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Трудова і професійна діяльність 
У 1982 р. закінчила Полтавський інженерно-будівельний інститут, 

здобула кваліфікацію архітектора. У 1982 році почала працювати на 

факультеті загальноінженерних дисциплін Полтавського державного 

педагогічного інституту імені В. Г. Короленка: 

1982–1986 рр. – старший лаборант кафедри трудового навчання; 

1986–1988 рр. – асистент кафедри трудового навчання; 

1988–1992 рр. – асистент кафедри загальнотехнічних дисциплін; 

1992–2001 рр. – старший викладач кафедри загальнотехнічних 

дисциплін і безпеки життєдіяльності; 

2001–2004 рр. – старший викладач кафедри трудового навчання і 

креслення; 

2004 р. – доцент кафедри теорії та методики технологічної освіти. 

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування 

графічних понять в учнів 8-9-х класів на уроках креслення» (науковий 

керівник доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН 

України В. К. Сидоренко) в Національному педагогічному університеті імені 

М.П. Драгоманова. 

 Доцента Гриценко Л.О. відзначено почесною грамотою Полтавської 

обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, вагомий 

внесок у розвиток національної освіти, підготовку висококваліфікованих 

спеціалістів, активну громадянську діяльність (2009 р.); грамотою 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка за значні наукові здобутки у 2009 році та з нагоди 

відзначення Дня науки (2009 р.); грамотою Головного управління освіти і 

науки України за сумлінну працю, високий професіоналізм, значні 

досягнення у справі навчання і виховання студентської молоді та з нагоди 

відзначення Дня працівників освіти (2010, 2011 рр.); грамотою Української 

інженерно-педагогічної академії за керівництво науковою роботою студентки 

Довгополої М.О. у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти» (І місце, 

2012 р.); подякою Полтавського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені М.В. Остроградського за вагомий особистий внесок 

у розвиток науки та експериментальної діяльності в галузі загальної 

середньої та післядипломної педагогічної освіти Полтавщини (2012 р.); 

подякою Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної 



освіти імені М.В. Остроградського за наукову підтримку в організації та 

проведенні обласного конкурсу з креслення (2012 р.); почесною грамотою 

Полтавської обласної державної адміністрації за вагомий особистий внесок у 

розвиток національної освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, 

плідну науково-педагогічну діяльність (2013 р.); золотою медаллю за 

розробку технічних рішень по життєзабезпеченню заміських екобудинків на 

ІХ міжнародному салоні винаходів і нових технологій «Новое время» 

(м. Севастополь, 2013р.); подяка за багаторічну сумлінну працю, вагомий 

особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну 

науково-педагогічну діяльність (Міністерство освіти і науки України, 

2017 р.); грамота за вагомий внесок у розвиток графічної культури та 

формування графічних компетентностей школярів, сприяння і підтримку 

обласного учнівського конкурсу з креслення на Полтавщині (Департамент 

освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, 2018 р.); 

грамота за вагомий внесок  у розвиток графічної культури та формування 

графічних компетентностей школярів, сприяння і підтримку обласного 

учнівського конкурсу з креслення на Полтавщині (Департамент освіти і 

науки Полтавської обласної державної адміністрації, 2019 р.). 

Навчальна і методична робота 
Доцент Л. О. Гриценко викладає обов’язкові циклу професійної 

підготовки та вибіркові навчальні дисципліни для студентів 4 спеціальностей 

першого та другого рівня вищої освіти:  

 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології): 

«Креслення», «Актуальні проблеми розвитку позашкільної освіти», 

«Практикум з позашкільної освіти», «Практичний курс з позашкільної 

освіти», «Теорія і методика позашкільної освіти», «Методика навчання 

креслення», «Основи проектування та моделювання», «Теорія навчання і 

виховання в позашкільній освіті», «Дизайн-практикум з позашкільної 

освіти», «Перспективи розвитку сучасної позашкільної освіти». 

 015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої 

промисловості): «Малюнок і основи композиції», «Теорія і методика 

професійної освіти», 

 015. 04 Професійна освіта (Деревообробка): «Малюнок і основи 

композиції», «Теорія і методика професійної освіти», 

 015 Професійна освіта (Дизайн): «Малюнок та живопис», 

«Архітектурно-дизайнерське матеріалознавство», «Організація архітектурно-

дизайнерської діяльності», «Теорія і методика професійної освіти». 

Як методист керує виробничою практикою в позашкільних навчальних 

закладах. Постійно розробляє та вдосконалює навчально-методичне 

забезпечення навчальних дисциплін: анімації у змісті «Нарисна геометрія та 

креслення»; слайд-презентації з начальних дисциплін; наочні моделі 

«Порожнисте тіло», «Технічні моделі» та ін. 

Голова предметної комісії з вступних випробувань зі спеціальності 

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології). Голова методичної 

ради факультету технологій та дизайну. 



Наукова робота 

З 2008 р. по 2014 р. Гриценко Л.О. була членом спеціалізованої вченої 

ради К.44.053.01 із захисту кандидатських дисертацій у ПНПУ імені 

В. Г. Короленка. З 2015 р. член спеціалізованої вченої ради К44.053.02 у 

Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. 

Короленка (наказ МОН №747 від 13.07.2015 р.) 

Науковий доробок Гриценко Л.О. складає 4 патенти на корисну 

модель: №63136 «Модифікована деревина для деталей тертя», 2011 р.; 

№63135 «Спосіб електроерозійного притирання клапанів»; № 77850 «Кутер 

для приготування м’ясного фаршу», 2013 р.; №76808 «Спосіб приготування 

сирної маси на основі змішувача-апарата», 2013 р. Є співавтором свідоцтва 

про реєстрацію авторського права: на твір ужиткового мистецтва №66399 

«Декоративне панно «Свято Берегині», 2016 р.; №94380 науковий твір 

«Освітня сертифікатна програма «Писанкарство», дата реєстрації 

03.12.2019 р. 

Автор навчального посібника до самостійної роботи студентів для ВНЗ 

за освітнім рівнем бакалавр (з грифом Вченої ради) «Інженерна та 

комп’ютерна графіка», 2017 р.; Інженерна та комп’ютерна графіка. Навч. 

посіб. До самостійної роботи студ. спец. 015.04 Професійна освіта 

(Деревообробка), 015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої 

промисловості) за освітнім рівнем бакалавр, 2017.;  

Автор колективної монографії: Актуальні питання графічної підготовки 

в закладах загальної середньої освіти: теорія, методологія, практика: 

[монографія] / Д. Е. Кільдеров, А. М. Гедзик, Л. О. Гриценко // за заг. ред. 

Д. Е. Кільдерова. – К.: ФОП Маслаков, 2018. – 300 с. 

Організація та проведення загальнодержавних наукових конференцій, 

симпозіумів, семінарів: член оргкомітету з організації роботи: Міжнародної 

науково-практичної конференції присвяченої 20-ій річниці Проекту 

відродження Сорочинського ярмарку: «Сорочинський ярмарок – 

історична пам’ятка ярмаркування в Україні» (22 серпня 2018 р.) ; 

ІV Міжнародного конгресу «Етнодизайн: пошуки українського 

національного стилю (Полтава – Петриківка) 4 – 8 жовтня 2017 р. та V 

Міжнародного конгресу «Європейський вектор розвитку українського 

етнодизайну» 25-27 листопада 2019 р. 

Член обласної дослідницької групи «Проектування як метод пізнання в 

освітній галузі «Технологія» (щоквартально в районах області). 

Гриценко Л.О. – автор і співавтор понад 120 наукових праць. 

Постійний експерт обласного турніру з креслення серед учнів 8-11 

класів. Членом журі: Всеукраїнської міжвузівської олімпіади з нарисної 

геометрії, ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання 

(технологій), І та ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з трудового 

навчання; науковий керівник проблемної групи з теми «Педагогічні основи 

процесу формування понять учнів в опануванні графічною грамотою». Під її 

керівництвом студенти пишуть і успішно захищають наукові роботи, беруть 

участь у предметних олімпіадах, конкурсах. У ІІ турі Всеукраїнського 



конкурсу студентських наукових робіт у Харківській Українській інженерно-

педагогічній академії студентка Довгопола М. посіла І місце (2012 р.) – тема 

наукової роботи «Формування творчих здібностей учнів професійно-

технічних закладів освіти у позанавчальній роботі». Щороку команда 

студентів І курсу бере активну участь у І етапі Всеукраїнської міжвузівської 

олімпіади з нарисної геометрії, яка проходить на базі Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Призерами 

олімпіади були Озмитель С (ІІ м.), Мінченко А. (ІІІ м.). Студентка 4 курсу 

Гиря І. посіла І місце у відкритому конкурсі «Народна писанка» у рамках 

всеукраїнського фестивалю «Писанковий рай 2013» (м. Київ). 

Організаційна робота 
Голова зборів трудового колективу факультету технологій та дизайну, 

секретар кафедри теорії і методики технологічної освіти, член вченої ради 

університету, член методичної комісії вченої ради університету, член ученої 

ради факультету технологій та дизайну.  

 


