Зімакова

Лілія

Василівна

(народилася

29.06.1976

у

м. Кременчук

Полтавської обл.) – кандидат педагогічних наук (2005), доцент (2008), нині
працює на посаді доцента кафедри дошкільної освіти. З 2000 почала працювати в
Полтавському державному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка на
посаді асистента кафедри дошкільної педагогіки.
У 1991 закінчила Кременчуцьку середню школу № 30, у 1995 – з відзнакою
Кременчуцьке

педагогічне

училище

імені А. С. Макаренка,

отримала

кваліфікацію вчителя початкових класів. У цьому ж році вступила до
Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка на
спеціальність «Початкове навчання». У 1998 отримала диплом спеціаліста з
відзнакою та кваліфікацію вчителя початкових класів. Упродовж 1995–2000
працювала в Кременчуцькій загальноосвітній школі № 20 на посадах педагогаорганізатора (1995–1997), учителя початкових класів (1997–2000). Отримала
неоціненний досвід встановлення педагогічної взаємодії та організації навчальновиховної роботи в школі. Упродовж 2001–2004 навчалася в аспірантурі Інституту
педагогіки і психології професійної освіти Академії педагогічних наук України
м. Київ при лабораторії педагогічної майстерності.
У тому ж науково-дослідному інституті захистила кандидатську дисертацію
«Підготовка майбутніх учителів початкових класів до соціалізації учнів засобами
театрального мистецтва» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти, науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор М. П. Лещенко.
У 2008 присвоєно вчене звання доцента кафедри початкової і дошкільної освіти.
Під час роботи на кафедрі виконувала різні обов’язки: секретаря кафедри
(2005–2006), заступника завідувача кафедри (2009–2016). З 2010 до 2016 брала
активну участь у підготовці акредитаційних та ліцензійних справ із надання
освітніх послуг за спеціальністю «Дошкільна освіта» освітніх ступенів
«бакалавр», «спеціаліст» та «магістр», розробляла навчальні плани для студентів
заочної форми навчання. З 2016 – відповідальна за наукову роботу на кафедрі
дошкільної освіти.

У колі наукових інтересів доцента Л. В. Зімакової – професійно-мовленнєва
підготовка майбутніх вихователів до навчання мови дітей дошкільного віку.
Викладач здійснює самостійний пошук ефективних засобів розвитку рідної мови
дітей дошкільного віку та професійної підготовки майбутніх педагогів до їх
використання, є автором 120 наукових праць.
Л. В. Зімакова

викладає

такі

навчальні

дисципліни:

«Дошкільна

лінгводидактика», «Теорія та методика організації комунікативно-мовленнєвої
діяльності дітей дошкільного віку», «Теоретичні і методичні основи викладання
дошкільної лінгводидактики», «Основи компаративної педагогіки», «Партнерська
педагогіка», «Інноваційні технології дошкільної освіти» та ін.
У березні 2016 пройшла стажування у Вищому навчальному закладі
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на кафедрі
педагогіки та суспільних наук за темою «Інноваційні технології навчання і
виховання у ВНЗ».
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