
Павленко Юлія Григорівна 

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти, 

природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання. 

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

Службовий телефон: (0532) 50-03-76 

e-mail: iuliia.pa77@gmail.com 

Трудова і професійна діяльність 
В 2001 році закінчила психолого-педагогічний факультет Полтавського 

державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка і отримала 

повну вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання». 

У 2002 році закінчила магістратуру за напрямом «Педагогічна освіта» й 

здобула кваліфікацію викладача педагогіки та методик початкового 

навчання. З 2003 по 2006 роки навчалася в аспірантурі Полтавського 

державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

У жовтні 2008 року захистила дисертацію на тему «Музеї педагогічного 

профілю як фактор професійної підготовки майбутніх учителів» (науковий 

керівник – кандидат педагогічних наук, професор кафедри природничих і 

математичних дисциплін Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка Наталія Дмитрівна Карапузова ). За 

рішенням спеціалізованої вченої ради Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди здобула науковий ступінь 

кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти. 

Стаж педагогічної роботи у Полтавському національному педагогічному 

університеті імені В. Г. Короленка на посадах асистента, старшого викладача, 

доцента – 17 років. 

Навчальна і методична робота 

Павленко Ю. Г. викладає такі навчальні дисципліни: «Педагогіка», «Історія 

педагогіки», «Дидактика», «Музейна педагогіка», «Інноваційні технології в 

початковій освіті», «Порівняльна педагогіка», «Методика навчання 

математики», «Організація співпраці школи з родиною», «Фізична культура з 

методикою навчання». 

До дисциплін створені навчально-методичні комплекси, авторські програми, 

навчальні посібники та мультимедійні лекції-презентації. 

Наукова робота 

Коло наукових інтересів: професійна підготовка майбутніх учителів 

початкової школи; теоретичні та прикладні аспекти музейної педагогіки; 

професійна підготовка майбутніх педагогів до реалізації музейно-

педагогічного потенціалу у роботі з дітьми. 

Ю. Г. Павленко – автор близько 50 наукових публікацій. Нагороджена 

грамотами виконавчого комітету Полтавської міської ради та управління 

освіти (2017 р.; 2018 р.). 

Організаційна робота 



Ю. Г. Павленко відповідальний редактор збірника наукових праць 

«Інноваційні педагогічні рішення у початковій освіті» (наукове видання 

кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та 

методик їх викладання ПНПУ імені В. Г. Короленка); займається 

підготовкою студентів спеціальності «Початкова освіта» до участі в 

студентських олімпіадах та конкурсах наукових робіт державного рівня. 
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