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ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
МИКОЛИ ФЕДОРОВИЧА ГУР’ЄВА
Великий педагог, викладач фізико-математичного факультету
в стінах нашого університету, щирий та надійний, розумний і
доброзичливий Микола Федорович Гур’єв з 1938 р. викладав курс
математичного аналізу.
Микола Федорович Гур’єв народився 3 грудня 1910 р. в місті Комишин
Волгоградської області. З самого малечку, ще в школі Микола Федорович
зацікавився математикою тому, мабуть, ще в дитинстві вирішив для
себе, з чим пов’яже своє життя. Закінчив школу в м. Комишин у 1926 р.
У 1928 р. вступив до Дніпропетровського фізико-хімікоматематичного інституту, який закінчив у 1932 р. Дивно, але вже під
час навчання Микола Федорович розпочав свою педагогічну діяльність
– працював викладачем математики на курсах по підготовці до вступу в
вищі навчальні заклади.
З 75 річного стажу, 55 років М. Ф. Гур’єв працював саме в
Полтавському педагогічному інституті штатним викладачем. Його
приймають на посаду асистента кафедри математики. Мав гарну
пам’ять, але завжди готувався до кожної лекції. М. Ф. Гур’єв розділив дві
сторони педагогічного процесу: навчальну і виховну. Процес навчання –
це процес дії на інтелект студента. Процес виховання – це процес дії на
волю, емоції, естетичні відчуття і мораль студента.
На жаль, працював у Полтаві він не з першого по останній день, Велика
Вітчизняна війна трохи змінила плани молодого викладача і з 1941 р.
працював на Батьківщині, спочатку в школі, а потім у Сталінградському
педагогічному інституті старшим викладачем.
У квітні 1944 р. знову приїжджає до Полтави і працює старшим
викладачем на кафедрі математики. Пізніше, у вересні 1944 р.
М. Ф. Гур’єва призначають на посаду помічника директора учительського
інституту при педагогічному інституті.
Віддаючи багато сил і енергії викладацькій, методичній, а також
адміністративній роботі, Михайло Федорович займається науковою
діяльністю. Працює над кандидатською дисертацією, яку успішно
захищає 2 липня 1951 р. Після чого восени його призначають завідувачем
кафедри математики, він швидко налагоджує тісний контакт зі школами
та вчителями математики, керує педагогічною практикою студентів.
У 1953 р. М. Ф. Гур’єва призначають доцентом кафедри математики, а
з 17 лютого 1954 р. працює деканом фізико-математичного факультету.
З грудня 1955 р. працював заступником директора інституту з наукової
та навчальної роботи.
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Пізніше, у 1961 р. знову декан фізико-математичного факультету, де
з короткими перервами він працював до 1975 року. Саме в цей час його
педагогічна діяльність набувала немалого значення. Під час викладання
математичного аналізу, на лекціях, Микола Федорович завжди вважав,
що перевіряти вивчений матеріал студентами на практиці треба на
першій стадії вивчення. Окрім цього Микола Федорович із викладачами
факультету склав програму навчання школярів 6-9 класів, з якими
сам проводив заняття двічі на місяць. Метою цього навчання було
поглиблене вивчення курсу математики середньої школи і розв’язування
складніших задач.
Микола Федорович любив студентську аудиторію і протягом усієї
викладацької діяльності вивчав інтереси молоді, її захоплення, її
мрії. Щоб трохи відпочили студенти, Гур’єв любив розповісти кілька
життєвих історій, а потім з новими силами продовжував лекцію. Мабуть
саме це і робило його гарним педагогом, який любив свою роботу. Окрім
цього, він приділяв увагу програмам навчання студентів, дбав про
високий рівень підготовки майбутніх учителів математики та фізики.
Створював матеріальну базу фізико-математичного факультету.
Важливим елементом у педагогічній діяльності М. Ф. Гур’єва було
наукове й методичне керівництво курсовиками, котрим він приділяв
велику увагу. Постійно керував науковою роботою студентів, вів
студентський науковий гурток, до якого залучав кращих студентів.
Багато студентів-випускників М. Ф. Гур’єва стали відмінниками освіти,
окремі випускники закінчили аспірантури й захистили дисертації на
здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук і стали
викладачами вузів і технікумів.
Керуючи науковою роботою студентів, Микола Федорович також
працював над підвищенням свого фахового рівня. Результати його
досліджень друкувалися в учених записках Полтавського педінституту,
різних методичних журналах, тощо. Ним опубліковано більше 30
наукових праць. Систематично виступав з лекціями перед студентами і
педагогічною громадою нашого міста, пропагуючи ідеї А. С. Макаренка
і В. О. Сухомлинського. Усе свідоме життя Миколи Федоровича було
націлено на служіння своєму народові, за що йому було присвоєно звання
“Відмінник народної освіти”, а також нагороджено значком “За відмінні
успіхи в роботі в галузі вищої освіти СРСР” та медаллю А. С. Макаренка.
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