерності та 
менеджменту став диплом лауреата рейтингу 
Міжнародної академії рейтингових технологій і соціоло-
гії «Золота фортуна» в  номінації «За вагомий внесок 
у  справу розбудови України та високий професіоналізм 
у сфері освіти і науки», який кафедра отримала у 2012 р.

Марина Вікторівна перебуває у постійному творчому 
пошуку. Працюючи в ПНПУ ім. В. Г. Корленка, вона також 
є науковим керівником Полтавської школи місцевого 
і студентського самоврядування «Лідер майбутнього», від-
критої у 2010 р. Мета закладу — сформувати нову генера-
цію відповідальних і порядних державних управлінців.

Наукові здобутки Марини Вікторівни висвітлені 
у майже 500 працях. Вона є автором 20 монографій і чис-
ленних навчальних посібників, 15 з яких отримали гриф 
Міністерства освіти і науки України. Основна тема нау-
кових пошуків Марини Гриньової — теоретико-методичні 
основи саморегуляції діяльності молоді.

М.  В.  Гриньова щиро та активно вболіває за життя 
полтавської громади. Яскравим свідченням її заслуг 
перед містом є довіра полтавчан, які обрали її депутатом 
Полтавської міської ради на період з 2002 до 2006 рр.

Про сумлінну й результативну педагогічну та громад-
ську діяльність Марини Вікторівни свідчать її нагороди, 
серед яких: почесні грамоти Кабінету Міністрів України, 
Міністерства освіти України, виконавчого комітету Пол-
тавської міської ради, Полтавської обласної ради; грамо-
ти Верховної Ради України, Національної академії педа-
гогічних наук України, Української асоціації ім. 
В. Су хомлинського; нагрудний знак «Відмінник народної 
освіти». За визначні особисті заслуги перед Українською 
православною церквою була нагороджена орденом свя-
тої великомучениці Варвари та церковними грамотами.

Професора Марину Гриньову знають і поважають як 
талановитого педагога-організатора, науковця нового 
покоління, ініціатора впровадження сучасної педаго гіч-
но-освітньої стратегії формування гуманної особистості 
майбутнього вчителя природничих дисциплін. Життєве 
кредо Марини Вікторівни чітке й  лаконічне: «Жити та 
працювати заради людей і науки».
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