
Вашак Оксана Олексіївна (уродж. Медяник; народилася 18.07.1971 у 

м. Полтаві) – кандидат педагогічних наук (2010), доцент (2012), доцент кафедри 

дошкільної освіти. 

У 1988 закінчила загальноосвітню школу № 31 м. Полтави. Упродовж 1996–

2001 навчалась у Полтавському державному педагогічному університеті імені 

В. Г. Короленка за спеціальністю «Дошкільне виховання», здобула кваліфікацію 

організатора дошкільного виховання, вихователя дітей дошкільного віку. З 2001 

до 2002 навчалась у магістратурі Полтавського державного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка за спеціальністю «Дошкільне виховання», 

здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача дошкільної 

педагогіки та методик дошкільного виховання. Упродовж 2004–2008 навчалась в 

аспірантурі Інституту проблем виховання Академії педагогічних наук України 

(м. Київ). У 2010 О. О. Вашак захистила дисертацію «Підготовка майбутніх 

вихователів до екологічного виховання дошкільників на засадах етнопедагогіки» 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (науковий керівник: 

доктор педагогічних наук, професор М. П. Лещенко). З 2011 завідує музеєм 

психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка. 

Наразі викладає такі навчальні дисципліни: «Професійний імідж у 

педагогічній освіті», «Теорія та методика викладання курсу «Дошкільна 

етнопедагогіка з методикою проведення занять з народознавства», «Педагогічна 

іміджологія», «Психологія управління та управління в системі дошкільної 

освіти», «Дошкільна етнопедагогіка з методикою проведення занять з 

народознавства», «Технології формування національно-патріотичної компетенції 

дошкільників», «Дошкільна педагогіка з методикою проведення занять з 

народознавства», «Виховання дітей раннього віку».  

У 2013 пройшла стажування в Інституті педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України (м. Київ) у відділі виховних систем у педагогічній 

освіті; у жовтні 2018 брала участь у програмі закордонного наукового підвищення 

кваліфікації «Академічна доброчесність» (м. Варшава, Польща), організованого 



Університетом Кардинала Стефана Вишинського (UKSW) спільно із Інститутом 

Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці (IIASC) та Фундацією ADD; з 

3.12.2018 до 3.01.2019 підвищувала кваліфікацію в Кам’янець-Подільському 

національному університеті імені Івана Огієнка на кафедрі теорії та методик 

дошкільної освіти; з 26 січня до 3 лютого 2019 проходила наукове стажування в 

закладах освіти Фінляндії за сприянням Польсько-Української Фундації «Інститут 

Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці» (ІМАНС) за темою «Система 

освіти – інклюзивне навчання у Фінляндії». 

Коло наукових інтересів: професійна підготовка майбутніх вихователів до 

використання української етнопедагогіки в процесі національного виховання 

дітей дошкільного віку; використання інноваційних освітніх технологій в 

управлінні закладами дошкільної освіти.  
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