
Відомі випускники спеціальності Початкова освіта 
 

 

Федій Ольга Андріївна 
Дата народження: 24.06.1964 р. 
 
Вступ 1981 р. 
Випуск 1986 р. 
 
Спеціальність, кваліфікація за   
дипломом: Педагогіка і методика    
початкового навчання і музика 
Учитель початкових класів і    
музики середньої школи. 

Досягнення: доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри       
початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх         
викладання ПНПУ імені В.Г. Короленка, голова спеціалізованої вченої        
ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій зі        
спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Д         
44.053.01 у ПНПУ імені В.Г. Короленка; член спеціалізованої вченої         
ради по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.04 –         
теорія і методика професійної освіти у Кременчуцькому національному        
університеті імені Михайла Остроградського, співголова Асоціації      
навчально-методичних, науково-навчальних та науково-дослідних    
лабораторій педагогічних закладів вищої освіти України: академік       
Української Академії Акмеології, член редакційної колегії журналу       
«Імідж сучасного педагога» та «Етика і естетика», член журі ІІ етапу           
Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності Початкова освіта       
(2017-2019 р.), член журі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт        
спеціальності Початкова освіта, лауреат премії імені Івана Зязюна (2019         
рік) 



 

Шихалкіна Олена Миколаївна 
Дата народження: 20.04.1965 р. 
 
Вступ 1980 рік 
Випуск 1985 рік 
 
Спеціальність, кваліфікація за   
дипломом: Педагогіка та   
методика початкового навчання   
і музика. Учитель початкових    
класів і музики середньої школи. 

Досягнення: вчитель вищої категорії, вчитель-методист, Відмінник 
освіти України. 

 

 

Коваленко Олена Григорівна 
Дата народження: 11.10.1977 р. 
 
Вступ 1994 рік 
Випуск 1999 рік 
 
Спеціальність, кваліфікація за   
дипломом: Початкове навчання і    
практична психологія. Вчитель   
початкових класів, практичний   
психолог у закладах освіти. 

Досягнення: доктор психологічних наук, професор. 



 

Бугаєць Тетяна Миколаївна 
 
Дата народження: 6.11.1959 р. 
 
Вступ 1978 рік 
Випуск 1982 рік 
 
Спеціальність, кваліфікація за   
дипломом: Учитель початкових   
класів в середній школі. 

Досягнення: заступник директора з навчально-виховної роботи, 
учитель-методист вищої кваліфікаційної категорії. 

 

 

Крилевець Марина Петрівна 
Дата народження: 13.04.1969 р. 
 
Вступ 1989 рік 
Випуск 1993 рік 
 
Спеціальність, кваліфікація за   
дипломом: Педагогіка і методика    
початкового навчання. 

Досягнення: завідувачка відділу дошкільної, початкової та спеціальної       
освіти, методист з питань початкової освіти, старший викладач кафедри         
методики змісту освіти ПОІППО імені М.В.Остроградського;      
сертифікований тренер НУШ, супервізор, експерт з питань оцінювання        
професійних компетентностей учителів початкових класів під час їх        
сертифікації, майстер-тренер Швейцарсько-українського проекту    
«Розвиток громадянських компетентностей в Україні DOCCU». 



 

Отич Олена Миколаївна 
Дата народження: 10.06.1964 р. 
 
Вступ 1985 рік 
Випуск 1991 рік 
 
Спеціальність, кваліфікація за   
дипломом: Педагогіка і методика    
початкового навчання і музика 
Учитель початкових класів і    
музики середньої школи. 

Досягнення: доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової        
роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ "УМО" НАПН України, дійсний         
член Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки,       
дійсний член міжнародної академії культури безпеки, екології і здоров’я,         
почесний доктор Академії педагогічної майстерності, засновник      
наукової школи «Естетичні та етичні засади розвитку педагогічної        
майстерності фахівців освітньої галузі», лауреат Всеукраїнського      
проекту «Успішні керівники в сучасному освітньому просторі України»        
(2019 рік), започаткувала наукові дослідження з проблем педагогічної        
естетики і етики, педагогіки мистецтва, обгрунтувала методологічні,       
теоретичні і методичні засади педагогіки мистецтва як нової        
педагогічної субдисципліни, лауреат всеукраїнських наукових     
конкурсів: «Видатні наукові досягнення» (2013 рік), «Національне       
визнання наукових досягнень» (2019 рік), лауреат звання «Кращий        
освітянин року» за версією Всеукраїнського тижневика «Освіта» у        
номінаціях: «Залиш мені в спадщину думку найвищу» (2014 рік),         
номінація «Засвіти вогонь» (2016 рік), номінація «Лиш храм        
збудуй»(2017 рік), неодноразовий переможець конкурсів НАПН України       
«За кращу наукову працю»: диплом І ступеня 2005 рік, диплом ІІ           
ступеня 2008 рік, диплом ІІІ ступеня 2011 рік. Вихованка школи          
педагогічної майстерності академіка Івана Зязюна. 
Нагороди: Орден «За заслуги» ІІІ ступеня Грамота Верховної Ради,         
медаль НАН України «Народна шана українським науковцям», медаль        
НАПН України «Григорій Сковорода, «Ушинський К.Д.», медаль ДЗВО        
«Університет менеджменту освіти» «За звитяжну працю у сфері        
післядипломної педагогічної освіти», медаль ЧНУ імені      
Б.Хмельницького. 

 


