
Історичні студії суспільного прогресу

A d  honorem

ДО ЮВІЛЕЮ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА, ДОКТОРА ІСТОРИЧНИХ НАУК, 
ПРОФЕСОРА ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА КУРКА

Курок Олександр Іванович народився 13 червня 1955 року в с. Мутин 
Кролевецького району Сумської області.

1981 року закінчив Чернігівський державний педагогічний інститут 
ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «фізична культура», а 1987 року -  за спеціальністю 
«історія».

За направленням Міністерства освіти України у 1981 р. О.І. Курок розпочав свою 
діяльність у Глухівському державному педагогічному інституті ім. С. М. Сергєєва- 
Ценського. Працював на посадах викладача, завідувача кафедри, декана факультету, 
проректора. З 2000 року -  ректор Глухівського педагогічного інституту. 2001 р. виш було 
перетворено на університет, який з 2008 р. носить ім’я Олександра Довженка, а 2009 р. -  
одержав статус національного.

1994 року захистив кандидатську дисертацію і здобув науковий ступінь кандидата 
педагогічних наук (тема дисертації -  «Педагогічні умови навчання дітей старшого 
дошкільного віку рухових дій з м’ячем (на матеріалі ігор з елементами футболу)»), у 
1996 році -  отримав вчене звання доцента кафедри психології і дошкільної педагогіки, у 
2002 році -  присвоєно вчене звання професора, а 2011 року здобув науковий ступінь 
доктора історичних наук (тема дисертації -  «Еволюція наукової думки про ґрунти (80-ті рр. 
XIX -  XXI ст.)»).

Працюючи на посаді ректора університету, Олександр Іванович вніс великий вклад 
у розвиток вищої освіти і науки України, створив умови для професійної діяльності 
наукових, науково-педагогічних працівників, для навчання і виховання студентів. За його 
ініціативою здійснено низку заходів для піднесення рівня університету, як освітнього 
центру, архітектурної пам’ятки нашої держави. За останній час відкрито нові перспективні 
спеціальності, зорієнтовані на реальні потреби освітніх закладів, впроваджуються в 
практику нові педагогічні технології.

Результати його особистих наукових досліджень викладені в понад 100 наукових та 
науково-методичних працях. Курок О. І, є автором і співавтором монографій «Формування
і розвиток наукової думки про ґрунти: історія, теорія, практика» (2009 р.) та «Комплексний 
підхід до формування професійної компетентності майбутнього вихователя дошкільного 
навчального закладу» (2015 р.) та навчальних посібників «Фізичне виховання дітей у 
дошкільному закладі» (2001 р.), «Історія педагогіки України в особах» (2005 р.), 
«Психолого-педагогічні аспекти навчання складним руховим діям» (2006 р.) тощо.

Олександр Іванович, як керівник, перебуває у постійному пошуку шляхів 
поліпшення фінансового, матеріального становища університету, соціальної захищеності 
колективу співробітників і студентів.

Олександр Іванович Курок віддає роботі всю свою енергію, є прикладом 
самовідданого служіння освітянській справі.

За високі досягнення був нагороджений орденом «Знак Пошани» (1981 р.), 
Почесною грамотою Верховної Ради (2003 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і 
науки України (2004 р.), нагрудним знаком «Петро Могила» (2005 р.), орденом «За 
заслуги» ІІІ ступеня (2009 р. ).

1999 р. Олександру Івановичу присвоєно Почесне звання «Заслужений працівник 
народної освіти України».
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