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Трудова  і професійна діяльність 

 

У 1987 році закінчила Полтавський державний педагогічний інститут 

імені В.Г. Короленка, здобула кваліфікацію – вчитель початкових класів та 

образотворчого мистецтва.  

 

Працювала вчителем початкових класів (м. Полтава), вчителем образотворчого 

мистецтва (м. Волгоград).  

У Полтавському національному педагогічному університеті 

імені В.Г. Короленка з 1995 р. Працювала на посадах асистента, доцента, з 2008 

по 2013 рік – завідувач кафедри образотворчого мистецтва.  

 

Закінчила аспірантуру Інституту педагогіки і психології професійної освіти 

АПН України (2001 р.). Кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 – 

теорія та методика навчання образотворчого мистецтва захистила у 

Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова у 2005 р. 

Тема дисертації: «Методика формування базових знань та вмінь з 

образотворчого мистецтва в майбутніх учителів початкових класів». Науковий 

керівник – доктор психологічних наук, професор Валентина Анатоліївна 

Семиченко.  

 

У 2007 році присвоєно вчене звання доцента. 

 

Закінчила докторантуру Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка за спеціальністю 015 Професійна освіта 

(2018 р.). Тема дисертації: «Система методичної підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва в умовах реформування загальної середньої освіти». 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент Сулаєва Наталія 

Вікторівна. 

 

Нагороджена Почесними грамотами Міністерства культури України, 

Полтавської обласної ради та Полтавської міської ради. 
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Лауреат премії імені Миколи Ярошенка 2012 року. 

 

Навчальна і методична робота 

 

Викладає дисципліни «Історія образотворчого мистецтва», «Методика навчання 

образотворчого мистецтва», «Методика організації образотворчої діяльності у 

позашкільних закладах», «Теорія та методика навчання образотворчого 

мистецтва у вищій школі».  

 

Наукова робота  

 

Коло наукових інтересів: питання теорії та методики навчання образотворчого 

мистецтва у закладах освіти різного типу та проблеми дитячої художньої 

образотворчості. Автор понад 60 публікацій.  

 

Здійснює керівництво бакалаврськими та магістерськими кваліфікаційними 

роботами студентів. 

 

Організаційна робота 

 

Член експертної ради з педагогічної освіти при Акредитаційній комісії України 

(2011-2014 рр.).  

Член спеціалізованої вченої ради К.26.053.24 у Національному педагогічному 

університеті імені М.П. Драгоманова (2014-2019 рр.) 

Член НМК 014-3 Середня освіта (мистецтво) сектору вищої освіти НМР МОН 

України 2016-2019 рр.) 

Експерт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти з 2019 р. 

Член вченої ради психолого-педагогічного факультету. 

 

 

 

 

 

 

 


