
МОСКАЛЕНКО ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ 
 

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, декан фізико-математичного 
факультету (2003-2020 рр.), завідувач кафедри математики (1993-2011); викладач у 

ПДПІ (ПДПУ, ПНПУ) з 1982 р.  
Народився 27 березня 1960 р. в селі Мачухи Полтавського району Полтавської 

області. Викладач-науковець, кандидат фізико-математичних наук (1990), доцент (1996).  
Середню освіту отримав у місцевій середній школі впродовж 1967-1977 рр. У 1981 р. 

закінчив Полтавський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка і отримав 
диплом з відзнакою зі спеціальності “Математика” і кваліфікацію – вчитель математики. 
Навчався в аспірантурі Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка з 1987 р. по 
1990 р. за спеціальністю “Математична фізика”. Розпочав свою педагогічну діяльність 
учителем Горбанівської восьмирічної школи Полтавського району Полтавської області. 

 
Незмінно працює в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. 

Г. Короленка із 1982 р. на посадах асистента, старшого викладача, доцента (за винятком: 
1984-1986 рр. – служба в армії, 1987-1990 рр. – навчання в аспірантурі механіко-
математичного факультету Київського державного університету). Завідувач кафедри 
математики протягом 18 років (з 1.10.1993 р. по 1.12.2011 р.), декан фізико-математичного 
факультету протягом 17 років (з 1.09.2003 по 31.08.2020). Упродовж багатьох років він  є 
одним із провідних лекторів кафедри – забезпечує викладання лінійної алгебри, алгебри і 
теорії чисел, математичної логіки – фундаментальних дисциплін для підготовки вчителів 
математики. Ю. Д. Москаленко здійснює наукове керівництво курсовими, дипломними та 
магістерськими роботами, готує студентів до участі в наукових конференціях, конкурсах та 
олімпіадах.  

Ю. Д. Москаленко – автор понад 150 наукових публікацій, серед них: 30 – навчально-
методичних посібників для вищої та загальноосвітньої школи. Посібник для підготовки  
учнів до зовнішнього незалежного оцінювання “Математика. Тести. 5-12 класи” (у 
співавторстві), схвалений Комісією з математики НМР з питань освіти МОН України, 
витримав два перевидання у видавництві “Академвидав”.  

Ю. Д. Москаленко на посаду декана обраний загальними зборами фізмату в 2004 р. 
За його керівництва на факультеті створено дієву систему виховної роботи зі студентами, 
що передбачає наступність, диференціацію та особистісно орієнтований підхід. Викладачі 
результативно проводять наукові дослідження. Особлива увага постійно приділяється 
впровадженню нових освітніх технологій у навчальний процес.   

Ю. Д. Москаленко здійснює значну організаційну і просвітницьку роботу. За його 
ініціативи та під його керівництвом у Полтавському національному педагогічному 
університеті імені В. Г. Короленка щорічно проводяться всеукраїнські наукові та науково-
практичні конференції, зокрема “Особистісно орієнтоване навчання математики: 
сьогодення і перспективи” (2003, 2005, 2008, 2013, 2019), “Новітні інформаційно-
комунікаційні технології в освіті” (2011, 2013, 2015, 2017), “Становлення і розвиток 
особистості в умовах освітнього простору: теорія і практика” (2014, 2015), міжнародні 
наукові семінари із проблем вищої математики (2006, 2009, 2012, 2014), всеукраїнські 
педагогічні читання “Науково-педагогічна спадщина Михайла Остроградського і сучасні 
проблеми освіти”, щорічні всеукраїнські Кондратюківські читання, присвячені 
українському вченому-винахіднику, піонеру теоретичної космонавтики Юрію Кондратюку 
(Олександру Шаргею), щорічні регіональні науково-методичні конференції. 

 

Ю. Д. Москаленко – голова журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з математики (1994-2011), голова оргкомітету щорічних учнівських Обласних 



змагань із математики імені М. В. Остроградського (з 1996 р.), у яких представлені всі 
регіони Полтавщини. 

 

Нагороджений знаком МОН України “Відмінник освіти України” (1999), знаком 
Міністерства освіти і науки України “Петро Могила” (2010), Подякою міського голови 
(2010), Почесною грамотою ПНПУ імені В. Г. Короленка (2011), Грамотою Верховної Ради 
України (2014), Нагрудним знаком до 100-річчя ПНПУ імені В. Г. Короленка, Медаллю 
«К.Д. Ушинський» (2019), Почесною грамотою Центрального комітету Профспілки 
працівників освіти і науки України (2019). 


