
ІЛЬЧЕНКО ОЛЕНА ЮРІЇВНА 

Доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки; 
викладач у ПДПУ (ПНПУ) з 2001 р. 

Народилася 1976 р. у місті Потсдамі (Німеччина). Учений-педагог, доктор педагогічних наук 
(2014), доцент (2009), професор (2021). 

Закінчила Лубенську школу-ліцей № 6 (1993), природничий факультет за спеціальністю «Хімія, 
біологія» (1998), аспірантуру (2004) і докторантуру (2012) Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка. Працювала вчителем хімії в Лубенській школі-ліцеї № 6 (1997–
2001). У Полтавському державному педагогічному інституті імені В. Г. Короленка (нині національний 
педагогічний університет) працює з 2001 р.: асистент (2001–2007), доцент (2007–2015), завідувач 
кафедри (2015-2020), професор (з 2020 р.) кафедри загальної педагогіки та андрагогіки. 

Основу навчального навантаження О. Ю. Ільченко становлять курси: “Педагогіка”, “Гендерний 
підхід у педагогіці”, “Персоналії в історико-педагогічному дискурсі”, «Компаративна педагогіка вищої 
школи», які є визначальними у професійній підготовці майбутніх учителів. 

Коло наукових інтересів О. Ю. Ільченко: історія педагогіки, педагогіка вищої школи, 
педагогічна освіта, зокрема професійна підготовка майбутніх учителів для нової української школи. 
Під керівництвом Олени Юріївни виконується 5 наукових кандидатських досліджень, здійснюється 
організація роботи проблемної групи студентів. 

О. Ю. Ільченко є автором 173 праць у сучасних наукових та навчально-методичних вітчизняних 
та зарубіжних виданнях (Чехія, Болгарія, Польща, Казахстан, Азербайджан). З-поміж них – публікації у 
фахових виданнях та періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus і Web of 
Science. 

Вийшли у світ монографія за авторством О. Ю. Ільченко «Благодійна діяльність жінок в освіті 
України (ХVІІ–ХVІІ ст.)» і навчально-методичні посібники «Педагогічне благодійництво жінок: 
ретродосвід і перспективи розвитку» (Полтава, 2013), «Благодійність жінок в освіті України: історія, 
сучасний стан і перспективи розвитку» (Полтава, 2015), у 2019–2020 рр. – навчально-методичні 
посібники для самостійної роботи та дистанційного навчання: «Гендерний підхід у педагогіці» для 
здобувачів освітнього ступеня «магістр» (2020 р.), «Персоналії в історико-педагогічному дискурсі» 
(2019 р.), «Компаративна педагогіка вищої школи» (2019 р.) для здобувачів наукового ступеня 
«доктор філософії». 

Олена Юріївна є співавтором: колективних монографій «Theoretical foundations of the 
functioning of Education. Ways to improve the effectiveness of educational activities» (Boston : Primedia 
eLaunch, 2021); «Опорна школа: шляхи становлення» (Полтава, 2017), «Алла Бойко: наукові, навчальні 
й моральні уроки (науково-педагогічна школа)» (Полтава, 2015); колективних посібників: 
«25 видатних українських педагогів» (Полтава, 2016), «Методолого-теоретичні й методичні засади 
виховання молоді на національно-культурних традиціях українського народу в умовах євроінтеграції» 
(Полтава, 2008); навчально-методичного посібника із грифом МОН України «Педагогіка. Інтегрований 
курс теорії та історії педагогіки» (Київ, 2002). 

О. Ю. Ільченко – ініціатор укладання міжнародних угод про співпрацю між Полтавським 
національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка і Латвійським університетом, 
Поморською академією (м. Слупськ, Польща). Олена Юріївна брала участь в організації і проведенні в 
Латвійському університеті наукового семінару «Педагогічна спадщина А. С. Макаренка» (2017). Під її 
керівництвом проведена низка наукових конференцій. З 2001 р. Олена Юріївна брала участь у понад 
80 наукових зібраннях як в Україні, так і поза її межами. 

О. Ю. Ільченко – керівник науково-дослідної теми, зареєстрованої в УКРІНТЕІ «Єдність теорії і 
практики у підготовці бакалаврів та магістрів в умовах реформування освіти України»; гарант 
освітньо-професійної програми з підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 
«Освітні, педагогічні науки». О. Ю. Ільченко – член спеціалізованої вченої ради з захисту 
кандидатських дисертацій (2010–2011), член спеціалізованої вченої ради з захисту докторських 
дисертацій (з 2016 р. у Полтавському національному педагогічному університеті імені 
В. Г. Короленка). Член редакційної колегії (з 2009 р.), відповідальний редактор (2009–2012) фахового 
збірника наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка «Педагогічні науки». Член редакційної колегії (2007–2011, 2014–2015), головний 



редактор (2016–2020) кафедрального часопису «Дидаскал».  
У 2019 р., 2020 р. О. Ю. Ільченко пройшла стажування з педагогіки у Поморській академії 

(м. Слупськ, Польща), в 2021 р. – у Західно-Фінляндському коледжі. Олена Юріївна – член журі (2017), 
член апеляційної комісії (2018), секретар журі (2019) ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 
навчальної дисципліни “Педагогіка”. 

Нагороджена Почесною грамотою виконавчого комітету Полтавської міської ради (2018), 
Подякою Полтавської обласної ради (2014), Грамотою Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка (2006, 2008, 2009), Подякою Міністерства освіти і науки України 
(2019). 


