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Трудова і професійна 

діяльність  
1992 року закінчила Полтавський державний педагогічний інститут 

імені В.Г. Короленка зі спеціальності «Педагогіка і методика початкового 
навчання» й отримала кваліфікацію і звання учителя початкових класів. 2014 

р. здобула другу вищу освіту зі спеціальності 7.01010601 – Соціальна 

педагогіка й здобула кваліфікацію соціального педагога. З 1992 року 
працювала на психолого-педагогічному факультеті ПНПУ імені 

В.Г. Короленка на посаді  асистента кафедри філологічних дисциплін 

початкового навчання. З 1996 по 2002 рр.  навчалася в аспірантурі ПНПУ 

імені В.Г. Короленка. З 2002 р. обіймала посади: асистент кафедри соціальної 
педагогіки і педагогіки початкового навчання (2002), старший викладач 

кафедри соціальної і корекційної педагогіки (2006), доцент кафедри 

соціальної і корекційної педагогіки (2008), заступник декана з виховної 
роботи (1995-1996, 2004-2005), заступник декана з навчальної роботи (заочна 

форма навчання) (2008-2010), завідувач кафедри соціальної і корекційної 

педагогіки (2012-2014). У 2007 році захистила дисертацію  з теми «Релігійне 

виховання в історії шкільної освіти України (60-ті роки ХІХ ст. – 30-ті роки 
ХХ ст.)» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки у 

спеціалізованій вченій раді К 20.051.01 Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника МОН України.Науковий керівник – 

кандидат педагогічних наук, професор Ігнатенко Наталія Вікторівна.  

Навчальна і методична робота 

 Упродовж трудової діяльності на кафедрі соціальної і корекційної 
педагогіки викладала ряд дисциплін: «Педагогіка», «Методика виховної 

роботи», «Вступ до спеціальності “Соціальна педагогіка”», «Теорія та історія 

соціальної педагогіки», «Сценарне мистецтво», «Естетотерапія», «Основи 

педагогічної майстерності», «Соціально-педагогічна робота у сфері 
дозвілля», «Соціалізація особистості». В останні роки викладаю такі курси: 

«Педагогіка», «Андрагогіка», «Етнопедагогіка», «Логоритміка з методикою», 

«Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах», 
«Соціальна робота в Україні» «Соціалізація особистості» для студентів 

денної і заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», 

«спеціаліст». Керую кількома видами практик для студентів денної та заочної 



форм навчання. Розробила програми та інструктивно-методичні матеріали 

виробничої соціально-педагогічної практики для студентів ІІ,  ІV та V курсів 

спеціальності «Соціальна педагогіка». Один зі співавторів програм 
державних кваліфікаційних екзаменів для студентів напряму підготовки / 

спеціальності «Соціальна педагогіка» освітньо-кваліфікаційних рівнів 

«бакалавр», «спеціаліст». Здійснюю керівництво написанням курсових та 

дипломних кваліфікаційних робіт. 
Наукова робота 

Коло наукових інтересів –релігійне виховання в історії розвитку 

шкільництва України та соціально-педагогічна і корекційно-реабілітаційна 
робота з особами соціально вразливих груп населення. Має більше 40 

публікацій, у тому числі: 5 методичних рекомендацій; 12 навчальних 

програм; 20 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України; ряд 

 матеріалів і тез доповідей на конференціях, симпозіумах, семінарах.Маю 
проблемну групу, з якою працюю над темою «Технології соціально-

педагогічної роботи з особами різних вікових і соціальних категорій». 
Список друкованих праць. 

 

Публікації у фахових виданнях: 
 

Запровадження антирелігійного виховання в навчальних закладах 

України у 20-30-ті роки / Г.О. Славута. Релігійна освіта в Україні (1-а 

половина ХХ ст.). – Полтава. – 1997. – С.42–67. 
 

Антирелігійна політика Радянської держави в галузі народної освіти у 

20-30-ті роки // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. / Г.О. Славута. – 1998. – 

№1–2 (6–7). – С.244–252. 
 

Релігійна освіта дітей: історичний аналіз // Філософські обрії. / Г.О. 

Славута. – 1999. – Вип.1-2. – С.268-280. 
 

Світоглядні засади освіти у поглядах педагогічної громадськості й 

учнівської молоді на початку ХХ століття // Історична пам'ять.: Науковий 
збірник. / Г.О. Котломанітова. – Полтава: АСМІ. – 2002. – №1–2. – С.82-88 

 

Світоглядні основи вищої і середньої школи дореволюційної України // 

Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. / Г.О. 

Котломанітова. – Переяслав-Хмельницький. – 2003. – Вип. 14. – С.233-244. 
 

Формування поняття «світогляд» у вітчизняній педагогіці // Збірник 

наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. 

Короленка. / Г.О. Котломанітова. – Вип.7(46). – Серія «Педагогічні науки». – 

Полтава, 2005. – С.97-105. 



 

Зміст і форми виховного процесу в дореволюційній початковій школі 

//Школа першого ступеня: теорія і практика: Зб.наук.праць Переяслав-

Хмельницького державного пед.ун-ту ім. Григорія Сковороди. / Г.О. 

Котломанітова. – Вип.13-14. – Тернопіль: Вид-во Астон, 2005. – С.133-139. 
 

Світоглядні засади навчального процесу в освітніх закладах 

дореволюційної України // Школа першого ступеня: теорія і практика: 

Зб.наук.праць Переяслав-Хмельницького державного пед.ун-ту ім. Григорія 

Сковороди. / Г.О. Котломанітова. – Вип.13-14. – Тернопіль: Вид-во Астон, 

2005. – С.148-153. 
 

Система релігійних виховних впливів у дорадянських навчально-

виховних закладах // Школа першого ступеня: теорія і практика: 

Зб.наук.праць Переяслав-Хмельницького державного пед.ун-ту ім. Григорія 

Сковороди. / Г.О. Котломанітова. – Вип.15-16. – Тернопіль: Вид-во Астон, 

2005. – С.170-175. 
 

Питання релігійного виховання у педагогічній спадщині Софії Русової 

// Імідж сучасного педагога. / Г.О. Котломанітова. – 2006. - №7(66). – С.54-56. 
 

Особливості світоглядно-релігійного виховання в українській школі 

періоду національно-визвольних змагань // Збірник наукових праць 

Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. / 

Г.О. Котломанітова. – Вип.3–4 (55–56). – Серія «Педагогічні науки». – 

Полтава. – 2007. – С.332–339. 

До питанняпідготовкивчительствапочатковихнароднихшкіл 2-ої пол. 

ХІХ ст. // Наукові записки з українськоїісторії: Збірник наук.праць/Г.О. 

Котломанітова, Н.В. Ігнатенко.– Переяслав-Хмельницький, 2007. – Вип.19.– 

С.390–397. 
 

Історіографія проблеми релігійного виховання в системі шкільної 

освіти 2-ої пол. ХІХ-поч.ХХ ст. Наукові записки з української історії: Збірник 

наук. праць / Г.О. Котломанітова, Н.В. Ігнатенко. – Переяслав-Хмельницький, 

2007. – Вип. 19. – С.397–406. 
 

Чинники впровадження релігійного виховання в систему шкільної освіти 

України // Збірник наукових праць Полтавського держав-ного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка/ Г.О. Котломанітова.– Вип. 3 (61). – Серія 

«Педагогічні науки». – Полтава. – 2008. – С.292– 296. 
 



Методичне забезпечення релігійного виховання дітей наприкінці ХІХ – 

на початку ХХ століть// Школа першого ступеня: теорія і практика: 

Зб.наук.праць Переяслав-Хмельницького державного пед.ун-ту ім. Григорія 

Сковороди. / Г.О. Котломанітова. – Вип.33-34. – Тернопіль: Вид-во Астон, 

2011. – С.41-52. 
 

Світоглядно-ідеологічні імперативи викладання природознавства у 

школі в 1920-1930-і роки» // Імідж сучасного педагога. – 2012. –№5 (124). – 
С.34-38. 

 

Ставлення громадськості до системи релігійного виховання учнівської 

молоді (ретроспективний аналіз) // Школа першого ступеня: теорія і практика: 

Зб.наук.праць Переяслав-Хмельницького державного пед.ун-ту ім. Григорія 

Сковороди. / Г.О. Котломанітова. – Вип.37-38. – Тернопіль: Вид-во Астон, 

2012. – С.120-133. 
 

Методичні матеріали: 
 

Соціальний захист людей третього віку в Німеччині та Україні: методичні 

матеріалидля студентів педагогічних навчальних закладів, соціальних 

педагогів, соціальних працівників / укл. Г. О. Котломанітова, В. К. Кузьмич. 

– Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2012. – 34 с. 

Робота соціального педагога ЗНЗ з сім’ями, які опинилися в складних 

життєвих обставинах: методичні матеріали /Котломанітова Г.О. Концаренко 

А.С. - Полтава: ПНПУ, 2013. – 148с. 
 

Соціально-педагогічна діяльність з прийомними сім’ями: навчально-

методичний посібник /Котломанітова Г.О., Панченко Н.В., Батієнко С.В. – 

Полтава: ПНПУ, 2013.– 68с. 

Наскрізна програма практики для студентів напряму підготовки 

7.010105 – Соціальна педагогіка / авт.-укл. В.П. Шпак, В. І. Березан, 

Г.О.Котломанітова та ін. – Полтава: ПНПУ, 2011. – 60 с. 

Наскрізна програма практики для студентів спеціальності 7.01010601 – 

Соціальна педагогіка / авт.-укл. В. І. Березан, Г.О.Котломанітова та ін.– 

Полтава: ПНПУ, 2012. – 58 с. 

Технології соціально-психологічної реабілітації: Програма 

комплексного кваліфікаційного екзамену/ Г.О. Котломанітова, Л.І. 

Куторжевська, Н.О. Сайко. – Полтава: ПНПУ, 2013. – 52с. 
 



Методики соціально-педагогічної діяльності: Програма держ. екзамену 

[для студ. спеціальності 7.01010601 – Соціальна педагогіка] / авт.-укл. Г. О. 

Котломанітова, Н.М. Кочура, З.В.Резніченко та ін. – Полтава: ПНПУ, 2014. – 35 с. 

Програма державного екзамену: Прикладні галузі психології. Соціальна 

робота. Охоронапрацітабезпека в надзвичайнихситуаціях: Спеціальність 

7.03010201 – Психологія. (стаціонарна та заочна форми навчання). Освітньо-
кваліфікаційний рівень спеціаліст. / Укладачі: Сєдих К.В., Яновська Т.А, 

Перетятько Л.Г., Коваленко О.Г., Губіна Т.І., Кравченко О.Д., Мельничук М.М., 

Горбенко Ю.Л., Котломанітова Г.О., Цина А.Ю. /За ред. Перетятько Л.Г. – 

Полтава – ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014р. – 44 с. 
 

Соціальна педагогіка і технології соціально-педагогічної роботи . 

Охоронапраці і безпека в надзвичайнихситуаціях: Програмадерж. екзамену для 

студ. спеціальності 7.02020401 – Музичнемистецтво, 7.01010601 – 

Соціальнапедагогіка / авт.-уклад. В. І. Березан, Г. О. Котломанітова, Л. І. 

Куторжевська та ін. – Полтава : ПНПУ, 2014.–80с. 

Соціальнапедагогіка і технологіїсоціально-педагогічноїроботи :Програма 

комплексного кваліфікаційного екзамену [для студ. напрямупідготовки 6.010106 

– Соціальнапедагогіка] / авт.-укл. В. І. Березан, Л.В. Кононенко, Г. О. 

Котломанітова та ін. – Полтава : ПНПУ, 2014. – 70 с. 

 

Матеріали, тези конфернцій, семінарів: 
 

Арт-терапия в социальнойработе / Г.О. Котломанітова // 

Развитиетворческихспособностейдетей и молодежи в 

образовательномпространстве: материалыМеждунанародногонаучно-

практическогосеминара (г. Белгород, 26 октября 2012 р.). – Белгород, 2012. – 

С.157-159. 
 

Ретроспективний погляд на викладання християнської етики в школі // 

Біблійна історія та християнська етика: Матеріали Всеукраїнського науково-

практичного семінару (Полтава, 9 квітня 2013 року)/ За заг.ред.проф. М.В. 

Гриньової, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. 

Короленка. – Полтава, 2013. – 234 с. – С.81-83. 

Психогимнастика в системелогоритмическоговоспитания // 

Электронный сборник материалов Педагогическихчтений«Специальная 

педагогика в новой модели образования: 10 лет истории и современности», 

Институт детства Новосибирского государственного педагогического 

университета, 11-12 ноября 2013 г. – Новосибирск, 2013. 
 



Музично-рухове виховання дітей з обмеженими психофізичними 

можливостями // Мат-ли ІІІ Всеукр. наук.-практ.конф-ї «Тенденції і 

перспективи розвитку світового хореографічного і музичного мистецтв» 

(Полтава, 18-19 листопада 2013 р.) – Полтава: ПНПУ, 2014 – 
 

С.142-146. 

Котломанітова Г.О. Соціально-педагогічне консультування по 

Телефону Довіри // Инновационные технологии в социальной работе и 

образовании: отечественный и зарубежный опыт: сборник мат-лов 
Международнойзаочнойнаучно-практическойконференции (м. Ставрополь, 

декабрь 2013 р.)./ Подобщ. ред проф. Е.И. Зритневой. - Северо-

Кавказскийфедеральныйуниверситет, институтобразования и социальных 

наук. социально-психологический факультет. Кафедра 

сорциальныхтехнологий, лабораторияразработки и практики 

применениясоциальныхтехнологий. - Ставрополь, 2014. – 234 с. – 
 

С.126-132. 

Соціально-педагогічне консультування по Телефону Довіри сімей, які 

виховують дитину з вадами психофізичного розвитку // Становлення 

особистості дитини в умовах сталого розвитку суспільства: соціально-

педагогічний,   корекційний   і   медичний   аспекти.:   Матеріали 

регіонального  науково-практичного  семінару  (Полтава,  11  квітня 
 

2014 р.) – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2014.– 230 с. –С.125-129. 

Навчально-методичні посібники: 
 

1. Котломанітова Г.О., Черкун Ю.С. Розвиток соціальних 
компетентностей у дітей з неповних сімей засобами музикотерапії : 

Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.010106 

Соціальна педагогіка, 231 Соціальна робота. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. 
Короленка, 2017. 

2. Особливості соціальної роботи з патронатною сім’єю : навч.-

метод. посіб. для студ. спец. 231 Соціальна робота / уклад. 

: К. В. Ковалів,Г. О. Котломанітова. – Полтава : ПНПУ імені 
В.Г. Короленка, 2018. – 96 с. 

3. Організація соціальної роботи з дестигматизації дітей, що живуть 
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