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Кулик Євген Володимирович –  

доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри основ виробництва та 

дизайну факультету технологій та 
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Іміджеві характеристика наукового лідера 
 

Директор (науковий керівник) Освітнього дизайн-центру Полтавського 

національного педагогічного університету мені В. Г. Короленка. 
 

 помічник-консультант на громадських засадах народного депутата 

України О.В.Коваль (заст. голови комітету з освіти і науки (голова 

підкомітету - професійна освіта)) 

 член   спеціалізованої вченої ради:  

Полтавський національний педагогічний університет імені 

В. Г. Короленка (заступник голови спецради Д. 44.053.01 (2015-2019);  

Чернігівський національний університет «Чернігівський колегіум імені 

Т. Г. Шевченка член спецради : Д. 79.053.02 2015- 2019; 

Інститут професійно-технічної освіти АПН України член спецради (2008-

2012). 

 



 опонування канд. і докт. дисертаційних робіт 

 голова жюрі фінального туру всеукраїнського конкурсу: 

«Вчитель року - 2010» у номінації «Технології», 

«Вчитель року - 2015» у номінації «Технології» 

 

 голова журі фінального етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 

напрямку «Технології» (2009- 2018);   

 член журі фінального етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 

напрямку «Технології» : 2019, 2020; 

     
 член Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. B. Trentowskiego  (Польща); 

 Член редколегії збірника «Kultura I wychovanie», Akademię 

Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.   

 Ініціатор проведення першого в Україні всеукраїнського конкурсу  

«Вчитель року « у номінації «Технології»  (2002 р.) 

 Ініціатор  перейменування в Україні факультетів «Підготовки вчителів 

трудового навчання і креслення» на «Інженерно (інудстріально) - 

технологічні», «Технологій» (2000 р.) 

 ініціатор   впровадження в Україні  вступного екзамену  з предмету 

«Технології» при вступі на факультети «Технології»  

 Ініціатор введення в підготовку майбутніх учителів технологій предметів 

(ергономіка, дизайн, культура виробництва (2002 р.),  які дозволили 



перейти від сциєнтично-технократичного напрямку формування 

світогляду сучасної людини засобами предмету «Трудове навчання»   до 

гуманістичного; 

 

 Співавтор ідеї впровадження у навчально-виховний процес підготовки 

майбутніх учителів технологій проектно-технологічної системи, яка 

націлює на творчість і дослідництво, замість системи ремісничо-

тренувального навчання яка існувала до 2002 р.  

Член наукового педагогічного товариства філософів освіти у Польщі.  
 

Член редакційної колегії наукового збірника Лодзької економічно-

гуманітарної академії (Польща).  
 

Член Спілки дизайнерів України. 

 

Тематичний напрям діяльності наукової школи 

«Теоретико-методологічні передумови зміни моделей управління 

 професійно-технічною освітою в Україні» 
 

Наукові пошуки пов’язані з дослідженням теоретико-методологічних засад 

теорії і методики підготовки майбутніх фахівців у галузі професійно-

технічної освіти для забезпечення всебічного і гармонійного розвитку та 

самоствердження суб’єктів навчального процесу (учнів, студентів, майстрів 

виробничого навчання, викладачів). 
 

Захищені кандидатські дисертації в межах наукової теми 
 

 

Дуб О. І. Дисертація на тему «Розвиток професійної етики соціальних 

працівників у системі неперервної освіти США» за спеціальністю 

13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. – Чернігівський 

національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, 2012 р. 

 



 

 

 

Дубініна О. В. Дисертація на тему 

«Формування професійної компетентності 

майбутніх автослюсарів у центрах 

професійно-технічної освіти» за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика 

професійної освіти. – Інститут професійно-

технічної освіти НАПН України, 2013 р. 

 

 

Оранюк Б. Ю. «Формування основ інформаційної культури учнів 7-9 

класів у процесі до профільної підготовки за освітньою галуззю 

«Технології» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика трудового 

навчання. – Полтавський національний педагогічний університет 

імені В. Г. Короленка, 2016 р. 

 

 

 

 

Літковець О. Д. «Формування графічних 

умінь в учнів початкових класів на уроках 

трудового навчання» за спеціальністю 

13.00.02 – теорія та методика трудового 

навчання. – Полтавський національний 

педагогічний університет імені В. Г. 

Короленка, 2016 р. 

 

 

Гельжинська Т. Я. «Формування організаційної компетентності 

майбутніх учителів технологій в процесі фахової підготовки» за 

спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання. – 

Полтавський національний педагогічний університет імені 

В. Г. Короленка, 2018 р. 
 

 

Захищена докторська дисертація в межах наукової теми 

 

Вайнтрауб М. А. Дисертація на тему «Теоретико-методичні засади 

професійної підготовки кваліфікованих робітників з металообробки в 

професійно-технічних навчальних закладах» за спеціальністю 13.00.04 – 



теорія і методика професійної освіти. – Інститут професійно-технічної 

освіти НАПН України, 2014 р. 
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(Розділ 2) 
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діяльності. Монографія. – Київ-Дрогобич: Коло, 2004. – 382с. 
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соціально-економічних систем. Монографія. – Київ-Дрогобич:Коло, 1997. – 

209с. 

4. Сидоренко В.К., Кулик Є.В. Дипломна робота у вищих педагогічних 

закладах освіти (Положення про організацію і виконання) зі спеціальності 

«Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання напрямку 

підготовки «Педагогічна освіта». – К., 2001 – 44с. 

5. Положення про науково-дослідну роботу студентів. Кулик Є.В., 

Сидоренко В.К. м.Київ. – 2005 р. с.5. (Погоджено МОіН України) 

6. Вайнтрауб М.А. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх 

кваліфікованих робітників з обробки металу. Монографія . Київ, ІПТО НАПН 

України , 2013. –  314 с.  

7.  Оранюк Б. Ю. Основи інформаційної культури : прогр. для уч. 7-9 кл. 

загальноосвітн. навч. закл.: прогр. вибірк. навч. дисц. «Допрофільна підготовка» / 
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3.Victor Sidorenko, Jevgen Kulyk, Igor Zhernoklieiev. Prospects for updating 
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konferencija naukowa. Teoretyczne і praktyczne problemy edykacji technicnznej і 

informatycznej. Zaklad Dydaktyki Techniki і Informatyki Uniwersytet Rzeszowski. – 

Іwonicz Zdroj. 2003 r. – p. 62-71.  

4. Victor Sidorenko, Jevgen Kulyk, Igor Zhernoklieiev Updating Technology in the 

Comprehensive Schools of Ukraine. Technology Education in Nev Perspectives. 

Stockholm Institute of Education Press, The authors, 2005, p.97-102.  

5. Kulyk Yevhen  PROBLEMS OF CULTUROLOGICAL PREPARATION 

IN TECHNOLOGICAL EDUCATION «Kultura I wychovanie», 2019, №16; 

Akademię Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.  P.22-29.  

 

Студентська наукова група за проблемою 

«Проблеми наукових досліджень у професійній підготовці молоді» 
 

Студенти, які працюють в науковій групі під керівництвом проф. Кулика Є.В. 

впродовж 2019-2020 н.р.: 
 

Лимар Лариса Миколаївна (студ. гр. ПН(до)-44), 

Чорнобай Світлана Сергіївна (студ. гр. ПН(рд)-45), 

Ткачук Лідія Вікторівна (студ. гр. ПН(рд)-45), 

Машир Тетяна Володимирівна (студ. гр. ПН(омі/оп)–53). 


