
ОВЧАРОВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Кандидат педагогічних наук, доцент; викладач у ПДПУ (ПНПУ) з 1999 р. 
Народився 15 лютого 1960 р. у місті Полтаві. Викладач-науковець, кандидат 

педагогічних наук (2005), доцент (2007). 
Закінчив Полтавську середню школу № 6 (1977), Полтавське вище військове 

командне училище зв’язку з відзнакою і золотою медаллю (1981), Ташкентський 
державний педагогічний інститут імені Нізамі за спеціальністю “Фізика та інформатика” 
(1995), докторантуру Житомирського державного університету імені Івана Франка (2014). 

Проходив дійсну військову службу у збройних силах СРСР на офіцерських посадах 
(1981-1990). Розпочав свою педагогічну діяльність учителем Ташкентської школи № 280 
(1990-1996).  

У Полтавському державному педагогічному університеті ім. В. Г. Короленка працює 
з 1999 р.: старший викладач (1999-2005), доцент (з 2005 р.) кафедри математичного 
аналізу та інформатики. 

Основу навчального навантаження С. М. Овчарова складають курси: “Операційні 
системи та системне програмування”, “Бази даних та інформаційні системи”, “Методи 
об’єктно-орієнтованого програмування”, авторські курси “Навчальні програмні засоби” та 
“Основи педагогічної творчості вчителів інформатики”, які є визначальними у професійній 
підготовці майбутніх учителів інформатики. 

Коло наукових інтересів Сергія Михайловича: креативна педагогіка, педагогічна 
інформатика, професійна підготовка вчителів інформатики. Автор понад 170 наукових, 
науково-методичних та навчально-методичних публікацій, серед яких: 2 монографії 
“Теоретичні основи розробки і використання навчальних програмних засобів” (Полтава, 
2005), “Індивідуально-диференційована система професійного навчання майбутніх 
учителів інформатики” (Полтава, 2010); посібник з грифом Міністерства освіти і науки 
України “Основи SQL” (Полтава, 2014); 34 статті у фахових виданнях України, 20 статей у 
зарубіжних виданнях та у виданнях, внесених до міжнародних наукометричних баз, серед 
яких 4 англійською мовою. 

Як науковець С. М. Овчаров виконує вагому науково-методичну роботу: 
неодноразово був опонентом на захисті кандидатських дисертацій з педагогіки за 
спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; науковий керівник курсових і 
дипломних робіт (упродовж усього періоду роботи в університеті) та наукових статей 
студентів. 

Овчаров С. М. був головою журі ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу “Учитель 
року” у номінації “Математика” (2010). Неодноразово був членом (2006-2008) і головою журі 
(2009-2011)  
ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук України. Науковий консультант учнів і вчителів міста та області 
щодо написання наукових робіт з інформатики та математики. 

Нагороджений Подякою Полтавського обласного центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді (2004), Грамотами Головного управління освіти і науки Полтавської 
облдержадміністрації (2010, 2011), Почесною грамотою Полтавської обласної державної 
адміністрації (2019). 

 


