
МОКЛЯК ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 

Доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки 
(з 2020 р.), викладач у ПДПУ імені В. Г. Короленка (ПНПУ імені В. Г. Короленка) з 2004 р. 

Народився 1 липня 1981 року в селищі міського типу Нові Санжари Полтавської області. 
Викладач-науковець, кандидат педагогічних наук (2012), доцент (2014), доктор педагогічних 
наук (2020). 

Закінчив Новосанжарський навчально-виховний комплекс із золотою медаллю (1998), 
Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка за спеціальностями: 
«Математика та фізика» – з відзнакою (2003); «Інформатика» – з відзнакою (2003); магістратуру зі 
спеціальностей: «Математика» – з відзнакою (2004), «Філологія» – з відзнакою (2018); аспірантуру та 
докторантуру Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Розпочав 
свою педагогічну діяльність учителем інформатики Полтавської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 
№ 38 (2003–2006). У Полтавському державному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка 
(нині національний педагогічний університет) з 2004 р.: асистент (2004–2011 рр.), доцент (з 2012 р.), 
завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки (з 2020 р.). 

Основу навчального навантаження В. М. Мокляка складають дисципліни: «Педагогіка», 
«Педагогіка старшої та вищої школи», «Педагогіка професійної та вищої освіти», «Автономія закладу 
вищої освіти», «Педагогічні технології навчання і виховання у вищій школі», «Методологія історико-
педагогічних досліджень», що становлять основу професійної підготови майбутніх учителів та 
викладачів. Член ученої ради фізико-математичного факультету (з 2014 р.). 

Наукові інтереси Володимира Миколайовича пов’язані переважно з історико-педагогічними 
дослідженнями. Автор понад 130 наукових і науково-методичних публікацій, серед яких монографія 
«Розвиток автономії в університетах України» (2017), навчально-методичні посібники «Студентське 
самоврядування як визначальна ознака автономії вищого навчального закладу» (2017), «Автономія 
закладу вищої освіти» (2019), «Ідея автономії в зарубіжному педагогічному дискурсі» (2019). 
Володимир Миколайович – співавтор колективної монографії «Алла Бойко: наукові, навчальні й 
моральні уроки (науково-педагогічна школа)» (Полтава, 2009; Полтава, 2015 – видання друге, 
доповнене); підручника «25 видатних українських педагогів» / за ред. А. М. Бойко (Полтава, 2016). 
Має статті у виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus і Web of Science Core 
Collection, фахових вітчизняних і зарубіжних виданнях, численні тези конференцій. 

У 2011 р. захищено кандидатську дисертацію на тему «Студентське самоврядування в історії 
розвитку вищої школи України (ХІХ – початок ХХ століття)» (спеціальність 13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки, науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент НАПН України А. М. Бойко). У 2019 р. захистив докторську дисертацію на тему 
“Розвиток автономії в університетах України (ХІХ – початок ХХ століття)” (спеціальність 13.00.01 – 
загальна педагогіка та історія педагогіки, науковий консультант – доктор педагогічних наук, 
професор, член-кореспондент НАПН України А. М. Бойко). У 2014 р. В. М. Мокляку присвоєно вчене 
звання доцента кафедри загальної педагогіки та андрагогіки. 

Як науковець В. М. Мокляк здійснює також значну науково-методичну роботу: бере активну 
участь у підготовці й проведенні конференцій на кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки, є 
науковим керівником публікацій студентів. У рамках виконання основних пунктів двосторонньої 
угоди між Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка і 
Поморською Академією В. М. Мокляк упродовж січня 2019 р. проходив міжнародне наукове 
стажуванні на базі Поморської Академії (Слупськ, Республіка Польща). У 2021 р. пройшов онлайн 
стажування у Західнофінляндському коледжі, м. Гуйттінен, Фінляндія (15.03.2021 р. – 30.04.2021 р.). 
Виступав опонентом: на захистах кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки: А. О. Монь (13.05.2016 р.), О. Г. Смольнікової (29.06.2017 р.); на 
захисті дисертації на здобуття наукового ступеня «доктор філософії» О. Деркача (14.04.2021 р.). Член 
разових спеціалізованих учених рад з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня «доктор філософії» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка зі 
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. 

Нагороджений Почесною грамотою виконавчого комітету Полтавської міської ради (2001); 
Дипломом переможця загальноуніверситетського конкурсу «Студент року – 2003» у номінації «За 



успіхи у навчанні» (2003), Подякою міського голови (2013), Грамотою Ректора Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2013, 2017), Грамотою Полтавської 
обласної державної адміністрації (2018), Подякою Національної академії педагогічних наук України 
(2019), Подякою Міністерства освіти і науки України (2020) та ін. 


