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У рамках святкування 100-річчя з нагоди заснування історичного факультету
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка вийшло з
друку наукове видання «Історичний факультет Полтавського національного
педагогічного університету імені В. Г. Короленка: збірник матеріалів і бібліографічних
покажчиків».

За словами голови Полтавської обласної ради Олександра Біленького історичний
факультет вишу – це колиска кадрів та alma mater творчого натхнення, неперервна
традиція наполегливої праці, вірність ідеалам великого наукового служіння:

– Сьогодні історичний є стартовим майданчиком національного визнання.
Найголовніше у ньому – це люди, які прагнуть йти вперед і рухати науку та освіту.
Ця книга – вагомий крок, спрямований на те, щоб зібрати під однією
обкладинкою людські душі, наукові пошуки, історії творчої, освітянської,
суспільної діяльності викладачів історичного факультету. Це тільки початок,
двері, крізь які пройдуть покоління наступників, – сказав Олександр Біленький.

Наукове видання включає статті, які відображають етапи історії розвитку і сучасний стан
фахової освіти (історичної, географічної, філософської. правознавчої) в Полтавському
національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка, починаючи з 1914 року, а
також бібліографічні покажчики ректорів-істориків та деканів підрозділів, які
здійснювали організацію історичної освіти; викладачів, які забезпечували в минулому й
забезпечують нині відповідну фахову освіту. Окремим розділом у науковому виданні
подаються спогади випускників і викладачів історичного факультету.

Книга побачило світ за рахунок власних коштів декана факультету Петра Кравченка та
спонсорській допомозі випускників історичного факультету різних років: голови
Полтавської обласної ради Олександра Біленького, заступника голови обласної ради
Анатолій Ханка, заступника голови облдержадміністрації Романа Товстого, голови
постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, проректора з наукової
роботи університету Сергія Шевчука, депутата обласної ради Валерія Прядка, інших.
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