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Освіта 

Повна вища:  

- Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. 

Короленка (2011 р.), спеціальність «Соціальна педагогіка. Мова та 

література (англійська)», кваліфікація: соціальний педагог (соціально-

педагогічний працівник з громадськими дитячими та молодіжними 

організаціями), вчитель англійської мови та зарубіжної літератури; 

- Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. 

Короленка (2012 р.), спеціальність «Соціальна педагогіка», кваліфікація: 

магістр педагогічної освіти, викладач соціальної педагогіки; 

- Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. 

Короленка (2018 р.), спеціальність «Початкова освіта», кваліфікація: 

магістр початкової освіти, вчитель початкової школи, викладач 

педагогіки і методик початкової освіти. 

Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутніх педагогів до 

соціального виховання учнів початкової школи засобами естетотерапії» (2016 

р.). Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Науковий 

керівник – доктор педагогічних наук, професор О. А. Федій. 

Трудова діяльність 

З 2011 року розпочала трудову діяльність у Полтавському національному 

педагогічному університеті імені В.Г. Короленка на посадах старшого 

лаборанта та асистента (за сумісництвом) кафедри початкової і дошкільної 

освіти.  

З 2017 року – працює асистентом кафедри початкової освіти, 

природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання (стаж 

науково-педагогічної роботи – 6 років). 



Навчально-методична робота 

Кулімовою Ю.Г. викладаються такі дисципліни: загальні основи та 

історія педагогіки зі вступом до спеціальності (українською та англійською 

мовами), естетотерапія (українською та англійською мовами), сучасні 

технології естетотерапії (українською та англійською мовами), етика та 

психологія педагогічного спілкування, електронне портфоліо в освіті та ін. 

Наукова робота 

Коло наукових інтересів: проблеми фахової підготовки майбутніх 

педагогів школи І ступеня, естетизація освітнього простору, соціально-виховна 

зорієнтовність змісту сучасної початкової освіти, естетотерапевтичне 

особистісне зростання усіх суб’єктів початкової ланки освіти та ін. 

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, серед них 1 

колективна монографія, 6 навчально-методичних посібників (3 – електронних), 

12 статей у фахових та наукометричних виданнях, 18 матеріалів у збірниках 

конференцій (6 – у зарубіжних виданнях), 8 публікацій в інших виданнях та ін. 

Керівництво науково-дослідною роботою студентів та магістрантів 

Здійснює керівництво проблемної групи «Соціально-дидактичний аспект 

технологій естетотерапії» 

Організаційна робота 

- секретар та відповідальна за виховну роботу кафедри початкової освіти, 

природничих і математичних дисциплін та методик їх 

викладання  Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка; 

- технічний секретар спеціалізованої вченої ради Д 44.053.01 Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка із захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних 

наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». 


