
Відомі випускники спеціальності Дошкільна освіта 

 Гнізділова Олена Анатоліївна 

 

Дата народження: 05.09.1974 р. 

 

Вступ – 1992 

Випуск –1997 

 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом: Дошкільне виховання та 

іноземна мова і література. 

Викладач дошкільної педагогіки і 

психології, вихователь з правом 

проведення занять іноземною 

мовою. 
 

Досягнення: Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри  

дошкільної освіти  ПНПУ імені В. Г. Короленка; заступник головного 

редактора фахового наукового журналу «Педагогічні науки» ПНПУ імені 

В. Г. Короленка, член спеціалізованої ученої ради Д 44.053.03 ПНПУ 

імені В. Г. Короленка зі спеціальностей 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки, 13.00.09 – теорія навчання; член Всеукраїнської громадської 

організації «Асоціація працівників дошкільної освіти»; член науково-

методичної комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради 

Міністерства освіти і науки України (підкомісія 012 Дошкільна освіта); член 

ученої ради психолого-педагогічного факультету та ученої ради університету 

ПНПУ імені В. Г. Короленка; член вченої ради з наукової та науково-технічної 

діяльності ПНПУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гордієва Ірина Іванівна 

 

Дата народження: 26.02.1967 р. 

 

Вступ – 2005 

Випуск –2009  

 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом: Дошкільне виховання. 

Дефектологія. Логопедія. 

Вихователь дітей дошкільного віку. 

Логопед.  

 

Досягнення: Директор комунальної установи  «Петриківський інклюзивно-

ресурсний центр» Петриківської районної ради Дніпропетровської області. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закладна Тетяна Миколаївна 

 

Дата народження: 15.07.1964 р. 

 

Вступ –1997  

Випуск –2002 

 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом: Дошкільне виховання. 

Організатор дошкільної освіти. 

Вихователь. 

Досягнення:  Директор ЗДО №36 «Школа здоров’я» м. Полтава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайко Наталія Олександрівна 

 

Дата народження: 10.03.1974 р. 

 

Вступ – 1991 

Випуск–1995 

 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом: Дошкільне виховання. 

Викладач дошкільної педагогіки і 

психології. Вихователь. 
 

Досягнення: Доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної 

роботи і спеціальної освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

Рудич Оксана Олексіївна 

 

Дата народження: 20.03.75 р. 

 

Вступ – 1992 

Випуск –1997 

 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом: Дошкільне виховання та 

іноземна мова і література. 

Викладач дошкільної педагогіки і 

психології, вихователь з правом 

проведення занять іноземною 

мовою. 
Досягнення: Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри  

філологічних дисциплін і методик їх викладання. 



  Павлюк Роман Олександрович 

 

Дата народження: 24.12.1981 р. 

 

Вступ – 2000 

Випуск –2006 

 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом: Дошкільне виховання. 

Іноземна мова і література (англійс 

 

 

Досягнення: кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з 

науково-методичної та навчальної роботи Інституту людини Київського 

університету імені Бориса Грінченка.  

  

Шурко Любов Митрофанівна 

 

Дата народження: 19.10. 1958 р. 

 

Вступ – 1991 

Випуск –1995 

 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом: Дошкільне виховання. 

Викладач дошкільної педагогіки і 

психології. Вихователь. 
 

Досягнення: Директор початкової школи № 46 м. Полтава. Заслужений 

працівник  освіти України.  

 

 Сулима Оксана Вікторівна 

 

Дата народження: 09. 03.1978 р. 

 

Вступ – 1997 

Випуск –2001 

 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом: Дошкільне виховання. 

Магістр педагогічної освіти, 

викладач педагогіки та методик 

дошкільного виховання. 

 

Досягнення: кандидат педагогічних наук, головний спеціаліст відділу реформ 

та міжнародної співпраці Виконавчого комітету Ірпінської міської ради, радник 

з питань міжнародного співробітництва. 



 Олефір Ольга Іванівна 

 

Дата народження: 08.06.1985 р. 

 

Вступ – 2002 

Випуск –2007 

 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом: Дошкільне виховання. 

Дефектологія. Логопедія. 

Вихователь дітей дошкільного віку. 

Логопед. 

  

Досягнення: Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи і 

спеціальної освіти. 

 Цапенко Наталія Василівна 

 

Дата народження: 24.11.1992 р. 

 

Вступ – 2011 

Випуск –2016 

 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом: Організатор дошкільної 

освіти. Вихователь дітей 

дошкільного віку. Логопед 

дошкільних, загальноосвітніх та 

реабілітаційних закладів. 

 

Досягнення: методист з дошкільної освіти Полтавського районного 

методичного кабінету Комунальної організації (установи, закладу) 

«Методичного сервісного центру з обслуговування закладів освіти 

Полтавського району» Полтавської районної ради 

  

Вовк  Ірина Олександрівна 

 

Дата народження: 21.08.1963 р. 

 

Вступ –2011 

Випуск –2013 

 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом: Дошкільне виховання. 

Організатор дошкільної освіти. 

Вихователь. 
 

Досягнення: Директор ЗДО №12 «Ведмежатко» м. Полтава. 



  

 

Бурлакова Ірина Олексіївна 

 

Дата народження: 30.06.1979 р. 

 

Вступ –1998  

Випуск –2004 

 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом: Дошкільне виховання. 

Вихователь дітей дошкільного віку. 

Викладач дошкільної педагогіки і 

методик дошкільного виховання. 
 

 

 

 

 

 

Досягнення: Директор комунальної організації (установи, закладу) 

«Полтавський районний Будинок дитячої та юнацької творчості». 

 

  

 

Жовнір Оксана Валентинівна 

 

Дата народження: 20.08.1968 р. 

 

Вступ –1996  

Випуск –2001 

Магістратура - 2002 

 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом: Дошкільне виховання. 

Вихователь дітей дошкільного віку. 

Організатор дошкільної освіти. 

Викладач дошкільної педагогіки та 

методик дошкільного виховання. 
 

Досягнення: Вихователь-методист  ПДНЗ (ясла – садок)  № 40 «Ромашка»  

м. Полтава. 

 

 

 

 

 



 Моргун (Лобода) Ірина Вікторівна 

 

Дата народження: 16.03.1987 р. 

 

Вступ –2004  

Випуск –2010 

 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом: Початкове навчання. 

Дошкільне виховання. Вчитель 

початкових класів. Вихователь дітей 

дошкільного віку. 

 

 

Досягнення: Методист відділу дошкільної, початкової та спеціальної освіти 

Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 

М. Остроградського. 

 

 Яремченко Юлія Анатоліївна 

 

Дата народження: 22.03.1984 р.  

 

Вступ – 2002  

Випуск –2007 

 

Спеціальність, кваліфікація за 

дипломом: Дошкільне виховання.  

Вихователь дітей дошкільного віку з 

правом проведення занять 

англійською мовою 

 

Досягнення: Вихователь-методист ЗДО №36 «Школа здоров’я» м. Полтава. 

 

  

 


