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ПОЛТАВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА

Вихованець 
природничого факультету 

Кандидат історичних наук, доктор 
філософії, професор кафедри гумані-
тарних і соціально-економічних наук 
Київського державного інституту 
декоративно-прикладного мистецтва 
і дизайну імені М. Бойчука

РОГОЖА 
Михайло 

Миколайович

Народився 29 листопада 1948 р. (записаний 1 січня 
1949  р.) у  с.  Красноставка Маньківського району 
Київської області (нині Черкащина). Батько, 

Микола Іванович (1919–2001), був хліборобом із діда-
прадіда, мати, Варвара Степанівна (1922–2010), походила 
з козацького роду, навчалася в Золотоніському медичному 
училищі. Обоє були великими трудівниками, все життя 
пропрацювали в колгоспі с. Красноставка.

У 1966 р. Михайло Рогожа закінчив Добрянську серед-
ню школу. Серед шкільних дисциплін надавав перевагу 
природничим. Однак основні начала розуміння світу живо-
го він отримав не за шкільною партою, а від батька, який 
добре знав і  розумів природу, багато читав, попри те, що 
мав за плечима тільки чотири класи початкової освіти, бо 
після смерті батька в 1929 р. змушений був піти працювати. 
Любов до книги Микола Іванович Рогожа прищепив і своїм 
дітям: його виховання спонукало обох, і  Михайла, і  його 
молодшу сестру Марію, нині канд. іст. наук, доцента кафед-
ри історії України історичного факультету Уманського дер-
жавного педагогічного університету ім. П. Тичини, обрати 
шлях науковця.

У 1969–1971 рр. Михайло Миколайович Рогожа прохо-
див військову службу, служив на Далекому Сході. Після 
демобілізації вступив на природничий факультет Полтавського 
педагогічного інституту ім. В. Г. Короленка, пізніше перевівся 
до Черкаського педагогічного інституту, який закінчив 
у  1976  р. Михайло Рогожа вважає себе вихованцем саме 
ПНПУ ім. В. Г. Короленка, адже саме на зоологічному гуртку 
цього вишу була закладена основа його науково-дослід-
ницької роботи, а  подальший розвиток вона отримала під 
час зоологічного практикуму під керівництвом професора 
І. Д. Іваненка.

У 1976 р. М. М. Рогожа розпочав трудову діяльність на 
посаді вчителя біології і заступника директора з навчальної 
роботи Засульської середньої школи. Пізніше працював 
заступником директора з  навчально-виховної роботи 
СШ № 3 м. Лубни Полтавської області, інспектором шкіл від-
ділу народної освіти Лубенського міськвиконкому. В 1984 р. 
Михайло Рогожа був призначений директором СШ № 6 
м.  Лубен. На посаді директора, крім інших управлінсько-
педагогічних питань, активно займався впровадженням 
у навчальний процес обчислювальної техніки.

У 1986 р. обійняв посаду завідувача відділу народної осві-
ти Лубенського райвиконкому, де продовжив займатися 

питаннями впровадження комп’ютерних інформаційних тех-
нологій у навчальний процес. Зокрема, у Войнихівській 
середній школі був встановлений комплекс навчальної обчис-
лювальної техніки «Ямаха», а  також розроблені відповідні 
зміни до навчальних програм. Оскільки підвезення дітей 
у період відсутності необхідної комп’ютерної техніки сприяло 
підвищенню загального та спеціального рівня знань, для цієї 
мети був придбаний шкільний автобус. Займався Михайло 
Миколайович Рогожа упровадженням у  навчальний процес 
й інших передових педагогічних технологій.

Також була розроблена та реалізована програма будівни-
цтва шкіл у селах району, значна частина шкільних котелень 
була переведена на газове опалення.

У 2002  р. Михайло Рогожа був переведений на посаду 
начальника відділу виховної роботи та позашкільних закладів 
Міністерства освіти і науки України, брав участь у розробці 
проекту Закону України «Про виховання дітей та молоді». За 
сумісництвом розпочав викладацьку роботу у  ВНЗ. Це дало 
Михайлові Михайловичу поштовх для відновлення наукових 
досліджень під керівництвом д-ра біол. наук, професора 
О. Я. Пилипчука, знаного в Україні історика біологічної науки. 
Саме його М. М. Рогожа вважає своїм першим науковим керів-
ником і  наставником, завдяки якому йому відкрився шлях 
у надзвичайно цікавий світ історії біологічної науки.

З 2005 р. Михайло Миколайович працював у Київському 
університеті економіки і технологій транспорту, з 2006 р. — 
помічник ректора з  питань навчальної роботи та зв’язків 
з центральними органами влади та доцент кафедри екології 
та безпеки життєдіяльності.

Спільно з О. Я. Пилипчуком він розробив тему дисерта-
ційної роботи «Діяльність академіка О.  М.  Нікольського 
(1858–1942) в  контексті розвитку біологічної науки», яку 
захистив у 2007 р. в Київському університеті економіки і тех-
нологій транспорту.

До пізніших здобутків Михайла Миколайовича Рогожі 
належать розроблення концепції дослідження певного 
напряму історії української зоологічної науки — зоогеографії 
та орнітогеографії, визначення основних орієнтирів та пер-
спективних ліній подальшого наукового пошуку.

М. М. Рогожа — автор близько 50 наукових праць, зокре-
ма двох монографій і кількох науково-методичних посібни-
ків. Матеріали його досліджень були оприлюднені на міжна-
родних і  всеукраїнських наукових, науково-практичних 
і науково-методичних конференціях.
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