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Трудова і професійна діяльність 
У 1967 році вступив до Іванівського енергетичного  інституту 

імені В.І.Леніна, який успішно закінчив у 1972 році та отримав диплом з 

відзнакою інженера-промтеплоенергетика.  Після навчання працював 

асистентом кафедри газопічної теплотехніки  цього ж інституту, потім – 

інженером студентського  конструкторського бюро. У 1975-1978 рр. навчався 

в аспірантурі, а в 1981 році захистив дисертацію на тему «Дослідження 

спрямованих режимів нагріву металу в промислових печах» зі спеціальності 

«Промислова теплотехніка», здобув учений ступінь кандидата технічних 

наук. У 1980 році обраний асистентом кафедри загальнотехнічних  дисциплін 

Полтавського педагогічного інституту  імені В.Г.Короленка, а у 1981 році 

призначений завідувачем новоствореної кафедри трудового навчання, яку 

очолював до 1999 року. У  1984 році присвоєно вчене звання доцента 

кафедри трудового навчання. З 1999 по 2005 рр. Юрій Володимирович 

працював на посаді завідувача кафедри загальнотехнічних  дисциплін та 

БЖД.  Нині Ю.В. Калязін працює доцентом кафедри технології основ 

виробництва та дизайну Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г.Короленка. 

За час роботи Калязін Ю.В. був нагороджений Почесною грамотою 

Державного комітету СРСР з народної освіти (1989 р.); Почесною грамотою 

Міністерства освіти України (1994 р.); Грамотою управління освіти і науки 

Полтавської обласної державної адміністрації (2003 р.); Почесною грамотою 

Полтавської обласної державної адміністрації (2009 р.); Подякою 

Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

імені М.В. Остроградського (2012 р.). 

Навчальна і методична робота 
Калязін Ю.В. викладає наступні дисципліни: «Технічна механіка», 

«Машинознавство», «Технологічне обладнання деревообробної галузі», 

«Метрологія,стандартизація та управління якістю», «Автоматизація 

технологічних процесів у галузі легкої промисловості». Для магістрантів 

спеціальності 015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої 

промисловості) Ю.В.  

Опубліковані методичні рекомендації:  



Технічна механіка. Методичні рекомендації до виконання 

лабораторних робіт для студентів спеціальності «Професійна освіта» / 

Укладач Калязін Ю.В., Полтава: ПНПУ, 2020. 62 с. 

Енергетичні машини: Методичні рекомендації до самостійний роботи 

для студентів / Ю.В. Калязін. Полтава: ПНПУ. 2018. 230 с. 

У 2020 р. Калязін Юрій Володимирович пройшов післядипломне 

міжнародне стажування в Університеті Суспільних наук (UNS) у м. Лодзь у 

співпраці з Фундацією Central European Academy Studies and Certifications 

(CEASC). 

Пройшов навчання за Сертифікатними освітніми програмами: 

–  «Хмарні сервіси в дистанційному освітньому процесі закладу вищої 

освіти» обсягом 60 год. (Полтава, 2019 р.); 

– «Медіаграмотність для освітян» обсягом 60 год. (2021 р.). 

Наукова робота 
Калязін Ю.В. працює у складі наукової групи науково-дослідної роботи 

кафедри за темою «Перспективи модернізації фахової підготовки майбутніх 

викладачів професійної освіти».  

За часи роботи опубліковано понад 170 статей, навчальних посібників 

та методичних розробок, отримав 5 авторських свідоцтв.  

Керує студентською науковою групою за проблемою «Актуальні 

проблеми машинознавства». 

Організаційна робота 
Калязін Ю.В. є членом ученої ради факультету технології та дизайну, 

комісії з охорони праці університету, робочих груп з розробки та оновлення 

освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Дизайн)» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Член Всеукраїнської асоціації наукових і практичних працівників 

технологічної освіти. 

 

 


