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Трудова і професійна діяльність 

У 1996 р. закінчив педагогічно-індустріальний факультет Полтавського 

державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка за спеціальністю 

«Загальнотехнічні дисципліни, праця та основи сільського господарства». У 

1996 р. розпочав свою трудову діяльність асистентом кафедри методики 

трудового навчання і основ виробництва Полтавського державного 

педагогічного інституту імені В.Г. Короленка. З 1999 по 2001 рр. працював 

асистентом кафедри загальнотехнічних дисциплін і безпеки життєдіяльності 

цього ж навчального закладу. 

З 2001 по 2003 рр. навчався в аспірантурі Полтавського державного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка, де працював над темою 

дисертаційного дослідження «Зміст і методика профільного навчання 

старшокласників основам графічного дизайну». 

У 2007 р. був обраний на посаду старшого викладача кафедри професійної 

освіти. 

У 2009 році на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.053.02 у 

Чернігівському державному педагогічному університеті імені Т.Г. Шевченка 

захистив кандидатську дисертацію на тему: «Зміст і методика профільного 

навчання старшокласників основам графічного дизайну» за спеціальністю 

13.00.02 – теорія та методика трудового навчання. У 2010 році Савенку І.В. 

присвоєно вчене звання доцента кафедри основ виробництва та дизайну 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. 

Короленка. 

З вересня 2011-2012 навчального року призначений заступником декана 

факультету технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка. З 2011 року працює над докторським 

дисертаційним дослідженням на тему: «Теоретико-методичні засади 

підготовки майбутніх учителів технологій до навчання основ дизайну в 

загальноосвітніх навчальних закладах» за спеціальністю 13.00.02 – теорія і 

методика навчання технологій. 

Доцент Савенко І.В. нагороджений Почесною грамотою виконавчого 

комітету Полтавської міської ради за сумлінну працю, високу професійну 

майстерність, високі наукові досягнення, вагомий особистий внесок у 



підготовку висококваліфікованих кадрів (2011 р.).;нагороджений подякою 

Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий 

особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну 

науково-педагогічну діяльність (2014 р.); нагороджений подякою 

Міністерства освіти і науки України Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини за вагомий внесок у розвиток українського 

декоративно-прикладного мистецтва, високий рівень підготовки студентів до 

участі у Всеукраїнському конкурсі студентської молоді з декоративно-

прикладної творчості (2014 р.); нагороджений подякою за багаторічну 

співпрацю з Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної 

освіти імені М.В. Остроградського в галузі технологічної освіти та з нагоди 

10-річної діяльності Полтавської обласної спеціальної дослідницької групи 

«Проектування як метод пізнання в освітній галузі «Технології» (2014 р.); 

Подякою Полтавського міського голови (2016 р.). 

Навчальна і методична робота 
Савенкo І.В. викладає дисципліни «Історія дизайну», «Виробниче 

навчання», «Технологія виробів з деревини», «Історія дизайну меблів», 

«Дизайн меблів», «Технологічні основи дизайну».   

Наукова робота 
Коло наукових інтересів кандидата педагогічних наук, доцента 

Савенка І.В. охоплює розробку сучасних підходів до впровадження 

дизайнерської культури в систему професійної освіти молоді. І.В. Савенко 

працює у складі наукової групи науково-дослідної роботи кафедри за темою: 

«Перспективи модернізації фахової підготовки майбутніх викладачів 

професійної освіти». Ігор Васильович є активним учасником міжнародних, 

всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференцій. Ним 

опубліковано більше 60 наукових та науково-методичних праць у фахових, 

періодичних виданнях матеріалах конференцій, у тому числі монографія 

«Профільне навчання старшокласників основам графічного дизайну» та 

навчально-методичний посібник «Методика навчання вчителя технологій 

основ дизайну».  

Савенко І.В. автор і співавтор патентів та авторських свідоцтв. 

Авторські свідоцтва:свідоцтво про реєстрацію авторського права на 

твір №89063 від 29.05.19 р. Монографія «Профільне навчання 

старшокласників основам графічного дизайну». 

Авторські свідоцтва:свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

№94383 від 03.12. 19 р. Сертифікатна освітня програма «Дизайнерське 

комп’ютерне проектування меблевих виробів». 

Під керівництвом доцента Савенка І.В. здійснюється наукове керівництво 

студентською проблемною групою: «Професійна підготовка студентів 

засобами дизайну». 

Організаційна робота 
Доц. Савенко І.В. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради 

К.044.053.02 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.02 – 

теорія і методика трудового навчання, член ученої ради факультету 



технологій та дизайну, гарант освітньо-професійної програми спеціальності 

015 Професійна освіта (Дизайн) для підготовки бакалаврів та член проектної 

групи освітньо-професійної програми спеціальності 015.17 Професійна освіта 

(Технологія виробів легкої промисловості) для підготовки магістрів, 

 


