
МОСКАЛЕНКО ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА 

Кандидат педагогічних наук, доцент; викладач у ПДПІ ( ПДПУ, ПНПУ) з 1989 р. 
Народилася 24 вересня 1962 р. у місті Гадячі Полтавської області. Викладач-

науковець, кандидат педагогічних наук (1990), доцент (1994). 
Закінчила Гадяцьку середню школу № 1 із золотою медаллю (1980), Полтавський 

державний педагогічний інститут (ПДПІ) ім. В. Г. Короленка за спеціальністю “Математика” 
з відзнакою (1984), аспірантуру Інституту педагогіки УРСР (1989). Працювала вчителем 
Гадяцької середньої школи № 3 (1984-1986). У ПДПІ ім. В. Г. Короленка (нині національний 
педагогічний університет) працює з 1989 р.: асистент (1989-1990), старший викладач (1990-
1994), доцент (з 1994 р.) кафедри математики (з грудня 2011 р. кафедри загальної фізики і 
математики). 

Основу навчального навантаження О. А. Москаленко складають курси методики 
навчання математики, технологій навчання математики та вибраних питань елементарної 
математики, які є визначальними у професійній підготовці вчителів математики. Голова 
методичної ради фізико-математичного факультету та член методичної комісії 
університету (з 2003 р.). 

Наукові інтереси Оксани Анатоліївни пов’язані переважно з дослідженнями актуальних 
проблем підготовки майбутнього вчителя математики в педагогічних університетах. Автор 
понад 160 наукових і науково-методичних публікацій, серед яких посібники з грифом МОН 
України “Практикум з методики навчання математики. Математика. Алгебра. Початки 
аналізу” (Полтава, 2004), “Практикум з методики навчання математики. Геометрія” 
(Полтава, 2004), у співавторстві “Тести. Математика 5-12” (Київ, 2008, 2009), статті у 
фахових і центральних виданнях, зокрема індексованих у наукометричних базах Web of 
Science та Index Copernicus. 

Як науковець О. А. Москаленко здійснює також значну 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) та “Історія науки – майбутньому вчителеві” 
(2014, 2016, 2018); науковий керівник у 2006-2007, 2009-2010 і 2013-2014 навчальних 
роках переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, 
технічних і гуманітарних наук з напряму “Педагогічні науки”, науковий керівник 
дипломних і магістерських робіт (упродовж усього періоду роботи в університеті) та 
наукових статей студентів. 

25 років поспіль Оксана Анатоліївна – член журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з математики, понад 15 років – член журі ІІ (обласного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України. Член журі  
ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу “Учитель року” в номінації “Математика” 
(2016 р.). Брала участь в експертних комісіях МОН України щодо експертизи підручників з 
математики для загальноосвітніх шкіл (2007, 2012, 2016). 

Нагороджена Подякою Управління освіти виконкому Полтавської обласної ради 
народних депутатів (1995), Грамотою Міністерства освіти і науки України (2007, 2010), 
Грамотою Головного управління освіти і науки Полтавської ОДА (2008), Грамотою ПНПУ 
імені В. Г. Короленка (2009), знаком “Відмінник освіти України” (2012), Подякою міського голови 
з нагрудним знаком (2016), Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові та 
освітні досягнення» (2019). 

 


