
Факультет філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

 

Прізвище Балагура  

Ім’я  Тетяна  

По батькові Іванівна 

Дата народження 12.01.1960 р. 

Термін навчання на 

факультеті філології та 

журналістики 

Вступ – 1977 р. 

Випуск – 1981 р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за дипломом 

«Учитель української мови та 

літератури» 

Досягнення Герой України, учитель- 

методист КЗ «Полтавський міський 

багатопрофільний 

ліцей № 1 імені І. Котляревського», 

лауреат Полтавської обласної премії 

І. Котляревського, член Спілки 

журналістів України 

 

 

 

Прізвище Береза 

Ім’я  Юрій  

По батькові Анатолієвич  

Дата народження 1981 р. 

Термін навчання на 

факультеті філології та 

журналістики 

Вступ – 1998 р. 

Випуск – 2003 р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за дипломом 

Спеціаліст: вчитель німецької, 

англійської мови і літератури, 

німецької мов та зарубіжної 

літератури. 
 

Досягнення Інженер відділу міжнародних 

зав’язків та співробітництва. 

Полтавський національний технічний 

університет імені Юрія 

Кондратюка. 

(10.2002 – 07.2003) 

Викладач кафедри іноземних мов 

(сумісник). Полтавський 

національний технічний 

університет. 

(09.2003 – 12.2008) 

Начальник відділу міжнародних 

зав’язків та співробітництва. 

Полтавський національний 

технічний університет імені 

Юрія Кондратюка. 

 (07.2003 – 02.2006)  
Проректор з міжнародних зав’язків.  

Полтавський національний технічний 



університет імені Юрія 

Кондратюка. 

(02.2006 – 03.2009) 

Проректор з соціальних та 

міжнародних питань 

Полтавський національний технічний 

університет імені Юрія 

Кондратюка. 

(03.2009 – 07.2010) 

Виконавчий директор клінінгової 

компанії «Порядок» 

(08.2010 – 05.2012) 

Радник депутата А.В. Ляшенко 

(08.2012 – 01.2015) 

Радник генерального директора філії 

ГПУ «Полавагазвидобування» 

АТ «Укргазвидобування» 

 (03.2012 – 04.2017) 

Менеджер з корпоративних 

відношень 

філії ГПУ «Полавагазвидобування» 

АТ «Укргазвидобування» 

 (04.2017 – 04.2018) 

Начальник відділу комунікацій філії 

ГПУ «Полавагазвидобування» 

АТ «Укргазвидобування» 

(04.2018 – по теперішній час) 
 Прізвище Бобошко 

Ім’я  Олександр 

По батькові Анатолійович 

Дата народження 28.04.1977 р. 

Термін навчання на 

факультеті філології та 

журналістики 

Вступ – 2017 р. 

Випуск – 2018 р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за дипломом 

Ступінь вищої освіти: магістр. 

Спеціальність «Журналістика» 

Освітня програма «Журналістика» 

Професійна кваліфікація «Магістр 

журналістики» 

Досягнення Редактор редакції радіо філії ПАТ 

«Національна суспільна 

телерадіокомпанія України» 

«Полтавська регіональна дирекція 

“Лтава”». 

Лауреат премії імені Самійла 

Величка 2019 р. 

Перша премія лауреата обласного 

конкурсу журналістських робіт 

«Реформування місцевого 

самоврядування» 2019 р. 

Краща радіопрограма конкурсу імені 

Симона Петлюри. 

Диплом першого ступеню 

Міжнародного фестивалю 

«Перемогли разом»  



Диплом третього ступеню 

Міжнародного фестивалю 

«Перемогли разом» 

Диплом другого ступеню 

10 Всеукраїнського фестивалю 

телевізійних і радіопрограм 

«Калинові острови». 

Диплом третього ступеню 

Всеукраїнського фестивалю «Людина 

і зброя». 

Почесна грамота Кабінету Міністрів 

України. 

Почесні грамоти Державного 

Комітету телебачення і 

радіомовлення. 

Почесні грамоти Полтавської 

обласної державної адміністрації. 

Почесна грамота Полтавської 

обласної ради. 

Почесні грамоти Національної спілки 

журналістів України. 

Лауреат обласної премії 

Національної спілки журналістів 

України. 

Подяка Міністра внутрішніх справ 

України. 

Відзнаки Головного управління 

Міністерства внутрішніх справ і 

Головного управління Національної 

поліції в Полтавській області «Знак 

пошани». 

 

Прізвище Бондаревська 

Ім’я Ольга  

По батькові Дмитрівна 

Дата народження 10 лютого1936 р. 

Терміни навчання  

на фізматі 

Вступ – 1956 р. 

Випуск – 1961 р. 

Спеціальність, 

кваліфікація  

за дипломом 

Учитель української мови, літератури 

та історії 

Досягнення Кандидатка філологічних наук, доц. 

кафедри романо-германської 

філології Полтавського 

національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 

(до квітня 2016 року).  

 

Викладачка, старший викладачка і 

доцентка кафедри романо-

германської філології ПНПУ (з 2003 

року) Аспірантура в Інституті 



літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН 

України (2006 – 2009, захист 

дисертації з австрійської літератури – 

2013). Стипендіатка програми ім. 

Володимира Адмоні для молодих 

науковців (2007 – 2010). Учасник 

наукових, методичних та мистецьких 

стажувань і програм у Австрії, 

Німеччині, Польщі, Чехії.  Усна і 

письмова перекладачка для 

державних і недержавних 

організацій, фірм, культурних 

інституцій. Перекладачка і 

літературна редакторка сучасної 

німецької та австрійської літератури. 

Менеджерка проектів у Фонді ім. 

Рози Люксембург, київське 

представництво (з 2016 року). 
 Прізвище Зайцев 

Ім’я  Сергій  

По батькові Володимирович 

Дата народження 19.03.1984 р. 

Терміни навчання на 

філологічному факультеті 

Вступ – 2001 р. 
Випуск – 2006 р. 

 Спеціальність: «Педагогіка і методика 

середньої освіти. Українська мова та 

література». 
Кваліфікація: вчитель української мови і 

літератури,зарубіжної літератури, 

редактор освітніх та літературних 
видань. 

Досягнення Переможець обласного та лавреат 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року-2015» у номінації «Класний 
керівник». 

Фіналіст Всеукраїнського конкурсу 

«Global Teacher Prize Ukraine 2017» 
(увійшов до топ-20 кращих учителів 

України 2017 року). 

 Прізвище Віннікова (у дівоцтві Кирієнко) 

Ім’я Наталія 

По батькові Миколаївна 

Дата народження 09.10.1979 

Термін навчання вступ 1996 

 випуск 2002 

Спеціальність. 

Кваліфікація за 

дипломом. 

Учитель української мови та 

літератури і зарубіжної літератури 

Досягнення Проректор з наукової роботи 

Київського університету імені Бориса 

Грінченка. 

Доктор філологічних наук, доцент. 



Автор монографії «Дискурс 

української літературної пародії» 

(2014), понад 100 статей в 

українських та зарубіжних фахових 

виданнях. Учасниця багатьох 

наукових конференцій в Україні, 

Угорщині та інших країнах, наукових 

стажувань в США, Фінляндії та ін. 

Нагороджена Подякою Кабінету 

Міністрів України; Почесною 

грамотою Міністерства освіти і науки 

України; нагрудним знаком 

“Відмінник освіти України”, 

нагрудним знаком “Василь 

Сухомлинський”. 

 Прізвище Григоренко 

Ім’я  Олександра 

По батькові Василівна 

Дата народження 1980 р. 

Термін навчання на 

факультеті філології та 

журналістики 

Вступ – 1997 р. 

Випуск – 2002 р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за дипломом 

Спеціаліст: учитель української мови 

і літератури, німецької мови та 

зарубіжної літератури. 

 

Магістр: викладач німецької мови та 

зарубіжної літератури 

Досягнення Кандидатка філологічних наук, доц. 

кафедри романо-германської 

філології Полтавського 

національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 

(до квітня 2016 року).  

 

Викладачка, старший викладачка і 

доцентка кафедри романо-

германської філології ПНПУ (з 2003 

року) Аспірантура в Інституті 

літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН 

України (2006 – 2009, захист 

дисертації з австрійської літератури – 

2013). Стипендіатка програми ім. 

Володимира Адмоні для молодих 

науковців (2007 – 2010). Учасник 

наукових, методичних та мистецьких 

стажувань і програм у Австрії, 

Німеччині, Польщі, Чехії.  Усна і 

письмова перекладачка для 

державних і недержавних 

організацій, фірм, культурних 

інституцій. Перекладачка і 



літературна редакторка сучасної 

німецької та австрійської літератури. 

Менеджерка проектів у Фонді ім. 

Рози Люксембург, київське 

представництво (з 2016 року). 

 

 Прізвище Луньова  

Ім’я  Тетяна  

По батькові Володимирівна 

Дата народження 1976 р. 

Термін навчання на 

факультеті філології та 

журналістики 

Вступ – 1993 р. 

Випуск – 1998 р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за дипломом 

Кваліфікація учителя української 

мови та літератури, англійської мови 

та зарубіжної літератури 

Досягнення Кандидат філологічних наук, член 

Національної спілки письменників 

України, доцент кафедри англійської 

та німецької філології Полтавського 

національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка. 

Лауреат конкурсу «Книжковий 

дивосвіт України» (листопад 2010 

року, м. Київ) у номінації «Дебют 

молодого автора»,  літературної 

премії імені Леоніда Бразова в 

номінації «Проза» (листопад 2011 

року, м. Полтава) та Полтавської 

обласної  премії імені Панаса 

Мирного в номінації «Література» 

(травень 2016 року, м. Полтава), 

Премії Полтавської обласної ради 

імені Феодосія Рогового (2019). 

Авторка наукових публікацій з 

проблем семантики англійської мови 

та сучасних підходів до викладання 

англійської мови, а також художніх 

книг для дорослих:  «Рукописи не 

форматуються» (Полтава, 2010), 

«Знайти Лева» (Полтава, 2010), «Те, 

що можна написати тільки 

аквареллю» (Київ, 2018) і для дітей: 

«Усі ми будемо королевами, або 

Казка про Маринку та Мишенятко» 

(Київ, 2012), «Зайченятко У» (Київ, 

2015), «Міські пригоди Лісової 

Шишки» (Київ, 2018), «Червона 

панда на ім'я Феєрверк» (2019), а 

також пізнавально-публіцистичної 

книги «Еко-зум, або Пильнуймо 

важливі еко-деталі» (Полтава, 2017). 



  

Прізвище Мішин 

Ім’я  Анатолій  

По батькові Вікторович 

Дата народження 02.03.1968 р. 

Термін навчання на 

факультеті філології та 

журналістики 

Вступ – 2017 р. 

Випуск – 2018 р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за дипломом 

«Журналістика», «Магістр 

журналістики» 

Досягнення Заслужений журналіст України, 

лауреат і переможець  

журналістських конкурсів, 

фестивалів.  

Начальник відділу взаємозв’язків з 

ЗМІ департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій із 

громадськістю Полтавської 

облдержадміністрації.  

  

 

 

 

 

 

 

Прізвище Ніколенко  

Ім’я  Ольга 

По батькові Миколаївна 

Дата народження 11.05.1966 

Термін навчання на 

факультеті філології та 

журналістики 

1983-1985,  

2018-2019 

Спеціальність, 

кваліфікація за дипломом 

учитель російської мови і літератури 

середньої школи; магістр філології 

(Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – 

англійська). Перекладач); магістр 

середньої освіти (Мови і літератури 

(англійська)) 

 

 

 

Досягнення Ніколенко Ольга Миколаївна працює 

в педагогічному університеті з 1 

вересня 1990 року по сьогодні. 

Літературознавець, доктор 

філологічних наук (1996), професор 

(2002), заслужений діяч науки і 

техніки України (2008), почесний 

професор Полтавського 

національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка 

(2017).  Має понад 350 наукових та 

науково-методичних публікацій, 

зокрема авторські монографії, 

посібники, підручники для закладів 

середньої та вищої освіти – понад 30.  

У 1990 р. захистила кандидатську 

дисертацію «Людина і суспільство в 

прозі А. Платонова», у 1996 р. – 



докторську дисертацію «Жанр 

антиутопії в російській літературі 

XX століття». З того ж року очолює 

кафедру світової літератури і 

створила потужний колектив 

педагогів-однодумців. Керівник 

наукової школи «Традиції і 

новаторство в літературі». Керівник 

аспірантури зі спеціальності 035 

Філологія. Під керівництвом 

О.М. Ніколенко захищено 23  

кандидатські дисертації і 1 

докторська дисертація з питань 

літературознавства.  

Член редколегій наукових та 

науково-методичних видань: 

«Філологічні науки. Збірник 

наукових праць Полтавського 

національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка» 

(заступник головного редактора), 

«Рідний край» «Зарубіжна література 

в навчальних закладах України», 

«Всесвітня література в школах 

України» та ін.  

Директор Науково-методичного 

центру якості вивчення англійської 

мови та зарубіжної літератури ПНПУ 

імені В.Г. Короленка (з 2016 р.).  

Директор Короленківського центру 

країнознавства ПНПУ імені В.Г. 

Короленка (з 2019 р.).  

Організатор проведення міжнародних 

науково-практичних конференцій на 

базі ПНПУ імені В.Г. Короленка 

«Гоголівські читання», 

«Короленківські читання», 

«Зарубіжні письменники і Україна», 

«Північний вітер: скандинавський 

світ в науці, освіті, культурі 

України», «Сучасний англомовний 

науковий дискурс».  

Викладає курси: «Історія зарубіжної 

літератури XVII, XVIII, XIX, XX ст.», 

«Теорія літератури», «Методика 

викладання літературознавчих 

дисциплін» та ін.  

Керівник робочої групи із 

розроблення Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої 

освіти (2011).  

Керівник робочої групи із 

розроблення навчальної програми із 

зарубіжної літератури для 5-9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів 



(2012; у 2015, 2017 рр. за участі О.М. 

Ніколенко програми модернізовано й 

оновлено відповідно до концепції 

Нової української школи). Керівник 

робочої групи із розроблення 

навчальної програми для 8-9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

із поглибленим вивченням зарубіжної 

літератури (2013). Науковий 

консультант навчальних програм для 

10-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів (2017, рівні 

стандарту і профільний).  

Керівник авторського колективу, 

авторка підручників і посібників із 

зарубіжної літератури для закладів 

середньої і вищої освіти (1988 – 

2019).  

Голова журі Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року» в номінації 

«зарубіжна література» (2001), 

заступник голови журі 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року» в номінації «світова 

література» (2011), голова журі 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року» в номінації «зарубіжна 

література» (2014). Організатор сайту 

«Тисяча журавлів» для вчителів 

зарубіжної літератури (спільно із 

журналом «Зарубіжна література в 

школах України», видавництвом 

«Грамота»).  

Із 1988 р. на національних 

телеканалах України була авторкою і 

ведучою понад 100 освітніх програм 

про видатних діячів українського та 

світового письменства.  2009 р. у 

складі творчої групи Полтавської 

державної  обласної 

телерадіокомпанії «Лтава» брала 

участь у створенні д/ф «Дороги 

Гоголя» (авторка сценарію і ведуча), 

2010-2011 рр. – д/ф «Соловецькі 

в’язні з України: Микола Зеров», 

2016-2017 рр. – д/ф «Соловецькі 

в’язні з України: Лесь Курбас, 

Микола Куліш» (авторка сценарію), 

які відзначені дипломами на 

міжнародних кінофестивалях 

«Дніпро-сінема» та «Відкрий 

Україну!» (2009-2012).  

Почесний президент Всеукраїнської 

спілки вчителів-словесників (з 2015).   

Голова Ukrainian Japanese Slavonic 



Society (з 2017). 

 

Прізвище  Рось (Савченко – студентське) 

Ім’я  Ольга  

По батькові Іванівна  

Дата народження 03.11.1964 

Термін навчання Вступ - 1981 

 Випуск - 1985 

Спеціальність, 

кваліфікація за дипломом 

Учитель української мови та 

літератури 

 Прізвище Степаненко  

Ім’я  Микола  

По батькові Іванович 

Дата народження 14.10.1958 р. 

Термін навчання на 

факультеті філології та 

журналістики 

Вступ – 1978 р. 

Випуск – 1982 р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за дипломом 

«Учитель української мови та 

літератури» 

Досягнення  Автор понад 800 наукових праць, 

з-поміж яких монографії, 

підручники, посібники, науково-

популярні книги, словники  

 Відмінник освіти України (1994)  

 Академік АН Вищої освіти 

України (2008)  

 Заслужений діяч науки і техніки 

України (2009)  

 Нагорода Ярослава Мудрого 

Академії наук вищої освіти України 

(2009)  

 Нагрудний знак «Петро Могила» 

(2009)  

 Знак «Ушинський К. Д.» 

Національної академії педагогічних 

наук України (2009)  

 Орден Святого Миколая 

Чудотворця Української 

православної церкви Київського 

патріархату (2013)  

 Орден «За заслуги» ІІІ ступеня 

(2014)  



 Ювілейна відзнака «200 років від 

Дня народження Т.Г.Шевченка» 

(2014)  

 Золота медаль української 

журналістики (2013)  

 Медаль Святого Володимира 

Академії наук вищої освіти України 

(2013)  

 Медаль «Григорій Сковорода» 

Національної Академії педагогічних 

наук України (2014)  

 Пам'ятна медаль Всеукраїнського 

фонду відтворення видатних 

пам'яток історико-архітектурної 

спадщини імені Олеся Гончара «За 

благодійність та доброчинність у 

відтворенні втрачених святинь» 

(2014)  

 Медаль “Почесна відзнака” 

Національної спілки письменників 

України (2018)  

 Медаль “Почесна відзнака” 

Національної спілки письменників 

України (2019)  

 Медаль Національної академії 

педагогічних наук України 

«Володимир Мономах» (2018)  

 Перша премія конкурсу Академії 

наук вищої освіти України (2013)  

 Лауреат Міжнародної Літературно-

мистецької премії імені 

Пантелеймона Куліша (2018)  

 Лауреат Міжнародної премії Ліги 

українських меценатів імені Дмитра 

Нитченка (2015)  

 Лауреат Міжнародної літературної 

премії імені Григорія Сковороди 

«Сад божественних пісень» (2014)  

 Лауреат Міжнародної премії імені 

Івана Кошелівця (2012)  

 Лауреат XVII 

Загальнонаціонального конкурсу 

«Українська мова – мова єднання» 

(2016)  

 Лауреат Державної премії імені 

Олеся Гончара (2011)  

 Лауреат Всеукраїнських премій 

імені Івана Огієнка (2010); Бориса 

Грінченка (2013); Петра Василенка 

(2013), літературно-мистецької 

премії імені Олени Пчілки (2014)  

 Лауреат премії імені преподобного 

Паїсія Величковського Української 

православної церкви Київського 



патріархату (2013)  

 Лауреат обласних премій імені 

Панаса Мирного (2003), Івана 

Котляревського (2007), Валер’яна 

Підмогильного (2012)  

 Лауреат міської літературно-

мистецької премії імені Володимира 

Малика (2012), Володимира 

Короленка (2015)  

 Член Національної спілки 

журналістів України (2007)  

 Член Національної спілки 

письменників України (2011)  

 Член Наукового товариства імені 

Т.Г.Шевченка (2015) 

 

Прізвище Стороха 

Ім’я  Богдан 

По батькові Валентинович 

Дата народження 1976 р. 

Термін навчання на 

факультеті філології та 

журналістики 

Вступ – 1993 р. 

Випуск – 1998 р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за дипломом 
Спеціаліст: учитель української мови 

і літератури, німецької мови та 

зарубіжної літератури. 

 

Магістр: викладач німецької мови та 

зарубіжної літератури 

Досягнення Кандидат філологічних наук, доцент 

романо-германської філології 

Полтавського національного 

педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка.  

Учитель німецької мови у школах с. 

Великий Тростянець (1998 - 

2000), с. Калашники (1999 - 

2000), ліцеї №1 (м. Полтава). 

Викладач, старший викладач і 

доцент кафедри романо-

германської філології ПНПУ (з 

1999 року) Аспірантура в 

Інституті літератури ім. 

Т.Г.Шевченка НАН України 

(2006 – 2009, захист дисертації з 

австрійської літератури – 2010). 

Молодший науковий 

співробітник у відділі світової 

літератури Інституту літератури 

(2009 – 2013). Тандем-лектор 

фонду ім. Роберта Боша, 

Німеччина  (2003 – 2006). 

Стипендіат програми ім. 

Володимира Адмоні для молодих 



науковців (2006 – 2009). Учасник 

наукових, методичних та 

мистецьких стажувань і програм 

у Австрії (2001), Німеччині 

(2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009, 2012, 2014, 

2015), Швейцарії (2016), Польщі 

(2003, 2005), Румунії (2005), 

Болгарії (2013), Чехії (2002), 

Словаччині (2004, 2006), Білорусі 

(2003). Усний і письмовий 

перекладач для недержавних 

організацій, фірм, культурних 

інституцій. Перекладач романів 

К.Крахта «Імперіум» (2018), 

Д.Капітельмана «Мій незримий 

батько» (2018) та «Історії 

фемінізму в євро-

американському контексті» 

(2018). Лектор із тем художнього 

мистецтва, літератури та кіно 

(Полтава, Київ, Львів, Миколаїв 

Черкаси) 

 

Прізвище Трикаш 

Ім’я Наталія 

По батькові Василівна 

Дата народження 13.08.1982 

Термін навчання вступ 2000 

випуск 2005 

Спеціальність. 

Кваліфікація за 

дипломом. 

Учитель української мови та 

літератури і зарубіжної літератури 

Досягнення Поетка, прозаїк, член Національної 

спілки письменників України, член 

правління НСП України, голова 

Полтавської обласної організації 

НСПУ, менеджерка Полтавської філії 

Суспільної служби України, голова 

Центру культури та розвитку 

«Горизонт» 

 


