
САЄНКО ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ 

Кандидат фізико-математичних наук, доцент; викладач у ПДПІ ( ПДПУ, ПНПУ) з 1989 р.  
Народився 29 вересня 1966 р. у селищі Ланна Карлівського району Полтавської 

області. Викладач-науковець, кандидат фізико-математичних наук (1998), доцент (2004). 
Закінчив Карлівську СШ № 1 імені Героя Радянського Союзу Г. М. Громницького із 

золотою медаллю (1984), Полтавський державний педагогічний інститут 
ім. В. Г. Короленка за спеціальністю “Фізика і математика” з відзнакою (1989), аспірантуру 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1997). Розпочав свою 
педагогічну діяльність у Полтавському державному педагогічному інституті 
ім. В. Г. Короленка (нині національний педагогічний університет) з 1989 р.: асистент (1989-
1994, 1998-2004), доцент (з 2004 р.). 

Читає лекційні курси із загальної фізики, експериментальної та теоретичної фізики. 
Заступник декана фізико-математичного факультету з наукової роботи (2004-2013). З 
2005 р. член редколегії збірника наукових праць фізико-математичного факультету. 

Наукові інтереси Олега Васильовича зосереджуються на проблемах фізики рідин і 
рідинних систем, зокрема, він працює над питаннями дослідження механізмів теплових 
рухів та в’язко-пружних властивостей біологічних рідин методами акустичної 
спектроскопії. Брав участь у виконанні науково-дослідних тем: “Дослідження впливу 
низькомолекулярних фізіологічно-активних речовин на структурно-динамічні властивості 
сироваточного альбуміну” (2000-2002), “Діагностика рівня інтоксикації різного генезу в 
онкологічних хворих методом ультразвукової спектроскопії” (2004-2006), “Акустичні 
дослідження молекулярних процесів у сироватці крові, які моделюють процеси життя 
людини, хворої на онкологічні захворювання” (2006-2011). Працює над виконанням 
кафедральної науково-дослідної теми “Дослідження фізико-хімічних властивостей 
бінарних систем у конденсованому стані” (з 2017). Автор понад 120 наукових праць із 
фізики рідин і рідинних систем, методики навчання фізики, серед яких навчальні 
посібники, наукові статті, зокрема в наукових часописах, що входять до міжнародних 
наукометричних баз і мають рейтинг цитування. Співавтор дев’яти патентів на винаходи, 
зокрема “Спосіб проведення дистанційного експерименту з фізики” (2013), “Пристрій для 
вимірювання в’язкості рідких речовин” (2016).  

Олег Васильович плідно співпрацює з учительською громадою Полтавщини: понад 25 
років поспіль член журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики, член 
журі  
ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук України (1998-2009), член журі ІІ (обласного) туру Всеукраїнського 
конкурсу “Учитель року” в номінації “Фізика” (2013). 

Саєнко О. В. – стипендіат Кабінету МінІстрів України (2002). Нагороджений Почесною 
грамотою ПДПУ імені В. Г. Короленка (2003), Подякою обласного центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді Управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації 
(2004), Грамотою обласної ради (2009, 2016), Грамотою ПНПУ імені В. Г. Короленка (2010, 
2011), Подякою міського голови з нагрудним знаком (2013), Подякою ПНПУ 
імені В. Г. Короленка (2014), Подякою Міністерства освіти і науки України (2019). 

 


