
 

 

Прізвище Коваленко 

Ім'я Олена 

По батькові Григорівна 

Дата народження *11.10.1977 

Терміни навчання 

на факультеті 

Вступ –  1994 

Випуск –1999  

Спеціальність, 

кваліфікація 

за дипломом 

«Початкове навчання і 

практична психологія» 

Досягнення Доктор психологічних наук, 

професор, член громадської 

спілки «Українська асоціація 

освіти дорослих» 

Спогади про 

навчання, роль 

факультету в 

професійному і 

особистісному 

становленні 

Психолого-педагогічний факультет для мене – це місце, де 

відбувалося моє зростання як професіонала. Ази педагогічної і 

психологічної наук почала опановувати у далекому 1994 році 

під наставництвом першокласних спеціалістів у цих галузях. 

Отримавши кваліфікацію вчителя початкових класів та 

практичного психолога у закладах освіти, стала працювати на 

факультеті під патронатом мудрих наставників з кафедри 

соціальної педагогіки і педагогіки початкового навчання, а 

також кафедри психології. Саме з останньою був пов’язаний 

мій подальший професійний шлях від асистента до професора і 

мій розвиток як особистості. На кафедрі психології психолого-

педагогічного факультету навчалася в аспірантурі, що 

дозволило мені успішно захистити в Києві кандидатську 

дисертацію. Творча атмосфера факультету та кафедри 

спрямували мене на навчання в докторантурі до Києва; 

факультет і кафедра всіляко підтримувала мене у процесі 

захисту докторської дисертації і в отриманні вченого звання 

професора кафедри психології Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка.  

 

 



 

 

Прізвище Тітова 

Ім'я Тетяна 

По батькові Євгенівна 

Дата народження * 

Терміни навчання  Вступ –  1996 

Випуск –2001  

Спеціальність, 

кваліфікація 

за дипломом 

Психолог 

Практичний психолог у закладах 

освіти, вчитель англійської мови 

і зарубіжної літератури 

 

Досягнення 

 

 

Кандидат психологічних наук 

Співавтор навчальних 

посібників: 

1. Тітова Т.Є. Загальні засади 

психотерапії // Основи 

психотерапії: навч. посіб. / 

[К.В. Седих, О.О. Фільц, 

В.І. Банцер та ін.]; за ред. 

К.В. Седих, О.О. Фільц. – К. : 

Академвидав, 2016. – 192с. – 

С. 7–24.  

2. Тітова Т.Є. Психологічний 

супровід розвитку 

особистості підлітка та 

юнака // Психологія розвитку 

особистості у підлітковому 

та ранньому юнацькому віці: 

навч. посіб. / 

[Н.О. Гончарова, 

Ю.Л. Горбенко, 

Ю.І. Калюжна та ін.]; за ред. 

К.В. Седих – Полтава : 

Астрая, 2018. – 342с. – С. 

328–336. 

Спогади про 

навчання, роль 

факультету в 

професійному і 

особистісному 

становленні 

Навчання на факультеті сприяло становленню наукових 

інтересів та подальшому професійному розвитку; Взаємодія з 

одногрупниками та з викладачами факультету сприяли 

особистісному розвитку та набуттю важливих практичних 

навичок. 

 

  



 

 

Прізвище Мельничук 

Ім'я Майя 

По батькові Михайлівна 

Дата народження 30.03.1079 

Терміни навчання 

на психолого-

педагогічному 

факультеті 

Вступ –  2002 

Випуск –  2008  

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Магістр практичної психології, 

викладач психології 

Досягнення Захист кандидатської дисертації 

«Особливості толерантності як 

системної характеристики 

особистості  

студента» у 2013 році в 

Харківському національному 

університеті імені В.Н. Каразіна. 

25.06.2014 – доцент кафедри 

психології психолого-педагогічного 

факультета Полтавського 

національного педагогічного 

універсітета імені В.Г. Короленка. 

Автор понад 40 наукових публікацій, 

монографії «Психологія 

толерантності особистості (на 

матеріалі дослідження студентів)». 

Спогади про 

навчання, роль 

факультету в 

професійному і 

особистісному 

становленні 

Велика вдячність за допомогу в професійному і 

особистісному становленні викладачам  

кафедри психології: проф. Моргун В.Ф., ст.викл. 

Кравченко О.Д., ст. викл. Рева М.М. 

 

  



 

 

Прізвище Лавріненко 

Ім'я Віталій 

По батькові Анатолійович 

Дата народження 28.08.1987 

Терміни навчання 

на психололого-

педагогічному 

факультеті 

Вступ –  2004  

Випуск –  2010  

Спеціальність, 

кваліфікація 

за дипломом 

Психологія, магістр практичної 

психології, викладач психології 

Досягнення Кандидат психологічних наук 

Спогади про 

навчання, роль 

факультету в 

професійному і 

особистісному 

становленні 

Навчання на факультеті сприяло професійному становленню, 

виконання обовязків старости групи та активність у 

студентському самоврядуванні дало можливість розвинути 

організаційні здібності, бути краще пристосованим до 

мінливих умов життя та сприяло зацікавленню процесом 

власного розвитку. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Прізвище Муліка 

Ім'я Катерина 

По батькові Миколаївна 

Дата 

народження 

1973 

Терміни 

навчання на 

факультеті 

Вступ –  2003 

Випуск –

2005  

Спеціаль

ність, 

кваліфіка

ція за 

дипломо

м 

Спеціальність «Психологія» 

Кваліфікація практичного психолога 

Досягнення 

 

 

Обіймаю посаду завідувача 

обласного центру практичної 

психології і соціальної роботи 

Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

ім.М.В.Остроградського з 2006 року; 

є членом атестаційної комісії 

Департаменту освіти і науки 

Полтавської ОДА з атестації 

педагогічних працівників; навчаюсь 

в аспірантурі Інституту соціальної та 

політичної психології НАПН 

України  

Спогади про 

навчання, роль 

факультету в 

професійному і 

особистісному 

становленні 

Щиро вдячна за ґрунтовні лекції з психології управління та 

психології праці, які викладала Калюжна Ю.І. Моїми 

конспектами з цих дисциплін користувались діти моїх 

колег, які навчалися у різних  ВУЗах України, опановуючи 

спеціальність «Психологія».  

У подальшій професійній діяльності керувалася 

структурованістю і глибиною, яку демонструвала 

Кравченко  О.Д. на лекціях із загальної психології.  

З часу навчання на психолого-педагогічному факультеті до 

сьогодні підтримую дружні та професійні зв’язки із Губіною 

Т.І., професором Моргуном В.Ф. 

Саме на лекціях науковців-психологів зародились бажання 

та інтерес до науки, що спонукало до мого подальшого 

особистісного розвитку та життєвого становлення. 

 

  



 

 

Прізвище Шевчук 

Ім'я Вікторія 

По батькові Валентинівна 

Дата народження 27.10.1982 

Терміни навчання 

на факультеті 

Вступ –  2003 

Випуск –  2006  

Спеціальність, 

кваліфікація 

за дипломом 

Спеціальність «Психологія» 

Кваліфікація магістр практичної 

психології, викладач психології 

Досягнення 

 

 

Кандидат психологічних наук 

(2010), доцент кафедри 

психології, член Української 

спілки психотерапевтів 

Спогади про 

навчання, роль 

факультету в 

професійному і 

особистісному 

становленні 

Навчання одночасно на історичному та психолого-

педагогічному факультетах сприяло розвитку педагогічної та 

наукової компетентності. Окрім того, цей період загартував 

мене і зміцнив у думці про те, що немає нічого неможливого, а 

на неможливе потрібно просто трішки більше часу та бажання.  

 

  



 

 

 

 

Прізвище Мишко 

Ім'я Надія 

По батькові Мирославівна 

Дата народження 14.04.1981 

Терміни навчання 

на факультеті 

Вступ –  1998 р.  

Випуск (спеціаліст)  

–  2003 р.  

Випуск (магістр) –  

2004 р.  

Спеціальність, 

кваліфікація 

за дипломом 

 Спеціальність «Психологія», 

кваліфікація магістра практичної 

психології, викладача психології 

Досягнення 

 

 

Захистила кандидатську 

дисертацію за спеціальністю 

«Вікова та педагогічна 

психологія» (2016 року). 

Старший викладач кафедри 

психології. 

Керівник психологічної служби 

ПНПУ імені В.Г. Короленка. 

Спогади про 

навчання, роль 

факультету в 

професійному і 

особистісному 

становленні 

Навчання в університеті багато в чому загартувало мене. 

Навчило мислити структуровано, охоплюючи багато  

різнобічних аспектів одного питання.  

Привило мені любов до наукового пошуку. 

Сформувало гуманістичний стрижень моєї особистості. 

З теплотою згадую свої студентські роки, моїх одногрупників 

і, звичайно ж, моїх педагогів. 

 

 

  



 

Прізвище Харченко 

Ім’я Анжела 

По батькові Станіславівна 

Дата народження 20.11.1969 

Термін навчання у 

вузі 

1987-1991, 2016-

2018 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

 «Педагогіка і 

методика 

початкового 

навчання».  Вчитель 

початкових класів. 

«Психологія». 

Спеціаліст з 

психології. 

Психолог. 

Досягнення Кандидат 

психологічних наук, 

доцент 

Спогади про навчання, роль 

факультету в професійному і 

особистісному становленні 

Як для більшості випускників школи, 

вибір майбутньої професії та закладу вищої 

освіти був для мене серйозним і 

відповідальним кроком. Роки навчання в 

університеті на психолого-педагогічному 

факультеті назавжди залишаться для мене 

одним із найяскравіших періодів у житті; 

вони унікальні і неповторні. Це - початок 

моєї кар’єрі, отримані знання, друзі, з 

якими разом ідемо по життю. Психолого-

педагогічний  факультет – основа моїх 

досягнень і предмет гордості.  
 

 

 

  



 

 

Прізвище Тітов 
Ім'я Іван  
По батькові Геннадійович 
Дата народження 28.01.1977 

Терміни навчання  Вступ – 1996 

Випуск – 2001 

Спеціальність, 

кваліфікація 

за дипломом 

Психолог 

Практичний психолог у 

закладах освіти, вчитель 

англійської мови і 

зарубіжної літератури 

Досягнення 

 

Кандидат психологічних 

наук, доцент 

Автор та співавтор понад 

100 наукових та науково-

методичних праць з 

психофізіології, 

психодіагностики, 

методології психології та 

психології світогляду 

особистості. 

Спогади про 

навчання, роль 

факультету в 

професійному і 

особистісному 

становленні 

Навчання на психолого-педагогічному факультеті 

сприяло моєму професійному, науковому та 

особистісному становленню та назавжди залишиться 

для мене одним із найяскравіших періодів у житті.  

 

 


