
Психолого-педагогічний факультет  

Полтавського національного педагогічного  

університету імені В. Г. Короленка 

 

Прізвище Власюк (Коцан) 

Ім’я Олена  

По батькові Петрівна 

Дата 

народження 

06.06. 1981 р. 

Термін 

навчання на 

психолого-

педагогічному 

факультеті 

Вступ – 1999 р. 

 

Випуск – 2003 р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Спеціальність: 

«Початковенавчання. 

Педагогіка і методика 

середньоїосвіти. 

Образотворчемистецтво». 

Кваліфікація вчителя 

початкових класів і 

образотворчого мистецтва. 

Досягнення Кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва 

Рівненського державного 

гуманітарного університету, 

заступник декана художньо-

педагогічного факультету з 

навчальної роботи. Керівник 

авторської художньої студії 

«Палітра». 

Спогади про навчання, 

роль факультету в 

професійному і 

особистісному 

становленні 

Згадуючи про свій вибір майбутньої 

спеціальності і вищого навчального закладу, я не 

мала списку з двох або трьох вузів, у які хотіла б 

вступити на відміну від сьогоднішніх вступників. 

Я 

одразуобралаПолтавськийдержавнийпедагогічний

університетімені В. Г. Короленка,  тому, що тут я 

знайшласаме ту спеціальність, про яку мріяла.  

Цейнавчальний заклад  зустрів мене посмішкою. 

Поважніпрофесори-лектори, усімашанована декан 



факультету, 

високопрофесійнівикладачікафедриобразотворчог

омистецтва-усі, хтонавчали нас загальним та 

професійнимдисциплінам, ввели  в світпедагогіки, 

композиції, живопису, рисунку, ткацтва- люди 

надзвичайнотеплоїдуші. 

«Усюдицінністьшколидорівнюєцінностіїївчителя»

-писавА. Дістервег. 

Для мене 

такожЦінністьУніверситету-цінністьпрофесорсько

-викладацького складу. 

Низькийуклін Вам, моївикладачі! 

 
  



Психолого-педагогічний факультет  

Полтавського національного педагогічного  

університету імені В. Г. Короленка 

 

Прізвище Дігтяр  

Ім’я Наталія  

По батькові Миколаївна 

Дата 

народження 

03.01.1975 р. 

Термін 

навчання на 

психолого-

педагогічном

у факультеті 

Вступ – 1992 р. 

Випуск –1997 р. 

 

Вступ – 2007 р. 

Випуск – 2008 р. 

Спеціальніст

ь, 

кваліфікація 

за дипломом 

Спеціальність – «Педагогіка і 

методика початкового навчання і 

образотворче мистецтво». 

Кваліфікація і звання учителя 

початкових класів, учителя 

образотворчого мистецтва середньої 

школи. 

 

Спеціальність - «Педагогіка і 

методика середньої освіти. 

Образотворчемистецтво». 

Кваліфікація - викладач 

образотворчих дисциплін(0101 

Педагогічна освіта). 

Досягнення Кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва 

Державного закладу 

«Луганськийнаціональнийуніверситет

імені Тараса Шевченка». 

Майстер народної картини на склі, 

лялькарка. Член національної спілки 

майстрів народного мистецтва 

України. 

Неодноразово представляла 

мистецтво народної картини та 

лялькарства на міжнародних 

фестивалях у Польщі (2016-2018 р.р.). 

Учасницяобласних, Всеукраїнських та 



міжнароднихвиставок. 

Спогади про 

навчання, роль 

факультету в 

професійному і 

особистісному 

становленні 

Дужевдячна за тізнання та досвід, що я 

отримала в університеті.Пройшловже 22 роки з того 

часу, коли отримала диплом, а спогади про 

навчаннязалишилися в пам’яті до сих пір. Хочу 

висловитиподякувикладачамкафедриБичковійЛюбові

Володимирівні, Руденко ТетяніЯківні, 

СаєнкоТетяніВалентинівні, Бабенку 

ОлександруОлексійовичу, Бабенку 

ВікторуСавелійовичу, МохірєвійЮліїАнатоліівні, 

Тимошенко АлліМиколаївні та багатьоміншим, за 

знання, щоведуть мене по життю та 

допомагаютьбудуватисвоємайбутнє. Тут я 

отрималановівраження та новихдрузів, багато з яких 

до сих пірзі мною разом у моємужитті. 

Цебуводинізнайяскравіших та 

найщасливішихперіодів у моємужитті.Саме в 

університеті я зрозуміла, щодійснохочу бути 

вчителем, передаватисвійхудожнійдосвідіншим. 
  



Психолого-педагогічний факультет  

Полтавського національного педагогічного  

університету імені В. Г. Короленка 

 

Прізвище Ваценко (Макогін) 

Ім’я Тетяна 

По батькові Федорівна 

Дата 

народження 

01. 12. 1965 р. 

Термін 

навчання на 

психолого-

педагогічном

у факультеті 

Вступ –1983 р. 

 

Випуск –1988 р. 

Спеціальність

, кваліфікація 

за дипломом 

Спеціальність – «Педагогіка і 

методика початкового навчання і 

образотворче мистецтво». 

Кваліфікація і звання учителя 

початкових класів, учителя 

образотворчого мистецтва середньої 

школи. 

Досягнення Художник Полтавської обласної 

філармонії.Майстринявитинанки,чле

н Національної спілки майстрів 

народного мистецтва України, 

поетеса.  
Їїроботиувійшли до книг 

«Кращийтвір року 2015», 

«Кращийтвір року 2016-2018». 

Майстриня неодноразово 

представляла мистецтво витинанки 

України на фестивалях народного 

мистецтва у Польщі (2016-2018), 

Італії (2017), Іспанії (2019). 

Учасницяобласних, Всеукраїнських 

та міжнароднихвиставок. 



Спогади про 

навчання, роль 

факультету в 

професійному і 

особистісному 

становленні 

Роки навчання в Полтавському 

педагогічномууніверситетіімені В. Г. Короленка 

стали для мене неймовірним стартом у 

дорослежиття. 

Дали поштовх до пошуку себе як 

творчоїособистості в царинінародногомистецтва, до 

популяризаціїмистецтвавитинанки в Україні та за її 

межами. 

Саметідивовижні роки подарувалинаснагу до 

написаннядитячихкнижок та створенняілюстрацій 

для них... Розправиликрила для 

нескінченоготворчогопольоту... ДЯКУЮ, ALMA 

MATER !!! 
 
 
 

  



Психолого-педагогічний факультет  

Полтавського національного педагогічного  

університету імені В. Г. Короленка 

 

Прізвище Тимошенко 

Ім’я Алла 

По батькові Миколаївна 

Дата народження 4.01.1964 р. 

Термін навчання 

на психолого-

педагогічному 

факультеті 

Вступ – 1981 р. 

 

Випуск – 1986 р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Спеціальність – 

«Педагогіка і методика 

початкового навчання і 

образотворче 

мистецтво». 

Кваліфікація і звання 

учителя початкових 

класів, учителя 

образотворчого 

мистецтва середньої 

школи. 

Досягнення Завідуюча відділом 

науково-масової та 

виставкової роботи 

Полтавського 

художнього музею імені 

Миколи 

Ярошенка(галереї 

мистецтв). Художниця, 

ілюстратор. Член 

Національної спілки 

художників України. 

Лауреат обласної премії 

імені Миколи Ярошенка 

(2017). 

Учасниця обласних, 

Всеукраїнських та 

міжнародних виставок та 

міжнародних 

пленерів(Польща (2008, 

2010, 2016), Словаччина 



(2013, 2014), Черногорія( 

2014) Угорщина ( 2016, 

2017), міжнародних 

проектів 

(«Nechkvitnukvetynadeje 

…» (2018)). 

З 2015 року активний 

учасник міжнародного 

суспільно-громадського 

проекту 

«EmlerezetaHosokre 1914-

1918 – EcsettelaBekeert». 

Має персональні 

виставки.  

Спогади про навчання, 

роль факультету в 

професійному і 

особистісному становленні 

Дякую всім викладачам кафедри 

образотворчого мистецтва за справжнє 

студентське життя, бажання творчо жити, 

насолоджуватися своєю працею і навчати 

цьому інших! 

 

 

  



Психолого-педагогічний факультет  

Полтавського національного педагогічного  

університету імені В. Г. Короленка 

 

Прізвище Грядовкіна 

Ім’я Жанна 

По батькові Анатоліївна 

Дата народження 04.09.1969 р. 

Термін навчання 

на психолого-

педагогічному 

факультеті 

Вступ – 1987 р. 

 

Випуск – 1991 р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Спеціальність – 

«Педагогіка і методика 

початкового навчання і 

образотворче 

мистецтво». 

Кваліфікація і звання 

учителя початкових 

класів, учителя 

образотворчого 

мистецтва середньої 

школи. 

Досягнення Заступник директора 

НВК Монтессорі 

(м. Київ), інструктор 

Українського 

Монтессорі-центру, 

керівник центру 

природного розвитку 

дитини «Новий 

Я».Монтессорі-вчитель, 

спеціаліст вищої 

категорії, звання 

«вихователь-методист» 

Сертифікат вчителя 

Монтессорі по роботі с 

дітьми віком від 3 до 6 

років, сертифікат вчителя 

Монтессорі по тоддлер-

програмі, сертифікат 

Монтессорі-

адміністратора.  



Член Всеукраїнської 

Асоціації Монтессорі-

вчителів.   

Спогади про навчання, 

роль факультету в 

професійному і 

особистісному становленні 

Безмежно вдячна всім викладачам кафедри 

образотворчого мистецтва за їх творчу працю, 

бажання навчити нас думати, творити, 

передавати знання іншим! 

 

  



Психолого-педагогічний факультет  

Полтавського національного педагогічного  

університету імені В. Г. Короленка 

 

Прізвище Рожнятовська 

Ім’я Марина 

По батькові Юріївна 

Дата народження 30.01.1973 р. 

Термін навчання 

на психолого-

педагогічному 

факультеті 

Вступ – 2007 р. 

Випуск -2011 р. 

Вступ – 2011 р. 

Випуск –2012 р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Спеціальність –

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Образотворче мистецтво. 

Соціальна педагогіка». 

Кваліфікація вчителя 

образотворчого 

мистецтва, етики і 

естетики, соціального 

педагога, «соціально-

педагогічного працівника 

з громадськими дитячими 

та молодіжними 

організаціями». 

 

Спеціальність - 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Образотворчемистецтво». 

Кваліфікація - викладач 

образотворчих 

дисциплін(0101 

Педагогічна освіта). 

Досягнення Художник-живописець. 

Член Національної 

спілки художників 

України.  

Переможець проекту 

«Творча реалізація 2015». 

Лауреат премії 

імені Панаса Мирного 



(2017), лауреат обласної 

премії імені Миколи 

Ярошенка (2017). 

Учасниця обласних, 

Всеукраїнських та 

міжнародних виставок та 

міжнародних пленерів. 

Має персональні 

виставки. 

Спогади про навчання, 

роль факультету в 

професійному і 

особистісному становленні 

Вдячна за незабутні хвилини спілкування 

викладачам кафедри образотворчого 

мистецтва, професіоналам своєї справи – 

Мозоку Валерію Леонтійовичу, Бичковій 

Любові Володимирівні, Мужиковій Ірина 

Мирославівні, Бабенко Олександру 

Олексійовичу, Саєнко Тетяні Валентинівні, 

Кушніренко Ользі Миколаївні. Вони нас 

навчали бачити красу, творити, бути 

людяними і любити професію. 

 


