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ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ 
Й МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ 

 

 

100-ЛІТНІЙ ЮВІЛЕЙ СЛАВЕТНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 

 
Будь славен, храм палаючої думки! 
Нехай Господь пошле тобі ще літ немало, 
Великих звершень, визнання і слави, 
Зоріти в світі іменем науки! 

(Гімн ПНПУ імені В. Г. Короленка) 
 

 
 
Сто літ б’ється могутнє серце вишу. Полтавський 

національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка – 
перший вищий навчальний заклад Полтавщини, один із 
найдавніших педагогічних вишів України. 100 років тут плекають 
кращі якості представників професії, що в усі часи була 
найдостойнішою з-поміж інших – виховують освітян України, – 
опору й надію нашої держави. Університет пройшов славетний 
шлях від учительського інституту до одного з наймогутніших 
педагогічних центрів країни. Серед його випускників – світочі 
вітчизняної педагогіки Антон Макаренко і Василь 
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Сухомлинський. Альма-матер багатьох поколінь свідомих 
українців, Полтавський педагогічний достойно шанує традицію, 
гідно примножує досягнення короленківців новими здобутками. 

У 2014 році, відповідно до Постанови Верховної Ради 
України № 1522-VII від 18 червня 2014 р., ураховуючи суспільну, 
науково-педагогічну та культурну цінність Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
(далі – ПНПУ імені В. Г. Короленка), ювілей вишу відзначили на 
державному рівні.  

Упродовж ювілейного року університетською громадою 
було реалізовано чимало цікавих ініціатив і проектів на пошану 
100-річчя. Це і презентації наукових видань, присвячених ювілею 
університету, і низка ювілейних науково-практичних 
конференцій, зустрічі з видатними випускниками, вшанування 
ветеранів вишу-ювіляра та ін. З-поміж ювілейних заходів варто 
відзначити і мистецькі дійства: Звітний концерт мистецьких 
колективів ПНПУ імені В. Г. Короленка «Студентська весна», 
присвячений 200-літтю від Дня народження Тараса Шевченка та 
100-літтю ПНПУ імені В. Г. Короленка (9 квітня 2014 р.); 
Ректорський бал «Молодь і освітній олімп» (10 червня 2014 р.); 
Урочиста церемонія посвяти в студенти ПНПУ іме-
ні В. Г. Короленка (31 серпня 2014 р.) та багато інших.  

Та особливо насиченими виявилися осінні місяці року. 
Обласна телерадіокомпанія «Лтава» презентувала документаль-
ний фільм про історію і сучасність університету «Полтавському 
національному педагогічному університету імені В. Г. Короленка 
100 років» (автор сценарію і режисер – Аліна Кваша). В 
університеті створено два ювілейних відеоролика: «ПНПУ – за 
мир в Україні» та «100 років славетної історії». 26 вересня 2014 р. 
у приміщенні Державного архіву Полтавської області відбулося 
відкриття документальної виставки до 100-річчя від дня 
заснування Полтавського учительського інституту. 

Із нагоди ювілею виш відвідали народні депутати України, 
представники Міністерства освіти і науки України. Під час 
зустрічі з викладачами і студентами університету народний 
депутат України Лілія Гриневич привітала колектив із визначною 
датою та висвітлила основні проблеми імплементації Закону 
України «Про вищу освіту». У ході дискусії академічна спільнота 
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університету, студенти поставили народному депутатові численні 
запитання, розкрили своє бачення реформування вищої освіти в 
Україні, висловили слушні пропозиції. 

Перший заступник Міністра освіти і науки України Інна 
Совсун під час свого візиту зустрілася з професорсько-
викладацьким та студентським колективами вишу, дала інтерв’ю 
для університетської прес-служби, а також зробила перший запис 
у ювілейній книзі почесних гостей університету. 

Символічною подією ювілейного року стало сходження 
студента і викладача університету на вершини Північного Тянь-
Шаню, яке вони присвятили 100-літтю свого університету. 
Доцент кафедри історії України Ігор Сердюк та студент 
факультету фізичного виховання Віталій Петров у складі 
туристичної групи з Полтави подолали відстань близько 150 
кілометрів, піднялися на декілька гірських перевалів. На кожній 
вершині вони встановлювали прапор України, залишали значки з 
гербом вишу та позначкою «100 років». Максимальна висота, на 
якій хтось знайде згадку про Полтавський педагогічний 
університет, – 4,5 кілометра над рівнем моря. «Існує думка, що 
гори, вершини мають дуже сильну енергетику, яка передається 
тим, хто на них побував. Доказом є те, що люди, які ходять у 
гори, займаються туризмом, альпінізмом, живуть дуже довго. Так 
само сподіваємося, що через символіку нашого вишу передасться 
ця енергетика, і університет ще довго залишатиметься повним 
життєвих сил, енергії...» – зазначив Ігор Сердюк. 

2014 рік став для нашої держави трагічним, приніс 
українцям біль і скорботу. Усі дійства в університеті відбувалися 
під гаслом утвердження миру й порозуміння, культивування 
патріотизму та відданості своїй державі, збереження святої 
пам’яті про тих, хто поклав своє життя на олтар свободи й миру в 
Україні. 1 липня, у день заснування ПНПУ імені В. Г. Короленка, 
відбулася ювілейна Урочиста церемонія вручення дипломів 
магістрів випускникам 2014 року, яка розпочалася масштабним 
флешмобом «ПНПУ –100» та акцією «Закликаємо до МИРУ». 
Магістри у святкових академічних мантіях вишикувалися 
вулицею, уклавши перед навчальним корпусом великий напис 
«ПНПУ», а представники кожного з семи факультетів 
університету випустили в небо 7 білих голубів миру на знак віри 
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у швидке врегулювання конфлікту на сході країни, після чого 
магістри та їхні викладачі долучилися до благодійного збору 
коштів на лікування магістра-відмінника історичного факультету, 
пораненого в зоні АТО. 

 

 
 
10 жовтня під час головного урочистого зібрання в Палаці 

дозвілля «Листопад» хвилиною мовчання учасники урочистостей 
вшанували пам’ять короленківців, які відійшли в засвіти, а також 
загиблих учасників АТО і Героїв Небесної Сотні. Зворушливе 
виконання української народної пісні «Да що на горі імбер» в 
обробці Є. Савчука українським народним хором «Калина» 
об’єднало численну громаду короленківців та гостей 
урочистостей у прагненні зберегти світлу пам'ять про усіх тих, 
хто своєю невтомною працею творили славне ім’я Полтавського 
педагогічного, розбудовували світле майбутнє нашої держави. 
Стоячи, зал слухав «a capella», думками линучи до тих, хто 
захищав нашу свободу, незалежність, боронив рідну землю задля 
щасливого майбутнього, заради миру в Україні. У свій столітній 
ювілей короленківці об’єдналися в Молитві за мир в Україні, яку 
разом зі священиками в їхні серця вселяв архієпископ 
Полтавський і Кременчуцький УПЦ Київського Патріар-
хату Федір. Урочисто і піднесено звучали «Многії літа» 
теперішнім і наступним поколінням студентсько-викладацької 
родини вишу. З побажаннями миру і доба владика вручив 
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колективові університету Благословенну грамоту Патріарха 
Київського і всієї Руси-України Філарета.  

Саме 10 жовтня Полтавський педагогічний зібрав гостей з 
усієї України на святкування свого ювілею. Основні урочистості 
було заплановано в найбільшому кіноконцертному залі міста 
Палаці дозвілля «Листопад» (далі – ПД «Листопад»). Але за 
декілька годин до того студенти і викладачі всіх сімох 
факультетів університету стали учасниками святкової акції 
«Послання через століття». Від головного корпусу університету 
по вул. М. Остроградського до вул. В. Короленка вишикувалися 
понад тисяча короленківців, утворивши студентсько-викла-
дацький «Ланцюга дружби». Капсулу зі зверненням до 
студентства 2114 року, яке було урочисто проголошене біля 
університету, передали естафетою, із рук у руки, вулицями 
історичної частини Полтави до музею-садиби Володимира 
Галактіоновича Короленка, чиє ім’я з 1946 року носить виш. 
Також до капсули було вміщено книгу «Столітня історія Полтав-
ського педагогічного університету». Почесну місію закласти 
капсулу на території літературно-меморіального музею В. Коро-
ленка доручили випускниці університету – заслуженому вчите-
леві України, Герою України Тетяні Балагурі та голові студент-
ської ради університету Юлії Дмитренко. Біля закладеної капсули 
учасники дійства посадили молодий дубочок із надією на те, що 
через сто років той стане могутнім свідком відзначення ще 
поважнішого ювілею Полтавського педагогічного університету. 

Перед початком урочистого зібрання біля ПД «Листопад» 
відбувся студентський флешмоб «ПНПУ – 100 років». Близько 
тисячі студентів педагогічного на честь ювілею Альма-матер 
вишикувалися на площі, утворивши великі цифри числа 100 та 
виконали гімн студентів «Gaudeamus». Молодь запустила у вись 
сотню жовто-блакитних повітряних кульок, що символізувало 
віру в мирне небо над Україною та готовність студентства 
боротися за світле майбутнє своєї держави. 

Перед початком урочистостей у фойє ПД «Листопад», який 
став епіцентром відзначення 100-ліття університету, розгорнули 
ювілейну виставку науково-технічної та мистецької творчості 
викладачів і студентів. Гостям та учасникам святкування 
презентували науковий доробок професорсько-викладацького 
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складу університету. Це експонати кафедр хімії, ботаніки, а 
також наукові, науково-популярні, навчально-методичні, літера-
турно-художні видання, більшість із яких підготовлені до друку в 
університетському редакційно-видавничому відділі. Психолого-
педагогічний факультет та факультет технологій і дизайну вкотре 
здивували мистецькою виставкою робіт студентів і викладачів. 
Авторами експозиції стали народний художник України 
Анатолій Чорнощоков, доктор педагогічних наук, професор 
Валентина Титаренко та заслужений майстер народної творчості 
України Олександр Бабенко. Витонченістю і довершеністю 
відрізнялися роботи з розпису, писанкарства, аплікації, 
різьблення та інших технік, виконані студентами спеціальності 
«Образотворче мистецтво» психолого-педагогічного факультету 
під керівництвом викладачів: Ірини Мужикової, Ольги 
Кушніренко, Любові Бичкової та ін. Студенти факультету 
технологій та дизайну традиційно дивували витонченими 
вишивками полтавського регіону – представили вишиті сорочки 
та українські рушники, виконані під керівництвом викладачів 
Валентини Титаренко та Юлії Срібної. Особливу цікавість у 
відвідувачів викликали великий «Рушник полтавської громади» 
та «Рушник студентської громади міста», який потрапив до 
Книги рекордів України як «Найбільший цільний рушник, 
вишитий вручну». Ці експонати виготовили студенти і викладачі 
факультету технологій та дизайну за участю громади міста і 
області. Також студенти факультету презентували картини, 
виконані різними сучасними техніками. У центрі експозиції був 
представлений унікальний витвір килимарського мистецтва 
«Кобзарева пісня» заслуженого майстра народної творчості 
України, лауреата премії Катерини Білокур, викладача кафедри 
образотворчого мистецтва Олександра Бабенка. Своє пісенне 
мистецтво дарували відвідувачам виставки учасники народного 
чоловічого вокального ансамблю «Чебрець» історичного 
факультету (керівник – Леонід Співак).  

До відзначення 100-річчя ПНПУ імені В. Г. Короленка 
долучилося й Українське державне підприємство поштового 
зв’язку «Укрпошта». Полтавська дирекція УДППЗ «Укрпошта» 
презентувала художній маркований конверт «100-річчя Полтавсь-
кого національного педагогічного університету імені В. Г. Ко-
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роленка», випущений накладом 400 тисяч примірників. На 
конверті, автором художнього втілення якого стала Анеля 
Кузьменко, – зображення «старого» університетського корпусу, 
на штемпелі першого дня – герб університету. У церемонії 
спеціального погашення ювілейного конверта взяли участь 
народний депутат України, радник Президента України Микола 
Томенко, голова Полтавської обласної державної адміністрації 
Віктор Бугайчук, перший заступник міністра освіти і науки 
України Інна Совсун, ректор університету Микола Степаненко, 
Полтавський міський голова Олександр Мамай, директор 
Полтавської дирекції УДППЗ «Укрпошта» Микола Хоменко. 
Унікальні примірники конвертів із підписами учасників 
спецпогашення передали до Поштового музею України та 
Полтавського краєзнавчого музею імені В. Кричевського. 

На найбільшій сцені міста впродовж п’яти годин тривали 
святкові урочистості за участю високоповажних гостей з усієї 
України, кращих мистецьких колективів, викладачів та студентів 
Полтавського педагогічного. Розпочалося дійство із презентації 
фільму про історію та сучасність університету. Після офіційного 
відкриття урочистостей виконанням Гімну України українським 
народним хором «Калина», вітальне слово виголосив доктор 
філологічних наук, професор, академік Академії вищої освіти 
України, заслужений діяч науки і техніки України, член 
Національних спілок письменників та журналістів України, 
ректор ПНПУ імені В. Г. Короленка Микола Степаненко. 

Ведучими програми були озвучені вітання від Президента 
України Петра Порошенка, від Голови Верховної Ради України 
Олександра Турчинова та від Прем’єр-міністра України 
Арсенія Яценюка. Народний депутат України, радник Президента 
України Микола Томенко привітав усіх присутніх із ювілеєм та 
зачитав Указ Президента України про нагородження державними 
відзнаками представників трудового колективу університету. 
Особисто привітав ювілярів і заступник Голови Верховної Ради 
Руслан Кошулинський, а перший заступник міністра освіти і 
науки України Інна Совсун після вітального слова вручила 
трудовому колективу університету підписану Прем’єр-міністром 
України Арсенієм Яценюком Почесну грамоту Кабінету 
Міністрів України за вагомий внесок у забезпечення підготовки 
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висококваліфікованих фахівців, розвиток національної освіти. 
Також було зачитано вітання від міністра освіти і науки України 
Сергія Квіта, міністра молоді і спорту України Дмитра Булатова, 
Героя України, голови Українського фонду культури, поета, 
академіка Бориса Олійника, ректорів багатьох навчальних 
закладів України. Кращих працівників університету відзначено 
грамотами та подяками Верховної Ради України, Кабінету 
міністрів України, Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства культури України, Міністерства фізичної культури 
України, відзнаками міського та обласного рівнів. За визначні 
здобутки в мистецькій діяльності викладачів університету було 
нагороджено грамотами Фонду культури України, а Національна 
Академія педагогічних наук України нагородила кращих 
науковців вишу Медалями Ушинського, Сковороди та грамотами. 

Цього вечора в головному концертному залі міста рясніло 
мантіями і конфедератками – усі високонауковці полтавського 
педагогічного – доктори наук, професори – прибули на 
урочистості у святковому академічному одязі. Представників 
ученої ради університету, вчених, які мають вагомі наукові 
здобутки, було запрошено на сцену. Кожному з них ректор 
вручив ювілейну Медаль Полтавського національного педагогіч-
ного університету імені В. Г. Короленка. 

З вітальними промовами виступили столичні науковці: 
Михайло Наєнко, Микола Євтух, Олексій Шуба, Олена Отич, 
Григорій Півторак, письменник Михайло Слабошпицький і ще 
багато гостей із різних областей України, а також професори з 
Данії та Швеції. Університет привітали й очільники міської та 
обласної влади, вручивши грошові сертифікати.  

Під час святкових урочистостей науковці й митці вишу, 
почесні гості дійства згадали славну історію вишу від витоків до 
сьогодення. Короленківці ще раз перегорнули сторінки досягнень 
університету: наукові та навчально-виховні здобутки, мистецькі 
та спортивні звершення. На екрані під час концерту 
демонструвалися спеціально підготовлені відеосюжети про різні 
напрямки роботи університету.  

На урочистості було запрошено близько сотні ветеранів 
праці Полтавського педагогічного – людей, які розбудовували 
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університет у різні часи. Окремі вітання та квіти були 
підготовлені саме для них.  

Мистецькою окрасою офіційної частини урочистостей став 
виступ українського народного хору «Калина» під орудою 
заслуженого діяча мистецтв України, професора Григорія 
Левченка. У виконанні колективу прозвучали Гімн Університету, 
твори української хорової класики та сучасних композиторів, 
обробки українських народних пісень і вокально-хореографічні 
композиції. «Блаженний день, блаженний час, сіяє знов нам 
вольна воля…» – славетна арія Андрія з хором із опери 
«Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського у виконанні 
«Калини» (соліст – Сергій Куць) звучала на пошану визначних 
здобутків великої когорти короленківців, яким вручили державні 
нагороди і відзнаки. Після загальної Молитви за мир в Україні у 
виконанні колективу прозвучало «Благословіння» полтавського 
композитора Олексія Чухрая на слова світоча сучасної 
української поезії Бориса Олійника (солістка – заслужена 
артистка України Наталія Мізєва). Відому пісню Григорія 
Левченка на слова Марійки Бойко «Земле рідна моя» присвятили 
присутнім на урочистостях ветеранам праці Полтавського 
педагогічного (солісти – заслужені артистки України Наталія 
Мізєва і Наталія Сулаєва). 

За мотивами експозицій Музею В. Верховинця та 
українського народного хору «Калина» на святі було 
презентовано хореографічну композицію «Весняночка» у 
виконанні зразкового хореографічного ансамблю «Соколики» 
(керівник – Людмила Сокіл), яка продовжилася виступом 
танцювальної групи хору «Калина» (керівник – Костянтин 
Булага) з постановкою видатного полтавського хореографа 
середини ХХ ст. Ніни Уварової «Рогоза». Народне мистецтво 
Полтавщини було також представлене у вокальній композиції 
«Пісенні джерела Полтавщини» у виконанні фольклорного 
ансамблю «Жива вода» імені П. Бакланова факультету філології 
та журналістики (керівник – Лариса Бакланова) та в хореогра-
фічній композиції «Опішнянські куманці» народного ансамблю 
танцю «Весна» психолого-педагогічного факультету (керівник – 
Лілія Пригода). Театр мод факультету технологій та дизайну 
(керівник – Тетяна Борисова) презентував колекцію студента 
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університету Юрія Матвєєва й Олени Гапей, присвячену 200-
літтю з дня народження Т. Г. Шевченка. 

Спеціально до столітнього ювілею вишу випускниця 
університету, відома поетеса Марійка Бойко та викладач кафедри 
музики Сергій Вовченко створили пісню «Учителі». На святко-
вому концерті твір прозвучав у виконанні народного самодіяль-
ного естрадно-музичного центру «Вікторія» психолого-педагогіч-
ного факультету (керівник – Сергій Вовченко), викладачів 
університету заслуженої артистки України Наталії Сулаєвої, 
Юрія Матвієнка, Богдана Матвійчука та зведеного хору універси-
тету. Також учасники «Вікторії» презентували авторську пісню 
«Віват, Університет» (муз. С. Вовченка), виконання якої супрово-
джувалося урочистим танцювальним дійством і завершилося 
святковим «живим сценічним тортом», що яскравів 
різнобарвними костюмами артистів і сяйвом сотні запалених 
святкових свічок. 

Темі святої місії учительської Альма-матер – утверджувати 
у світі добро, духовність і культуру – була присвячена хореогра-
фічна постановка кандидата мистецтвознавства Марини 
Погребняк «Стверджуючи майбутнє» за участю народного 
ансамблю сучасного балету «Марія» психолого-педагогічного 
факультету та інших студентів кафедри хореографії.  

Народний ансамбль спортивного бального танцю «Грація» 
психолого-педагогічного факультету традиційно дивував усіх 
високою майстерністю та витонченістю, виконуючи як замріяний 
класичний «Віденський вальс», так і запальний «Латино-
американський формейшн» (керівник – заслужений працівник 
культури України Петро Горголь). Спортивні досягнення 
університету були представлені масштабною спортивно-мистець-
кою композицією «SPORT LIFE» (постановник – Оксана 
Корносенко). 

Завершився концерт запальним українським «Гопаком» 
(постановник – Костянтин Булага) у виконанні українського 
народного хору «Калина» (хорової, оркестрової й танцювальної 
груп), народного ансамблю танцю «Весна» та учасників 
ансамблю танцю «Барвінок», а також масштабною вокально-
хореографічною композицією «Ти у серці моїм, Україно» за 
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участю всіх учасників концерту (хореограф-постановник – Лілія 
Пригода). 

 

 
 
У цей день учасники та гості урочистостей неодноразово 

наголошували на важливій місії короленківської громади 
готувати фахівців-педагогів, які, як ніхто інші, беруть на свої 
плечі великий обов’язок виховання підростаючого покоління – 
нашого майбутнього, нашої зміни. Бо саме завдяки Вчителеві в 
душі дитини проростають зерна доброти і любові до своїх 
батьків, своєї землі, своєї країни. В ювілейний рік велика 
професорсько-викладацька громада полтавського педагогічного 
запевнила, що вона з надією і вірою дивиться у майбутнє, вірить 
у свої сили й готова надалі власним професіоналізмом, 
самовідданою працею, творчою енергією, громадською позицією 
й патріотизмом служити духовному відродженню нації, 
розбудові вітчизняної системи освіти і її входженню до світового 
освітнього, наукового і загальнокультурного простору. 

 
Наталія Павленко 

 




