
Психолого-педагогічний факультет 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Кафедра музики 

 

Сулаєва  

Наталія   

Вікторівна  

16.12.1969  

Полтавський 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

В. Г. Короленка 

(1987–1992). 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Педагогіка і методика 

початкової освіти. Музика. 

Вчитель початкових класів, 

учитель музики. 

Досягнення заслужена артистка України, 

професор кафедри музики, 

доктор педагогічних наук, 

декан психолого-

педагогічного факультету, 

голова та член журі 

міжнародних, всеукраїнських 

і регіональних конкурсів і 

фестивалів, член обласної 

комісії із затвердження звань 

мистецьких колективів, 

солістка і головний 

хормейстер Українського 

народного хору «Калина».  

Спогади про навчання, роль 

факультету в професійному і 

особистісному становленні 

 

 

 

 

Мізєва  

Наталія   

Семенівна  

25.12.1967  

Полтавський 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

В. Г. Короленка 

(1986-1991) 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Педагогіка і методика 

початкової освіти. Музика. 

Вчитель початкових класів, 

учитель музики. 

Досягнення заслужена артистка України, 

учитель вищої категорії, 

учитель-методист,вчитель 



музичного мистецтва, 

художньої культури та 

керівник дівочого хору 

«Горлиця» Полтавського 

міського багатопрофільного 

ліцею № 1 

імені І. П. Котляревського 

Спогади про навчання, роль 

факультету в професійному і 

особистісному становленні 

 

 

 

 

 

Шевченко  

Валентина   

Іванівна  

  

Полтавський 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

В. Г. Короленка 

(1986-1991) 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Початкове навчання. 

Педагогіка і методика 

початкової освіти. Музика 

Досягнення заслужений працівник 

культури України, директор 

Котелевської дитячої 

музичної школи 

Спогади про навчання, роль 

факультету в професійному і 

особистісному становленні 

 

 

 

 

Отич  

Олена   

Миколаївна  

10.07.1964  

Полтавський 

державний 

педагогічний 

інститут 

імені В. Г. Королен

ка 

(1986-1991) 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Педагогіка і методика 

початкового навчання. 

Музика. Вчитель початкових 

класів і музики середньої 

школи 

Досягнення доктор філософських наук, 

професор, дійсний член 

НАПН України 

Спогади про навчання, роль 

факультету в професійному і 

особистісному становленні 

 



 

Федій  

Ольга   

Андріївна  

24.06.1964  

Полтавський 

державний 

педагогічний 

інститут 

імені В. Г. Королен

ка 

(1981–1986). 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Педагогіка і методика 

початкового навчання. 

Музика. Вчитель початкових 

класів і музики середньої 

школи 

Досягнення доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри 

початкової освіти, 

природничих і математичних 

дисциплін та методик їх 

викладання, науковий 

кореспондент відділу 

педагогічної естетики та 

етики Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих 

НАПН України 

Спогади про навчання, роль 

факультету в професійному і 

особистісному становленні 

 

Спогади про навчання, роль 

факультету в професійному і 

особистісному становленні 

 

 

 

 

 

Спогади про навчання, роль 

факультету в професійному і 

особистісному становленні 

 

 

 

 

 Руденко  

Лариса  

Анатоліївна  

24.06.1964  

Полтавський 

державний 

педагогічний 

інститут 

імені В. Г. Королен

ка 

(1981–1986). 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Педагогіка і методика 

початкового навчання. 

Музика. Вчитель початкових 

класів і музики середньої 



школи 

Досягнення доктор педагогічних наук, 

старший науковий 

співробітник, Відмінник 

освіти України, Завідувач 

відділу практичної психології 

Львівського науково-

практичного центру Інституту 

професійно-технічної освіти 

НАПН України 

Спогади про навчання, роль 

факультету в професійному і 

особистісному становленні 

 

 

 

 

 

Малько  

Михайло   

Якович  

14. 03.1983  

Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет 

імені В. Г. Королен

ка 

(2001–2006) 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Педагогіка і методика 

середньої освіти. Музика. 

Вчитель музики середньої 

школи. 

Досягнення Головний спеціаліст відділу 

охорони культурної спадщини 

та культурної політики 

управління культури 

Полтавської 

облдержадміністрації (з 2008), 

очолює профспілкову 

організацію управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації (з 

2009).З 2008 р. прийняв 

присягу державного 

службовця та почав 

працювати в управлінні 

культури Полтавської 

обласної державної 

адміністрації,директор 

Полтавського симфонічного 

оркестру. 

Спогади про навчання, роль 

факультету в професійному і 

особистісному становленні 

 

 

 

 

 

 

Долина  

Олена   

Миколаївна  



 

  

Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет 

імені В. Г. Королен

ка 

(2010–2014). 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Музичне мистецтво. Вчитель 

музичного мистецтва 

Досягнення Викладач по класу фортепіано 

Семенівської ДМШ 

Полтавської області, 

нагороджена Грамотами 

обласногоуправліннякультури

Полтавськоїобласноїдержавно

їадміністрації за підготовку 

учнів до обласних конкурсів 

(2010–2012), як викладач-

концертмейстер, нагороджена 

нагрудним знаком «Кращий 

за професією» ІІІ ступеня 

(2011), переможець обласного 

конкурсу концертмейстерів 

(диплом ІІ ступеня) і 

методичних праць (диплом І 

ступеня, 2014). 

Спогади про навчання, роль 

факультету в професійному і 

особистісному становленні 

 

 

 

 

 

Соколовський  

Григорій  

Леонідович  

  

Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет 

імені В. Г. Королен

ка 

(2009-2013). 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Музичне мистецтво. Вчитель 

музичного мистецтва, етики 

та естетики. Організатор 

музичного-виховних 

шкільних заходів. 

Досягнення Директор Градизької дитячої 

музична школа імені Героя 

України О. І. Білаша (Відділ 

культури Глобинської 

районної державної 

адміністрації), 



лауреатВсеукраїнської 

мистецької премії імені 

Олександра Білаша (2016), 

учасник гурту «Сусіди».  

Спогади про навчання, роль 

факультету в професійному і 

особистісному становленні 

 

 

 

 

 

Омельченко  

Микола   

Григорович  

  

Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет 

імені В. Г. Королен

ка 

(2012-2016). 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Музичне мистецтво. Вчитель 

музичного мистецтва 

Досягнення Директор Глобинської дитячої 

школи мистецтв 

Спогади про навчання, роль 

факультету в професійному і 

особистісному становленні 

 

 

 

  

 

Соколик  

Валерій  

Вікторович  

  

Полтавський 

національний 

педагогічний 

університету 

імені В. Г. Королен

ка 

(2006-2010). 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Педагогіка і методика 

середньої освіти. Музика. 

Досягнення Заслужений артист України 

Спогади про навчання, роль 

факультету в професійному і 

особистісному становленні 

 

 

 

 Почеп  

Роман  

Миколайович  

  

Полтавський 

національний 

педагогічний 

університету 

(2009-2013) 



 

імені В. Г. Королен

ка 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Музичне мистецтво. Вчитель 

музичного мистецтва 

Досягнення Заслужений артист України 

Спогади про навчання, роль 

факультету в професійному і 

особистісному становленні 

 

 

 

 Бригида  

Сергій  

  

7.12.1982  

Полтавський 

національний 

педагогічний 

університету 

імені В. Г. Королен

ка 

(2002–2007) 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Педагогіка і методика 

середньої освіти. Музика. 

Вчитель музики середньої 

школи 

Досягнення Керівник ансамблю 

«Чураївна» Полтавської 

обласної філармонії. 

Спогади про навчання, роль 

факультету в професійному і 

особистісному становленні 

 

 

 

 
 

 

Кіба  

Альона  

  

  

Полтавський 

національний 

педагогічний 

університету 

імені В. Г. Королен

ка 

(2004–2009) 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Педагогіка і методика 

середньої освіти. Музика. 

Вчитель музики середньої 

школи 

Досягнення артистка концертного 

ансамблю «Чураївна» 

Полтавської обласної 

філармонії. 

Спогади про навчання, роль 

факультету в професійному і 

особистісному становленні 

 



 

Шегера  

Роман  

  

7.12.1982  

Полтавський 

національний 

педагогічний 

університету 

імені В. Г. Королен

ка 

(2007–2012) 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Музичне мистецтво. Вчитель 

музичного мистецтва 

Досягнення артист концертного ансамблю 

«Чураївна» Полтавської 

обласної філармонії.  

Спогади про навчання, роль 

факультету в професійному і 

особистісному становленні 

 

 

 

 


