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Трудова і професійна діяльність 

 Закінчила Полтавське державне музичне училище імені М. В. Лисенка за 

двома спеціальностями: «Фортепіано» (1993-1997), кваліфікація – викладач 

фортепіано; «Спів» (1993-1997), кваліфікація – артист ансамблю; Полтавський 

державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка за спеціальністю 

«Початкове навчання. Педагогіка і методика середньої освіти. Музика» (1997-

2003), кваліфікація – вчитель початкових класів і музики; аспірантуру 

Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

(2004-2007). Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутнього вчителя 

початкових класів до використання інтерактивних педагогічних технологій» 

(захищена в Інституті педагогічної освіти та освіти дорослих Академії 

педагогічних наук України у 2008 році, науковий керівник – доктор 

педагогічних наук, професор Лещенко М. П.), спеціальність: 13.00.04 – Теорія і 

методика професійної освіти.  

Працювала вчителем музики та була координатором виховної роботи в 

Приватній школі «Чарівний світ» м. Полтави (1998-2009). У Полтавському 

державному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка (нині 

національний) – старший лаборант кафедри музики (2003), асистент кафедри 

музики (2003-2008), старший викладач кафедри музики (2008-2009), доцент 

кафедри музики (з 2009). 

mailto:nataliiapavlenkonet@gmail.com


З 2009 по 2017 рр. виконувала обов’язки проректора з виховної роботи 

університету. З 2010 по 2017 рр. – голова Ради з організації виховної діяльності 

в університеті. 

 

Навчальна і методична робота 

 Дисципліни: «Історія української музики», «Менеджмент художньо-

творчої діяльності в мистецьких колективах», «Інноваційні технології навчання 

мистецтву», «Теорія і методика мистецької освіти», «Основний музичний 

інструмент», «Практикум зі шкільного репертуару», «Постановка голосу», 

спецкурс «Інтерактивні педагогічні технології в музичній освіті». 

Серед авторських програм – навчальні програми з курсів: «Менеджмент 

виховної роботи», «Інтерактивні педагогічні технології в музичній освіті», 

«Менеджмент художньо-творчої діяльності в мистецьких колективах», 

«Інноваційні технології навчання мистецтву» та ін.  

Посібники: Інтерактивні педагогічні технології в музичній освіті: 

науково-методичний посібник – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2011. – 

45 с. 

 

Наукова робота 

Коло наукових інтересів пов’язане з професійною підготовкою 

майбутнього вчителя, застосування інтерактивних педагогічних технологій в 

навчальному процесі, застосування цифрових технологій в мистецькій освіті. Є 

автором близько 60 наукових публікацій. 

Керівник проблемної групи з теми: «Застосування цифрових технологій в 

мистецькій освіті». 

 

Нагороди, подяки, почесні звання 

Нагороджена Подякою Міністерства освіти і науки України, Почесною 

грамотою Національної академії педагогічних наук України, Почесною 

грамотою Полтавської обласної ради, Почесною грамотою Полтавської 

державної адміністрації, Подякою міського голови м. Полтави та ін.  



Організаційна робота 

Член ученої ради університету.  

Член Полтавського обласного відділення Національної Всеукраїнської 

музичної спілки. 

 

Творча діяльність 

 З 1998 р. є учасницею Українського народного хору «Калина» 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, 

з 2003 по 2017 виконувала обов’язки хормейстера колективу. З 2009 р. по 

2017 р. – голова режисерських груп загально університетських мистецьких 

заходів та підготовки творчих команд до регіональних молодіжних 

міжвузівських конкурсів.  

 


