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Іміджеві характеристика наукового лідера 

  ∙ Кравченко Л.М. була заступником голови і членом спеціалізованих 

учених рад зі спеціальностей 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; член ради зі спеціальності 

13.00.02 – теорія та методика трудового навчання у Полтавському 

національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка;  

 ∙ у 2012-2013 рр. була членом наукової комісії МОН України з розробки 

Концепції неперервної педагогічної освіти, прийнятої наказом Міністерства 

освіти і науки України № 1176 від 14.08.2013 року;  

 ∙ була учасником Міжнародного тижня науки в UCC (Університеті 

Коледжів Копенгагена, Данія, 29.02 – 3.03.2016 р.), фінансованого 

європейською програмою обміну викладачами і студентами як Міжнародного 

проєкту програми Erasmus +; 

 ∙ член Національної спілки дизайнерів України з 2018 р.;  



 ∙ головний редактор наукового журналу «Ukrainian professional education 

= Українська професійна освіта» Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г Короленка;  

  

 ∙ член редколегії наукового фахового видання «Імідж сучасного 

педагога» Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти ім. М. В. Остроградського та Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України і Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка; 

 ∙ опонент близько 10-х кандидатських і докторських дисертаційних робіт; 

 ∙ нагороджена медаллю НАПН України «Г. С. Сковорода» 

 ∙ є гарантом освітньо-наукової програми «Професійна освіта» для 

здобувачів вищої освіти рівня доктора філософії. 

 



  

Тематичний напрям діяльності наукової школи 

«Методолого-теоретичні основи та організаційно-методичні механізми 

модернізації системи освіти Полтавщини» 

(державний реєстраційний № 0116U002583) 

 Наукові інтереси пов’язані з дослідженням методолого-теоретичних засад 

культурології, соціально зорієнтованого менеджменту й маркетингу як 

чинників культурологічної переорієнтації національної системи освіти, 

інноваційного менеджменту в організаціях освіти й культури, теорії й методики 

підготовки фахівців з естетичної, економічної і фізичної культури для 

забезпечення всебічного й гармонійного розвитку та самоздійснення 

особистості суб’єктів навчання (учнів, студентів, учителів, керівників освіти і 

культури)  широкого вікового діапазону. 

Під науковим керівництвом Кравченко Л.М. захищено: 

дві докторські дисертації:  

– Хоменко П. В. «Теоретичні і методичні основи природничонаукової 

підготовки майбутніх фахівців фізичної культури у вищому педагогічному 

навчальному закладі», 2014 р.; 

– Лебедик Л. В. «Теоретичні засади підготовки викладачів вищої школи 

до проектування дидактичних систем в умовах магістратури», 2019 р.; 

 п’ятнадцять кандидатських дисертацій: 

– Свєртнєв О. А. «Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до 

спортивно-ігрової діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі», 

2009 р.;  

– Лебедик Л. В. «Педагогічна підготовка магістрів у вищих економічних 

навчальних закладах», 2010 р.;  

– Коровіна (Винничук) Р. В. «Виховання загальнолюдських цінностей у 

літературній спадщині і громадсько-просвітницькій діяльності В.Г. Короленка», 

2011 р.;  

– Скорик (Бергсма) Б. С. «Просвітницькі ідеї та навчально-виховна 

діяльність православних чернечих монастирів Центральної України (кінець 

XVII – XVIII століття)», 2013 р.;  



– Наталевич Н. П. «Формування професійної компетентності майбутніх 

культурологів у процесі вивчення історико-культурологічних та педагогічних 

дисциплін», 2014 р.;  

– Ємець А. В. «Підготовка майбутніх сімейних лікарів до застосування 

фізично-реабілітаційних технологій у професійній діяльності», 2015 р.; 13.00.04 

– теорія і методика професійної освіти;  

– Кравчун Н. П. «Педагогічні погляди і організаційно-методична 

діяльність Якова Чепіги (Зеленкевича) (1900-1938 рр.)», 2016 р.;  

– Скріннік (Сорокіна) Є. О. «Підготовка майбутнього вчителя до 

формування сімейних духовно-моральних цінностей учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів», 2016 р.; 13.00.07 – теорія і методика виховання;  

– Яремака Н. С. «Формування інформаційної компетентності 

майбутніх менеджерів індустрії дозвілля у процесі професійної підготовки», 

2016 р.;  

– Ісакова В. С. «Формування мовленнєвої компетентності майбутніх 

молодших спеціалістів економіки у процесі вивчення філологічних дисциплін», 

2017 р.; 

– Бухун А. Г. «Розвиток громадянської компетентності майбутніх 

офіцерів Національної гвардії України у процесі професійної підготовки», 

2017 р.; 

– Крупіна Л. В. «Допрофесійна педагогічна підготовка старшокласників 

у загальноосвітніх навчальних закладах (1978-2015 рр.)», 2018 р.;  

– Денисенко Є. В. «Формування адміністративно-управлінської культури 

майбутніх офіцерів Національної гвардії України у процесі професійної 

підготовки», 2018 р.;  

– Тараненко К. С. «Моніторинг якості професійної підготовки майбутніх 

бакалаврів філології у процесі вивчення фахових дисциплін», 2018 р.; 

– Артюшенко П. П. «Розвиток науково-педагогічних шкіл з трудового 

навчання в Україні (кінець 70-х років ХХ ст. – початок ХХІ ст.)», 2019 р. 

 

 



Усього за 4 науковими спеціальностями: 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти – 2 докторських і 

10 кандидатських; 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки – 3 кандидатських;  

13.00.02 – теорія та методика трудового – 1 кандидатська; 

13.00.07 – теорія і методика виховання – 1 кандидатська. 

Монографії, посібники, методичні рекомендації 

 Кравченко Л. М. Неперервна педагогічна підготовка менеджера освіти.  

Монографія. Полтава: Техсервіс, 2006. 422 с.  

 Кравченко Л. М. Організаційно-методичні основи підготовки менеджера 

освіти. Навч.-метод. посіб. Полтава: Техсервіс, 2007. 496 с. 

 Кравченко Л. М. Кафедра культурології та методики викладання 

культурологічних дисциплін. Психолого-педагогічний факультет Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: монографія. 

Полтава, 2014. 450 с.; С. 265-280. 

 Хоменко П. В. Природничонаукова підготовка фахівця фізичної 

культури : монографія. Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2012. 380 с.;  

Лебедик Л. В. Педагогічна підготовка магістрів у вищих економічних 

навчальних закладах : монографія. Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. 165 с.; 

Лебедик Л. В. Підготовка викладачів вищої школи до проектування 

дидактичних систем в умовах магістратури : Полтава : ПУЕТ, 2018. 425 с.; 

Винничук Р. В. Аксіологічний вимір професійної підготовки магістрів 

гуманітарної галузі: методологія, теорія, практика : монографія / Рената 

Винничук. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. – 328 с. 

Публікації у зарубіжних періодичних виданнях 

 Kravchenko L.M., Krupina L. V.  Historikal and pedagogical analysis of pre-

proffessional preparation of senior pupils at the pedagogical college. Nauka i Studia. 

2017. № 14 (175). – С. 54-63. 

Кравченко Л.М., Яремака Н.С. Маркетинговий підхід у професійній 

підготовці майбутнього менеджера індустрії дозвілля. International Scientific 

Journal. 2016. № 3. С. 42-46.  
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Бухун А. Г. Технологія розвитку громадянської компетентності майбутніх 

офіцерів: етапи становлення громадянськості. Nauka i Studia. 2017. № 6 (167). 

С. 20-26. 

 Denysenko Ye. Features of government culture of future officers. Nauka i 

Studia. 2018. № 10 (190). С. 11-18. 

 Taranenko K. S. Requirements for the quality of bachelors of philology 

training: models of effective monitoring. Nauka i Studia. 2018. №10 (190). С. 3-10. 

 Artyushenko Peter Research of historical and pedagogical aspects of 

development of scientific and pedagogical schools of labor education: principal 

scientific approaches. Nauka i studia. NR 9 (198). Przemysl. 2019. P. 23-31. 

 До захисту підготовлені дисертації зі спеціальностей 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти і 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки): 

 – докторська Винничук Р.В. «Система професійної підготовки магістрів 

гуманітарної галузі на аксіологічних засадах»; 

– кандидатські: Чернявська О.В. «Професійна підготовка фахівців 

культури у середніх спеціальних навчальних закладах України (друга половина 

ХХ – початок ХХІ століття)» (подано в раду); Васюк Ю.А. «Соціально-

педагогічні умови самовизначення особистості в освітньому середовищі»; 

Васищев В.С. «Розвиток загальнопедагогічної культури майбутніх офіцерів у 

процесі професійної підготовки у військовому вищому навчальному закладі»; 

Гнатенко Я.В. «Формування міжкультурної компетентності майбутніх 

бакалаврів з міжнародної економіки у процесі професійної підготовки». 

 

 


