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Трудова і професійна діяльність
Вища

освіта:

Полтавський

державний

педагогічний

інститут

імені В.Г. Короленка, 1986 р. Спеціальність: «Педагогіка і методика початкового
навчання і музика»; кваліфікація: учитель початкових класів і музики середньої
школи.
Тема кандидатської дисертації: «Підготовка студентів педагогічних
інститутів до естетичного виховання дітей 6-7 років», 1995 р. Спеціальність:
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Науковий керівник: доктор
педагогічних наук, професор Лещенко М.П.
Тема докторської дисертації: «Теорія і практика підготовки педагогів до
використання засобів естетотерапії у професійній діяльності», 2010 р.
Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Науковий
консультант: доктор педагогічних наук, професор Хомич Л.О.
Фахова діяльність:
01.1989 р. – 06.1990 р. – музичний керівник дитячого садка при в\ч 60366;
1990 р. – 1995 р. – вчитель початкових класів та музики середньої школи
№ 30 м. Полтави та приватної школи «Чарівний світ» (за сумісництвом);
10.1990 р. – 08.1992 р. – асистент кафедри музики і співів Полтавського
державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка;
09.1992 р. – 09.1995р. – аспірант науково-дослідного Інституту педагогіки
АН України;
09.1995 р. – 11.1995р. – асистент кафедри музики і співів Полтавського
державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка;
11.1995р.

–

08.1996р.

–

старший

викладач

кафедри

музики

співів Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка;

і

09.1996 р. – 03.1998 р. – старший викладач кафедри педагогіки і психології
початкового навчання Полтавського державного педагогічного інституту
імені В.Г. Короленка;
03.1998 р. – 10.2006 р. – доцент кафедри педагогіки і психології
початкового навчання Полтавського державного педагогічного інституту
імені В.Г. Короленка;
11.2006 р. – 10.2009 р. – докторант Полтавського державного педагогічного
університету імені В.Г. Короленка;
11.2009 р. – 12.2010 р. – доцент кафедри соціальної і корекційної
педагогіки

Полтавського

державного

педагогічного

університету

імені В.Г. Короленка;
03.12.2010 р. – 31.09.2016 р. – професор, завідувач кафедри початкової і
дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету
імені В.Г. Короленка.
28.12.2016 р. – по теперішній час – завідувач, професор кафедри початкової
освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.
Нагороди, подяки, почесні звання:


Диплом ІІІ ступеня Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН
України за перемогу у Всеукраїнському конкурсі на кращу наукову і
методичну працю з проблем педагогічної і мистецької освіти у номінації
«Краща наукова праця з проблем педагогічної і мистецької освіти»
(2010 р.).



Грамота Полтавської обласної ради (2011 р.).



Подяка керівника сектора «Б» генерал-майора І.А. Довгань за великий
внесок у справу підтримання військовослужбовців, які в цей складний час
захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в
зоні проведення антитерорестичної операції на тереторії Донецької та
Луганської областей (2014 р.).



Почесна грамота інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
Національної академії педагогічних наук України за вагомі успіхи у

підготовці педагогів для національної школи і дозвілля, плідну науковопедагогічну діяльність, творчу співпрацю з Інститутом педагогічної освіти
і освіти дорослих НАПН України та з нагоди 100-літнього ювілею ПНПУ
імені В.Г. Короленка (2014 р.).


Подяка прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка за вагомий особистий
внесок у забезпечена підготовки висококваліфікованих фахівці, розвиток
вітчизняної освіти і науки (2014 р.).



Подяка президента Академії педагогічних наук України (2018 р.).



Диплом лауреата Премії імені академіка Івана Зязюна (2019 р.).
Навчальна і методична робота
Проф. Федій О.А. викладаються такі навчальні дисципліни: естетотерапія,

сучасні технології естетотерапії, загальні основи та історія педагогіки зі
вступом до спеціальності, педагогіка вищої школи, сучасні концепції
людинознавства в теорії і практиці початкової школи та ін.
Автор понад 200 публікацій, серед яких навчально-методичні посібники і
підручники «Естетотерапія» (Гриф МОН України), «Науково-предметна
підготовка магістрів спеціальності «Дошкільна освіта» (Гриф МОН України),
монографій «Підготовка педагогів до використання засобів естетотерапії: теорія
і практика» та «Професійна підготовка педагогів початкової школи до
використання естетотерапії», навчально-методичних посібників: «General basics
and history of pedagogy with the introduction to the specialty», «Aesthetotherapy»,
«Соціально-виховна та естетотерапевтична діяльність педагогів початкової
школи», «Сучасні естетотерапевтичні технології у професійній діяльності
вчителя початкової школи», «Казкотерапія як сучасна соціально-педагогічна
технологія», «Естетичне виховання дітей молодшого дошкільного віку засобами
арт-терапії» та інші.
Наукова робота
Коло наукових інтересів: проблеми гуманізації та естетизації процесу
формування сучасної особистості на засадах особистісно-орієнтованої освітньої
парадигми.
Керівництво аспірантами та пошукачами:

Здійснює науково-педагогічну підготовку 5 кандидатських дисертацій
(Заїчко А.С., Чупрун О.С., Кашкалда В.В., Капусник О.Ю., Галина Т.В.).
Під

керівництвом Федій

О.А.

було

захищено

4

кандидатських

дисертації: Мірошніченко Т.В. на тему «Підготовка майбутніх учителів
початкових класів до використання засобів естетотерапії у навчальновиховному процесі» (2014 р.), Сільчук О.С. на тему «Формування культури
ділового спілкування майбутніх інженерів-дослідників у процесі вивчення
дисциплін гуманітарного циклу» (2016 р.), Роман Т.В. на тему «Формування
емоційно-вольової культури майбутніх учителів початкових класів у процесі
психолого-педагогічної підготовки» (2016 р.),

Степури Ю.Г. на тему

«Підготовка майбутніх педагогів до соціального виховання учнів початкової
школи засобами естетотерапії» (2016 р.).
Керівництво науково-дослідною роботою студентів та магістрантів:
Здійснює

керівництво

проблемної

групи

«Актуальні

проблеми

естетотерапії».
Організаційна робота:
- завідувач кафедри початкової освіти, природничих і математичних
дисциплін та методик їх викладання Полтавського національного педагогічного
університету імені В.Г. Короленка;
- голова

спеціалізованої

вченої

ради

Д

44.053.01

Полтавського

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка із захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних
наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»;
- член міністерських комісій з проведення акредитаційної експертизи
освітньо-професійної програми Початкова освіта;
- член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності
«Початкова освіта» (2017-2019 р.р.);
- член журі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
зі спеціальності «Початкова освіта» (2018-2019 р.р.);
- голова навчально-методичної лабораторії «Інноваційних освітніх рішень»
та наукової лабораторії з естетотерапії кафедри початкової освіти, природничих

і

математичних

дисциплін

та

методик

їх

викладання

Полтавського

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;
- керівник наукової школи «Підготовка майбутніх педагогів до естетизації
освітнього середовища»;
- член ученої ради Полтавського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти імені М.В. Остроградського;
- член редколегій журналів «Етика і естетика педагогічної дії» (Інститут
педагогічної

освіти

і

освіти

дорослих

НАПН

України,

Полтавський

національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка) та «Імідж
сучасного педагога» (Полтавський національний педагогічний університет імені
В.Г. Короленка);
- академік Академії акмеології України (2019 р.);
- співголова Асоціації навчально-методичних, науково-навчальних та
науково-дослідних лабораторій педагогічних закладів вищої освіти України
(2019 р.);
- експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
(2019 р.).

