Манжелій Наталія Михайлівна (уродж. Мацак; народилася 27.02.1961, у
с. Орлівка Царичанського р-ну Дніпропетровської обл.) – кандидат педагогічних
наук (1995), доцент (1998), доцент кафедри дошкільної освіти.
Закінчила Царичанську середню школу Дніпропетровської області (1978),
Нікопольське педагогічне училище (1980). У 1984 закінчила
державний

педагогічний

інститут

імені В. Г. Короленка

за

Полтавський
спеціальністю

«Педагогіка і методика початкового навчання» й отримала кваліфікацію вчителя
початкових класів середньої школи.
У

Полтавському

національному

педагогічному

університеті

імені В. Г. Короленка з 1984: асистент кафедри педагогіки і методики початкового
навчання (1984–1992); аспірант кафедри педагогіки (1992–1995); доцент кафедри
педагогіки і психології початкового навчання (1995–2001); завідувач кафедри
дошкільної педагогіки (2001–2010); доцент кафедри початкової і дошкільної
освіти (2010–2016); доцент кафедри дошкільної освіти (з 2016).
Упродовж 1992–1995 навчалася у аспірантурі Полтавського державного
педагогічного інституту імені В. Г. Короленка за спеціальністю 13.00.01 – теорія
та історія педагогіки. У 1995 захистила кандидатську дисертацію «Педагогічні
умови функціонування сільських навчально-виховних комплексів «школа –
дитячий садок» у Харківському державному педагогічному університеті
імені Г. С. Сковороди і здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі
спеціальності 13.00.01 – теорія та історія педагогіки. Науковий керівник – доктор
педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України А. М. Бойко. У
1998 присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки і психології
початкового навчання.
Н. М. Манжелій була членом спеціалізованої вченої

ради із захисту

кандидатських дисертацій К 44.053.01 Полтавського національного педагогічного
університету імені В. Г. Короленка зі спеціальності 13.00.01 –загальна педагогіка
та історія педагогіки (2008–2012). Вона є членом Всеукраїнської громадської
організації «Асоціація працівників дошкільної освіти».

Змістом наукових пошуків Н. М. Манжелій є дослідження в галузі теорії та
історії педагогіки, сімейної педагогіки, професійної підготовки майбутніх
фахівців,

організації

навчально-виховного

процесу

в

навчально-виховних

комплексах. Автор 115 наукових і навчально-методичних праць.
Протягом багатьох років на високому науково-методичному рівні Наталія
Михайлівна викладає навчальні курси «Загальна педагогіка», «Історія педагогіки»,
«Актуальні проблеми педагогіки», «Педагогіка сімейного виховання», «Освітній
процес у НВК», «Вступ до спеціальності «Дошкільна освіта»».
У 2016 Н. М. Манжелій пройшла підвищення кваліфікації у Вищому
навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і
торгівлі» і захистила випускну роботу «Самостійна робота студентів у процесі
професійної підготовки».
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