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 «Підготовка педагогічних праців-

ників є центральним завданням модер-
нізації освіти, провідним принципом 
державної освітньої політики», – за-
значено в Національній доктрині роз-
витку освіти України у ХХІ ст. Важливе 
значення у професійній підготовці су-
часного вчителя історії мають його сві-
тоглядні позиції, усвідомлення й 
втілення в професійній діяльності ідей 
державотворення та демократичних 
змін, високий рівень фахових знань і 
професійних вмінь, педагогічна куль-
тура, духовність майбутнього історика. 
Над цими завданнями нині працює про-
фесорсько-викладацький колектив істо-
ричного факультету, який у жовтні 
2018 р. відсвяткував 100-річний ювілей 
від дня заснування на базі Учитель-
ського інституту, Інституту народної ос-
віти, Інституту соціального виховання. 
Історія педагогічного навчального за-
кладу у м. Полтава бере початок з 1914 

р. Історичний факультет – нині осередок підготовки професійних педагогічних кадрів 
і творчого натхнення, традиція наполегливої праці, стартовий майданчик національ-
ного виховання студентської молоді у незалежній Україні. 

Рецензоване наукове видання, присвячене 100-річчю історичного факультету, ана-
лізові історії розвитку та сучасного стану історичної, географічної, філософської, пра-
вознавчої освіти. Статті збірника матеріалів відображають етапи історії розвитку і 
сучасний стан фахової освіти (історичної, географічної, філософської, правознавчої) в 
Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка почи-
наючи з 1914 р. Видання складається з вступного і вітального слова ректора ПНПУ 
імені В.Г. Короленка М.І. Степаненка, доктора філологічних наук, професора, заслу-
женого діяча науки і техніки України, члена Національної Спілки письменників Ук-
раїни; О. Ю. Біленького – голови Полтавської обласної ради; П.А. Кравченка, доктора 
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філософських наук, професора, заслуженого працівника освіти України, декана істо-
ричного факультету. Сім розділів книги: Історія історичної освіти (автор – Л.М. Бу-
лава, к. геогр. н., доцент); сучасний історичний факультет (П.А. Кравченко); Кафедра 
історії України (Л.Л. Бабенко, д. і. н., професор, завідувач кафедри історії України), 
Археологічний напрям досліджень кафедри історії України (к. і. н. , доцент О. В. Ко-
валенко, Р.С. Луговий); Наукова школа професора В.О. Пащенка (д. і. н., професор 
Ю.В. Волошин та д. і. н., професор Сітарчук Р. А.); Кафедра всесвітньої історії та ме-
тодики викладання історії (д. пед. н., професор Б.В. Год); Географічна освіта: історія 
розвитку і сучасний стан (к Л.М. Булава, О.М. Мащенко, д. геогр. н. С.М. Шевчук); 
Філософська освіта: історія розвитку і сучасний стан (П.А. Кравченко, доценти Я.Є. 
Блоха Н.І. Головіна); Правознавча освіта: історія розвитку і сучасний стан ( к. і. н. до-
цент К.Б. Пивоварська, к. і. н., доцент Жалій Т.В.). Окремими розділами наукового 
ювілейного видання є біобілографічні покажчики ректорів-істориків та деканів істо-
ричного факультетут та покажчики викладачів, які забезпечували і забезпечують іс-
торичну, географічну, філософську, правознавчу освіту в педагогічному університеті. 

Додатки  ювілейного збірника матеріалів містять п’ять підрозділів, а саме: зміни назв 
закладу вищої освіти  за 100 років, підрозділи у складі яких працювали викладачі історич-
них дисциплін і керівники цих підрозділів; підрозділи у складі яких працювали викладачі 
географічних дисциплін і керівники та їх керівники; перелік установ і організацій, діяль-
ність яких дотична до діяльності історико-філологічного факультету в 1918-1921 роках та 
алфавітний покажчик наукового ювілейного видання, укладачем якого є Л.М. Булава. 

У даному ювілейному виданні відображено картину організації історичної освіти на 
кожному ї її етапів, яка суттєво оновлена, виправлена й доповнена інформація про її ранні 
етапи, зокрема відкриття 6 жовтня 1918 р. в Полтаві історико-філологічного факультету. 
Укладачі намагалися зібрати інформацію про більшу кількість викладачів, які забезпе-
чували фахову освіту з 1914 р. Біографічна частина довідників укладалася за єдиним пла-
ном, однак різні довідники про викладачів факультету виконані з різною мірою 
деталізації. Найбільш детальними вони є про тих викладачів, які зробили суттєвий внесок 
у розвиток фахової історичної освіти або діяльність яких раніше не мала детального ві-
дображення в публікаціях (біографії деяких науковців публікуються вперше). Підхід до 
висвітлення бібліографічної частини збірника матеріалів був іншим: найбільш повними 
є довідники викладачів, які працюють нині, особливо керівників підрозділів історичного 
факультету та докторів історичних наук. У довідниках про викладачів і керівників, вка-
зані тільки посилання на них. А про викладачів, які давно працювали на факультеті ук-
ладений перелік тільки найважливіших публікацій за профілем діяльності.  

Уявлення читачів видання про останні етапи історії факультету, зокрема про іс-
торичну освіту значно розширює мемуарна частина збірника: спогади випускників і 
викладачів, розміщені в хронологічному порядкові та кольорові  світлини будівель, в 
яких здобували студенти історичну, суспільствознавчу, географічну освіту в Полтав-
ському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка з 1914 по 2018 
рр. з зазначенням назв вулиць м. Полтави (історичних та сучасних), також світлина 
колективу  історичного факультету станом на червень 2018 р. 

Ювілей історичного факультету  ПНПУ імені В.Г.Короленка – це привід огляну-
тися назад у минуле, у мить народження  структурного підрозділу славетного педаго-
гічного вишу на Полтавщині, відомого далеко за межі регіону, з яким пов’язане життя 
тисяч студентів-випускників і викладачів.  
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