
 

Психолого -педагогічний факультет  

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка  Кафедра спеціальної освіти і  соціальної 

роботи(секція соціальної роботи)  

 

Прізвище Панченко  

Ім'я Наталія 

По батькові Василівна 

Дата народження 27.07.1984 

Терміни навчання 

на факультеті 

Вступ –  2004 

Випуск-2009 рр  

Спеціальність, 

кваліфікація 

за дипломом 

Психологія. Соціальна 

педагогіка. 

Досягнення Начальник Гендерного 

ресурсного центру та 

налагодження 

міжнародного 

співробітництва  в 

Обласному молодіжному 

центрі  
  

Спогади про 

навчання, роль 

факультету в 

професійному і 

особистісному 

становленні 

Кафедра дала мені максимально потужний поштовх у 

самовизначенні і розуміння тому, наскільки люблю працювати 

з молоддю. Досвід викладання також мені дуже важливий, бо 

став в нагоді при розробці програм з неформальної освіти. 

Я пишаюся, що отримала таку освіту, бо вона є практично 

здатною. Дякую факультету і кафедрі за моє професійне і 

особистісне становлення. 

 

 



 

  

 

Прізвище Жмуренко 

Ім'я Лілія  

По батькові Григорівна 

Дата народження 23.09.1960  

Терміни навчання 

на факультеті 

Вступ –  1999 

Випуск –2004  

Спеціальність, 

кваліфікація 

за дипломом 

Соціальна педагогіка. 

Педагогіка і методика середньої 

освіти. Мова і література 

(німецька) 

Досягнення Соціальний педагог Полтавської 

гімназії №6  

Спогади про 

навчання, роль 

факультету в 

професійному і 

особистісному 

становленні 

Навчання на психолого-педагогічному факультеті навчило 

мене допомагати іншим, служити на благо народу, знаходити 

своє місце у соціумі. Соціальна робота неймовірно цікава, вона 

дарує надію і дає можливість відстоювати права тих, кому 

зараз важко і непросто. Моя мета в роботі, у визначені якої 

допомогли  викладачі кафедри спеціальної освіти і соціальної 

роботи, виховання небайдужості в серцях дітей.  

 



 

 

 Прізвище Бафталовська  

Ім'я Галина 

По батькові Степанівна 

Дата народження 09.12.1965 

Терміни навчання 

на факультеті 

Вступ –  2012 

Випуск-2017 рр  

. 

Спеціальність, 

кваліфікація 

за дипломом 

Соціальна педагогіка. 

Досягнення Директор Чутівського районного 

краєзнавчого музею  

 

Спогади про 

навчання, роль 

факультету в 

професійному і 

особистісному 

становленні 

По доброму та з вдячністю я згадую роки навчання в 

педагогічному університеті. Тут я отримала не тільки 

знання, але й великий позитив від спілкування з 

молоддю та чудовими викладачами, в яких є добре 

серце віддане улюбленій справі.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище Златопольська (Таран)  

Ім'я Наталія 

По батькові Василівна 

Дата народження 16.05.1983* 

Терміни навчання 

на факультеті 

Вступ –  2000 

Випуск-2005 рр  

. 

Спеціальність, 

кваліфікація 

за дипломом 

Соціальна педагогіка.  Мова і 

література (англійська). 

Досягнення Соціальний педагог 

Полтавського обласного 

благодійного фонду 

«Громадське здоров’я», 

соціальний працівник проекту 

«Підлітки поза увагою»;  

координатор проектів "Права та 

здоров’я уразливих груп 

населення.    

 
Спогади про 

навчання, роль 

факультету в 

професійному і 

особистісному 

становленні 

Навчання на психолого-педагогічному факультеті - яскравий та 

сповнений незабутніми враженнями період життя: ґрунтовна 

підготовка, можливість реалізувати різноманітні таланти, 

насичене студентське спілкування, а головне - цікава та плідна 

співпраця з викладачами університету на шляху опанування 

обраною спеціальністю.  

Окремої уваги заслуговують викладачі кафедри спеціальної 

освіти і соціальної роботи - команда прогресивних, вимогливих 

фахівців, які власним прикладом утвердили в думці, що 

наполеглива, кропітка й натхненна праця завжди дає високі 

результати.  

Свій фах («Соціальна педагогіка») обрала за покликом серця і 

щиро тішуся з того, що наразі маю змогу свої знання та уміння 

проявляти у сфері взаємодії з підлітками, схильним до 

ризикованої поведінки. Робота в проектах, які реалізуються 

нашим фондом, передбачає спілкування з представниками не 

тільки різних міст, а й країн, тому знання іноземної 

(англійської) мови відкриває шлях до якісного та 

інноваційного розвитку. Саме розпочавши професійну 

діяльність, я зрозуміла яку базу дала підготовка в 

Полтавському педагогічному, адже доводилося не раз 

витримувати конкуренцію і досягати поставлених цілей. 

Згадуючи світлі роки студентства, хочу сказати одне: 

«Дякую!» 

 



 

 

 

Прізвище Клевака  

Ім'я Леся 

По батькові Петрівна 

Дата народження  11.11.1982р. 

Терміни навчання 

на факультеті 

Вступ –  2000 

Випуск-2005 рр  

. 

Спеціальність, 

кваліфікація 

за дипломом 

Психологія. Соціальна 

педагогіка. 

Досягнення Кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри соціальної 

роботи Полтавського 

університету економіки і права 

Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини 

«Україна» 

Спогади про 

навчання, роль 

факультету в 

професійному і 

особистісному 

становленні 

 Завжди з теплотою згадую викладачів кафедри. 

Пишаюся, що витоки мого наукового поступу і турботи про 

ближнього зародилися саме тут. Найперше, що згадується – це 

лекційні заняття з Лідією Олексіївною Хомич, яку ми вважали 

«мамою соціальної педагогіки». Сайко Наталія Олександрівна 

ввела нас у свій технологій соціально-педагогічної діяльності, 

Валентина Ігорівна Березан заряджала нас енергетикою 

риторики, Галина Олександрівна Котломанітова занурювала у 

соціально-педагогічну роботу у сфері дозвілля, Наталія 

Миколаївна Савельєва надавала знання з соціально-правової 

діяльності соціального педагога та захисту прав його клієнтів, а 

Лілія Володимирівна Кононенко ліпила з нас науковців. 

З великою вдячністю ставлюся до Любові Іванівни 

Куторжевської – нашого куратора. Її невичерпна енергія 

надихала нас на дивовижні вчинки: ми гралися після занять з 

дітьми у міській лікарні, показували спектаклі для дітей-сиріт, 

були для них «Святими Миколаями» та «Дідусями Морозами», 

мандрували історичними місцями нашого міста та ін. 

За роки, що минули, вами підготовлено сотні 

висококваліфікованих фахівців та вчених, які наразі працюють 

в усіх куточках нашої держави. Довгий і славний шлях вашої 

кафедри – це яскравий приклад самовідданої праці колективу, 

якому притаманна талановитість та висока професійність.   

Зичу кожному з Вас міцного здоров’я, творчої наснаги й нових 

звершень у вашій відповідальній і почесній праці. 

 

 



 

 

 

Прізвище Протопопов  

Ім'я Андрій 

По батькові Олексійович 

Дата народження 21.08.1964* 

Терміни навчання 

на факультеті 

Вступ –  2011 

Випуск-2012 рр  

. 

Спеціальність, 

кваліфікація 

за дипломом 

Психологія. Соціальна 

педагогіка. 

Досягнення Директор Полтавського 

обласного благодійного 

фонду «Громадське 

здоров’я»  

 

Спогади про 

навчання, роль 

факультету в 

професійному і 

особистісному 

становленні 

У мене залишилися лише найкращі спогади про 

навчання. Я навчався на найкращому психолого-

педагогічному факультеті (заочно). Безмежне спасибі 

викладачам двох кафедр: «Психології» і «Соціальної і 

корекційної педагогіки»  Вони навчили мене розуміти 

і володіти науково-теоретичною базою професійних 

знань. Хочеться знову опинитися на лекціях у 

Полтавському національному педагогічному 

університеті імені В.Г. Короленка.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Прізвище Ільченко  

Ім'я Руслан 

По батькові Миколайович 

Дата народження 14.04.1974р. 

Терміни навчання 

на факультеті 

Вступ –  2005 

Випуск-2009 рр  

. 

Спеціальність, 

кваліфікація 

за дипломом 

Психологія. Соціальна 

педагогіка. 

Досягнення Директор Благодійної 

організації 

“Реабілітаційний центр “Вихід  

Є!”  

 

Спогади про 

навчання, роль 

факультету в 

професійному і 

особистісному 

становленні 

Протягом навчання я зрозумів, що студент – це 

людина, яка встигає все: і гарно навчатися, і брати 

участь в усіх університетських заходах, і займатися 

волонтерством, а ще й відпочивати. Хочеться 

подякувати викладачам за їх професіоналізм, 

доступність у викладанні та людяність.  

 



 

 

 

Прізвище Кузьмич  

Ім'я Вячеслав 

По батькові Кузьмич 

Дата народження 08.02. 1972р. 

Терміни навчання 

на факультеті 

Вступ –  2007 

Випуск-2012 рр  

. 

Спеціальність, 

кваліфікація 

за дипломом 

Соціальна педагогіка. 

Досягнення Кандидат педагогічних наук, 

лектор духовної семінарії; 

Директор міжнародної 

громадської  християнської 

організації; 

Розбудовник церков у м. 

Полтава  

 

Спогади про 

навчання, роль 

факультету в 

професійному і 

особистісному 

становленні 

Дуже вдячний психолого-педагогічному факультету 

та кафедрі соціальної і корекційної педагогіки за 

розуміння, толерантність і підтримку у складних 

кроках студентського життя.  

Вдячний університету за путівку у життя. Працюю за 

спеціальністю. Фундамент мого розвитку заклав 

університет. 

Зараз, оглядаючись назад, я із впевненістю можу 

сказати, що не помилився і жодного разу не 

пошкодував про обраний шлях. 

 



 

 

 

Прізвище Худякова  

Ім'я Інна 

По батькові Олександрівна 

Дата народження 02.07.1992р. 

Терміни навчання 

на факультеті 

Вступ –  2011 

Випуск-2016 рр  

. 

Спеціальність, 

кваліфікація 

за дипломом 

Соціальна педагогіка. 

Досягнення Директор приватного закладу 

змішаного типу для дітей 

дошкільного та шкільного віку 

дитячий будинок «Жива 

Перлина» с. Онуфрієвка 

Кіровоградська обл.. 

 

Спогади про 

навчання, роль 

факультету в 

професійному і 

особистісному 

становленні 

На першій сесії мого навчання Сайко Наталія 

Олександрівна сказала таку фразу: «Ви можете не 

запам’ятати якісь терміни чи тему лекції, але 

запам’ятайте головне – ціль соціального педагога – 

захистити дитину!». В той момент я зрозуміла, що це 

саме те, що мені потрібно. Люблю дітей, хочу їм 

допомагати, тому дуже вдячна всьому психолого-

педагогічному факультету за кожну лекцію, практичні 

завдання і справжню мотивацію до втілення моєї мрії 

на професійному рівні. 

 



 

 

 

Прізвище Купріянова  

Ім'я Олена 

По батькові Анатоліївна 

Дата народження 03.08.1969 

Терміни навчання 

на факультеті 

Вступ –  2011 

Випуск-2016 рр  

. 

Спеціальність, 

кваліфікація 

за дипломом 

Соціальна педагогіка. 

 

«Соціальний педагог» 

Досягнення Спеціаліст вищої категорії, 

голова обласної методичної  

секції вихователів  

учнівських гуртожитків. 

Вихователь Полтавського 

центру професійно - 

технічної освіти. 

Спогади про 

навчання, роль 

факультету в 

професійному і 

особистісному 

становленні 

Зараз, оглядаючись назад, я із впевненістю можу 

сказати, що не помилилася і жодного разу не 

пошкодувала про обраний шлях, я з гордістю буду 

згадувати, що здобувала освіту в Полтавському 

національному педагогічному університеті імені В. Г. 

Короленка. Навчання в університеті подарувало мені 

безліч вражень, нових знайомств, дозволило мені 

пліч-о-пліч співпрацювати з неймовірними людьми, 

на яких хочеться рівнятися. Завдяки педагогічній 

майстерності викладачів, їх вмінню донести 

інформацію до слухачів, ми отримали максимум від 

навчання.  

Моя чинна посада – вихователь, специфіка роботи 

вимагає знання широкого кола питань з різних сфер. 

Здобуттю цих знань я завдячую саме навчанню на 

психолого-педагогічному факультеті за обраною 

спеціальністю «Соціальна педагогіка». 

 

 

 

 


