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Трудова і професійна діяльність 

Народившись у 1966 р. в Полтаві, О.М. Ніколенко все своє життя пов’язала з 

рідним містом. У 1987-1988 рр. працювала вчителем в сш № 28 м. Полтави. 

Закінчивши аспірантуру в Київському державному педагогічному інституті імені 

О.М. Горького й захистивши в 1990 р. кандидатську дисертацію “Людина і 

суспільство в прозі А. Платонова” (керівник – проф. І.Т. Крук), О.М. Ніколенко 

прийшла працювати в Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. 

Короленка на кафедру російської та зарубіжної літератури. У 1996 році після 

перебування в докторантурі Харківського державного педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди О.М. Ніколенко захистила докторську дисертацію “Жанр 

антиутопії в російській літературі XX століття” (консультант – проф. М.Ф. 

Гетьманець). 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 (галузь літературознавство). Під 

керівництвом О.М. Ніколенко захищено 25 кандидатських дисертацій і 2 

докторські дисертації 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., на громадських 

засадах). 

Директор Короленківського центру країнознавства ПНПУ імені В.Г. Короленка (з 

2019 р., на громадських засадах). 

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». 

http://philonew.pnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/pnpu40@gmail.com


Викладає курси: «Історія зарубіжної літератури XVII, XVIII, XIX, XX ст.», «Теорія 

літератури», «Методика викладання літературознавчих дисциплін» та ін. 

Науково-методична діяльність для освітніх закладів 

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 (член робочої групи) 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»). 

Телевізійна і кінематографічна діяльність 

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). 

Діяльність у громадських організаціях 

Почесний президент Всеукраїнської спілки вчителів-словесників (з 2015). Голова 

Ukrainian Japanese Slavonic Society (з 2017). 

Премії та нагороди 

2001 — Почесна грамота Міністерства освіти України 



2004 — дипломи міжнародних книжкових ярмарків за книжкові серії для вчителів-

словесників України (як засновниця разом із видавництвом «Ранок») 

2004 — Кращі книжки в номінації «літературознавство» у Всеукраїнському 

конкурсі «Книга року — 2004» (як автор книг «Поезія французького символізму», 

«Бароко. Класицизм. Просвітництво», «Романтизм у поезії») 

2005 — дипломи міжнародних книжкових ярмарків за книжкові серії для вчителів-

словесників України (як засновниця разом із видавництвом «Ранок»). 

2006 — Полтавська міська премія імені В. Г. Короленка 

2006 — Почесна грамота Академії педагогічних наук України 

2006 — дипломи міжнародних книжкових ярмарків за книжкові серії для вчителів-

словесників України (як засновниця разом із видавництвом «Ранок») 

2008 — Заслужений діяч науки і техніки України 

2009 — Державна премія імені Івана Франка в галузі інформаційної діяльності 

2009 — Полтавська обласна премія імені П. Мирного 

2009 — Почесна грамота Міністерства освіти України 

2011 — l премія на Всеукраїнському фестивалі екранних мистецтв «Дніпро-

сінема» (як сценарист у складі колективу) 

2012 — Державна премія В. Чорновола за найкращу публіцистичну роботу в галузі 

журналістики 

2012 — Гран-прі VI-го Всеукраїнського телевізійного фестивалю «Відкрий 

Україну!» (як сценарист у складі колективу) 

2016 — кавалер Ордена Княгині Ольги III ступеня 

2016 – медаль «Ушинський К.Д.» 

2012-2018 — переможець національних конкурсів підручників зі світової 

літератури. 

2019 – Почесна грамота Міністерства культури 

2019 – Почесна грамота Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА 

Наукова діяльність 

Має понад 350 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі 

авторські монографії, посібники, підручники – понад 30. 



 


