
КРАСНИЦЬКИЙ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ 

Старший викладач; у ПДПІ ( ПДПУ, ПНПУ) з 1991 р. 
Народився 7 листопада 1966 р. у селі Піщане Кременчуцького району Полтавської 

області. Викладач-науковець.  
Закінчив Піщанську середню школу з поглибленим трудовим навчанням із золотою 

медаллю (1984), Полтавський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка за 
спеціальністю “Математика і фізика” (1991), аспірантуру Національного педагогічного 
університету ім. М. П. Драгоманова (1998). У Полтавському державному педагогічному 
інституті ім. В. Г. Короленка (нині національний педагогічний університет) працює з 
1991 р.: асистент (1991-1995, 1998-2007), старший викладач (з 2007 р.) кафедри 
математики (з грудня 2011 р. кафедра загальної фізики і математики). 

Основу навчального навантаження М. П. Красницького складають курси дискретної 
математики, аналітичної геометрії, проективної геометрії і методів зображень, методики 
навчання математики, які є визначальними у професійній підготовці вчителів математики. 
Приділяє значну увагу впровадженню нових освітніх технологій, проводить заняття зі 
студентами на засадах особистісно орієнтованого, компетентнісного, діяльнісного 
підходів.  

Наукові інтереси Миколи Петровича пов’язані переважно з проблемами здійснення 
рівневої диференціації на уроках математики в класах різних профілів навчання. Окремі 
результати досліджень неодноразово публікувалися в центральних періодичних і фахових 
українських виданнях. Автор понад 100 наукових і науково-методичних публікацій, серед 
яких збірник тестів з математики (у співавторстві) для підготовки учнів до зовнішнього 
незалежного оцінювання із грифом МОН України “Тести. Математика 5-12” (Київ, 2008, 
2009). 

Як науковець М. П. Красницький здійснює таку організаційну і науково-методичну 
роботу: член організаційних комітетів з підготовки і проведення I-V Всеукраїнських 
науково-практичних конференцій “Особистісно орієнтоване навчання математики: 
сьогодення і перспективи” (2003, 2005, 2008, 2013, 2019); науковий керівник дипломних і 
курсових робіт (упродовж усього періоду роботи в університеті) та наукових статей 
студентів. 

Микола Петрович активно співпрацює з учителями математики закладів освіти 
Полтавської області, обдарованою учнівською молоддю. Понад 20 років він є членом 
оргкомітету і членом журі Обласних математичних змагань імені М. В. Остроградського. 
Щороку керує науковими роботами школярів. Його вихованці неодноразово ставали 
переможцями і призерами математичних олімпіад та конкурсів різних рівнів. Зокрема, у 
2012 р. його учень посів третє, а в 2013 р. – друге місце на III етапі Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.  

Нагороджений Грамотою Управління освіти виконкому Полтавської міської ради (1999, 
2012, 2013, 2015, 2016), Грамотою Головного управління освіти і науки Полтавської ОДА (2000, 
2011, 2012), Грамотою Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА (2013), Подякою 
директора конкурсу наукових проектів “Intel-Техно Україна 2010” (2010), Подякою 
президента Полтавського територіального відділення Малої академії наук України (2012), 
Почесною грамотою Полтавського обкому Профспілки працівників освіти і науки України 
(2019).  

 


