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Трудова і професійна діяльність 
У 1971 р. Валентина Петрівна Титаренко закінчила природничий 

факультет Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. 

Короленка та отримала спеціальність – учитель біології і хімії. 

Свій трудовий шлях розпочала у 1971 р., відтоді жодного разу не 

змінювала місця роботи. Тут, у стінах Alma-mater, вона пройшла шлях від 

старшого лаборанта кафедри хімії до професора, завідувача кафедри теорії та 

методики технологічної освіти, декана факультету технологій та дизайну: 

З 1971 р. – 1984 р. працювала старшим лаборантом кафедри хімії 

Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка; 

З 1988 р. – 1990 р. була головою профспілкового комітету; 

З 1990 р. – 1991 р. працювала доцентом кафедри трудового; 

З 1991 р. – 1999 р. працювала доцентом кафедри трудового навчання і 

основ виробництва; 

З 1999 р. – 2001 р. була завідувачем кафедри трудового навчання і основ 

виробництва; 

З 2001 р. – 2004 р. працювала завідувачем кафедри трудового навчання і 

креслення; 

З 2004 р. – 2005 р. працювала деканом педагогічно-індустріального 

факультету. 

З 2005 р. – по теперішній час – декан факультету технологій та дизайну 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. 

Короленка. 

У 1989 році Титаренко В.П. захистила кандидатську дисертацію на тему: 

«Підвищення продуктивності ячменю та гороху шляхом передпосівної 

обробки насіння препаратом ДИНУК» у Харківському науково-дослідному 

інституті рослинництва. Науковий керівник дисертаційного дослідження – 

доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри 

рослинництва Харківської сільськогосподарської академії М.А. Бобро. 

У 2010 році в Інституті педагогіки АПН України В.П. Титаренко 

захистила докторську дисертацію з теми «Теорія і практика формування 

естетичної культури майбутніх учителів трудового навчання засобами 

українських народних промислів». Науковий консультант доктор 

педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України, директор 



Навчально-наукового центру підготовки та атестації наукових і науково-

педагогічних кадрів вищої кваліфікації В.К. Сидоренко. 

Професора Титаренко В. П. відзначено Почесним званням «Відмінник 

освіти України» (2000 р.), Почесною грамотою Центрального комітету 

профспілки працівників освіти і науки України (2003 р., 2009 р.), Почесною 

грамотою Міністерства освіти і науки України (2004 р.), дипломом лауреата 

премії імені Панаса Мирного в номінації «Народна творчість» (2005 р.), 

дипломом лауреата премії імені В.Г. Короленка (2006 р.), нагрудним знаком 

«Василь Сухомлинський» (2008 р.), Почесною грамотою Академії 

педагогічних наук України (2009 р.), грамотою Управління культури 

Полтавської обласної державної адміністрації за активну участь в обласній 

культурно-мистецькій акції «Рушник Полтавської родини» (2009 р.), 

грамотою Управління освіти виконкому Полтавської міської ради за 

підготовку переможця І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України та вагомий 

внесок у розвиток і підтримку обдарованої молоді (2011 р.), грамотою 

Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної 

адміністрації за особистий науковий внесок у розвиток технологічної освіти 

у Полтавській області (2012 р.), подякою від міського голови за активну 

громадянську позицію, популяризацію української культури, національних 

традицій і звичаїв, вагомий особистий внесок у розвиток народного 

мистецтва, формування суспільної свідомості щодо збереження культурної 

спадщини (2012 р.), дипломом учасника Всеукраїнського параду вишиванок 

– 2013 р. за активну участь та підтримку національної культури, Почесною 

грамотою Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки 

України за багаторічну плідну співпрацю з галузевою профспілкою щодо 

захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників 

освіти (2013 р.), подякою Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка за вагомий особистий внесок у справу 

підготовки висококваліфікованих фахівців, багаторічну плідну працю, 

активну громадянську позицію (2013 р.), Почесною грамотою Президії 

Українського фонду культури за активну творчу, громадську та благодійну 

діяльність на ниві відродження і розвитку національної культури (2014 р.), 

Почесною грамотою Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

Національної академії педагогічних наук України за багаторічну плідну 

педагогічну діяльність, високий професіоналізм, вагомий внесок у розбудову 

національної педагогічної освіти та популяризацію народного мистецтва, 

плідну співпрацю з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України та з нагоди 100-літнього ювілею Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка (2014 р.), Почесною 

грамотою Національної академії педагогічних наук України за вагомий 

внесок у розвиток педагогічної науки, творчу співпрацю з Інститутом 

педагогіки НАПН України, активну участь в апробації й впровадженні 

педагогічних інновацій та з нагоди 100-річчя від дня заснування закладу 

(2014 р.), Лауреат щорічної міської премії імені Миколи Ярошенка (2016 р.), 



Подякою облдержадміністрації за організацію проведення обласного 

молодіжного проекту «Полтавщина Великодня» (2017 р.), Лауреат премії 

імені академіка Д.О. Тхоржевського (2017 р.), Грамотою за вагомий внесок у 

розвиток графічної культури та формування графічних компетентностей 

школярів, сприяння і підтримку обласного учнівського конкурсу з креслення 

на Полтавщині (2018 р.), Подякою високий рівень підготовки команди до 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Технологічна 

освіта» (2018 р.). 

Навчальна і методична робота 
Титаренко В.П. викладає курси «Народні промисли України», 

«Технологічний практикум», «Автентичні традиції українського народу», 

«Історія трудового навчання в Україні», «Основи виставкової діяльності». 

Навчальний процес забезпечується у різних формах: лекції, лабораторні, 

практичні, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. Керує 

курсовими та магістерськими кваліфікаційними роботами. Із зазначених 

дисциплін розроблено навчальні посібники, що мають гриф Міністерства 

освіти і науки України, авторські навчальні програми, затверджені вченою 

радою університету, робочі навчальні програми, які містять тексти лекцій, 

плани семінарських занять, методичні рекомендації до виконання 

лабораторних та практичних занять, завдання для самостійної та 

індивідуальної роботи студентів, завдання для поточного та підсумкового 

контролю, списки літератури. 

Наукова робота 
Титаренко В.П. перше почала займатися науковою роботою у 1966 р. на 

кафедрі хімії, взявши участь у студентській науковій конференції. 

Першим науковим керівником була кандидат біологічних наук, доцент 

кафедри хімії Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. 

Короленка Данилюк Т.П. 

Коло наукових інтересів: тривалий час проводить глибокі теоретичні 

дослідження закономірностей формування естетичної культури майбутніх 

учителів технологічної освіти засобами українських народних промислів. 

Одна з перших ініціювала проведення в Україні комплексних досліджень у 

галузі декоративно-прикладної творчості, а також методології науково-

педагогічних досліджень. Широко відомою і визнаною стала ідея В.П. 

Титаренко про нові концептуальні підходи залучення студентської молоді до 

науково-дослідницької діяльності. За участю В.П. Титаренко започатковано 

оновлення змісту трудового навчання учнів, що знайшло втілення у проекті 

стандарту освітньої галузі «Технологія»; внесла вклад у розробку 

нормативних навчально-програмних документів з підготовки вчителів 

технологічної освіти. 

Разом зі студентами факультету Валентина Петрівна проводить активну 

виставкову діяльність. Лише за період з 2010 р. художньо-творчі роботи її 

вихованців понад 50 разів демонструвалися на міжнародних, всеукраїнських, 

обласних, міських та вузівських виставках. Вона є науковим керівником 



проблемної групи з теми «Естетичне виховання студентів засобами народних 

промислів». 

Титаренко В.П. – організатор і активний учасник багатьох регіональних, 

всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій з 

технологічної освіти. 

Під її керівництвом на кафедрі виконувалася держбюджетна тема 

«Відродження і розвиток національної традиційної культури українського 

народу», з 2009 р. – держбюджетна тема «Теоретичні основи формування 

естетичної культури майбутнього вчителя трудового навчання», з 2012 р. – 

«Теорія та методика формування естетичної культури майбутнього вчителя 

технологій в процесі особистісно-орієнтованої професійної підготовки». 

Наразі кафедра виконує держбюджетну тему «Теоретико-методичні аспекти 

технологічної освіти учнівської та студентської молоді засобами естетичної 

культури та дизайну  (державний реєстраційний № 0117U003063)» 

Керує студентською науковою групою за проблемою «Естетичне 

виховання студентів засобами народних промислів» 

В.П. Титаренко автор і співавтор понад 350 наукових і навчально-

методичних праць, з-поміж яких монографії, навчальні посібники, статті. 

Нагороджена дипломом ІІІ ступеня за книгу «Сучасне 

сільськогосподарське виробництво» в номінації «Краще навчальне видання 

та підручники». Вона є лауреатом обласного конкурсу «Краща книга 

Полтавщини» (2011 р.). 

За її керівництва на базі факультету було створено Коучинг-центр для 

організації та реалізації системи підготовки фахівців галузі освіти, дизайну, 

культурології (2019 р.). 

Авторські свідоцтва: свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

№ 34541 Навчально-методичний посібник «Полтавська традиційна вишивка: 

минуле і сучасне (виховний аспект)» (2010 р.); свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір № 38066 Навчально-методичний посібник «Основи 

сільського господарства. Практикум» (2011 р.); свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір ужиткового мистецтва №66423 «Рушник «Дерево 

життя»» (2016 р.); свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

ужиткового мистецтва №78479 «Вишита жіноча сорочка «Весна»» (2018 р.); 

свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір ужиткового мистецтва 

№ 89058 «Нагрудна прикраса з бісеру «Україна»» (2019 р.). 

Організаційна робота 
Професор В.П. Титаренко є головою спеціалізованої вченої ради 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. 

Короленка, а також членом редколегії журналу «Трудова підготовка в 

сучасній школі» і наукового видання «Звід пам’яток історії та культури 

України; член редакційної колегії серії «Бібліотека дизайнера»; член 

науково-методичної комісії з трудового навчання Міністерства освіти і науки 

України; голова оргкомітету міжнародної науково-практичної конференції 

«Становлення і розвиток етнодизайну: європейський та український досвід»; 

голова Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в 



педагогічній освіті європейського простору»; голова ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції «Інноваційні технології в професійній 

підготовці вчителя трудового навчання: проблеми теорії і практики»; голова 

журі секції мистецтвознавства Полтавського територіального відділення ІІ 

етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту учнівських науково-дослідницьких 

робіт з українського народного мистецтва МАН; голова журі обласної 

учнівської олімпіади з трудового навчання (технологій); член журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади з трудового навчання. 

 


