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Трудова і професійна діяльність 

Свою трудову педагогічну діяльність розпочала у 1986–1987 навчальному 

році, працюючи на посаді помічника вихователя молодшої ясельної групи 

дитячого садка № 117 м. Києва у рамках програми співпраці «школа – дитячий 

садок». 

У 1989 році закінчила середню школу № 165 м. Києва. 

У 1994 році закінчила педагогічний факультет Полтавського державного 

педагогічного інституту імені В. Г. Короленка зі спеціальності «Педагогіка і 

методика початкового навчання, музика» й отримала кваліфікацію учитель 

початкових класів, учитель музики. З вересня 1994 року працювала на посаді 

старшого лаборанта й асистента кафедри хореографії цього ж навчального 

закладу. 

З 1996 по 1999 рік навчалася в аспірантурі при лабораторії мистецької 

освіти Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. З вересня 

1999 по серпень 2001 року працювала на посаді асистента новоствореної 

кафедри дошкільної педагогіки ПНПУ.  

З 2000 року працювала на посаді асистента, з 2001 року – доцента кафедри 

соціальної педагогіки і педагогіки початкового навчання. 

У червні 2000 року успішно захистила дисертацію на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук «Підготовка майбутнього педагога до 

естетичного виховання школярів засобами сучасної музики масових жанрів». в 

Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України (м. Київ), 

науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Лещенко Марія 

Петрівна. 

У квітні 2001 року здобула стипендію Кабінету Міністрів України для 

молодих науковців. 

У 2002 році отримала звання доцента кафедри соціальної педагогіки і 

педагогіки початкового навчання. 



Після закінчення аспірантури багато років обіймала різні посади в 

адміністративному корпусі психолого-педагогічного факультету ПНПУ, а 

саме: 

з 2000 року виконувала обов’язки заступника декана психолого-

педагогічного факультету з виховної роботи, 

з 2001 року – обов’язки заступника декана психолого-педагогічного 

факультету з питань практик, 

у березні 2006 року пройшла конкурс на вакантну посаду й була обрана 

завідувачем кафедри соціальної і корекційної педагогіки, 

з вересня 2007 року була обрана заступником декана психолого-

педагогічного факультету з навчальної роботи (денна форма навчання). 

У 2015 році закінчила докторантуру Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

У 2018 році закінчила психолого-педагогічний факультет Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка зі 

спеціальності 231 Соціальна робота й здобула кваліфікацію спеціаліст 

соціальної роботи, соціальний працівник, соціальний педагог. 

У вересні 2019 року пройшла навчання за програмою Британської Ради в 

галузі міжкультурного діалогу та соціального розвитку «Активні громадяни» й 

отримала сертифікат міжнародного зразка. 

У січні 2020 року закінчила романо-германський факультет Державного 

закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» і 

здобула кваліфікацію магістр середньої освіти, учитель закладів загальної 

середньої освіти, викладач (французька мова). 

24 грудня 2020 року успішно захистила дисертацію на здобуття наукового 

ступеня доктора педагогічних наук «Дидактична система формування 

інформаційно-комунікаційної компетентності студентів соціономічних 

спеціальностей» зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання в Полтавському 

національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка, науковий 

консультант – доктор педагогічних наук, професор Лещенко Марія Петрівна. 

Має ряд почесних грамот ректора Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка за високий рівень навчально-

методичної роботи, впровадження новацій у навчально-виховний процес на 

психолого-педагогічному факультеті, значні досягнення в роботі, вагомі 

результати у науковій діяльності, сумлінне виконання своїх обов’язків, значні 

трудові досягнення та високий професіоналізм, внесок у навчально-методичне 

забезпечення кафедри, значний внесок у розвиток психолого-педагогічного 

факультету, значні успіхи у професійній діяльності, вагомі науково-педагогічні 

здобутки, вагомий особистий внесок у підготовці висококваліфікованих 

фахівців та добросовісне виконання своїх обов’язків, багаторічну плідну 

працю, активну громадську діяльність та з нагоди професійних свят (2003–

2018). Нагороджена подякою міського голови (2018). 

Сьогодні обіймає посаду доцента кафедри спеціальної освіти і соціальної 

роботи Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка. Виступає опонентом на захистах кандидатських дисертацій. З 

2016 року є гарантом освітньої програми на здобуття освітнього ступеня 

«магістр» зі спеціальності 231 Соціальна робота, яка успішно пройшла 

акредитацію у жовтні і 15 грудня 2020 року успішно затверджена на засіданні 



Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

 

Навчальна і методична робота 

За час роботи на кафедрі було розроблено такі курси: «Методика виховної 

роботи у позашкільних закладах» (2000–2003); «Методика естетичної 

грамотності» (2001–2009); «Риторика» (2001–2004); «Дозвіллєзнавство» (2000–

2008); «Сценарне мистецтво» (2001–2008); «Теорія і практика діяльності 

дитячих і молодіжних організацій» (2002–2008); «Основи наукових 

досліджень» (2004–2006); «Методологія і методика соціально-педагогічних 

дисциплін» (2004–2008); «Методика викладання соціально-педагогічних 

дисциплін» (2004–2017); «Основи сценічного та екранного мистецтва (з 

методикою навчання)» (2007–2016); «Методика виховної роботи» (2014–2016); 

«Методики соціально-виховної роботи» (2014–2018); «Соціально-педагогічне 

консультування» (2014–2017); «Інформаційно-комунікаційні технології у 

роботі викладача соціальної педагогіки» (2015–2016); «Етика соціально-

педагогічної діяльності» (2015–2016); «Соціальні технології» (2016–2020); 

«Основи соціальної педагогіки» (2016–2017); «Методика оцінювання 

студентської успішності» (2016–2017); «Методика викладання спеціальних 

дисциплін у вищій школі» (2016–2017); «Волонтерська діяльність» (2017–

2020); «Інформаційно-комунікаційна компетентність викладача спеціальності 

“Соціальна робота”» (2017–2018). До 2004 року була факультетським 

керівником усіх навчальних і виробничих соціально-педагогічних практик 

студентів ІІ-V курсів спеціальності «Соціальна педагогіка», у 2004-2012 рр. 

була факультетським керівником і методистом виробничої науково-

педагогічної практики магістрантів. 

Сьогодні вкладає такі навчальні дисципліни:  

«Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля», «Основи сценарної 

роботи соціального педагога», «Теорія та методика роботи з дитячими і 

молодіжними організаціями», «Організація роботи соціальних інституцій», 

«Організація роботи з різними соціальними групами», «Рекламно-інформаційні 

технології у професійній діяльності соціального працівника», «Інформаційно-

комунікаційні технології у соціальній роботі», «Інноваційні методики в 

соціальній сфері» (для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня 

спеціальності «Соціальна робота»); 

«Основи педагогічної майстерності» (для студентів першого 

(бакалаврського) освітнього рівня спеціальності «Спеціальна освіта»); 

«Державні та недержавні організації в системі соціальної та соціально-

педагогічної роботи», «Актуальні проблеми соціальної роботи і соціальної 

педагогіки», «Консультативні та тренінгові у соціальній і соціально-

педагогічній роботі», «Медіаосвіта соціального педагога», «Анімаційна 

діяльність соціального педагога» (для студентів другого (магістерського) 

освітнього рівня спеціальності «Соціальна робота»). 

Є факультетським керівником двох виробничих практик здобувачів 

другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності «Соціальна робота» 

(виробнича практика у соціальних установах і організаціях, виробнича 

соціально-педагогічна практика). 

Керує курсовими дослідженнями студентів. Під керівництвом В. І. Березан 

було успішно захищено більше 70 кваліфікаційних (дипломних, магістерських) 



робіт; підготовлено та опубліковано близько 100 студентських наукових праць. 

У навчальній роботі активно використовує інноваційні інформаційно-

комунікаційні технології, методи викладання. 

Є автором та співавтором навчальних і методичних посібників 

«Українське мистецтво у полікультурному просторі» (2000, з грифом МОН), 

«Дозвіллєзнавство» (2005), «Актуальні проблеми роботи служби “Телефон 

довіри”» (2007), «Організація підготовки шкільних та студентських команд 

КВН до виступів» (2007), «Професійна спрямованість майбутніх соціальних 

педагогів» (2007), «Сценарне мистецтво» (2008), «Теорія та методика роботи з 

дитячими і молодіжними організаціями» (2009, 2013), «Основи сценічного та 

екранного мистецтва» (2011), «Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля» 

(2013), «Основи сценарної роботи соціального педагога» (2013), «Основи 

сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання» (2013), 

«Формування соціальної зрілості студентської молоді у волонтерській 

діяльності» (2017), «Формування медіаграмотності фахівця соціальної сфери у 

процесі перепідготовки» (2017), «Розвиток актуальних професійних 

компетентностей соціального педагога психологічної служби університетів 

України» (2017), «Соціально-педагогічний потенціал шкіл неформальної 

освіти» (2021). 

 

Наукова робота 

Коло наукових інтересів: проблема підготовки майбутніх фахівців 

соціономічних спеціальностей до використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у професійній діяльності, до роботи з різними соціальними 

групами. 

Має понад 150 друкованих праць, у тому числі: 4 монографії 

(1 одноосібна); понад 30 статей у фахових виданнях України та у виданнях, що 

входять до міжнародних наукометричних баз; 5 статей у зарубіжних наукових 

виданнях; 17 навчальних і методичних посібників (7 одноосібних, 1 з грифом 

МОН України); 13 методичних рекомендацій; більше 50 статей у збірниках 

наукових праць і матеріалів науково-практичних конференцій, симпозіумів, 

семінарів. 

Керує написанням дисертаційних досліджень аспірантів та пошукувачів. 

 

Творча і спортивна діяльність, здобутки 

Завжди брала активну участь у художній самодіяльності університету, 

факультету, у 1991–2004 роках була учасницею джаз-квартету психолого-

педагогічного факультету (художній керівник Л. В. Литовченко (Кононенко)). 

З 2012 року активну участь у проведенні заходів університету брали діти 

В. І. Березан (ведучі, солісти, учасники танцювального колективу). 

 

Організаційна робота 

Член ученої ради психолого-педагогічного факультету (з 2000 року). 

Куратор академічних груп магістрантів першого і другого року навчання 

денної і заочної форм навчання спеціальності 231 Соціальна робота. 
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