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Трудова і професійна діяльність 
У 1997 р. закінчив Полтавський державний педагогічний університет та 

здобув кваліфікацію вчитель загальнотехнічних дисциплін і праці за 

спеціальністю загальнотехнічні дисципліни і праця. 

У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Методика 

інтегрованого навчання з нарисної геометрії і креслення майбутніх учителів 

технологій» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.053.02 у 

Чернігівському державному педагогічному університеті імені Т.Г. Шевченка. 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент АПН України  Сидоренко Віктор Костянтинович за 

спеціальністю: 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій. 

З 2000 р по 2003 р. навчався у стаціонарній аспірантурі Полтавського 

державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 

З 2000 р. по 2005 р. працював асистентом кафедри загальнотехнічних 

дисциплін і безпеки життєдіяльності Полтавського державного педагогічного 

інституту імені В.Г. Короленка. 

З 2005 р. по 2005 р. працював старшим викладачем  кафедри 

загальнотехнічних дисциплін і безпеки життєдіяльності Полтавського 

державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 

З 2005 р. по 2007 р. працював старшим викладачем кафедри 

виробничо-інформаційних технологій  Полтавського державного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 

З 2005 р. по 2010 р. очолював кафедру загальнотехнічних дисциплін і 

безпеки життєдіяльності Полтавського державного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка. 

З 2007 р. по 2012 р. працював старшим викладачем кафедри 

виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності  

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка. 

З 2012 р. по 2013 р. працював старшим викладачем кафедри основ 

виробництва та дизайну Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка. 



З 2013 р. по теперішній час – доцент кафедри основ виробництва та 

дизайну Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка. 

Навчальна і методична робота 
Кузьменкo Павло Іванович викладає дисципліни «Конструювання 

виробів з деревини»,  «Комп’ютерна графіка», «Інженерна та комп’ютерна 

графіка», «Технологія корпусних меблів», «Основи рекламної діяльності». 

До цих дисциплін була розроблена методична та технологічна документація 

до виконання практичних та лабораторних робіт, картки завдання з окремих 

тем, розділів і контрольні роботи. 

Опубліковані методичні рекомендації:  

Кузьменко П.І. Методичні рекомендації та завдання до виконання 

практичних робіт з навчальної дисципліни «Основи рекламної діяльності» 

для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 015.17 Професійна 

освіта (Технологія виробів легкої промисловості). Полтава : ПНПУ, 2019. 

54 с. 

Кузьменко П.І. Методичні рекомендації та завдання до виконання 

практичних робіт з навчальної дисципліни «Конструювання виробів з 

деревини» для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 015.04 

Професійна освіта (Деревообробка). Полтава : ПНПУ, 2019. 58 с. 

Кузьменко П.І. Методичні рекомендації та завдання до виконання 

практичних робіт з навчальної дисципліни «Моделювання та художнє 

оздоблення виробів з деревини» для здобувачів освітнього ступеня бакалавр 

спеціальності 015.04 Професійна освіта (Деревообробка). Полтава : ПНПУ, 

2019. 46 с. 

У 2019 р. Кузьменко Павло Іванович пройшов  міжнародне стажування  

у Європейському Соціо-технологічному Університеті у м. Радом; у 2020 р.  – 

післядипломне міжнародне стажування в Університеті Суспільних наук 

(UNS) у м. Лодзь у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies 

and Certifications (CEASC) (Польща). 

Викладач  успішно виконав програму дистанційного курсу «Технології 

дистанційного курсу» обсягом 72 год. (Харків, 2018 р.). 

Пройшов навчання за Сертифікатними освітніми програмами: 

–  «Технології створення електронних і мультимедійних навчальних 

ресурсів» обсягом 30 год. (Полтава, 2019 р.); 

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

 Наукова робота 
Доц. Кузьменко П.І. працює у складі наукової групи науково-дослідної 

роботи кафедри за темою «Перспективи модернізації фахової підготовки 

майбутніх викладачів професійної освіти». Ним було підготовлено та 

надруковано понад 53 статті, у тому числі монографія «Технологія 

інтегрованого вивчення креслення». Кузьменко Павло Іванович виступає 

офіційним опонентом на захисті кандидатських дисертацій.  

Кузьменко П.І. автор і співавтор патентів та авторських свідоцтв: 



1. Патент на корисну модель № 27041 від 10.10.2007р. «Креслярський 

прилад школяра». 

2. Авторські свідоцтва:  

– свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №89063 від 

29.05.19 р. Монографія «Технологія інтегрованого вивчення креслення». 

– свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №94383 від 

03.12.19 р. Сертифікатна освітня програма «Дизайнерське комп’ютерне 

проектування меблевих виробів». 

Кузьменко П.І. є керівником студентської наукової групи за проблемою 

«Технічна та комп’ютерна графіка у змісті підготовки викладачів 

професійного навчання». 

Організаційна робота: 
Доц. Кузьменко П.І. член ученої ради факультету технологій та 

дизайну, член спеціалізованої вченої ради К.044.053.02 із захисту 

кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика 

трудового навчання, гарант освітньо-професійної програми «Професійна 

освіта (Деревообробка)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Член Спілки дизайнерів України. 

 


