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Трудова і професійна діяльність 

Закінчила Київський державний педагогічний інститут 

імені М. Горького (тепер НПУ імені М. Драгоманова) за спеціальністю 

«Музика» (1979-1984); аспірантуру НДІ теорії і методів виховання АПН 

СРСР (Москва, 1987-1991), докторантуру ПДПУ імені В. Г. Короленка 

(1999–2002).  

Тема кандидатської дисертації «Виховання емоційної чуйності 

молодших школярів» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та 

історія педагогіки (науковий керівник – професор О. С. Богданова). 

Працювала вчителем музики (1978–1987), викладачем по класу 

акордеона та керівником дитячого хору Тернівської дитячої музичної школи 

(1981–1982).  

У Полтавському національному педагогічному університеті імені 

В. Г. Короленка працює з 1984 р., очолювала кафедру хореографії (1993–

1997) та кафедру музики (2009–2012).  

О. О. Лобач – лектор Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського (з 1984); 

здійснювала наукове керівництво гімназії № 33 м. Полтави (1993–2009) та 

ЗОШ І–ІІІ ступенів № 17 «Вибір» імені М. Г. Неленя м. Кременчука (1993-
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2007); обласних спеціалізованих творчих груп учителів мистецьких 

дисциплін і вчителів курсів духовно-морального спрямування (2006–2019). 

 

Навчальна і методична робота 

Дисципліни, які викладає: «Методика викладання музичного 

мистецтва», «Методика навчання мистецтва», «Методика викладання 

музичного мистецтва та інтегрованого курсу “Мистецтво”», вибіркової 

дисципліни «Теорія і методика емоційного виховання особистості». 

Керує виробничою педагогічною практикою студентів і магістрантів.  

Автор понад 100 науково-методичних праць для вчителів мистецьких 

дисциплін, студентів і викладачів вишу. 

Наукова діяльність 

О. О. Лобач – автор понад 240 публікацій. Коло наукових інтересів: 

музична (ширше – мистецька) педагогіка, теорія та методика емоційного 

виховання особистості в контексті «педагогіки серця», методична підготовка 

майбутніх учителів музичного мистецтва і курсів духовно-морального 

спрямування, музичне та музично-педагогічне краєзнавство. 

2017 р. під її керівництвом Ю. М. Гринь захистила в Полтавському 

національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка 

кандидатську дисертацію «Педагогічні погляди та освітня діяльність 

Володимира Щепотьєва (1880–1937 рр.)» за спеціальністю 13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки. 

За матеріалами кандидатського дослідження аспірантки 

Л. Л. Халецької вийшла друком монографія «Розвиток загальнокультурної 

компетентності вчителів мистецьких дисциплін у системі післядипломної 

педагогічної освіти» під науковою редакцією О. О. Лобач (2019). 

Керує студентською проблемною групою з теми «Емоційне виховання 

особистості засобами мистецтва». За результатами досліджень члени 

проблемної  групи захистили 21 магістерську та 67 дипломних робіт, 

опублікували 21 методичну працю та понад 60 одноосібних наукових статей. 



Науковий керівник обласної спеціалізованої творчої групи вчителів 

освітньої галузі «Мистецтво», що діє на базі Полтавського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського; а 

також 18 учнівських наукових робіт, виконаних у рамках МАН.  

 

Нагороди, подяки, почесні звання 

О. О. Лобач нагороджена грамотами Міністерства освіти СРСР (1987), 

НАПН України (2013, 2018), Полтавської Головного управління освіти і 

науки Полтавської облдержадміністрації (2012), виконавчого комітету 

Полтавської міської ради (2012), Полтавської обласної державної 

адміністрації (2018), Почесним дипломом НАПН України за розробку та 

презентацію інноваційних освітніх технологій (2013), лауреат Премії імені 

Івана Зязюна (2018), нагороджена ювілейною медаллю «105 років ПНПУ 

імені В. Г. Короленка» (2019). 

 

Організаційна робота 

О. О. Лобач – член експертної комісії МОН України з конкурсу 

підручників із музичного мистецтва (з 2006); відповідальний секретар 

фахового видання з педагогічних наук – збірника наукових праць «Естетика і 

етика педагогічної дії» (спільний проект Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та 

ПНПУ імені В. Г. Короленка); член робочої групи з розробки освітньо-

професійної програми «Середня освіта (Музичне мистецтво)» першого рівня 

вищої освіти; модератор і викладач наукового практикуму «Теорія і методика 

мистецької освіти» для педагогічних працівників мистецьких шкіл; член журі 

конкурсу «Учитель року» в номінації «Учитель музичного мистецтва» (з 

2002 р.) і обласного конкурсу виконавської майстерності учнів мистецьких 

шкіл «Музичний вернісаж» (з 2009 р.); член Полтавського відділення 

Національної музичної спілки України. 

 


