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Саєнко Тетяна Валентинівна 

Кандидат педагогічних наук, доцент 

Член Національної спілки майстрів народного мистецтва України 

 

Контактна інформація 

Службова адреса: 36000, м. Полтава, вул. Остроградського, 2 

e-mail: polkafom@gmail.com 

 

Трудова і професійна діяльність 

У 1988 році закінчила Полтавський державний педагогічний інститут 

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

образотворчого мистецтва середньої школи.  

 

У Полтавському національному педагогічному університеті 

імені В. Г. Короленка з 1988 року працювала на посадах асистента, з 2002 

року і по теперішній час – доцент кафедри образотворчого мистецтва. 

 

За сумісництвом працювала вчителем образотворчого мистецтва (ЗОШ №28, 

29 та НВК № 45 та викладачем в ДХС «Веселка» (м. Полтава).  

 

Закінчила аспірантуру НДІ педагогіки України (2001).  

Кандидатську дисертацію захистила у Національному педагогічному 

університеті імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.02 – теорія і 

методика навчання образотворчого мистецтва (2002 р.). Тема дисертації: 

«Формування творчої активності молодших школярів засобами української 

народної іграшки». Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник Коновець Світлана Володимирівна. 

 

У 2005 році присвоєно вчене звання доцента. 

 

Упродовж 2007-2010 років навчалася в докторантурі Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.  

Тема докторської дисертації: «Полікультурні засади професійної підготовки 

майбутніх викладачів мистецьких дисциплін». Керівник – доктор 

педагогічних наук, професор Лещенко Марія Петрівна. 

 

У 2019 р. закінчила Державний заклад «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка». Здобула кваліфікацію : магістр 

філології, філолог, викладач, перекладач (англійська мова). 

Навчальна і методична робота 

Викладає дисципліни: «Художнє конструювання декоративних творів», 

«Традиції українського національного вбрання», «Килимарство», 
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«Лялькарство», «Традиції декоративного мистецтва країн світу», 

«Образотворча діяльність та ручна праця з методиками», «Декоративно-

ужиткове мистецтво», «Методика навчання технологічної освітньої галузі».  

Наукова робота 

Коло наукових інтересів: питання теорії та методики навчання різновидів 

народного мистецтва у навчальних закладах різного типу та проблеми 

полікультурної освіти майбутніх вчителів та викладачів мистецьких 

дисциплін. Автор понад 70 публікацій. 

Здійснює керівництво аспірантами та пошукачами: 

Дігтяр Н. М. Тема «Формування художнього досвіду учнів основної школи 

засобами народної картини». (Захист відбувся 3 березня 2015 р. на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д26.454.01 в Інституті проблем виховання НАПН 

України, м.Київ). 

 

Творча діяльність 

Автор творів у галузі українського лялькарства та авторської ляльки. 

Основні твори: «Ненька» (2001), «Наречена» (2003), «Матуся» (2004), 

«Мар’яна» (2006), «Дівчина з куманцем» (2009), «Сім’я» (2010), «Весняне 

коло» (2010), «Гадяцька красуня» (2011), «Перша онука» (2011), «Василина» 

(2011), «Дівчина з полотном» (2011), «Щаслива бабуся» (2012), «Дівчата» 

(2013), «Весну зустрічаємо» (2014), «Подруги», «Дівчина з Зінківщини» 

(2015), «Сестрички» (2016), «Різдво» (2017), «Варвара» (2018), «Дівчата з 

Полтавщини» (2019). 

Персональна виставка: Полтава (2003). 

Організаційна робота 

Член вченої ради психолого-педагогічного факультету. 

Відповідає за організацію наукової роботи викладачів кафедри 

образотворчого мистецтва. 

 


