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Трудова і професійна діяльність 

Закінчила Полтавське музичне училище імені М. В. Лисенка 

(диригентсько-хоровий відділ) в 1982 році, Полтавський державний 

педагогічний інститут імені В. Г. Короленка в 1987 році (психолого-

педагогічний факультет). Отримала кваліфікацію вчителя початкових класів і 

музики середньої школи. У 1993-1996 роках навчалась в аспірантурі 

Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка. 

Досліджувала діяльність і спадщину видатного українського 

композитора, музикознавця, педагога, етнографа, хореографа і композитора 

Василя Миколайовича Верховинця. Захистила кандидатську дисертацію на 

тему: «Формування національної культури молоді в педагогічній спадщині 

В. М. Верховинця» (Харківський державний педагогічний інститут імені 

Г. С. Сковороди, 1996 р., спеціальність 13.00.01. – теорія та історія 

педагогіки. 

З 1982 по 1983 рік працювала хормейстером дитячого хору 

Полтавського палацу піонерів і школярів, загальноосвітньої школи № 29 

м. Полтави. 

З 1989 по 1990 рік працювала художнім керівником дитячого хору 

Будинку офіцерів Прибалтійського військового округу в м. Рига (Латвія). 
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З 1987 року працювала на посадах асистента, старшого викладача, 

доцента кафедри музики Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка. 

 

Навчальна і методична робота 

Дисципліни, які викладає:  

«Хорове диригування», «Диригування», «Хорознавство і методика 

роботи з академічним хором», «Аранжування музичних творів», «Практикум 

з музично-пісенного репертуару».  

Автор науково-методичних праць для студентів і викладачів ЗВО, 

вчителів мистецьких дисциплін. 

 

Наукова діяльність 

Н. Ю. Дем’янко – автор понад 70 наукових і науково-методичних 

праць. 

Коло наукових інтересів пов’язане з проблемами диригентської та 

вокально-хорової підготовки майбутнього вчителя, історією педагогіки, 

формуванням національної культури молоді засобами народного мистецтва. 

Автор понад сімдесяти наукових публікацій, серед яких – підручники, 

навчальні посібники, навчальні програми, методичні рекомендації, статті у 

фахових науково-педагогічних виданнях, збірниках наукових праць, 

педагогічних часописах тощо. 

Керує студентською проблемною групою з теми: «Формування 

професійних компетентностей майбутнього вчителя музичного мистецтва». 

 

Нагороди, подяки, почесні звання 

Неодноразово нагороджувалась почесними грамотами та подяками 

Полтавської обласної ради, Обласного методичного кабінету навчальних 

закладів мистецтва та культури, психолого-педагогічного факультету та 

Полтавського національного педагогічного університету 



імені В. Г. Короленка за досягнення в науково-дослідницькій та навчально-

методичній роботі. 

Нагороджена Дипломом ІІІ ступеня Міжнародного конкурсу наукових і 

навчально-методичних праць з проблем педагогічної і мистецької освіти, 

опублікованих у 2010 році в номінації «Краща наукова праця з проблем 

педагогічної і мистецької освіти» за монографію «Формування національної 

культури молоді в педагогічній спадщині В. М. Верховинця». 

 

Організаційна робота 

Член ученої ради психолого-педагогічного факультету Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

Виконує обов’язки громадського директора і наукового консультанта 

музею В. М. Верховинця та українського народного хору «Калина» 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка.  

Неодноразово була членом журі Обласного конкурсу виконавської 

майстерності учнів мистецьких шкіл «Музичний вернісаж», студентського 

конкурсу «Ad Libitum». 

Член Полтавського обласного відділення Національної всеукраїнської 

музичної спілки. 

 


