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А. О Остапенко

Т М Остапенко

дітей старшого дошкільного
віку із стертою дизартрією до
навчання в Щколі. - 2006. - 1\Т9
4 - С. 44-46.

Розділ «Наука-практиці››:
Пахомова Н. Г. Модель інте-
грації медико-психологічної та
педагогічної складових профе-
сійної підготовки логопедів -
2015. - 1\ї9 1 (73). - С. 1?-26.

Розділ «Наука-практиці››:
Пахомова Н. Г. (д-р пед. н.,
проф., зав. каф. соціальної і ко-
рекційної педагогіки ПНПУ ім.
В. Г.Короленка). Умови форму-
вання теоретико-когнітивного
компонента інтеграції меди-
ко-психологічної і педагогічної
складових професійної підго-
товки логопедів - 2015. - Ы9 3
(?З). - С. 2?-35.

ОСОКА (Нечитайло) Серіій
Олександрович (2З.03.1980, смт
Велика Багачка Полтавської
обл.) - поет, перекладач, чл.
НСПУ (2002).

Закінчив Великобагачан-
ську школу (1997), філологіч-
ний факультет Полтавського
державного педагогічного уні-
верситету ім. В. Г. Короленка
(2002). Працював журналіс-
том на Полтавському місько-
му телебаченні, на обласному
радіо. Твори друкувалися в об-
ласних і всеукраїнських газе-
тах, у часописах «Рідний край»,
«Кур'єр Кривбасу››, в альманасі
молодих поетів Полтави «Бо-
лотні вогні›› (Полтава, 2002; 2-е
вид. К., 2004). Окремими збір-
ками вийшли: «Сьома сніжин-
ка січня›› (2002), «Голос мислив-
ця» (2006), «І-Іебесна падалиця››
(2015), «І-Іічні купання в серпні››
(2016) (всі - К.).

Аауреат Міжнародного кон-
курсу найкращих творів моло-
дих українських літераторів
«Гранослов-2000», ІП премії
вид-ва «Смолоскип».

ДИВ. ВЕАИКОБАГАЧАН-
СЬКА ЗОШ І-ІІІ СТ.

ОСТАПЕНК0 Андрій Олексан-
дрович (01.01.1964, м. Полтава)
- учений-педагог, д-р пед. н.
(2005), дійсн. чл. РАСН, засл.
вчитель Кубані (2003), засл. пе-
дагог-дослідник Вірменії (2017).

1979 закінчив 8 кл. СШ Ме
19, 1981 10 кл. СШ Не З м. Пол-
тава; 1986 фізико-математич-
ний факультет Полтавського
державного педагогічного ін-
ституту ім. В. Г. Короленка за
спеціальністю вчитель фізики
і математики, 1996 аспірантуру
на каф. педагогіки та педагогіч-
ної психології Аенінградського
державного університету, 2003

докторантуру Шуйського дер-
жавного педагогічного універ-
ситету.

Педагогічну діяльність роз-
почав 1986 вчителем фізики
і математики Кукобівськоі
восьмирічної школи Решети-
лівского р-ну Полтавської обл.
1988 став лауреатом Першо-
го Всесоюзного методичного
фестивалю «Урок фізики-88»,
після чого був запрошений на
педагогічну роботу на Кубань,
де викладав фізику, математи-
ку, креслення, хімію, основи
православної культури- в. гім-
назії ст. Азовська Сєверського
р-ну Краснодарського краю РФ.
1996 став лауреатом конкурсу
«Учитель року Кубані». З '1992
паралельно зі школою викладає
у ВН3. Проф. Кубанського дер-
жавного університету, Єкате-
ринодарської духовної семіна-
рії, Інституту розвитку освіти
Краснодарського краю, Вищих
богословських курсів Москов-
ської духовної академії.

Здійснював наукове керів-
ництво низкою регіональних і
федеральних експерименталь-
них педагогічних майданчиків
на Кубані і в Бурятії. 2002-2004
науковий керівник федераль-
ного експерименту з реалізації
профільного навчання в сіль-
ських школах Краснодарсько-
го краю; 2008- 2010 науковий
ексиерт Національної церков-
но-державної програми «Роз-
виток духовно-моральної куль-
тури підростаючого покоління
Росії»; 2007-2009 провід. н. с.
Федерального інституту розви-
тку освіти РФ; 2014-201? керів-
ник першої в Росії державно-
церковної магістратури за на-
прямком «Педагогіка духовно-
морального виховання» при
Московському педагогічному
державному 'університеті і
Московській духовній академії
(перший випуск - груд. 2016);
з квіт. 2015 - заст. співголови
Міжнародного науково-екс-
пертної ради з духовно-мораль-
ної безпеки при Російському
інституті стратегічних дослі-
джень при Президентові РФ.

Гол. редактор російського
наукового журналу «Исследо-
вания гуманитарных систем»,
чл. редакційно-експертних
рад або редколегій російських
журналів «Народное образова-
ние», «Школьные технологии»,
«Образовательные техноло-
гии», «Воспитательная работа в
школе», «Социальная педагоги-
ка», «Покров», «Человек. Сооб-
щество. Управление», «Основы
православной культуры в шко-

144 гоьтлуісл

ле», «Интеграция щірддшан
ния», а також журналів Укрд,
іни «Витоки педагогічної Май;
стерності›› (Полтава) та «РЦ _
Нишап Іша9е» (Київ),

Основні напрямки наудовщ
інтересів: психолого-педдгд;
гічна антропологія (антрогш,
лог1чнии' п1дх1д в освіті, дн-гр0_
пологічні основи освітньогд
процесу), сучасна дидактикд.
(формалізація дидактики, ін..
тенсивні осв1тн1 технології),
православна педагогіка (синтез
науковоі педагог1ки і прдвд-
славного богослов'я, методикд.
викладання теологічних дид.
циплін), альтернативні форд.
організації освіти. Автор понад
700 публікацій з педагогіки,
психолог11 та антропології. Під.
готував н'ять кандидатів нау±_
Читав лекції та проводив семі-
нари у Вірменії, Україні, Біло.
русі, Узбекистані, Казахста-ні,
Естонії, /\итві, Польщі, Кіпрі,
Монголії, Китаї, Португалії. 311

'ІЦТН

останні роки читав лекції з праь.
вославної педагогіки і проблеі|'
духовно-морального виховав-І
ня в Єкатеринодарській право"-
славній духовній семінарії, на-
Вищих богословських курса:
Московської православної ду-
ховної академії, в Казанській,
Томській і Мінській духовниіід.
семінаріях, у Свято-Тихонів-
ському православному гумані-
тарному університеті, на бог<1--
словських курсах у Аімассолъг-
скій митрополії Кіпру, в Су-
прасльскій академії Польської
православної церкви. Виступан;
на єпархіальних читаннях 1
конференціях Єкатеринодар-'
ської, Новоросійської, Єйськоі,
Калінінградської, Йошкар-
Олинскої, Ростовської, Урюпіи-
ської, Віленсько-Аитовськоїг
Естонської, Курської, Пензен-=
ської, Полтавської, Улан-Уден-
ської, Камчатської, Чукотської,
Ташкентської, Архангельськоі.
Сиктивкарської, Корсунськоі.
Карагандинської православ-
них єпархій.

Автор книги віршів <</Хіті-1”
ратурні пристрасті фізикаг
(Краснодар, 1997) іавторськога
диску пісень «І вічним залиша-
ється очікування» (Ставр0П0АЬ-
2002). Чл. Полтавської спілкй
літераторів по секції «поезіяг
з 1991. Чл. журі фестивалів аВ'
торської пісні.

Нагородж. Почесними ГРд':
мотами Міністерства освіти І
науки РФ (2014), МіністерСТВд
освіти і науки Бурятії (2010), Мг"
даллю вмч. Катерини (20161-

Пр.: КонцентрированН0@
обучение: модели образова-
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тельной технологии. - Крас-
Ноддр, 1998; Непрерывность
Образования: Теоретические
основания концепции разви-
тия непрерывного образования
Кубани, - Краснодар, 2001;
Моделирование многомернои
цедагогическои реальности:
теория и технологии. - М.,
2005; 2-е изд. М, 2007; Педаго-
гида разумного баланса. Ан-
тиномизм как методология
моделирования многомерных
педагогических теорий и сис-
тем. - Ѕаатіогїсісеп, 2010; Сгу-
щение учебной информации
В профессиональном образо-
вании. Монография. - Крас-
Недар, 2012 (співавт.); Педаго-
гика со-Образности. Очерки
и эссе. - Краснодар, 2012; 2-е
изд., испр. - М., 2012; Человек
исчезающий. Исторические
предпосылки и суть антропо-
логического кризиса совре-
менного образования. - Крас-
нодар, 2012 (співавт.); Реформа
образования глазами учителей
и преподавателей: опыт соци-
ологического исследования.
- М.-Краснодар, 2013 (спі-
вавт.); Очевидная педагогика.
Модульная наглядность в пре-
подавании вузовского курса.
- М., 2013; Со-Образность об-
разования. Очерки православ-
ной педагогики. -- ЅаагЬт?с1<;еп,
2015; От безобразия к сооб-
разности. Этюды о современ-
ном образовании и не только
о нём. - Краснодар, 2016; Мо-
дульная визуализация учебной
информации в профессиональ-
ном образовании. Моногра-
фия. - М., 2017 (співавт.); Роль
школьных курсов литературы,
истории и обществознания в
профилактике экстремизма в
молодёжной среде. - Красно-
дар, 2017 (співавт.).

/їіт.: Остапенко Андрій Олексан-
дрович // Аітератори Полтавщини.
Довідник / Упоряд. А. М. Дяченко. -
Полтава, 1991. - С. 41.

С. Ф. Клепко, В. Ф. Моргун

ОСТАПЕНКО Ірина Володи-
мирівна (уродж. Мурашко;
31.07.1961, с. Вирішальне Аох-
В-Ицького р-ну Полтавської обл.)
'г учений-літературознавець,
А-р філол. н. (2013).

Закінчила 8 класів Супру-
Нівської СШ Полтавського
Р-Ну (1976), Кременчуцьке пе-
ддгогічне училище (1980), фі-
Аологічний факультет (1984),
аспірантуру (2001) Полтавсько-
Ё0 державного педагогічного
1НСтитуту ім. В. Г. Короленка
[Нині національний педаго-
Г1ЧНий університет), у якому

17"* полтлвікл
ъ 1 "

працювала (з перерв.) з 1984
до 1988: асист. каф. російської
мови (1984-1985), світової лі-
тератури (1988). Працювала
також у Кримському гумані-
тарному університеті (м. Ялта),
Кримському інженерно-педа-
гогічному університеті (м. Сім-
ферополь). 3 2003 до 2014 доц.,
проф. каф. російської і зару-
біжної літератури Таврійсько-
го національного університету
ім. В. В. Вернадського. Науко-
вий співробітник Кримського
центру гуманітарних дослі-
джень, організатор щорічних
Кримських міжнародних Чи-
чибабінських наукових читань
(32005).

Коло наукових зацікавлень:
проблематика, поетика, жанри
лірики Б. Чичибабіна; пейзаж
як картина світу в російській і
українській поезії 1970-1980-х.
Автор монографій: «Мир Чичи-
бабина›› (2001), «Природа в рус-
ской лирике 1960 -1980-х годов:
от пейзажа к картине мира»
(Сімферополь, 2012).

Пр.: Бог у художній системі
Б. Чичибабіна // Слов'янський
зб. - Полтава, 2003. - Вип. 2;
«Обитель созерцанья и люб-
ви››: (Б. Чичибабін і А. Грін) //
Питання російської літерату-
ри: міжвуз. наук. зб. - 2004. -
Вип. 10; «Вселенная свободы и
любви››: (Б. Чичибабіні М. Воло-
шин) // Наук. пр. Кам'ян.-Поділ.
держ. пед. ун-ту. Філологічні на-
уки. - Кам'янець-Подільський,
2004. - Вин. 8. - Т. 2; Проблеми
творчості й образ творця в ліри-
ці Б. Чичибабіна // Культура на-
родів Причорномор'я. - 2004.
- 1\Т9 49. - Т. 2; «Двоемирие
Гоголя››: лірична рецепція //
Південний архів: зб. наук. пр.
Філологічні науки. - Херсон,
2004. - Вин. 24; Подорож Чи-
чибабіна до Гоголя // УП Між-
нар. Гоголівські читання: зб.
наук. пр. Полтав. держ. пед. ун-
ту ім. В. Г. Короленка. -- Пол-
тава, 2004; Пейзажна лірика
Василя Симоненка // Витязь
української поезії: мат-ли наук.
конф., присвяч. 70-річчю від
дня народж. В. Симоненка. -
Сімферополь, 2005; Простран-
ство и время в картине мира //
Східнослов'янська філологія:
Горлівка, 2010. - Вип. 18; Сред-
ства и способы репрезентации
картины мира в лирике // Вопр.
рус. литературы: межвуз. науч.
сб. - Симферополь, 2011. -
Вып. 19 (76).

М. І. Степаненко

ОСТАПЕНКО Олександр Пе-
трович (1854, м. Зіньків - після

ОСТ
1912) - лікар-ветеринар, гро-
мадський діяч.

Навчався в Роменському
дворянському училищі, Пол-
тавській гімназії, закінчив
Харківський ветеринарний ін-
ститут (1876), де працював: доц.
(1877), проф., 1906-1912 дирек-
тор, засл. проф.: водночас з 1896
зав. ветеринарною частиною
міських боєнь. Обирався глас-
ним Харківської міської думи.

Автор перекладів і праць з
ветеринарії, зокрема, «Вете-
ринарное акушерства Ѕаіпсі-
Суг'а» (пер. з фр.), «Осмотр мяса
Ваі1еіі'а» (пер. з фр.), «Оплодо-
творение в мире животных»,
«Озон по отношению к организ-
му животных», «Техника пато-
логоанатомического вскрытия
трупов домашних животных»,
«Руководство по патологичес-
кой анатомии и гистологии
домашних животных», «Ру-
ководство к диагностике бо-
лезней домашних животных».
Публікувався в журн. «Архив
ветеринарных наук».

/ііш.: Павловский, 1912. - С. 140-
141.

ОСТАПЕНКО Ольга Миколаївна
(?) - канд. екон. н. (2008).

Закінчила Полтавську дер-
жавну аграрну академію (2004),
де працює: з 2009 доц. каф. фі-
нансів і кредиту. Має бл. 50 пу-
блікацій наукового та навчаль-
но-методичного характеру, спі-
вавтор навчального посібника
для студентів. Учасниця міжна-
родних та всеукраїнських нау-
ково-практичних конференцій.

Дж.: 1тіірз://ищщг.рс1аа.есіи.иа/
реор1е/озіарепію-о19а-шукоіауіупа.

ОСТАПЕНКО Тетяна Миколаїв-
на (?) - канд. екон. н.

Закінчила Полтавську дер-
жавну аграрну академію (2004),
де працює: з 2009 доц. каф. бух-
галтерського обліку.

Дж.: 11іір5://\›\г\›\г\›\г.рс1аа.ес1и.11а/
реоріе/озіарепко -іеіуа11а-шу1<о-
Іауіупа.

ОСТАП'Є с.,
Великобагачанський р-н.

дошкільнінавчальні
заклади:
0СТАП'ЄВСЬКИИ ДОШКІАЬ-
ний нлвчлльний злкллд
(дитячий сАдок) «гомлш-
КА».

У післявоєнні роки в селі
Остап'є було 4 колгоспи, ко-
жен нараховував до 5 бригад. У
кожній з них були дитячі ясла,
які розташовувалися по домів-
ках (в одній частині хати жили

люди, в іншій виховувалися
діти). Вихователями були жін-
ки-колгоспниці без педагогіч-
ної освіти.

Поступово дитячі ясла ре-
організовувались у державні
освітні установи. У 1960-1970-
х діяло 4 дитячі садочки, де
вже були завідувач, виховате-
лі, нянечки, кухарі. Садочки
не мали назв, а іменувалися за
місцем знаходження та прина-
лежністю до колгоспу чи бри-
гади. Ясла-сад при бригаді Не 5
працював з 1963; завідувачкою
була Зубко Ганна Дмитрівна,
вихователями - Раківненко
М. М., Пипко М. О., Раківненко
А. Н., Хмельницька Н. А. Цен-
тральний ясла-сад по вул. Мо-
лодіжній працював з кін. 1960-х
у пристосованій будівлі. Ви-
ховувалася різновікова трупа
дітей, яка в різні роки налічува-
ла від 25 до 30 дітей. Вихованці
перебували в закладі цілодо-
бово, на повному забезпеченні
колгоспу. Завідувачами в різні
роки працювали Гладка Ольга
Степанівна, Кордубан Марія
Корніївна. 1976 очільницею за-
кладу стала молодий педагог
Даниленко Аідія Миколаївна,
вихователями були Чегринець
Наталія Михайлівна, Войтен-
ко Світлана Борисівна, Боцула
Аюбов Іванівна, Гречко Вален-
тина Іванівна, Корнієнко Надія
Михайлівна, Каленіченко Ган-
на Сергіївна.

1983 КСП «Промінь Аеніна»
(голова правління Зеленський
Павло Петрович) порушив ни-
тання про будівництво в селі
приміщення для ясла-саду, ви-
діливши для цього 350 тис. крб.
Будівництво за илановим про-
ектом І\ів216-1-86 тривало про-
тягом 08.1983-12.1984. Зводила
будівлю Великобагачанська
МПНК-9 Полтавського «Об-
лжитколгоспбуду» (нач. Пол-
тавець Г. 0.). 28 груд. 1984 пе-
редано в експлуатацію типову
двоповерхову будівлю ,А,Н3 на
90 місць. Відкриття ,А,НЗ «Ро-
машка» відбулося на поч. 1985.
Завідувачкою стала ,А,анилен-
ко Аідія Миколаївна. Загальна
площа території закладу 1046.1
кв. м., приміщення дитячого
садка 950 кв.м. Будівля роз-
рахована на три групи, мала
музичний та спортивний зали,
простору, обладнану електро-
приладами кухню, пральню,
підсобні приміщення. Заклад
був під'єднаний до центрально-
го водопостачання, мав підлогу
з підігрівом, розкішні два па-
вільйони для надвірних ігор, са-
рай для інвентарю. Заклад пра-
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