
ЧЕРКАСЬКА ЛЮБОВ ПЕТРІВНА 

Кандидат педагогічних наук, доцент; викладач у ПДПІ ( ПДПУ, ПНПУ) з 1995 р. 
Народилася 9 листопада 1972 р. у селі Жовтневе (тепер – Покровське) 

Решетилівського району Полтавської області. Викладач-науковець, кандидат педагогічних 
наук (2009), доцент (2013). 

Закінчила Полтавську середню школу № 31 із золотою медаллю (1990), Полтавський 
державний педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка за спеціальністю “Математика і 
фізика” з відзнакою (1995), аспірантуру Інституту педагогіки АПН України (2002). У 
Полтавському державному педагогічному інституті ім. В. Г. Короленка (нині національний 
педагогічний університет) працює з 1995 р.: асистент (1995-2010), доцент (з 2010 р.) 
кафедри математики (з грудня 2011 р. кафедра загальної фізики і математики). 

Основу навчального навантаження Л. П. Черкаської складають курси методики 
навчання математики, методики навчання математики у старшій і вищій школі, технологій 
навчання математики, елементарної математики, які є базовими у фаховій підготовці 
студентів факультету.  

Сфера наукових розвідок Любові Петрівни полягає в дослідженні актуальних проблем 
підготовки майбутнього вчителя математики в педагогічних закладах вищої освіти. Її науковий 
та методичний доробок налічує понад 100 публікацій у центральних і фахових українських 
виданнях, у матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій, серед яких – збірник 
тестів з математики (у співавторстві) для підготовки учнів до ЗНО з грифом МОН України 
“Тести. Математика 5-12” (Київ, 2008, 2009).  

Основні напрямки організаційної і науково-методичної роботи – участь у діяльності 
організаційних комітетів з підготовки і проведення I-V Всеукраїнських науково-практичних 
конференцій “Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи” 
(2003, 2005, 2008, 2013, 2019); керівництво науково-дослідницькими роботами учнів-
членів Малої академії наук України, які у 2016-2017, 2017-2018 і 2018-2019 навчальних 
роках на Всеукраїнському конкурсі-захисті І, ІІ та ІІІ етапів відзначені дипломами 
переможців; наукове керівництво написанням дипломних і магістерських робіт (упродовж 
усього періоду роботи в університеті) та наукових статей студентів.  

Понад 10 років поспіль Любов Петрівна – член журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з математики, неодноразово була членом журі І (міського) етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України, членом організаційного комітету Обласних математичних змагань 
імені М. В. Остроградського. Брала участь в експертних комісіях МОН України щодо 
експертизи підручників з математики для загальноосвітніх шкіл (2013, 2017). 

Л. П. Черкаська протягом 8 років є секретарем вченої та методичної рад фізико-
математичного факультету університету, 6 років – головою профспілкового бюро 
факультету.  

Нагороджена Грамотою Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної 
адміністрації (2017, 2019), Грамотою Головного управління освіти і науки Полтавської 
облдержадміністрації (2012), Грамотою Управління освіти виконавчого комітету Полтавської 
міської ради (2017, 2018, 2019), Подякою ректора ПНПУ імені В. Г. Короленка (2012), 
Почесною грамотою Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України 
(2019). 

 


