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КАФЕДРА СпЕцІАЛЬНОЇ ОСВІТИ  
І СОцІАЛЬНОЇ РОБОТИ

 ІстоРІя КАфеДРи

Історія кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи бере свій поча-
ток із кафедри, яка почала функціонувати від перших днів заснування фа-
культету підготовки вчителів початкових класів у складі єдиної кафедри 
педагогіки і методики початкового навчання. Про це свідчить низка архів-
них документів: списки осіб, які беруть участь у конкурсі на заміщення ва-
кантних посад Полтавського педінституту, підписані ректором І. А. Зязю-
ном 14.06.1977 р.; протокол засідання конкурсної комісії Полтавського пе-
дінституту від 18.06.1977 р., у якому було рекомендовано раді інституту об-
рати В. В. Кудіну асистентом кафедри педагогіки і методики початкового 
навчання; наказ ректора ПДПІ № 32-к від 15.08.1977 р.: § 3 – В. В. Кудіну з 
15.08.1977 р. зарахувати на посаду асистента кафедри педагогіки і методи-
ки початкового навчання; наказ ректора ПДПІ № 34-к від 24.08.1977 р.: § 3 
– Т. О. Ткаченко з 24.08.1977 р. зарахувати на посаду старшого лаборанта ка-
федри педагогіки і методики початкового навчання. До Міністерства осві-
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ти УРСР було надіслано лист із проханням дозволити організувати в Полтав-
ському педінституті кафедру педагогіки і методики початкового навчання 
у зв’язку з першим набором студентів на факультет підготовки вчителів по-
чаткових класів. Але оскільки наказу до вересня 1977 року з Міністерства 
освіти УРСР не надійшло, було відкрито кабінет педагогіки і методики по-
чаткового навчання (ауд. № 322 навч. корп. № 2). Про це свідчать такі до-
кументи: наказ ректора ПДПІ № 37-к від 08.09.1977 р., § 14; наказ ректора 
ПДПІ № 40-к від 19.09.1977 р., § 3; наказ ректора ПДПІ № 49-к від 4.11.1977 р., 
§ 2. Згідно з усіма наказами ректора при кабінеті працювало 5 осіб – асис-
тент В. В. Кудіна, старший лаборант Т. О. Ткаченко, лаборанти Л. С. Левшина, 
Л. Є. Горбунова, Л. Д. Маслій.

Офіційною датою створення кафедри є 15.08.1978 р. (наказ ректора ПДПІ 
імені В. Г. Короленка № 33-к від 7.08.1978 р., виданий на підставі наказу МО 
УРСР від 3.07.1978 р. за № 148, підписаного міністром О. М. Мариничем). Згід-
но з цим наказом організовувалася кафедра педагогіки і методики початко-
вого навчання в такому складі: Н. С. Литвиненко – в. о. завкафедри, доцент; 
Н. А. Вакуленко – доцент; Е. Ф. Палажченко – старший викладач; Т. О. Ткачен-
ко, В. В. Кудіна – асистенти; Л. П. Гоч – старший лаборант; Л. Д. Маслій, Л. Є. Гор-
бачова – лаборанти. Також згідно з наказом ректора № 41-к від 5.09.1978 р. 
М. І. Дідора була переведена на посаду асистента новоствореної кафедри. На 
той час це була єдина кафедра на факультеті, її очолила кандидат педагогіч-
них наук, доцент Нінель Степанівна Литвиненко (наказ ректора № 44-к від 
25.09.1978 р.), у майбутньому декан факультету. Цей невеличкий колектив 
стояв біля витоків створення майбутнього багатопрофільного психолого-
педагогічного факультету з його славетними традиціями, допитливими сту-
дентами та науковцями.

Оскільки діяльність кафедри вирізнялася багатопрофільністю, то й ка-
дровий склад був різноманітний. Тут працювали різні за фахом спеціаліс-
ти: педагоги, психологи, російські та українські філологи, біологи, медики, 
історики, математики, учителі образотворчого мистецтва, художники, му-
зиканти, дефектологи, логопеди, соціальні педагоги. Зокрема, у різні часи 
на кафедрі працювали професори М. М. Василина, І. В. Гавриш, В. І. Лозова, 
В. Ю. Стрельніков, М. К. Шеремет, В. П. Шпак; доценти Н. М. Атаманчук (Ку-
ліш), Ж. В. Борщ, Н. А. Вакуленко, О. О. Войналович, Л. В. Волик, Т. М. Дзюба, 
А. М. Ільченко, О. М. Ковалевська, Н. В. Косенко, Л. І. Куторжевська, О. А. Лав-
ріненко, М. П. Лещенко, Н. М. Манжелій, О. А. Острянська, Н. М. Пивовар, 
З. В. Резніченко, М. Л. Семенюченко, О. А. Федій, О. В. Халчанська; старші ви-
кладачі М. Й. Алексіюк, Н. В. Бажан, Л. Г. Безуглова, Т. О. Благова, Н. В. Бондар, 
В. Д. Василенко, Н. А. Горкавенко, О. І. Гришко, А. М. Дяченко, Н. В. Златополь-
ська, Н. М. Кириченко (Кочура), С. В. Королюк, О. М. Кузема, Г. С. Левченко, 
О. А. Мірчук, Л. М. Олейніченко, І. М. Омельченко, І. О. Опанасенко, В. В. Під-
горна, О. П. Попенко, О. І. Попова, Н. І. Рибас, Л. М. Тріщ, О. Б. Унковський, 
А. В. Хоменко; асистенти Т. М. Бугаєць, Л. В. Бугрим, А. О. Верхола, О. Г. Віль-
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хова, Н. М. Дем’яненко, О. І. Зубова, Н. Д. Карапузова, Т. В. Коваленко (Саєнко), 
О. І. Коломацька, І. С. Комісар, С. В. Костенко, М. П. Кравченко, Н. В. Кузнєцо-
ва, Л. П. Курилець, П. Т. Лиманський, Н. І. Науменко, В. В. Нікітіна, С. П. Олій-
ник, Н. В. Панченко, А. В. Пасічніченко, К. В. Педь, В. О. Просяник, Г. В. Пужай, 
А. В. Репенко, І. Й. Сидорчук, О. В. Соловей, А. О. Сребрицька, В. М. Степаненко, 
Н. В. Сулаєва, І. Г. Тітов, Ю. С. Федорченко, А. С. Харченко, І. В. Цепова, Л. О. Чер-
бинська, Н. Є. Яриновська; старші лаборанти Л. В. Василенко, М. С. Грінченко, 
О. А. Косенко, С. І. Данилишина, Л. Д. Маслій, Т. О. Митрофанова, Я. С. Сегеда; 
лаборанти В. П. Батрак, І. Березовський, О. Кацапенко, Н. С. Ляхович, К. І. Ле-
люх, С. Б. Сафонова, Ю. І. Пір. Сьогодні вони працюють у різних закладах осві-
ти, соціальних службах, громадських організаціях, деякі вийшли на пенсію, і 
в рамках співробітництва кафедра підтримує зв’язки з ними.

За майже 40-річну історію кафедра неодноразово змінювала свою назву: 
педагогіки та методики початкового навчання (1977–1990 рр.), педагогіки 
і психології початкового навчання (1990–1996, 1997–1999 рр.), психолого-
педагогічних дисциплін (1996–1997 рр.), соціальної педагогіки і педагогіки 
початкового навчання (1999–2006 рр.), соціальної і корекційної педагогіки 
(2006–2016 рр.), спеціальної освіти і соціальної роботи (з 1.09.2016 р.). Усі 
ці зміни були пов’язані з появою нових спеціальностей («Психологія», «Пе-
дагогіка і психологія (дошкільна)», «Соціальна педагогіка», «Дефектологія» 
(«Корекційна освіта»)), зміною назв спеціальностей «Спеціальна освіта», 
«Соціальна робота» згідно з новим переліком і випусками нових фахівців. 
Крім цього кафедра стала базою для відкриття нових кафедр факультету: 
природничих та математичних дисциплін початкового навчання (1982 р.), 
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музики і співів (1982 р.), образотворчого мистецтва (1983 р.), філологічних 
дисциплін початкового навчання (1990 р.), дошкільної педагогіки (1999 р.), 
початкової і дошкільної освіти (2006 р.).

Особливий внесок у розвиток нових спеціальностей і кафедри зробили 
завідувачі: кандидат педагогічних наук, доцент Нінель Степанівна Литви-
ненко (1978–1988 рр.), доктор педагогічних наук, професор Лідія Олексіїв-
на Хомич (1988–1995, 1998–2006 рр.), кандидат педагогічних наук, доцент 
Ольга Сергіївна Чернова (1995–1998 рр.), кандидат педагогічних наук, до-
цент Валентина Ігорівна Березан (2006–2007 рр.), доктор педагогічних наук, 
професор Валентина Павлівна Шпак (2007–2011 рр.), доктор педагогічних 
наук, доцент Лариса Віталіївна Волик (2011–2012 рр.), кандидат педаго-
гічних наук, доцент Галина Олександрівна Котломанітова (2012–2014 рр.), 
доктор педагогічних наук, професор Наталія Георгіївна Пахомова (з лю-
того 2014 р.). Під їхнім керівництвом і за безпосередньою участю були лі-
цензовані й акредитовані спеціальності «Початкове навчання» (освітньо-
кваліфікаційні рівні бакалавра, спеціаліста, магістра), «Дошкільне вихован-
ня» (освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра, спеціаліста), «Соціальна педа-
гогіка» (освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра, спеціаліста, магістра), «Де-
фектологія», «Корекційна освіта» (освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра, 
спеціаліста, магістра).

Історія кафедри отримала новий розвиток у 1996–1999 роках, коли 
психолого-педагогічний факультет Полтавського державного педагогічно-
го інституту імені В. Г. Короленка став базою підготовки нових фахівців для 
нашого регіону – соціальних педагогів та дефектологів, логопедів. Спочат-
ку обидві спеціальності були другими, але повноцінними спеціальностями: 
«Соціальна педагогіка» – для майбутніх фахівців спеціальності «Практич-
на психологія», «Дефектологія. Логопедія» – для майбутніх фахівців спеці-
альності «Дошкільне виховання». Після того, як спеціальності «Соціальна 
педагогіка» і «Дефектологія» пройшли ліцензування у 1999-му і 2004 році 
відповідно, були здійснені перші набори студентів за першою самостійною 
спеціальністю.

Досить довгий час кафедра працює над науковою проблемою вдоско-
налення професійної підготовки майбутніх фахівців – учителів початкових 
класів, вихователів дітей дошкільного віку, практичних психологів, соціаль-
них педагогів, корекційних педагогів і логопедів. У рамках цієї проблеми з 
моменту заснування викладачами кафедри було захищено 7 докторських 
(Л. В. Волик, М. П. Лещенко, Н. Г. Пахомова, Н. О. Сайко, О. А. Федій, Л. О. Хомич, 
В. П. Шпак) і 30 кандидатських дисертацій (Н. М. Атаманчук, Т. М. Байбара, 
О. О. Войналович, Л. В. Волик, О. І. Гришко, А. М. Ільченко, Ю. М. Ковалевська, 
О. Г. Коваленко, Л. В. Кононенко, Н. В. Косенко, Г. О. Котломанітова, Л. І. Ку-
торжевська, М. П. Лещенко, О. А. Лавріненко, Н. М. Манжелій, О. І. Олефір, 
С. П. Олійник, І. М. Омельченко, А. В. Пасічніченко, Н. Г. Пахомова, З. В. Резні-
ченко, Н. М. Савельєва, Н. О. Сайко, С. М. Трипольська, О. А. Федій, Л. О. Федоро-
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вич, А. С. Харченко, Л. О. Хомич, О. С. Чернова, В. П. Шпак). Працює над доктор-
ським дослідженням В. І. Березан, кандидатською дисертацією – О. Г. Губарь.

Перу викладачів кафедри належать 25 монографій (автори – М. П. Ле-
щенко, Л. О. Хомич, О. А. Федій, Л. В. Волик, В. П. Шпак, В. Ю. Стрельніков, 
Л. О. Федорович, Н. М. Савельєва, Н. О. Сайко, Н. Г. Пахомова, М. М. Кононова, 
В. І. Березан та ін.).

Викладачі кафедри є авторами та співавторами 15 посібників, рекомен-
дованих і затверджених МОН України (В. І. Березан, О. І. Березан, О. Г. Губарь, 
А. М. Ільченко, Н. Г. Пахомова, А. В. Петрушов, В. М. Помогайбо, О. А. Федій, 
Л. О. Федорович, В. П. Шпак).

У 1997 році з нагоди 20-річчя психолого-педагогічного факультету на 
кафедрі був започаткований збірник статей «Наукові записки психолого-
педагогічного факультету», де були висвітлені наукові здобутки виклада-
чів. До редакційної колегії першого випуску входили викладачі кафедри 
і факультету: кандидат педагогічних наук, доцент Н. С. Литвиненко, кан-
дидат педагогічних наук, доцент О. С. Чернова (відповідальні за випуск), 
старший викладач В. Д. Василенко, кандидат філологічних наук, доцент 
О. О. Григор’єва, старший викладач М. П. Кравченко, кандидат філологічних 
наук, доцент М. Й. Олексіюк, кандидат філологічних наук, доцент Н. С. Сте-
паненко; коректорами були Л. Д. Маслій, К. І. Лелюх. Збірник наукових праць 
вийшов двічі – у 1997 році у 3-х частинах та у 1998 році. А 1999 року з ініці-
ативи редакторів (доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафе-
дри педагогіки А. М. Бойко та кандидата педагогічних наук, доцента, декана 
психолого-педагогічного факультету Н. Д. Карапузової) став фаховим видан-
ням з педагогіки, затвердженим ВАК України, і був названий «Збірником на-
укових праць Полтавського державного педагогічного університету (Серія 
«Педагогічні науки»)».

З 2005 року  студенти під науковим керівництвом викладачів кафедри 
беруть участь в олімпіадах зі спеціальностей «Спеціальна освіта» (у минуло-
му «Корекційна освіта», «Дефектологія») і «Соціальна педагогіка» (нині «Со-
ціальна робота») та мають значні здобутки.

Так, студенти спеціальності «Дефектологія», «Корекційна освіта» (нині 
«Спеціальна освіта») у ІІ турі предметних усеукраїнських студентських олім-
піад отримали такі відзнаки: Олефір Ольга – диплом ІІІ ступеня (м. Київ, 
2006 р., науковий керівник – Н. Г. Пахомова), Дєточка Оксана – диплом ІІ сту-
пеня за краще виконання тестових завдань (м. Київ, 2007 р., науковий ке-
рівник – Н. Г. Пахомова), Литвиненко Тетяна – диплом III ступеня (м. Київ, 
2008 р., науковий керівник – Н. Г. Пахомова), Тищенко Єгор – диплом III сту-
пеня (м. Київ, 2009 р., науковий керівник – І. М. Омельченко), Жорняк Яна – 
диплом ІІІ місця (м. Київ, 2010, 2011 рр., науковий керівник – Н. Г. Пахомова), 
Товстуха Дарія – диплом II рівня (м. Київ, 2013 р., науковий керівник – Н. Г. Па-
хомова), Добросол Яна – грамоту «За скрупульозність наукового досліджен-
ня» (м. Київ, 2013 р., науковий керівник – М. М. Кононова), диплом III сту-
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пеня (м. Кам’янець-Подільський, 2014 р., науковий керівник – М. М. Кононо-
ва), Теліус Катерина – грамоту «За глибоке науково-теоретичне досліджен-
ня» (м. Київ, 2013 р., науковий керівник –  О. І. Олефір), Шевцова Анастасія 
– диплом «За комплексність науково-методичного дослідження» (м. Новоси-
бірськ, Росія, 2014 р., науковий керівник – О. Г. Губарь), диплом «За чіткість та 
аргументованість викладу змісту дослідження» (м. Кам’янець-Подільський, 
2015 р., науковий керівник – О. Г. Губарь), диплом III ступеня (м. Кам’янець-
Подільський, 2016 р., науковий керівник – Н. Г. Пахомова), диплом III ступе-
ня (м. Суми, 2017 р., науковий керівник – Н. Г. Пахомова), Яріш Катерина – 
диплом ІІІ ступеня (м. Кам’янець-Подільський, 2015 р., науковий керівник 
– О. Г. Губарь), Гузь Яна – грамоту «За чіткість формулювання понятійно-
категоріального апарату дослідження» (м. Кам’янець-Подільський, 2016 р., 
науковий керівник – О. І. Олефір), Білявська Анастасія – грамоту «За експери-
ментальний характер дослідження» (м. Кам’янець-Подільський, 2016 р., нау-
ковий керівник – О. І. Олефір). 

Своїми досягненнями у ІІ турі предметних усеукраїнських студентських 
олімпіад можуть пишатися і студенти спеціальності «Соціальна педагогіка» 
(нині «Соціальна робота»): Скорик Катерина – грамотами за ІІІ місце (м. Лу-
ганськ, 2005, 2006 рр., науковий керівник – Н. М. Савельєва) та окремим ди-
пломом ІІІ ступеня від міністра МОН України як переможець Всеукраїнської 
студентської олімпіади із соціальної педагогіки (2005 р., науковий керів-
ник – Н. М. Савельєва), Таран Наталія – грамотами за перші місця в конкурсах 
«Наукова робота», «Захист наукових робіт», у творчому конкурсі «Світ моїх 
захоплень» (м. Луганськ, 2006 р., науковий керівник – Л. О. Хомич), Порохня 
Юлія – дипломом за ІІ місце (м. Одеса, 2013 р., науковий керівник – Н. М. Са-
вельєва).

Крім здобутків у предметних олімпіадах студенти випускової кафедри 
спеціальної освіти і соціальної роботи мають успіхи в написанні наукових ро-
біт. Зокрема, за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських науко-
вих робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі «Педагогіч-
ні науки» (м. Ялта, 2006–2007 н. р.) Скорик Катерина отримала диплом І сту-
пеня (науковий керівник – Н. М. Савельєва). Яремака Наталія взяла участь у 
Всеукраїнському конкурсі на кращу наукову роботу серед студентів та аспі-
рантів вищих закладів освіти України з теми: «Роль профспілок у становлен-
ні та розвитку соціальної держави в Україні: погляд молоді» (м. Київ, 2006–
2007 н. р.) й отримала диплом І ступеня за студентську наукову роботу «Роль 
профспілок у працевлаштуванні підлітків» (науковий керівник – В. П. Шпак) 
та у Другому всеукраїнському конкурсі на кращу науково-популярну або пу-
бліцистичну статтю серед молоді (м. Полтава, 2007–2008 н. р.) й отримала ди-
плом ІІІ ступеня в номінації «Науково-популярна стаття», вікова група «Сту-
денти» (науковий керівник – В. П. Шпак). Студентка Гуріна Катерина здобу-
ла перемогу у ІІІ Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і 
учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки, а також стала перемож-



– 163 –

кафедра сПеціальної осВіти і соціальної роботи

цем у номінації «No Hate Speech Movement» (м. Житомир, 2014–2015 н. р.) з 
науковою роботою на тему «Соціально-педагогічна профілактика інформа-
ційного насильства з боку ЗМІ в молодіжному середовищі» (науковий ке-
рівник – Л. В. Кононенко). Студентка Анастасія Шевцова отримала диплом 
ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з при-
родничих, технічних та гуманітарних наук у галузі «Корекційна та соціальна 
педагогіка» серед студентів вищих навчальних закладів України ІІІ–ІV рів-
нів акредитації (м. Київ, 2014–2015 н. р.) з науковою роботою на тему «Подо-
лання порушень мнестичних процесів у дітей старшого дошкільного віку із 
ЗПР» (науковий керівник – О. Г. Губарь).

 КАфеДРА сьоГоДНІ

Сьогодні кафедра є випусковою для спеціальностей «Спеціальна освіта», 
«Корекційна освіта», «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка».

У 2016–2017 н. р. у зв’язку з реорганізацією кафедри її штат поповнився 
фахівцями з медичних і біологічних наук і на сьогодні складається з 14 ви-
кладачів, зокрема це 10 штатних працівників, 3 сумісники, 1 громадська по-
сада (1 професор, 1 професор-консультант, 8 доцентів, 3 старші викладачі, 
1 асистент). Серед них – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафе-
дри Н. Г. Пахомова, кандидат біологічних наук, доцент, професор-консультант 
В. М. Помогайбо, кандидати педагогічних наук, доценти В. І. Березан, Л. В. Ко-
ноненко, Г. О. Котломанітова, Н. М. Савельєва, Н. О. Сайко, кандидат психо-
логічних наук, доцент М. М. Кононова, кандидати медичних наук, доценти 

Кафедра спеціальної освіти і соціальної роботи, 2016 рік
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О. І. Березан, А. В. Петрушов, кандидат педагогічних наук, старший викладач 
О. І. Олефір, старші викладачі С. С. Бурсова, О. Г. Губарь; асистент Л. В. Дрозд, 
старший лаборант В. С. Падун.

В умовах сьогодення колектив кафедри спеціальної освіти і соціальної 
роботи значну увагу приділяє впровадженню новітніх технологій навчання 
(повного засвоєння знань, рівневої диференціації, «діалогу культур», комп’ю-
терних особистісно орієнтованих тощо) й урізноманітненню форм презента-
ції знань (ділові та рольові ігри, спеціально створені тренінги, круглі столи, 
дискусії тощо). У навчальній роботі викладачами активно використовують-
ся мультимедійні засоби навчання, вивчається досвід провідних спеціалістів 
нашої країни та зарубіжжя.

На базі кафедри створено науково-практичну консультативно-діаг-
ностич ну лабораторію «Діагностика, корекція, психолого-педагогічна і соці-
альна реабілітація» Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка. Вона здійснює свою діяльність із метою широкого залу-
чення професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів і студен-
тів вишу, учителів-логопедів, соціальних працівників України та інших країн 
до науково-практичної, діагностичної й консультативно-просвітницької ро-
боти, вивчення актуальних проблем спеціальної освіти і соціальної роботи 
та впровадження інноваційних технологій у цих галузях науки. Фундамен-
тальні та прикладні дослідження у галузі освіти і соціальної роботи, зокрема 
корекційної педагогіки і логопедії, здійснюються з метою розвитку та вдо-
сконалення реабілітаційного, психокорекційного і логокорекційного техно-
логічного процесингу.

Кафедра спеціальної освіти і соціальної роботи, 2016 рік
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Організація роботи лабораторії передбачає:
– дослідження та узагальнення вітчизняного, зокрема регіонального, та 

зарубіжного досвіду з метою його популяризації та використання в галузі 
корекційної освіти шляхом співпраці з Інститутом спеціальної педагогіки 
НАПН України, кафедрою логопедії НПУ імені М. П. Драгоманова, науково-
дослідними установами та іншими вишами;

– надання індивідуальної діагностико-корекційної допомоги особам з від-
хиленнями у психофізичному розвитку з метою визначення адекватних умов 
навчання, виховання, лікування, соціально-трудової адаптації;

– діагностику рівня готовності дітей з порушенням психофізичного роз-
витку до шкільного навчання;

– проведення корекційно-розвивальних індивідуальних та індиві дуаль но-
групових занять із дітьми з порушеннями психофізичного, зокрема мовленнє-
вого розвитку (фонетико-фонематичний недорозвиток, загальний недорозви-
ток мовлення, заїкання, порушення письма та читання);

– надання консультативно-методичної допомоги сім’ям, які виховують 
удома дітей з порушеннями психофізичного розвитку;

– розробку сучасних дидактичних матеріалів для корекційних педагогів 
та вищої школи в контексті підготовки майбутніх дефектологів, учителів-
логопедів, вихователів дітей із порушеннями психофізичного розвитку, 
асистентів учителів для навчальних закладів з інклюзивною та інтегрова-
ною формою навчання, спеціальних психологів, соціальних педагогів, фахів-
ців соціальної сфери тощо;

– формування науково-методичної бази за тематикою діяльності лабо-
раторії;

– підготовку монографій, науково-методичних посібників, методичних 
рекомендацій у галузі спеціальної освіти й соціальної роботи;

– виконання та захист студентських наукових робіт, кандидатських і док-
тор ських дисертацій у галузі спеціальної освіти й соціальної роботи;

– забезпечення підвищення якості підготовки майбутніх дефектологів, 
логопедів, соціальних педагогів та кваліфікації професорсько-викладацького 
складу університету;

– проведення всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конфе-
ренцій, регіональних семінарів тощо;

– виконання спільних розробок членів лабораторії, зокрема проекту 
«Навчання, виховання, соціальна та трудова адаптація дітей із порушеннями 
психофізичного розвитку»;

– здійснення інших форм творчої співпраці, що передбачає впрова-
дження інноваційних технологій логокорекції, діагностики, соціально-
психологічного, соціально-педагогічного консультування і корекції, реабілі-
тації (фізичної, психологічної, соціальної тощо).
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У 2017 році колектив кафедри видав монографію під назвою «Спеці-
альна освіта і соціальна робота: теорія і практика підготовки фахівця», яка 
стала результатом тривалої праці викладачів. Традиційним на кафедрі ста-
ло видання матеріалів проведених науково-практичних конференцій, семі-
нарів. Зокрема, з ініціативи кафедри було проведено низку міжнародних і 
всеукраїнських науково-практичних конференцій, регіональних науково-
практичних семінарів: «Педагогічні та соціально-психологічні аспекти ви-
ховання у контексті сучасного європейського виміру» (2006 р.), «Реабіліта-
ційна педагогіка: актуальні питання теорії та практики» (2008 р.), «Новітні 
медико-психолого-педагогічні технології діагностики, запобігання і по-
долання мовленнєвих розладів» (2009 р.), «Актуальні питання соціально-
педагогічної, психологічної і корекційної роботи з дітьми, які опинилися у 
складних життєвих обставинах» (2012 р.), «Становлення особистості дитини 
в умовах сталого розвитку суспільства: соціально-педагогічний, корекцій-
ний і медичний аспекти» (2014–2017 рр.).

Кафедра спеціальної освіти і соціальної роботи підтримує зв’язки із ЗВО 
України та зарубіжжя. Головною метою налагодження співпраці з міжнарод-
ними партнерами та напрямами співробітництва є створення умов для реалі-
зації спільних освітніх програм, обміну досвідом та інформацією щодо струк-
тури та змісту вищої освіти; участь представників університетів у наукових 
конференціях і семінарах, проведення консультацій, спільних наукових до-
сліджень; обмін навчально-методичними та науковими джерелами; підви-
щення кваліфікації та стажування викладачів; обмін науково-педагогічними 
працівниками, аспірантами, молодими вченими та студентами різних освіт-

Викладачі кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи, доценти  
В. І. Березан, Л. В. Кононенко, Г. О. Котломанітова та студенти і магістранти 
спеціальності «Соціальна робота» взяли участь у засіданні круглого столу, 

присвяченого вшануванню просвітницької педагогічної діяльності 
 Софії Русової. 14.11.2017 року



– 167 –

кафедра сПеціальної осВіти і соціальної роботи

ніх рівнів для навчання, набуття досвіду, поглиблення спеціалізації тощо. За 
участю кафедри університетом було підписано Угоди про співробітництво 
в галузі науки, освіти, культури й спорту з факультетом освіти і комунікації 
Університету м. Йончопінга (Швеція), Коледжем Наталі Зейл (м. Копенгаген, 
Данія), Вільнюською колегією/університетом прикладних наук (Литва) на 
2015–2020 рр. 

Темою співробітництва з Вільнюською колегією/університетом при-
кладних наук (Литва) є «Інноваційні підходи до підготовки психолого-
педагогічних кадрів». Його результатами стало спільне обговорення акту-
альних питань у галузі соціальної і корекційної педагогіки та соціального су-
проводу осіб із вадами психофізичного розвитку в ході науково-практичної 
Інтернет-конференції «Сучасна логопедія: інноваційні технології» (червень 
2016 р.); проведення ІХ, Х та ХІ Міжнародної студентської науково-практичної 
конференції «Формування сучасного освітнього середовища: теорія і прак-
тика» (секції «Актуальні проблеми соціальної педагогіки та корекційної 
освіти в умовах сталого розвитку суспільства» (м. Полтава, 2015–2016 рр.); 
«Соціально-педагогічна та корекційно-реабілітаційна робота: реалії і пер-
спективи» (м. Полтава, 2017 р.)).

Під керівництвом доцента Л. О. Федорович групою викладачів кафедри 
і працівників психолого-педагогічного факультету створено понад 50 на-
вчальних фільмів з метою насичення навчального процесу професійної під-
готовки логопедів та запровадження мультимедійних технологій. Студента-
ми спеціальності «Соціальна педагогіка» на чолі з викладачами соціально-
педагогічних дисциплін (Л. В. Кононенко, Н. В. Панченко, В. І. Березан) знято 
близько 20 профорієнтаційних роликів з метою поширення інформації про 
нову спеціальність та просвітницької діяльності соціального педагога. Усі 
відеоматеріали сьогодні використовуються як мультимедійний супровід до 
професійно орієнтованих дисциплін.

Багато зусиль докладає професорсько-викладацький колектив кафе-
дри до керівництва студентською наукою, зокрема курсовими і магістер-
ськими дослідженнями, підготовкою студентів до участі у щорічних кон-
ференціях «Наукові здобутки студентів і магістрантів – школі ХХІ століт-
тя», «Педагогічні читання з нагоди річниці з дня народження В. О. Сухом-
линського», «Формування сучасного освітнього середовища: теорія і прак-
тика» та ін. Результати репрезентовано у збірниках наукових праць студен-
тів і магістрантів та збірниках матеріалів науково-практичних конференцій, 
семінарів. На кафедрі працюють 12 проблемних груп («Інтеграція медико-
психологічних і педагогічних знань у процесі корекційної роботи» (керівник 
– проф. Н. Г. Пахомова), «Можливості використання ІКТ в роботі соціального 
педагога і соціального працівника» (керівник – доц. В. І. Березан), «Етіопа-
тогенетичні особливості порушень мовлення та психофізичного розвитку» 
(керівник – доц. О. І. Березан), «Профілактика інформаційного насильства: 
соціально-педагогічний аспект» (керівник – доц. Л. В. Кононенко), «Психо-
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корекція дисгармонійного розвитку підлітків з обмеженими психофізични-
ми можливостями» (керівник – доц. М. М. Кононова), «Технології соціально-
педагогічної роботи з особами різних вікових і соціальних категорій» (керів-
ник – доц. Г. О. Котломанітова), «ДНК-генеалогія сучасного людства» (керів-
ник – доц. А. В. Петрушов), «Соціально-правова компетенція соціального пе-
дагога і соціального працівника» (керівник – доц. Н. М. Савельєва), «Соціаль-
на реабілітація молодших підлітків» (керівник – доц. Н. О. Сайко), «Іннова-
ційні методи корекції порушень писемного мовлення у молодших школярів» 
(керівник – ст. викл. О. І. Олефір).

З 2011 року викладачі і студенти кафедри активно долучаються до ор-
ганізації та проведення обласного навчально-методичного семінару «Школа 
вожатого». Одним із результатів останнього стало створення відеопрезента-
цій «Школа вожатого 2016», «Подаруймо дітям літо» (асист. Н. В. Панченко).

Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Спеціальна освіта»,  
м. Суми, 2017 рік

Логопедичний флешмоб з нагоди святкування Міжнародного дня логопеда,  
за участю студентів спеціальностей «Спеціальна освіта» та «Корекційна педагогіка» (груп СО-11 та ДФ-41)  

під керівництвом куратора А. В. Петрушова
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  ВиКлАДАчІ КАфеДРи

ПАХомоВА Наталія Георгіївна

– ORCID (ID): 
orcid.org/0000-0002-8332-8188
– Посада, науковий ступінь, учене звання, інші обов’язки:
завідувач кафедри спеціальної освіти і соціальної робо-
ти, доктор педагогічних наук, професор, голова полтав-

ського осередку Української асоціації корекційних педагогів, член спе-
ціалізованої вченої ради Д 26.450.01 із захисту кандидатських і доктор-
ських дисертацій зі спеціальності 13.00.03 «Корекційна педагогіка» Ін-
ституту спеціальної педагогіки НАПН України (м. Київ), член ученої ради 
психолого-педагогічного факультету.

– Освіта:
закінчила філологічний факультет Донецького державного університету 
(1992 р.), здобула кваліфікацію філолога, викладача російської мови і літе-
ратури; психологічний факультет Харківського державного університету 
(1994 р.), отримала кваліфікацію практичного психолога, дефектолога.

– Тема кандидатської дисертації, місце і рік захисту, науковий керівник:
Формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку з 
дизартрією до навчання в школі : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.03 
«Корекційна педагогіка». – К., 2006. Захищена в Інституті спеціальної пе-
дагогіки НАПН України. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, 
професор М. К. Шеремет.

– Тема докторської дисертації, місце і рік захисту, науковий консультант:
Інтеграція медико-психологічної та педагогічної складових професійної 
підготовки майбутніх логопедів : дис. ... доктора пед. наук : спец. 13.00.03 
«Корекційна педагогіка». – К., 2013. Захищена в Національному педаго-
гічному університеті імені М. П. Драгоманова. Науковий консультант – 
доктор педагогічних наук, професор М. К. Шеремет.

– Наукові інтереси: 
проблеми інтеграції психологічних, педагогічних і медичних знань у 
процесі професійної підготовки майбутніх педагогів, удосконалення 
професійної підготовки логопедів і соціальних педагогів у ЗВО, упрова-
дження інноваційних технологій у корекційно-педагогічну і соціально-
реабілітаційну роботу, організація логопедичної допомоги дітей із тяж-
кими порушеннями мовлення. Має близько 200 друкованих праць, зо-
крема 3 монографії, 9 посібників, з них 1 – з грифом МОН; 10 методичних 
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рекомендацій; 40 навчальних програм; 70 статей у виданнях, затвердже-
них ВАК України; 50 матеріалів і тез доповідей на конференціях, симпо-
зіумах, семінарах.

– Основні публікації: 
1.  Пахомова Н. Г. Теорія і практика професійної підготовки логопедів у ВНЗ : мо-

нографія / Н. Г. Пахомова. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – 346 с.
2.  Пахомова Н. Г. Професійна підготовка корекційного педагога на інтегратив-

них засадах / Н. Г. Пахомова // Стратегії підготовки фахівців у вищих на-
вчальних закладах до роботи з дітьми в сучасному освітньому просторі : 
монографія / [Н. Г. Пахомова, О. О. Ліннік, О. В. Ревуцька та ін. ; за ред. Г. О. Ло-
патіної]. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2016. – С. 6–46.

3.  Пахомова Н. Г. Інтеграція медико-психологічних і педагогічних знань у підготов-
ці фахівця спеціальної освіти і соціальної сфери / Н. Г. Пахомова // Спеціальна 
освіта і соціальна робота: теорія і практика підготовки фахівця : монографія / за 
заг. ред. Н. Г. Пахомової, В. А. Погребняка. – Полтава : АСМІ, 2017. – С. 29–52.

4.  Пахомова Н. Г. Нейропсихолінгвістика : навч. посіб. для студ. спец. 
7.01010501, 8.01010501 «Корекційна освіта» / Н. Г. Пахомова ; Полт. нац. ун-т 
імені В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2010. – 280 с.

5.  Пахомова Н. Г. Спеціальна психологія : навч. посіб. / Н. Г. Пахомова, М. М. Ко-
нонова. – Полтава : АСМІ, 2015. – 357 с.

6.  Пахомова Н. Г. Вступ до спеціальності «Спеціальна освіта» : курс лекцій для студ. 
спец. «Спеціальна освіта» / Н. Г. Пахомова. – Полтава : АСМІ, 2016. – 192 с.

7.  Пахомова Н. Г. Модель інтеграції медико-психологічної та педагогічної скла-
дових професійної підготовки логопедів / Н. Г. Пахомова // Особлива дити-
на: навчання і виховання. – 2015. – № 1 (73). – С. 17–26.

8.  Пахомова Н. Г. Умови формування теоретико-когнітивного компонента  ін-
теграції медико-психологічної і педагогічної складових професійної підго-
товки логопедів / Н. Г. Пахомова // Особлива дитина: навчання і виховання. 
– 2015. – № 3 (75). – С. 27–35.

9.  Пахомова Н. Г. Діагностико-корекційний консалтинг в структурі інтегратив-
ної підготовки корекційного педагога / Н. Г. Пахомова // Особлива дитина: 
навчання і виховання. – 2016. – № 4 (80). – С. 37–46. 

10. Пахомова Н. Г. Характеристика корекційно-оцінної діяльності у контексті 
професійної підготовки майбутніх логопедів / Н. Г. Пахомова // Імідж сучас-
ного педагога. – 2014. – № 7 (146). – С. 53–56.

11. Pakhomova N. Motivation as the main criteria acquirement of integrative medical 
and psychological and pedagogical knowledges / Natalia Pakhomova // Topical 
issues of future teachers training in Ukraine. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-
Sklodowskiej, 2014. – P. 171–181.

12. Пахомова Н. Г. Cтан сформованості рефлексивно-оцінної складової інтегра-
тивної професійної підготовки майбутніх логопедів / Н. Г. Пахомова // Ак-
туальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. праць / за 
ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. – Кам’янець-Подільський : ПП Медобо-
ри–2006, 2015.– Вип. V : у 2 т. – Т. 2. – С. 218–227. 

13. Пахомова Н. Г. Структурні складові інтеграції знань в процесі професійної 
підготовки вчителів-логопедів / Н. Г. Пахомова // Актуальные проблемы 
коррекционной педагогики и психологии : сб. науч. трудов / под общ. ред. 
В. Н. Синева, Л. А. Дружининой. – К. : ДІА, 2015. – С. 142–148.

14. Пахомова Н. Г. Мотивація як основний критерій професійного зростання та 
самовдосконалення корекційного педагога / Н. Г. Пахомова // Освіта осіб з 
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особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. праць / за ред. В. В. За-
сенка, А. А. Колупаєвої. – К. : Компанія «Трейд +», 2016. – Вип. 11. – С. 56–67.

15. Пахомова Н. Г. Психолого-педагогічні умови інтеграції медико-психологічної 
і педагогічної складових професійної підготовки логопедів / Н. Г. Пахомо-
ва // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. праць / за ред. А. Ситчен-
ка. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – № 3 (54). – С. 66–70.

16. Пахомова Н. Г. Інтегративна підготовка фахівця до роботи в умовах інклюзії 
/ Н. Г. Пахомова, В. А. Пахомова // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгома-
нова : зб. наук. праць. – Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психо-
логія. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 32. – Ч. 2. – С. 36–41.

17. Пахомова Н. Г. Мотивація як основа формування інтегративних знань в про-
цесі професійної підготовки / Н. Г. Пахомова // Психологія особистості. – 
2017. – № 1 (11). – С. 223–237.

– Нагороди, премії, відзнаки: 
лауреат Полтавської обласної премії імені А. С. Макаренка (2014 р.), По-
дяка Міністерства освіти і науки України (2015 р.).

– Навчальні дисципліни, які викладає: 
актуальні проблеми спеціальної освіти; сучасні технології логопедичної 
роботи; логопедичні практикуми; методика викладання корекційної пе-
дагогіки та спеціальної психології; логопедія з методикою викладання; 
нейропсихолінгвістика; психолого-педагогічні основи корекційної ро-
боти; альтернативні засоби навчання та корекційної роботи з дітьми із 
обмеженими психофізичними можливостями; спеціальна педагогіка з 
історією; логопсихологія; спеціальна психологія; психолінгвістика; лого-
педія; основи корекційної роботи. 

ПомоГАйБо Валентин михайлович

– Посада, науковий ступінь, учене звання, інші обов’язки:
професор-консультант кафедри спеціальної освіти і соці-
альної роботи, кандидат біологічних наук, старший нау-
ковий співробітник за спеціальністю «Генетика», доцент 
по кафедрі біології, відмінник освіти України.
– Освіта:

закінчив агрономічний факультет Уманського сільськогосподарського 
інституту (1958 р.), здобув кваліфікацію вченого агронома-рільника.

– Тема кандидатської дисертації, місце і рік захисту, науковий керівник:
Вплив деяких модифікуючих факторів на біологічний ефект гамма-
променів та швидких нейтронів у озимого жита : дис. … канд. біол. наук : 
спец. «Генетика». – К., 1969. Захищена в Київському державному універ-
ситеті імені Т. Г. Шевченка. Науковий керівник – доктор біологічних наук, 
професор П. К. Шкварніков. 
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– Наукові інтереси: 
молекулярна генетика людини, антропогенез, органічна еволюція, інте-
грація змісту біологічної підготовки студентів вищих педагогічних на-
вчальних закладів. Автор понад 120 наукових та науково-методичних 
публікацій, серед яких 14 підручників і навчальних посібників для сту-
дентів вищих навчальних закладів, 5 із яких мають гриф МОН України.

– Основні публікації: 
1.  Помогайбо В. М. Генетика людини : навч. посіб. / В. М. Помогайбо, А. В. Пе-

трушов. – К. : ВЦ «Академія», 2011. – 280 с. – (Серія «Альма-матер»). 
2. Помогайбо В. М. Анатомія та еволюція нервової системи : навч. посіб. 

/ В. М. Помогайбо, О. І. Березан. – К. : Академвидав, 2013. – 160 с. – (Серія 
«Альма-матер»).

3.  Помогайбо В. Основи антропогенезу : підруч. / В. Помогайбо, А. Петрушов, 
Н. Власенко. – К. : Академвидав, 2015. – 144 с. – (Серія «Альма-матер»).

4.  Помогайбо В. М. Психогігієнічні аспекти підготовки спеціальних педагогів і соці-
альних працівників до роботи з девіантами / В. М. Помогайбо, О. І. Березан // Спеці-
альна освіта і соціальна робота: теорія і практика підготовки фахівця : монографія 
/ за заг. ред. Н. Г. Пахомової, В. А. Погребняка. – Полтава : АСМІ, 2017. – С. 227–245.

5.  Помогайбо В. М. Органічна еволюція та її висвітлення в українських підруч-
никах / В. М. Помогайбо, Н. О. Власенко // Вісник проблем біології та меди-
цини. – 2015. – № 4 (2). – С. 259–265.

6.  Помогайбо В. М. ДНК оточуючого середовища: екологічний та генетичний 
аспекти / В. М. Помогайбо, Л. Д. Орлова, Н. О. Власенко // Екологія та ноос-
ферологія. – 2016. – Т. 27. – № 1–2. – С. 16–24.

7.  Помогайбо В. М. Генетика розладів аутистичного спектру / В. М. Помогайбо, О. І. Бе-
резан, А. В. Петрушов // Світ медицини та біології. – 2017. – № 1 (59). – С. 208–212.

8.  Помогайбо В. М. Проблеми горизонтального перенесення генів у геном лю-
дини / В. М. Помогайбо, О. І Березан, М. Ю. Дельва, А. В. Петрушов // Світ 
медицини та біології. – 2017. – № 2 (60). – С. 190–194.

9.  Помогайбо В. М. ДНК з навколишнього середовища як інструмент екологіч-
ного моніторингу грибних угруповань / В. М. Помогайбо, Я. М. Макаренко 
// Український ботанічний журнал. – 2017. – Т. 74. – № 5. – С. 442–448.

– Викладач навчальних дисциплін: 
основи генетики людини; основи біології та генетики людини; основи 
педагогічної генетики; анатомія та еволюція нервової системи; основи 
антропогенезу. 

БеРезАН Валентина Ігорівна

– ORCID (ID): 
orcid.org/0000-0002-4999-7898
– Посада, науковий ступінь, учене звання, інші обов’язки:
доцент кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи, 
кандидат педагогічних наук, член ученої ради психолого-
педагогічного факультету.
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– Освіта:
закінчила педагогічний факультет Полтавського державного педагогіч-
ного інституту ім. В. Г. Короленка (1994 р.), здобула кваліфікацію вчите-
ля початкових класів, учителя музики. 

– Тема кандидатської дисертації, місце і рік захисту, науковий керівник:
Підготовка майбутнього педагога до естетичного виховання школярів 
засобами сучасної музики масових жанрів : дис. … канд. пед. наук : спец. 
13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». – К., 1999. Захищена в Ін-
ституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України (2000 р.). 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор М. П. Лещенко. 

– Наукові інтереси: 
проблема підготовки магістрантів до викладання соціально-педагогічних 
дисциплін і дисциплін спеціальності «Соціальна робота», консультатив-
на робота з різними соціальними групами, використання інформаційно-
комунікаційних технологій у роботі соціального педагога і соціального 
працівника та викладача вищої школи. Має понад 125 друкованих праць, 
серед яких 3 монографії, у тому числі 1 зарубіжна, 13 посібників, з них 1 із 
грифом МОН; 3 методичні вказівки; 15 методичних рекомендацій; понад 
85 навчальних програм; 31 стаття, з них 3 – у зарубіжних виданнях, 25 – у 
виданнях, затверджених ВАК України, у тому числі у 5 наукометричних; по-
над 20 матеріалів і тез доповідей на конференціях, симпозіумах, семінарах.

– Основні публікації: 
1.  Березан В. Кафедра соціальної і корекційної педагогіки / В. Березан 

// Психолого-педагогічний факультет Полтавського національного пе-
дагогічного університету імені В. Г. Короленка: історична, організаційно-
педагогічна і науково-методична ретроспектива : монографія / В. І. Березан, 
Т. О. Благова, Н. В. Гібалова та ін.; за ред. Н. Д. Карапузової. – Полтава : Дивос-
віт, 2014. – С. 74–112.

2.  Березан В. І. Підготовка соціального педагога до організації корисного дозвіл-
ля сім’ї у віртуальному просторі / В. І. Березан // Спеціальна освіта і соціальна 
робота: теорія і практика підготовки фахівця : монографія / за заг. ред. Н. Г. Па-
хомової, В. А. Погребняка. – Полтава : АСМІ, 2017. – С. 134–151.

3.  Березан В. І. Українська музика масових жанрів / В. І. Березан // Українське 
мистецтво в полікультурному просторі : навч. посіб. / за ред. О. П. Рудниць-
кої. – К. : ЕксОб, 2000. – Розд. 11. – С. 170–179. 

4.  Березан В. І. Основи сценарної роботи соціального педагога : навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / В. І. Березан. – Полтава : Ткалич А. М., 2013. – 175 с. – 
(Серія «Методика соціально-педагогічної роботи»).

5.  Березан В. І. Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля : навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / В. І. Березан. – Полтава : Ткалич А. М., 2013. – 186 с. – 
(Серія «Методика соціально-педагогічної роботи»).

6.  Березан В. І. Теорія та методика роботи з дитячими і молодіжними орга-
нізаціями : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В. І. Березан. – 2-ге 
вид., оновл. і доп. – Полтава : Ткалич А. М., 2013. – 138 с. – (Серія «Методика 
соціально-педагогічної роботи»).
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7.  Березан В. І. Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою на-
вчання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В. І. Березан. – Полтава : 
Ткалич А. М., 2013. – 130 с. – (Серія «Методика початкової освіти»).

8.  Березан В. Подготовка социального педагога к организации полезного досу-
га семьи в виртуальном пространстве / В. Березан // Szkice Familiologiczne : 
Rocznik naukowy / red. Helena Marzec. – Kielce : Naukowe Wydawnictwo 
Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Jana Kochnowskiego, 2014. – № 1. – S. 49–67.

9.  Березан В. Підготовка соціальних педагогів до використання ІКТ у роботі 
з дітьми з особливими потребами / В. Березан // Людинознавчі студії : зб. 
наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка / гол. ред. Н. Скотна. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка, 
2014. – Вип. 29. – Ч. 2. : Педагогіка. – С. 4–13.

10. Березан В. Етичний компонент інформаційно-комунікаційної компетент-
ності майбутнього соціального педагога / В. Березан // Естетика і етика пе-
дагогічної дії : зб. наук. праць – Київ – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 
2014. – Вип. 7. – Ч. 2. : Педагогіка. – С. 83–96.

11. Березан В. І. Взаємозв’язок професійної та інформаційно-комунікаційної 
компетентностей майбутнього соціального педагога / В. І. Березан // Ві-
сник Черкаського університету. – Серія «Педагогічні науки». – 2014. – № 30 
(323). – С. 39–46.

12. Березан В. Практична підготовка майбутнього соціального педагога з ви-
користанням інформаційно-комунікаційних технологій / В. Березан // Лю-
динознавчі студії : зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка / гол. ред. Н. Скотна. – Дрогобич : ДДПУ іме-
ні Івана Франка, 2014. – Вип. 31. – С. 14–24.

13. Berezan V. Preparation of social pedagogue to work with women of childbearing 
age with the help of ICT / Valentyna Berezan // Teacher education in Ukraine: 
historical experience and modern challenges / edited by M. Chepil, O. Karpenko, 
J. Konashewska. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, 2014. – P. 205–
213.

14. Березан В. І. Підготовка соціального педагога до формування у дітей компе-
тенцій грамотного і безпечного використання ресурсів віртуального про-
стору / В. І. Березан // Педагогіка та психологія : зб. наук. праць / за заг.
ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. – Харків : Щедра садиба плюс, 2015. 
– Вип. 48. – С. 3–15. 

15. Березан В. І.  Формування інформаційно-комунікаційної компетентності 
майбутніх соціальних педагогів засобами віртуального простору / В. І. Бе-
резан // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2015. – № 2 (119). 
– Вінниця : ВНТУ, 2015. – С. 151–156. 

16. Березан В. І. Використання феномену кіберсоціалізації студентської моло-
ді в підготовці майбутнього соціального педагога / В. І. Березан // Педаго-
гічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. 
ред. А. А. Сбруєва. – № 8 (52). – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. 
– С. 247–254. 

17. Березан В. І. Соціально-виховний потенціал інформаційно-комунікаційних 
технологій у підготовці майбутніх соціальних педагогів / В. І. Березан // Ві-
сник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 
2016. – № 1 (298). – Ч. 2. – Старобільськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 
2016. – С. 12–20.
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18. Березан В. І. Можливості використання ІКТ у роботі соціального педагога 
в умовах інклюзивної освіти / В. І. Березан // Педагогічні науки : зб. наук. 
праць. – 2016. – Вип. LXIX. – Т. 3. – Херсон : Гельветика, 2016. – С. 22–26.

19. Berezan V. Training of future social workers to distance counselling / Valentyna 
Berezan // Obraz rodziny i szkoly w ujęciu interdyscyplinarnym / pod 
redakcją dr Olgi Zameckiej-Zalas i Izabeli Kieltyk-Zaborowskiej. – Piotrków 
Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego, 2016. – S. 417–432.

– Нагороди, премії, відзнаки:
стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих науковців (2001–
2004 рр.).

– Навчальні дисципліни, які викладає: 
соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля; теорія та методика робо-
ти з дитячими і молодіжними організаціями; основи сценарної роботи 
соціального працівника; основи соціальної педагогіки; організація робо-
ти з різними соціальними групами; теорія та історія соціального вихо-
вання з методикою соціально-виховної роботи; рекламно-інформаційні 
технології у соціально-педагогічній роботі; організація роботи соціаль-
них інституцій; соціальні технології; використання ІКТ у роботі соціаль-
ного працівника; державні і недержавні організації в системі соціальної 
роботи; консультативні форми у соціальній роботі; волонтерська діяль-
ність; інформаційно-комунікаційна компетентність викладача спеціаль-
ності «Соціальна робота»; медіаосвіта соціального працівника; аніма-
ційна діяльність соціального педагога; методика викладання соціально-
педагогічних дисциплін; методика викладання спеціальних дисциплін у 
вищій школі. 

БеРезАН олексій Іванович

– ORCID (ID): 
orcid.org/0000-0002-4959-3594

– Посада, науковий ступінь, учене звання, інші обов’язки:
доцент кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи, 
кандидат медичних наук, член Української асоціації ко-
рекційних педагогів, профорг кафедри, відповідальний 

за зв’язки кафедри з медичними освітніми закладами.
– Освіта:

закінчив медичний факультет Української медичної стоматологічної 
академії (м. Полтава, 1997 р.), здобув кваліфікацію спеціаліста лікаря; з 
відзнакою інтернатуру при Українській медичній стоматологічній ака-
демії (м. Полтава) та отримав звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю 
«Акушерство і гінекологія» (1999 р.); з відзнакою клінічну ординатуру 
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при Українській медичній стоматологічній академії (м. Полтава) зі спеці-
альності «Акушерство та гінекологія» (2001 р.). 

– Тема кандидатської дисертації, місце і рік захисту, науковий керівник:
Профілактика тромбогеморагічних ускладнень при розродженні жінок 
з ва рикозною хворобою вен нижніх кінцівок : дис. … канд. мед. наук :  
спец. 14.00.01 «Акушерство і гінекологія». – Полтава, 2004. Захищена в 
Харківському державному медичному університеті. Науковий керівник – 
доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки Укра-
їни А. М. Громова.

– Наукові інтереси: 
інтеграція змісту медико-біологічної освіти у вищих педагогічних на-
вчальних закладах, анатомо-фізіологічні, клінічні та психогенетичні 
основи спеціальної освіти, шляхи профілактики порушень психофізич-
ного розвитку, підготовка майбутніх фахівців до абілітаційної (реабілі-
таційної) діяльності. Автор понад 90 наукових та науково-методичних 
публікацій, серед яких 25 навчальних посібників і 3 патенти України на 
винаходи у галузі медицини, 1 монографія.

– Основні публікації:
1.  Березан О. І. Психогігієнічні аспекти підготовки спеціальних педагогів і со-

ціальних працівників до роботи з девіантами / О. І. Березан, В. М. Помогайбо 
// Спеціальна освіта і соціальна робота: теорія і практика підготовки фа-
хівця : монографія / за заг. ред. Н. Г. Пахомової, В. А. Погребняка. – Полтава : 
АСМІ, 2017. – С. 227–245.

2.  Березан О. І. Анатомія та еволюція нервової системи : навч. посіб. / О. І. Бе-
резан, В. М. Помогайбо. – К. : Академвидав, 2013. – 160 с. – (Серія «Альма-
матер»). 

3.  Березан О. Основи оториноларингології для логопедів : навч. посіб. [для 
студ. напряму підготовки 6.010105 – «Корекційна освіта»] / О. Березан. – 
Полтава : Ткалич А. М., 2016. – 132 с. 

4.  Березан О. Психопатологія та клініка інтелектуальної недостатності : навч. 
посіб. [для студ. спец. 016 «Спеціальна освіта»] / О. Березан. – Полтава : Тка-
лич А. М., 2016. – 200 с. – (Серія «Анатомо-фізіологічні та клінічні основи 
дефектології»). 

5.  Березан О. І. Генетика розладів аутистичного спектру / О. І. Березан, В. М. По-
могайбо, А. В. Петрушов // Світ медицини та біології. – 2017. – № 1 (59). – 
С. 208–212.

6.  Березан О. І. Проблеми горизонтального перенесення генів у геном людини 
/ О. І. Березан, В. М. Помогайбо, М. Ю. Дельва, А. В. Петрушов // Світ медици-
ни та біології. – 2017. – № 2 (60). – С. 190–194.

– Навчальні дисципліни, які викладає: 
анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології; педіатрія; основи 
реабілітології; основи олігофренопедагогіки; медико-соціальні основи 
соціальної роботи. 



– 177 –

кафедра сПеціальної осВіти і соціальної роботи

КоНоНеНКо лілія Володимирівна

– Посада, науковий ступінь, учене звання, інші обов’язки:
доцент кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи, 
кандидат педагогічних наук. 
– Освіта:
закінчила педагогічний факультет Полтавського держав-
ного педагогічного інституту ім. В. Г. Короленка (1993 р.), 

здобула кваліфікацію вчителя початкових класів і музики.
– Тема кандидатської дисертації, місце і рік захисту, науковий керівник:

Формування ораторської майстерності у майбутніх магістрів із соціаль-
ної педагогіки : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика 
професійної освіти». – К., 2010. Захищена в Київському університеті імені 
Бориса Грінченка. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, про-
фесор Л. І. Зязюн. 

– Наукові інтереси: 
професійне спілкування фахівців соціономічних спеціальностей (со-
ціальних педагогів, соціальних працівників, психологів). Має близько 
50 друкованих праць, у тому числі 1 монографію; 2 посібники; 4 мето-
дичні рекомендації; понад 20 навчальних програм; 15 статей у виданнях, 
затверджених ВАК України; 8 матеріалів і тез доповідей на конференці-
ях, симпозіумах, семінарах. 

– Основні публікації:
1.   Кононенко Л. В. Формування ораторської майстерності у магістрів соціаль-

ної роботи і соціальної педагогіки / Л. В. Кононенко // Спеціальна освіта і 
соціальна робота: теорія і практика підготовки фахівця : монографія / за 
заг. ред. Н. Г. Пахомової, В. А. Погребняка. – Полтава : АСМІ, 2017. – С. 151–167.

2.  Кононенко Л. В. Застосування методу драматизації у соціально-педагогічній 
роботі з дисфункціональними сім’ями : навч.-метод. посіб. для студ. пед. 
навч. закладів, соц. педагогів, соц. працівників / Л. В. Кононенко, М. С. Грін-
ченко. – Полтава, 2013. – 110 с.

3.  Система профілактики комп’ютерної адикції в підлітків / Л. В. Кононенко, 
О. М. Тищенко // Освітні моделі та технології роботи соціального педагога : 
навч.-метод. посіб. / М. В. Гайдар, І. В. Іванова, Н. Г. Козак та ін. ; за ред. Я. В. Су-
хенко. – Полтава : ПОІППО імені М. В. Остроградського, 2012. – С. 66–81.

4.  Методичні рекомендації і вимоги до написання наукових робіт (реферати, 
курсові, магістерські) для студентів спеціальностей: «Соціальна педагогіка» 
і «Соціальна робота» / уклад. Л. В. Кононенко ; за наук. ред. Н. Г. Пахомової. – 
3-тє вид., перероб. і доп. – Полтава, 2017. – 144 с.

5.  Кононенко Л. В. Модель формування ораторської майстерності у майбут-
ніх магістрів соціальної педагогіки [Електронний ресурс] / Л. В. Кононенко 
// Освітологічний дискурс. – 2014. – № 3 (7). – С. 113–124. – Режим доступу : 
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/149 (дата звернення: 
10.10.2017). – Назва з екрану. 
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6.  Кононенко Л. В. Змістові характеристики рівнів сформованості ораторської 
майстерності у майбутніх магістрів соціальної педагогіки / Л. В. Кононенко 
// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. – 
2013. – № 5 (31). – С. 281–290.

7.  Кононенко Л. В. Критерії сформованості ораторської майстерності у май-
бутніх магістрів соціальної педагогіки / Л. В. Кононенко // Імідж сучасного 
педагога. –2013. – № 7 (136). – С. 59–62.

8.  Кононенко Л. В. Маніпуляції у професійно-педагогічному спілкуванні соці-
ального педагога: стратегії впливу і протидії / Л. В. Кононенко // Педагогіч-
ні науки : зб. наук. праць. – Полтава, 2013. – Вип. 2 (58). – С. 85–89.

9.  Методичні рекомендації до написання наукових робіт (реферати, курсові, 
кваліфікаційні) : навч. посіб. / авт.-уклад. Л. В. Кононенко. – Полтава : ПНПУ 
імені В. Г. Короленка, 2017. – 144 с.

– Навчальні дисципліни, які викладає: 
соціальні технології; риторична майстерність фахівця соціальної сфери; 
комунікативний менеджмент; основи наукових досліджень; технології 
роботи соціального гувернера; практикум з професійного спілкування; 
менеджмент соціально-педагогічної роботи; соціальна молодіжна по-
літика; основи профорієнтаційної роботи; теорія і практика соціальних 
технологій; соціально-гармонізувальний компонент музичного мис-
тецтва; менеджмент соціальної роботи; соціальні послуги; ораторська 
майстерність магістра соціальної роботи. 

КоНоНоВА марина миколаївна

– ORCID (ID): 
orcid.org/000-0002-2994-6866
– Посада, науковий ступінь, учене звання, інші обов’язки:
доцент кафедри спеціальної освіти і соціальної робо-
ти, кандидат психологічних наук, член ученої ради 
психолого-педагогічного факультету.

– Освіта: 
закінчила технологічний факультет Слов’янського державного педаго-
гічного інституту (2000 р.), здобула кваліфікацію вчителя трудового на-
вчання, креслення, безпеки життєдіяльності; психологічний факультет 
Слов’янського державного педагогічного інституту (2002 р.), здобула 
кваліфікацію практичного психолога.

– Тема кандидатської дисертації, місце і рік захисту, науковий керівник:
Глибинні детермінанти психічної дезадаптації суб’єкта : дис. ... канд. пси-
хол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». – Ялта, 2009. 
Захищена в Прикарпатському національному університеті імені Василя 
Стефаника (м. Івано-Франківськ). Науковий керівник – доктор психоло-
гічних наук, професор, дійсний член НАПН України Т. С. Яценко. 
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– Наукові інтереси: 
професійна підготовка майбутніх фахівців спеціальної освіти до психо-
корекційної, психотренінгової, консультативної роботи (у контексті гли-
бинної психології) з дітьми, підлітками з порушеннями психофізичного 
розвитку та їхніми батьками. Має понад 60 друкованих праць, у тому 
числі 2 монографії, 2 навчальні посібники, 5 методичних рекомендацій, 
понад 30 навчальних програм, 20 статей у виданнях, затверджених ВАК 
України, зокрема 2 – у наукометричних.

– Основні публікації:
1.  Кононова М. М. Самодепривація психіки та дезадаптація суб’єкта : моногра-

фія / М. М. Кононова, Т. С. Яценко, В. І. Бондар, І. В. Євтушенко, О. Г. Максимен-
ко. – К. : НПУ імені М. Драгоманова, 2015. – 280 с.

2.  Кононова М. М. Підготовка корекційного педагога і соціального працівника 
до попередження і подолання наслідків деривації / М. М. Кононова // Спеці-
альна освіта і соціальна робота: теорія і практика підготовки фахівця : моно-
графія / за заг. ред. Н. Г. Пахомової, В. А. Погребняка. – Полтава : АСМІ, 2017. 
– С. 134–151.

3.  Кононова М. М. Спеціальна психологія : навч. посіб. / Н. Г. Пахомова, М. М. Ко-
нонова. – Полтава : АСМІ, 2015. – 357 с.

4.  Кононова М. М. Основи психокорекції, психоконсультування та психотренін-
гу : навч. посіб. для студ. спец. 6.010105 «Корекційна освіта» / М. М. Кононо-
ва. – Полтава, 2016. – 150 с. 

5.  Кононова М.М. Вплив деструктивних релігійних культів на дезадаптацію 
суб’єкта / М. М. Кононова // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. ста-
тей. – Серія «Педагогіка і психологія». – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип. 42. – Ч. 4. 
– С. 245–251. 

6.  Кононова М. М. Психологічна готовність майбутніх спеціалістів корекцій-
ної освіти до роботи як передумова упередження професійного вигорання 
/ М. М. Кононова // Проблеми  сучасної педагогічної освіти : зб. статей. – 
Серія «Педагогіка і психологія». – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип. 43. – Ч. 4. – 
С. 215–221. 

7.  Кононова М. М. Формування професійного світогляду майбутніх спеціаліс-
тів корекційної освіти у процесі активного соціально-психологічного піз-
нання / М. М. Кононова // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / 
голов. ред. В В. Олійник. – К. : АТОПОЛ, 2014. – Вип. 11 (24). – С. 264–271. 

8.  Кононова М. М. Роль психологічних захистів у дезадаптивних проявах по-
ведінки / Кононова М. М. // Науковий часопис Національного педагогічного 
університету  імені М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. – Серія 12 : Психоло-
гічні науки. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – № 45 (69). – С. 52–56. 

9.  Кононова М. М. Проблема ролі психічної травми у розвитку невротичної 
форми заїкання: теоретичний аналіз / М. М. Кононова // Вісник Інституту 
розвитку дитини : зб. наук. праць. – Серія «Філософія, педагогіка, психоло-
гія». – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 32. – С. 134–140. 

10. Кононова М. М. До проблеми пізнання психологічних захистів у контексті 
психодинамічної теорії / М. М. Кононова // Психологія і особистість. – 2015. 
– № 1 (7). – С. 109–120.

11. Кононова М. М. Проблема депривації і самодепривації в контексті функ-
ціональних взаємозв’язків «Я» суб’єкта з його психологічними захиста-
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ми / М. М. Кононова, Н. А. Слюняєва // Психологія і особистість. – 2016. – 
№ 2 (9). – С. 166–174. 

– Нагороди, премії, відзнаки:
Грамота головного управління освіти і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації за сумлінну працю, вагомий особистий вне-
сок у розвиток національної освіти, добросовісне виконання посадових 
обов’язків та з нагоди Дня науки (2010 р.).

– Навчальні дисципліни, які викладає: 
спеціальна психологія; психолого-педагогічна діагностика та відбір ді-
тей у спеціальні заклади; основи психотренінгу осіб з тяжкими порушен-
нями мовлення; основи психокорекції і психоконсультування; педагогіч-
на допомога дітям раннього віку з фактором ризику; організація психо-
логічної служби в умовах інклюзивної освіти; інклюзивна освіта; основи 
корекційної педагогіки і психології; психолого-педагогічна діагностика; 
основи психодіагностики і психокорекції в умовах інклюзивної освіти; 
основи дефектології; корекційно-реабілітаційні служби; психолого-
педагогічна терапія і консультування; технології психокорекційної до-
помоги сім’ям дітей з обмеженими психофізичними можливостями.

КотломАНІтоВА Галина олександрівна

– Посада, науковий ступінь, учене звання, інші обов’язки:
доцент кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи, 
кандидат педагогічних наук, член ученої ради психолого-
педагогічного факультету. 
– Освіта:
закінчила педагогічний факультет Полтавського держав-

ного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка, здобула кваліфікацію 
вчителя початкових класів (1992 р.), психолого-педагогічний факультет 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Ко-
роленка (2014 р.), здобула кваліфікацію соціального педагога.

– Тема кандидатської дисертації, місце і рік захисту, науковий керівник:
Релігійне виховання в історії шкільної освіти України (60-ті роки 
ХІХ ст. – 30-ті роки ХХ ст.) : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «За-
гальна педагогіка та історія педагогіки». – Полтава, 2007. Захищена в 
Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника 
(м. Івано-Франківськ). Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 
професор Н. В. Ігнатенко.

– Наукові інтереси: 
етнопедагогічні засади технологій соціальної роботи з різними катего-
ріями населення. Має понад 60 друкованих праць (1 монографія; 1 по-
сібник; 10 методичних рекомендацій; 40 навчальних програм; 20 статей 
у виданнях, затверджених ВАК України, у тому числі 1 – у наукометрич-
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ному; 2 статті у зарубіжних виданнях; 10 матеріалів і тез доповідей на 
конференціях, симпозіумах, семінарах та ін.).

– Основні публікації:
1.  Котломанітова Г. О. Реалізація етнопедагогічних підходів у підготовці соці-

ального працівника / Г. О. Котломанітова // Спеціальна освіта і соціальна ро-
бота: теорія і практика підготовки фахівця : монографія / за заг. ред. Н. Г. Па-
хомової, В. А. Погребняка. – Полтава : АСМІ, 2017. – С. 167–187.

2.  Котломанітова Г. О. Соціально-педагогічна діяльність з прийомними 
сім’ями : навч.-метод. посіб. / Г. О. Котломанітова, Н. В. Панченко, С. В. Батієн-
ко. – Полтава, 2013. – 68 с.

3.  Котломанітова Г. О. Соціальний захист людей третього віку в Німеччині 
та Україні : метод. матеріали для студ. пед. навч. закладів, соц. педагогів, 
соц. працівників / Г. О. Котломанітова, В. К. Кузьмич. – Полтава, 2012. – 34 с.

4.  Котломанітова Г. О. Робота соціального педагога ЗНЗ з сім’ями, які опинили-
ся в складних життєвих обставинах : метод. матеріали / Г. О. Котломанітова, 
А. С. Концаренко. – Полтава, 2013. – 148 с.

5.  Котломанітова Г. О. Дитячий фольклор у соціально-реабілітаційній роботі 
з дітьми з особливими потребами / Г. О. Котломанітова // Імідж сучасного 
педагога. – 2014. – № 7 (146). – С. 41–45.

6.  Котломанітова Г. О. Соціально-педагогічний потенціал малих жанрів укра-
їнського дитячого фольклору [Електронний ресурс] / Г. О. Котломанітова 
// Освітологічний дискурс. – 2014. – № 3 (7). – С. 135–145. – Режим доступу : 
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/151 (дата звернення: 
10.10.2017). – Назва з екрану. 

7.  Котломанітова Г. О. Українські народні дитячі ігри в інклюзивному освітньо-
му просторі / Г. О. Котломанітова // Вісник Черкаського університету. – Се-
рія «Педагогічні науки». – 2014. – № 34 (327). – С. 77–83.

8.  Котломанітова Г. О. Соціально-комунікативні ігри у соціально-педагогічній 
роботі з дітьми з особливими освітніми потребами / Г. О. Котломанітова 
// Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали VІІ Міжнар. наук.-
практ. конф. (Одеса, 16 трав. 2016 р.). – Одеса : Букаєв В. В., 2016. – С. 113–115. 

9.  Котломанітова Г. О. Тренінгові форми у соціальній роботі з дисфункційними 
сім’ями / Г. О. Котломанітова // Актуальні дослідження в соціальній сфері : 
матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 17 лист. 2016 р.). – Одеса : 
Бондаренко М. О., 2016. – С. 136–138. 

10.  Котломанітова Г. О. Український дитячий фольклор як засіб партнерської 
взаємодії дітей / Г. О. Котломанітова // Вісник Черкаського університету. – 
Серія «Педагогічні науки». – 2016. – № 12. – С. 81–87. 

– Навчальні дисципліни, які викладає: 
педагогіка; теорія та історія соціальної роботи; технології соціально-
педагогічної роботи в зарубіжних країнах; логоритміка з методикою; 
арт-терапевтичні технології у соціально-педагогічній роботі; народні 
витоки соціальної роботи; соціалізація особистості; тренінгові фор-
ми у соціальній роботі; організація і методика проведення соціально-
педагогічного тренінгу; андрагогіка; соціальна робота з людьми похило-
го віку; ігрові технології у соціально-педагогічній роботі. 
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ПетРУшоВ Андрій Васильович

– ORCID (ID): 
orcid.org/0000-0002-1269-2978
– Посада, науковий ступінь, учене звання, інші обов’язки:
доцент кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи, 
кандидат медичних наук.

– Освіта:
закінчив медичний факультет Української медичної стоматологічної 
академії (м. Полтава, 1998 р.), здобув кваліфікацію спеціаліста лікаря; 
інтернатуру при Українській медичній стоматологічній академії (м. Пол-
тава) та отримав звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Терапія» 
(1999 р.). 

– Тема кандидатської дисертації, місце і рік захисту, науковий керівник:
Оптимізація лікування хворих на виразкову хворобу в поєднанні з іше-
мічною хворобою серця в умовах надлишку фторидів в оточуючому се-
редовищі : дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.01.02 «Внутрішні хвороби». 
– Полтава, 2004. Захищена в Кримському державному медичному уні-
верситеті імені С. І. Георгієвського (м. Сімферополь). Науковий керівник 
– доктор медичних наук, професор М. С. Расін.

– Наукові інтереси: 
методика викладання дисциплін природничого та медичного спрямування 
у вищих навчальних закладах, вікова фізіологія, генетика людини. Автор по-
над 75 наукових та науково-методичних публікацій, серед яких 1 монографія, 
1 підручник, 6 навчальних посібників (1 з яких – із грифом МОН України, 1 – із 
грифом МОЗ України), 3 патенти України на винаходи в галузі медицини.

– Основні публікації:
1.  Петрушов А. В. Генетика людини : навч. посіб. / А. В. Петрушов, В. М. Помо-

гайбо. – К. : Академія, 2011. – 280 с. – (Серія «Альма-матер»). 
2.  Петрушов А.  Основи антропогенезу : підруч. / А. Петрушов, В. Помогайбо, 

Н. Власенко. – К. : Академвидав, 2015. – 144 с. – (Серія «Альма-матер»).
3.  Петрушов А. В. Генетичні комунікації в системі «Паразит-живитель» 

/ А. В. Петрушов, В. М. Помогайбо // Світ медицини та біології. – 2015. – № 3 
(51). – Ч. 1. – С. 143–150.

4.  Петрушов А. В.  Про вивчення теми «Походження і еволюція людини» в на-
вчальних закладах / А. В. Петрушов, В. М. Помогайбо // Світ медицини та 
біології. – 2014. – № 4 (46). – С. 202–210.

5.  Петрушов А. В. Початок генетики: Грегор Мендель та інші / А. В. Петру-
шов, В. М. Помогайбо, О. І. Березан // Світ медицини та біології. – 2016. – № 2 
(56). – С. 198–204.

6.  Петрушов А. В. Генетика розладів аутистичного спектру / А. В. Петрушов, 
В. М. Помогайбо, О. І. Березан // Світ медицини та біології. – 2017. – № 1 (59). 
– С. 208–212.
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7.  Петрушов А. В. Проблеми горизонтального перенесення генів у геном лю-
дини / А. В. Петрушов, В. М. Помогайбо, О. І Березан, М. Ю. Дельва // Світ 
медицини та біології. – 2017. – № 2 (60). – С. 190–194.

– Навчальні дисципліни, які викладає: 
основи медичних знань та охорони здоров’я; вікова фізіологія та гігієна; 
генетика порушень розвитку і поведінки людини; основи психогігієни; 
основи тифлопедагогіки.

сАВельЄВА Наталія миколаївна

– Посада, науковий ступінь, учене звання, інші обов’язки:
доцент кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи, 
кандидат педагогічних наук, голова методичної комісії 
вченої ради університету. 
– Освіта:
закінчила фізико-математичний факультет Полтавсько-

го державного педагогічного інституту ім. В. Г. Короленка (1979 р.), здо-
була кваліфікацію вчителя математики середньої школи.

– Тема кандидатської дисертації, місце і рік захисту, науковий керівник:
Групові форми навчальної діяльності як засіб підвищення ефективнос-
ті загальнопедагогічної підготовки студентів педагогічних вузів : дис. ... 
канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки». – Харків, 
1994. Захищена в Харківському державному педагогічному університе-
ті імені Григорія Сковороди. Науковий керівник – доктор педагогічних 
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України В. І. Лозова. 

– Наукові інтереси: 
науково-методична діяльність вишу; соціально-правовий захист клієн-
тів соціальних служб; соціально-педагогічна профілактика девіантної 
поведінки. Має понад 90 друкованих праць, зокрема 1 монографію (у 
співавторстві), 1 підручник, 26 посібників, 30 методичних рекомендацій, 
близько 20 навчальних програм, 3 статті у виданнях, затверджених ВАК 
України, 10 матеріалів і тез доповідей на конференціях, симпозіумах, се-
мінарах та ін.

– Основні публікації. 
1.  Савельєва Н. М. Проституція як соціально-педагогічна проблема : [моногра-

фія] / Н. М. Савельєва, А. О. Протопопов ; за заг. ред. Н. М. Савельєвої. – Пол-
тава : ПДПУ імені В. Г. Короленка, 2008. – 143 с.

2.  Савельєва Н. М. Соціально-правове забезпечення дітей з вадами у психофі-
зичному розвитку : навч. посіб. / Н. М. Савельєва, Л. О. Федорович. – Полта-
ва : ПДПУ імені В. Г. Короленка, 2007. – 282 с. 

3.  Дитячі оздоровчі табори – центри здоров’я і радості : навч. посіб. 
/ уклад. Н. М. Савельєва. – Полтава, 2012. –  203 с. 
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4.  Савельєва Н. М. Міжетнічна толерантність як соціально-педагогічна про-
блема : навч.-метод. посіб. / Н. М. Савельєва. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Ко-
роленка, 2013. – 104 с.

5.  Савельєва Н. М. Соціально-педагогічна профілактика правопорушень : навч.-
метод. посіб. для студ. напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка» 
/ Н. М. Савельєва. – Полтава, 2013. – 144 с. 

6.  Савельєва Н. М. Соціально-правовий захист особистості : курс лекцій для 
студ. напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка» / Н. М. Савельє-
ва. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – 150 с. 

7.  Савельєва Н. М. Методика викладання дошкільної педагогіки і психології 
/ Н. М. Савельєва // Науково-предметна підготовка магістрів спеціальності 
«Дошкільна освіта» : навч. посіб. / [О. А. Федій, О. О. Вашак, О. А. Гнізділова та 
ін. ; за ред. О. А. Федій] – К. : Центр учбової літератури, 2014. – С. 6–37.

8.  Савельєва Н. М. Соціально-педагогічна робота з внутрішньо переміщеними 
особами в сучасних умовах : навч. посіб. / Н. М. Савельєва, І. О. Григоренко. – 
Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – 101 с. 

9.  Навчально-методичне забезпечення : довідник для пед. і наук.-пед. праців-
ників / уклад. Н. М. Савельєва. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. 
– 73 с. 

10. Основи соціально-правового захисту : підруч. з мультимед. супроводом 
/ Н. М. Савельєва. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – 208 с. + 
20,5 МВ.

– Нагороди, премії, відзнаки: 
орден Княгині Ольги ІІІ ступеня (2014 р.).

– Навчальні дисципліни, які викладає: 
основи соціально-правового захисту особистості; соціально-правове за-
безпечення; соціально-педагогічна профілактика правопорушень; соці-
альні технології; соціальна профілактика девіантної поведінки.

сАйКо Наталія олександрівна

– ORCID (ID): 
orcid.org/0000-0002-8459-6301
– Посада, науковий ступінь, учене звання, інші обов’язки:
доцент кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи, 
кандидат педагогічних наук. 

– Освіта:
закінчила педагогічний факультет Полтавського державного педагогіч-
ного інституту ім. В. Г. Короленка (1995 р.), здобула кваліфікацію викла-
дача дошкільної педагогіки і психології, вихователя. 

– Тема кандидатської дисертації, місце і рік захисту, науковий керівник:
Професійно-педагогічна підготовка майбутніх вихователів до соціаліза-
ції дітей дошкільного віку : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія 
і методика професійної освіти». – Полтава, 2004. Захищена в Інституті 
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педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Науковий керів-
ник – доктор педагогічних наук, професор Л. О. Хомич. 

– Тема докторської дисертації, місце і рік захисту, науковий консультант:
Теорія та практика підготовки майбутніх соціальних педагогів до соці-
альної реабілітації молодших підлітків у загальноосвітніх навчальних 
закладах : дис. ... доктора пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика про-
фесійної освіти». – Полтава, 2017. Захищена у Хмельницькому національ-
ному університеті. Науковий консультант – доктор педагогічних наук, 
професор, заслужений працівник освіти України, член-кореспондент 
НАПН України М. В. Гриньова. 

– Наукові інтереси: 
соціалізація особистості, соціальна реабілітація, соціальна педагогіка. 
Має близько 100 друкованих праць, з-поміж яких 1 монографія, 10 по-
сібників, 15 методичних рекомендацій, понад 30 навчальних програм, 
близько 40 статей, з них 1 зарубіжна,  30 – у виданнях, затверджених ВАК 
України, 3 – у наукометричних виданнях; понад 15 матеріалів і тез допо-
відей на конференціях, симпозіумах, семінарах.

– Основні публікації: 
1.  Сайко Н. О. Соціальна реабілітація молодших підлітків у роботі соціального 

педагога загальноосвітніх навчальних закладів : монографія / Н. О. Сайко ; 
ПНПУ імені В. Г. Короленка. – Полтава : Сімон, 2017. – 335 с.

2.  Сайко Н. О. Вступ до спеціальності «Соціальна робота» : навч. посіб. для студ. 
спец. «Соціальна робота» / Н. О. Сайко. – Полтава : Астрая, 2017. – 115 с. 

3.  Сайко Н. О. Взаємозв’язок реабілітаційного процесу і світогляду особис-
тості / Н. О. Сайко // Педагогіка та психологія : зб. наук. праць / за заг. ред. 
І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. – Харків : Щедра садиба плюс, 2016. – 
Вип. 53. – С. 148–156. 

4.  Сайко Н. А. Проблемы профессиональной подготовки социальных педагогов 
на Украине / Н. А. Сайко // European Journal of Humanities and Social Sciences 
Scientific journal (Vienna, Austria). – 2016. – № 2. – С. 36–39. 

5.  Sayko N. Social and pedagogical activity with pupils in educational institutions of 
Ukraine / N. Sayko // Sciences of Europe (Praha, Czech Republic). – 2016. – Vol 1. 
– №4 (4). – P. 55–58.

6.  Сайко Н. О. Емпауермент у соціальній реабілітації молодших підлітків за-
гальноосвітніх навчальних закладів / Н. О. Сайко // Science and Education 
a New Dimension «Рedagogy and Рsychology». – 2017. – V (50). – Issue : 111. – 
С. 55–59.

– Навчальні дисципліни, які викладає: 
вступ до спеціальності та етика соціальної роботи; соціальна педагогі-
ка; технології соціально-педагогічної роботи; технології соціальної ро-
боти; організація роботи з різними соціальними групами; реабілітація 
дітей дошкільного віку засобами гри; актуальні проблеми соціально-
психологічної реабілітації; профілактика дидактогенії; соціально-
психологічна реабілітація молодших підлітків у ЗНЗ.
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олефІР ольга Іванівна

– Посада, науковий ступінь, учене звання, інші обов’язки:
старший викладач кафедри спеціальної освіти і соці-
альної роботи, кандидат педагогічних наук, член ученої 
ради психолого-педагогічного факультету, член Україн-
ської асоціації корекційних педагогів.

– Освіта:
закінчила психолого-педагогічний факультет Полтавського державного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2007 р.), здобула ква-
ліфікацію вихователя дітей дошкільного віку, логопеда; магістратуру 
Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педаго-
гічного університету імені М. П. Драгоманова (2008 р.), здобула кваліфі-
кацію викладача корекційної педагогіки та спеціальної психології.

– Тема кандидатської дисертації, місце і рік захисту, науковий керівник:
Корекція лексичної складової мовлення у молодших школярів із тяж-
кими мовленнєвими вадами на уроках читання : дис. … канд. пед. наук : 
спец. 13.00.03 «Корекційна педагогіка». – К., 2015. Захищена в Інституті 
спеціальної педагогіки НАПН України. Науковий керівник – кандидат пе-
дагогічних наук, доцент Н. В. Чередніченко. 

– Наукові інтереси: 
подолання порушень писемного мовлення у молодших школярів. Має 
понад 25 друкованих праць, у тому числі 1 монографію, 1 посібник, 
23 статті (з них 17 – у виданнях, затверджених ВАК України, 1 зарубіж-
на), 15 матеріалів доповідей на конференціях, симпозіумах, семінарах.

– Основні публікації: 
1.  Олефір О. І. Науково-теоретичні й методичні основи підготовки вчителя-

логопеда до корекції лексичної складової мовлення молодших школярів із 
тяжкими мовленнєвими вадами / О. І. Олефір // Спеціальна освіта і соціаль-
на робота: теорія і практика підготовки фахівця : монографія / за заг. ред. 
Н. Г. Пахомової, В. А. Погребняка. – Полтава : АСМІ, 2017. – С. 74–91.  

2.  Олефір О. І. Дидактичні основи лексичної роботи з учнями із ТПМ на уроках 
читання / О. І. Олефір // Становлення особистості дитини в умовах сучас-
ного розвитку суспільства: соціально-педагогічний, корекційний і медич-
ний аспекти : матеріали регіон. наук.-практ. сем. (Полтава, 11 квіт. 2014 р.). 
– Полтава : АСМІ, 2014. – С. 152–157.

3.  Olefir O. I. Organization of Lexical Work with Junior Schoolchildren with Heavy 
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