
ПЕТРЕНКО ЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА 

Доктор педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та андрагогіки, викладач 
у ПДПУ імені В. Г. Короленка (ПНПУ імені В. Г. Короленка) з 2008 р. 

Народилася 20 червня 1974 р. у місті Полтаві. Викладач-науковець, кандидат педагогічних 
наук (2011), доцент (2021), доктор педагогічних наук (2021). 

Закінчила Полтавську середню школу № 5 із срібною медаллю (1991), Полтавський державний 
педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка за спеціальністю “Українська мова і література з додатковою 
спеціальністю іноземна мова” (1996), аспірантуру (2011) і докторантуру (2019) Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Розпочала свою педагогічну 
діяльність учителем англійської мови та зарубіжної літератури Полузірської загальноосвітньої школи 
(1996–1998), працювала викладачем англійської мови в Аграрному коледжі управління і права 
Полтавської державної аграрної академії (1998–2008). У Полтавському національному педагогічному 
університеті імені В. Г. Короленка працює з 2008 р.: старший викладач (2011), доцент (з 2012 р.). 

Основу навчального навантаження Л. М. Петренко складають курси: “Педагогіка”, 
“Методологія та організація наукових досліджень”, “Історія педагогіки вищої школи”, “Педагогіка 
старшої та вищої школи”, “Андрагогіка в системі педагогічних наук”, “Менеджмент в освіті”, 
“Методика виховної роботи”, які є визначальними у професійній підготовці майбутніх вчителів. 

Авторка понад 100 наукових і науково-методичних публікацій, серед яких монографія 
«Григорій Ващенко: духовно-моральне виховання та освіта молоді» (Полтава, 2020), навчально-
методичні посібники «Актуалізація педагогічних ідей Г. Ващенка в умовах розбудови національної 
системи освіти» (2020), «Г. Г. Ващенко: життєвий шлях та досвід науково-педагогічної діяльності» 
(2020). Леся Миколаївна – співавтор підручника «25 видатних українських педагогів» / за 
ред. А. М. Бойко (Полтава, 2016). Має статті у виданнях, що індексуються в наукометричній базі Web 
of Science Core Collection, фахових вітчизняних і зарубіжних виданнях, численні тези конференцій. 
Наукові інтереси Лесі Миколаївни пов’язані переважно з дослідженнями проблем національного 
виховання у контексті світових інтеграційних процесів на основі теоретичних ідей дитиноцентризму, 
суб’єкт-суб’єктних відносин, коріння яких бере початок у просвітницько-виховній діяльності й 
літературній творчості І. П. Котляревського, проблеми духовно-морального виховання та освіти 
української молоді у спадщині Григорія Ващенка. 

У 2011 р. захищено кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні ідеї в просвітницько-
виховній діяльності та літературній творчості І. П. Котляревського» (спеціальність 13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки, науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент НАПН України А. М. Бойко). У 2021 р. захистила докторську дисертацію на тему 
“Духовно-моральне виховання та освіта української молоді у спадщині Григорія Ващенка” 
(спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).  

Як науковець Л. М. Петренко здійснює також науково-методичну роботу: член організаційних 
комітетів з підготовки і проведення науково-практичних конференцій: міжнародної – “Забезпечення 
якості вищої освіти в Україні: сучасний стан і перспективи” (2019), всеукраїнських із міжнародною 
участю – “Інноваційність в освіті: пошуки і перспективи розвитку” (2016), “Педагогіка вищої школи: 
стратегія, перспективи розвитку, передовий досвід” (2017), “Педагогічна освіта в Україні: пошуки, 
стратегія, перспективи розвитку” (2018), “Університетська освіта в Україні у контексті інтеграції до 
європейського освітнього простору” (2020), науковий керівник статей студентів. Виконує обов’язки 
відповідального редактора кафедрального часопису “Дидаскал”. Проходила міжнародні стажування: 
19–23 листопада 2019 р. – міжнародне освітнє стажування з педагогіки в Українському Вільному 
Університеті (м. Мюнхен, Німеччина); 1 листопада 2020 р. – 29 січня 2021 р. – «Ключові компетенції 
викладачів» на базі Вищого Духовного Семінаріуму UKSW (дистанційна платформа, м. Варшава, 
Польща) – 180 год. 

Нагороджена трудовою відзнакою “Знак Пошани” Міністерства аграрної політики України 
(2003), Грамотою Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (2019), 
Почесною грамотою виконавчого комітету Полтавської міської ради (2021). 


