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ПРУДНИК 
Світлана 

Володимирівна

Народилася 1  вересня 1972  р. у  м. Полтава в  сім’ї 
службовців Володимира Павловича та Євдокії 
Григорівни Прудник. Ще зі шкільної парти мріяла 

пов’язати майбутнє з вихованням дітей, на літніх канікулах 
працювала в  дитячому садочку. Закінчивши школу, Сві-
тлана Володимирівна вступила до Кременчуцького педаго-
гічного училища за спеціальністю «Дошкільне виховання». 
Працювала вихователем у дитячому садочку.

У 1996 р. С. В. Прудник стала студенткою Полтавського 
педагогічного інституту ім. В.  Г.  Короленка. Обрала 
факультет технологій і  дизайну  — технічний і  творчий 
та, водночас, перспективний щодо простору для розви-
тку й вибору напрямів професійної діяльності.

Життя вишу одразу зачарувало й  захопило Світлану 
Володимирівну, вона щодня відкривала для себе щось 
нове й  цікаве. Не може не згадати по-батьківськи вимо-
гливого наставника М. М. Ніколаєва, В. П. Титаренко, яка 
прищепила працелюбність і впевненість на шляху до омрі-
яної мети, Л. О. Грищенко, завдяки критичному ставлен-
ню якої до виконання практичних робіт і креслень студен-
ти навчалися наполегливості та прагненню до доско-
налості.

Здобуваючи вищу освіту, Світлана Прудник водночас 
працювала заступником директора, майстром виробничо-
го навчання Полтавського професійно-технічного училища 
№ 4. Робота в  цьому навчальному закладі 
стала дуже важливою віхою в житті Світлани 
Володими рівни, тут вона навчилася знахо-
дити спільну мову як із учнями, так і з педа-
гогічним колективом, не боятися відпові-
дальності й завдань, які ставить перед педа-
гогом адміністрація закладу й  саме життя. 
Завжди мала прогресивні погляди, вміла 
подивитися на будь-яку проблему під різни-
ми кутами зору. Це забезпечило їй високий 
авторитет серед учнів і колег.

Ще студенткою С. В. Прудник задумува-
лася про власний бізнес. Ідей було безліч, 
а  обов’язкова умова тільки одна  — діяль-
ність мусить бути пов’язаною з  розвитком 
особистості. Нині Світлана Володимирівна 
має власну справу, із задоволенням працює 
в  галузі парфумерії. Компанія, із якою 
пов’язана діяльність Світлани Прудник, дає 

багатьом людям можливість змінити життя на краще, твор-
чо розвиватися, навчитися не тільки мріяти, а й утілювати 
свої мрії в  життя. Сьогодні компанія має офіс у  центрі 
Полтави, багато успішних проектів, а  Світлана Воло-
димирівна отримала безцінну можливість спілкуватися 
з однодумцями та колегами з різних куточків України. Два 
роки поспіль вона входить у ТОП-10 найкращих праців-
ників, має звання найкращого спікера, друкується 
в пе ріодиці.

С. В. Прудник — спокійна, впевнена в собі, цілеспря-
мована, врівноважена та життєрадісна людина. В  житті 
вона незмінно керується правилами: прагнеш мати те, 
чого раніше не мав, — зроби те, чого раніше не робив; все, 
що трапляється,  — на краще; у  парні числа  — красуня, 
в  непарні  — молодчина; якщо хочеш  — зможеш; не 
знаєш, що робити  — роби крок уперед; не чекай чудес, 
а твори їх сам. Завжди мріяла подорожувати світом, нині 
побувала вже у п’ятьох країнах і має великі плани на май-
бутнє.

Світлана Прудник завжди гордилася тим, що мала 
честь навчатися в Полтавському національному педагогіч-
ному університеті імені В. Г. Короленка. Знання та вміння, 
здобуті в альма-матер, стали для неї безцінним підґрунтям 
у професійній діяльності, а підхід викладачів до навчально-
виховного процесу навчив знаходити відповіді на будь-

які питання, адже те, ким стати та чого 
досягти, залежить тільки від тебе самого. 
Сьогодні Світлана Володимирівна любить 
бувати в стінах рідного навчального закла-
ду, пильно стежить за всіма новинами та 
досягненнями його працівників і  вихован-
ців, бере участь у різноманітних виставках 
і  заходах, організованих в  університеті, 
зокрема ніколи не пропускає параду виши-
ванок. Почала збирати власну колекцію 
вишиванок.

В родині Світлани Володимирівни є ще 
двоє випускників ПНПУ ім. В. Г. Короленка: 
сестра Ірина закінчила філологічний факуль-
тет, а брат Ігор, як і вона сама, — факультет 
технологій і  дизайну. Прудники вже багато 
років допомагають сім’ї Євтушенків, яка 
мешкає в  геріатричному будинку-інтернаті 
в с. Горбанівка. Одружена.
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