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Трудова і професійна діяльність 

    У 1978 році з відзнакою закінчила фізико-математичний факультет Полтавського державного 
педагогічного інституту імені В.Г. Короленка, здобула кваліфікацію вчителя математики середньої 
школи. Педагогічну роботу розпочала викладачем математики в Полтавській загальноосвітній 
школі № 19. З 1979 року продовжила трудову діяльність у Полтавському державному 
педагогічному інституті імені В.Г. Короленка на посадах – старшого лаборанта, асистента, 
старшого викладача, доцента. У 1993 році призначена на посаду заступника декана факультету 
підготовки вчителів початкових класів. У 1997 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради 
Харківського державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди захистила дисертацію 
«Дидактичні умови організації екзамену у вищих навчальних педагогічних закладах» за 
спеціальністю 13.00.01 – «Теорія та історія педагогіки» (науковий керівник – доктор педагогічних 
наук, професор, член-кореспондент АПН України Лозова Валентина Іванівна). З 1997 по 2015 рік 
Н.Д. КарКапузова працювала деканом психолого-педагогічного факультету Полтавського 
національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. У період з 2000 р. по 2016 рік 
очолювала кафедру природничих і математичних дисциплін, з 2010 року – професор кафедри. У 
2015 році присвоєно вчене звання професора кафедри природничих та математичних дисциплін. 
Стаж педагогічної роботи у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. 
Короленка – 30 років. 

    За плідну працю на педагогічній ниві, за вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки 
Карапузова Наталія Дмитрівна отримала звання «Заслужений працівник освіти України» (2008), 
нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2003), почесними грамотами 
Міністерства освіти і науки України (2007), Полтавської обласної ради (2015), Полтавської 
облдержадміністрації (2001, 2002, 2003), Академії педагогічних наук України (2001,2009), 
Української асоціації імені Василя Сухомлинського (2007), виконавчого комітету Полтавської 
міської ради (2002, 2008, 2012), подякою Полтавської обласної ради (2013). 

    2008-2011 рр. – член спеціалізованої вченої ради К 44.053.01 у Полтавському національному 
педагогічному університеті імені В.Г. Короленка. 

    Має два свідоцтва про реєстрацію авторського права на науковий твір “Василь Адріанович 
Євтушевський – педагог, просвітник (1836–1888рр.), (співавтор Процай Л.П.) та на науковий твір 
«Основи педагогічної ергономіки» (співатори Починок Є. А. (Зімниця Є.А.) і Помогайбо В.М.). 

Навчальна і методична робота 

    Викладає дисципліни: «Методика навчання математики», «Методика навчання освітньої галузі 
«Математика»», «Теоретичні та методичні основи викладання курсу «Методика навчання 
освітньої галузі «Математика»», «Управління навчально-виховним процесом у початковій школі», 
«Сучасні технології вивчення освітніх галузей у початковій школі», «Удосконалення методики 
навчання учнів початкової школи розв’язувати задачі». Керує дипломними та магістерськими 
роботами. Автор (співавтор) підручників, навчальних та навчально-методичних посібників для 
студентів ВНЗ, навчальних програм дисциплін та програм атестаційних екзаменів. 

Наукова робота 



    Н.Д. Карапузова очолює наукову школу «Формування і розвиток освітнього середовища 
педагогічного вищого навчального закладу» Під її керівництвом захищено 4 кандидатські 
дисертації: 2008 р., Павленко Ю.Г. «Музеї педагогічного профілю як фактор професійної 
підготовки майбутніх учителів»; 2009 р., Починок Є.А. “Педагогічні умови формування 
ергономічних компетенцій у майбутніх учителів початкових класів”; 2011 р., Процай Л.П. 
«Педагогічні ідеї і просвітницька діяльність В.А. Євтушевського (1836-1888рр.)»; 2016 р., Дзюба-
Шпурик Л.Г. «Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до ознайомлення учнів 
з інформаційно-комунікаційними технологіями». 

    Коло наукових інтересів: математична підготовка майбутніх учителів початкової школи, 
організація контролю навчально-пізнавальної діяльності студентів, професійна підготовка 
майбутніх учителів з використанням музейного компонента, ергономічна підготовка майбутніх 
учителів початкової школи, підготовка майбутніх учителів початкової ланки освіти до 
ознайомлення учнів з ІКТ, запровадження педагогічної підтримки у навчально-виховний процес, 
формування професійної мобільності студентів, актуалізація та окреслення пріоритетних 
напрямів творчого використання педагогічних ідей вітчизняних педагогів. Автор понад 200 
наукових і навчально-методичних праць 

Організаційна робота 

    Член вченої ради університету, голова вченої ради факультету, член оргкомітету науково-
практичних конференцій та семінарів, організованих на факультеті та в університеті. 

 


