Ковалевська Наталія Володимирівна (уродж. Клітна; народилася 27.04.1978
у м. Полтаві) – кандидат педагогічних наук (2007), доцент (2011), доцент кафедри
дошкільної освіти.
У 1995 закінчила Полтавську середню школу № 11, за успіхи була
нагороджена медаллю. Навчалася в Полтавському державному педагогічному
університеті на психолого-педагогічному факультеті. У 2000 отримала диплом
про вищу освіту з відзнакою за спеціальністю «Дошкільне виховання, іноземна
мова та література», здобула кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки і
психології, вихователя дітей дошкільного віку з правом проведення занять
німецькою мовою У 2001 закінчила магістратуру Полтавського державного
педагогічного університету імені В. Г. Короленка за спеціальністю «Дошкільне
виховання» присвоєно кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача
дошкільної педагогіки та методик дошкільного виховання, отримала диплом з
відзнакою.
З 1999 до 2001 поєднувала навчальну діяльність з роботою вихователя дітей
дошкільного віку у СНВК № 86 м. Полтави. У Полтавському державному
педагогічному університеті працює з 2001: асистент (2001–2003), старший
викладач кафедри дошкільної педагогіки (2007–2010), доцент кафедри початкової
і дошкільної освіти (2011–2016), доцент кафедри дошкільної освіти (з 2016).
Упродовж 2003–2006 – аспірантка Інституту педагогіки та психології
професійної освіти АПН України у місті Києві, де у 2007 захистила дисертацію
«Професійна підготовка студентів факультетів дошкільної педагогіки до роботи у
сім’ях» і здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Науковий керівник – доктор
педагогічних наук, професор Марія Петрівна Лещенко. У 2011 Н. В. Ковалевській
присвоєне вчене звання доцента кафедри початкової та дошкільної освіти.
Тісна співпраця з теоретиками та практиками дошкільної галузі окреслює
коло

інтересів

Н. В. Ковалевської:

професійне

становлення

майбутнього

вихователя дітей дошкільного віку; особливості сімейного виховання в сучасних

умовах; проблема взаємодії вихователів ЗДО з батьками дітей дошкільного віку;
технології ігрової діяльності сучасних дошкільників.
Викладає такі дисципліни: «Історія дошкільної педагогіки», «Педагогічна
психологія», «Психологія сім’ї», «Теорія та методика співпраці ЗДО з родинами»,
«Сучасні технології організації дошкільної освіти в ЗДО та сім’ї», «Основи
наукових досліджень», «Технології ігрової діяльності» та ін.
У листопаді 2013 проходила стажування в Інституті педагогічної освіти і
освіти дорослих НАПН України у відділі виховних систем у педагогічній освіті, а
у вересні 2018 підвищувала кваліфікацію на кафедрі дошкільної і початкової
освіти Сумського державного педагогічного університеті імені А. С. Макаренка.
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