
МАРЧЕНКО ВАЛЕНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

Кандидат фізико-математичних наук, доцент; викладач у ПДПІ ( ПДПУ, ПНПУ) з 1986 р. 
Народився 26 листопада 1962 р. у місті Полтаві. Викладач-науковець, кандидат 

фізико-математичних наук (1989), доцент (1996). 
Закінчив Київську фізико-математичну школу-інтернат при КДУ ім. Т. Г. Шевченка 

(1980), Полтавський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка за спеціальністю 
“Математика” (1984), аспірантуру Інституту математики АН УРСР (1989). У Полтавському 
державному педагогічному інституті ім. В. Г. Короленка (нині національний педагогічний 
університет) працює з 1986 р.: асистент (1986, 1989-1990), старший викладач (1991), 
доцент (з 1991 р.) кафедри математики (з грудня 2011 р. кафедра загальної фізики і 
математики).  

Заступник декана фізико-математичного факультету (з 2003 р.). 
Основу навчального навантаження складають курси аналітичної геометрії, 

диференціальної геометрії і топології, основ геометрії, числових систем, які є 
визначальними у професійній підготовці вчителів математики.  

Наукові інтереси Валентина Олександровича пов’язані переважно з теоретико-
груповими методами дослідження диференціальних рівнянь. Автор понад 100 наукових і 
науково-методичних публікацій, серед яких посібник (у співавторстві) з грифом МОН 
України: “Тести. Математика 5-12” (Київ, 2008, 2009). 

Як науковець В. О. Марченко здійснює 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 у 2007-2008, 2009-2010, 
2010-2011, 2014-2015, 2016-2017 і 2017-2018 навчальних роках переможців 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Математика і 
статистика. Прикладна математика (механіка)”, у 2011-2012, 2017-2018, 2018-2019 
навчальних роках переможців Всеукраїнської студентської олімпіади з математики для 
студентів педагогічних університетів, науковий керівник дипломних і магістерських робіт 
та наукових статей студентів.  

В. О. Марченко активно співпрацює з учителями математики закладів освіти 
Полтавської області, читає лекції на курсах післядипломної педагогічної освіти вчителів. 
Близько 30 років Валентин Олександрович – член журі, голова журі ІІІ (обласного) етапу 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики і ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. 
Більше десяти років був членом журі  
ІV (республіканського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики. Неодноразово 
брав участь у роботі журі ІI (республіканського) етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 
математики для педагогічних університетів і ІI (республіканського) етапу Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Математика і статистика. 
Прикладна математика (механіка)”. 

Нагороджений знаком “Відмінник освіти України” (1999), Грамотою Міністерства освіти і 
науки України (2010), Грамотою Головного управління освіти і науки Полтавської ОДА (2011), 
знаком МОН України “Петро Могила” (2012), Подякою ПНПУ імені В. Г. Короленка (2015), 
Подякою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського (2015, 2017), Почесною грамотою Полтавської облдержадміністрації (2017), 
Грамотою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського (2017), Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові 
та освітні досягнення» (2019). 


