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Трудова і професійна діяльність
Свою трудову педагогічну діяльність розпочала у 19861987 навчальному році, працюючи на посаді помічника вихователя молодшої
ясельної групи дитячого садка № 117 м. Києва у рамках програми співпраці
«Школа – дитячий садок». У 1994 році закінчила педагогічний факультет
Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка зі
спеціальності «Педагогіка і методика початкового навчання, музика» й
отримала кваліфікацію учитель початкових класів, учитель музики. З вересня
1994 року працювала на посаді старшого лаборанта і асистента кафедри
хореографії цього ж навчального закладу. З 1996 по 1999 рік навчалася в
аспірантурі при лабораторії мистецької освіти Інституту педагогіки і
психології професійної освіти АПН України за спеціальністю 13.00.04 –
теорія і методика професійної освіти. З вересня 1999 по серпень 2001 року
працювала на посаді асистента новоствореної кафедри дошкільної
педагогіки.
У червні 2000 року захистила дисертацію «Підготовка майбутнього
педагога до естетичного виховання засобами сучасної музики масових
жанрів» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук в
Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України (м. Київ),
науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Лещенко Марія
Петрівна. У 2000-2001 навчальному році виконувала обов’язки заступника
декана психолого-педагогічного факультету з виховної роботи, а також
працювала асистентом кафедри соціальної педагогіки і педагогіки
початкового навчання за сумісництвом. У квітні 2001 року здобула
стипендію Кабінету Міністрів України для молодих науковців. У вересні
цього ж року почала працювати на посаді доцента кафедри соціальної
педагогіки і педагогіки початкового навчання, а також виконувати обов’язки
заступника декана психолого-педагогічного факультету з питань практики

(2001-2004 роки). У 2002 році пройшла тренінгові курси для соціальних
працівників при Міжнародній гуманітарній організації «СПИД Фонд СхідЗахід» (м. Київ). 23 грудня 2002 року отримала звання доцента кафедри
соціальної педагогіки і педагогіки початкового навчання.
З початку роботи на кафедрі на громадських засадах виконувала
обов’язки заступника завідувача кафедри (вересень 2001 р. – лютий 2006 р.).
У березні 2006 року пройшла конкурс на вакантну посаду й була обрана
завідувачем кафедри соціальної педагогіки і педагогіки початкового
навчання. За ініціативи декана психолого-педагогічного факультету, доцента
Н. Д. Карапузової і підтримки завідувача кафедри соціальної педагогіки і
педагогіки початкового навчання, доцента В. І. Березан 1 червня 2006 року
кафедра була реорганізована й отримала назву соціальної і корекційної
педагогіки, стала випусковою кафедрою для двох спеціальностей –
«Соціальна педагогіка», «Дефектологія» (сьогодні «Корекційна освіта»). На
посаді завкафедри пропрацювала до вересня 2007 року.
У вересні 2007 року на засіданні вченої ради факультету була обрана
заступником декана психолого-педагогічного з навчальної роботи (денна
форма навчання), і з 1 жовтня 2007 року по 1 листопада 2008 року обіймала
цю посаду на факультеті.
З 1 листопада 2008 року навчається у докторантурі Полтавського
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка на
спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
Має ряд почесних грамот ректора Полтавського національного
педагогічного університету імені В. Г. Короленка за вагомий науковий
внесок, вдосконалення навчально-методичної роботи, використання
мультимедійних технологій у навчально-виховному процесі, сумлінне
ставлення до праці та з нагоди професійних свят (2003-2014).
Навчальна і методична робота
За час роботи на кафедрі було розроблено такі курси і навчальнометодичне забезпечення до них: «Методика виховної роботи у позашкільних
закладах» (2000-2003); «Методика естетичної грамотності» (2001-2009);
«Риторика» (2001-2004); «Дозвіллєзнавство» (2000-2008); «Сценарне
мистецтво» (2001-2008); «Теорія і практика діяльності дитячих і молодіжних
організацій» (2002-2008); «Основи наукових досліджень» (2004-2006);
«Методологія і методика соціально-педагогічних дисциплін» (2004-2008);
«Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін» (2004-2012);
«Організація роботи з різними соціальними групами» (2004-2012).
Сьогодні вкладає такі навчальні дисципліни: «Соціально-педагогічна
робота у сфері дозвілля», «Основи сценарної роботи соціального педагога»,
«Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання», «Теорія
та методика роботи з дитячими і молодіжними організаціями», «Методики
соціально-виховної роботи», «Реабілітаційна педагогіка», «Організація
роботи соціальних інституцій», «Методика виховної роботи». До 2004 року
була факультетським керівником усіх навчальних і виробничих соціальнопедагогічних практик студентів ІІ-V курсів спеціальності «Соціальна

педагогіка», у 2004-2012 рр. була факультетським керівником і методистом
виробничої науково-педагогічної практики магістрантів. Керує курсовими,
дипломними і магістерськими дослідженнями студентів.
За час роботи на посаді завідувача кафедри була оновлена
документація кафедри, навчально-методичне забезпечення курсів, що
викладаються на кафедрі, в контексті Болонського процесу, особисто
В. І. Березан було складено 4 навчальні плани та 4 робочі навчальні плани за
кредитно-модульною системою для студентів спеціальностей 6.010100,
7.010105 – «Соціальна педагогіка», 6.010100, 7.010106 – «Дефектологія», а
під її керівництвом було підготовлено 2 акредитаційні справи з цих
спеціальностей. На посаді завкафедри В. І. Березан прапцювала до вересня
2007 року.
За час роботи заступником декана разом з колегою кандидатом
психологічних наук, доцентом кафедри психології, заступником декана
психолого-педагогічного з навчальної роботи Н. О. Юдіною була розроблена
документація деканату в контексті Болонського процесу, складено
15 навчальних планів та 15 робочих навчальних планів за кредитномодульною системою для студентів напрямів підготовки 6.010101 –
«Дошкільна освіта», 6.010102 – «Початкова освіта», 6.010105 – «Корекційна
освіта», 6.010106 – «Соціальна педагогіка», 6.020202 – «Хореографія»,
6.020204 – «Музичне мистецтво», 6.020205 – «Образотворче мистецтво»,
6.030102 – «Психологія», 6.020101 – «Культурологія».
Після роботи на посаді заступника декана психолого-педагогічного
факультету з навчальної роботи складено 37 навчальних плани та понад
50 робочих навчальних планів за кредитно-модульною системою для
студентів денної, заочної форм навчання, другої вищої освіти напрямів
підготовки 6.010105 – «Корекційна освіта», 6.010106 – «Соціальна
педагогіка», 6.130102 – «Соціальна робота», спеціальностей 7.01010501,
8.01010501 – «Корекційна освіта», 7.01010601, 8.01010601 – «Соціальна
педагогіка».
Є автором та співавтором навчальних і методичних посібників
«Українське
мистецтво
у
полікультурному
просторі»
(2000),
«Дозвіллєзнавство» (2005), «Актуальні проблеми роботи служби “Телефон
довіри”» (2007), «Організація підготовки шкільних та студентських команд
КВН до виступів» (2007), «Професійна спрямованість майбутніх соціальних
педагогів» (2007), «Сценарне мистецтво» (2008), «Теорія та методика роботи
з дитячими і молодіжними організаціями» (2009, 2013), «Соціальнопедагогічна робота у сфері дозвілля» (2013), «Основи сценарної роботи
соціального педагога» (2013) для студентів спеціальності і напряму
підготовки «Соціальна педагогіка», навчальних посібників «Основи
сценічного та екранного мистецтва» (2011), «Основи сценічного та екранного
мистецтва з методикою навчання» (2013) для студентів напряму підготовки
«Початкова освіта», навчальних програм з курсів, що викладає на кафедрі,
навчальних і виробничих практик та програм державних екзаменів для
студентів четвертих і п’ятих курсів напряму підготовки і спеціальності

«Соціальна педагогіка» та «Корекційна освіта» (див. список публікацій).
Крім цього є співавтором монографії «Психолого-педагогічний факультет
Полтавського
національного
педагогічного
університету
імені
В.Г. Короленка: історична організаційно-педагогічна і науково-методична
ретроспектива» (2014).
Наукова робота
Коло наукових інтересів: проблема підготовки магістрантів до
викладання соціально-педагогічних дисциплін, майбутніх соціальних
педагогів до консультативної роботи з різними соціальними групами,
використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі соціального
педагога та викладача вищої школи.
Має понад 100 друкованих праць, у тому числі: 1 монографію;
13 посібників, з них 1 з грифом МОН України; 13 методичних рекомендацій;
45 навчальних програм; 25 статей, з них 16 – у виданнях, затверджених ВАК
України; 12 матеріалів і тез доповідей на конференціях, симпозіумах,
семінарах та інші видання.
Керує написанням дисертаційних досліджень двох аспірантів та
одного пошукувача.
Творча і спортивна діяльність
Завжди брала активну участь у художній самодіяльності університету,
факультету, у 1991–2004 роках – учасниця джаз-квартету психологопедагогічного
факультету
(художній
керівник
Л. В. Литовченко
(Кононенко)).
З 2012 року активну участь у проведенні заходів університету беруть
діти В. І. Березан (ведучі, солісти, учасники танцювального колективу).
Список друкованих праць.
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