Вільхова Оксана Григорівна (уродж. Дінець; народилася 2.06.1979 у
с. Зубівка Миргородського р-ну Полтавської обл.) – кандидат педагогічних наук
(2018), працює на посаді асистента кафедри дошкільної освіти з 2018 року.
У

2002

закінчила

психолого-педагогічний

факультет

Полтавського

державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка за спеціальністю
«Початкове навчання», здобула ступінь магістра, кваліфікацію викладача
педагогіки та методик початкового навчання.
У 2018 успішно захистила кандидатську дисертацію «Форми і методи
виховання дітей молодшого шкільного віку засобами народної хореографії в
освітньому просторі України (1945-1991)» зі спеціальністі 13.00.01 – загальна
педагогіка та історія педагогіки. Захист відбувся у ПНПУ імені В. Г. Короленка,
науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Хомич Лідія Олексіївна.
Відповідальна за виховну роботу кафедри дошкільної освіти. У 2018 вступила до
магістратури ПНПУ імені В. Г. Короленка за спеціальністю 012 Дошкільна освіта.
Коло наукових інтересів: виховний потенціал хореографічного мистецтва;
виховання дітей дошкільного віку засобами народної хореографії; концерти,
огляди

конкурси,

фестивалі

як

ефективні

форми

виховної

роботи

з

дошкільниками.
Викладає такі навчальні дисципліни: педагогіка, основи педагогічної
майстерності і педагогічної творчості; педагогічна ортобіотика; теорія та
методика формування елементарних математичних уявлень дошкільників.
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