
Карапузова Ірина Валеріївна (уродж. Маклясова; народилася 28.04.1975 у 

м. Таллінн, Естонія) – кандидат педагогічних наук (2010), доцент (2012), доцент 

кафедри дошкільної освіти. 

У 1992 закінчила Полтавську СШ № 29, у 1999 – психолого-педагогічний 

факультет Полтавського державного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка за спеціальністю «Дошкільне виховання та англійська мова 

і література» та здобула кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки і 

психології, вихователя з правом проведення занять англійською мовою, у 2000 – 

ПДПУ імені В. Г. Короленка за спеціальністю «Психологія, практична 

психологія» та здобула кваліфікацію практичного психолога в закладах освіти.   

З 1999 до 2001 І. В. Карапузова працювала вихователем у закладі 

дошкільної освіти № 17 «Школа здоров’я». У Полтавському державному 

педагогічному інституті імені В. Г. Короленка (нині національний педагогічний 

університет) працює з 2001: асистент (2001–2005), старший викладач (2005–2010), 

доцент (з 2010) кафедри дошкільної освіти.  

У 2005 закінчила аспірантуру ПНПУ імені В. Г. Короленка за спеціальністю 

13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.  

У 2010 захистила дисертацію «Організація педагогічної підтримки 

майбутніх учителів у процесі навчання» у ПНПУ імені В. Г. Короленка і здобула 

науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія 

та методика професійної освіти. Науковий керівник – член-кореспондент НАПН 

України, доктор педагогічних наук, професор Лозова Валентина Іванівна. 

І. В. Карапузова є членом ученої ради психолого-педагогічного факультету 

ПНПУ імені В. Г. Короленка та членом Всеукраїнської громадської організації 

«Асоціація працівників дошкільної освіти». На кафедрі виконує обов’язки 

відповідального за створення освітніх програм. 

Наукові інтерес: проблеми професійної підготовки майбутніх вихователів 

до ознайомлення дошкільників з природою та організації педагогічної підтримки 

студентів у процесі навчання. Автор понад 80 наукових публікацій, з-поміж яких 

статті у фахових та наукометричних виданнях, навчальні програми, посібники.  



І. В. Карапузова викладає такі курси: «Основи природознавства з методикою 

ознайомлення дітей з природою»; «Теоретичні та методичні засади викладання у 

вищих навчальних закладах курсу «Основи природознавства з методикою»; 

«Організація дослідницько-експериментальної діяльності дітей в природі»; 

«Технології ознайомлення дітей з природою»; «Технології організації сенсорно-

пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку». 

З метою удосконалення професійної підготовки успішно пройшла 

стажування на кафедрі дошкільної і початкової освіти Сумського державного 

педагогічного університеті імені А. С. Макаренка (2016), навчання за 

сертифікатною програмою «Хмарні сервіси в дистанційному освітньому процесі 

закладу вищої освіти» (2019), наукове стажування в закладах освіти Фінляндії за 

темою «Система освіти – інклюзивне навчання у Фінляндії» (2019). 
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