
Лукашова Юлія Олександрівна (народилася 05.01.1995 р. у смт. Опішня 

Полтавської обл.) – асистент кафедри дошкільної освіти. 

Навчалася в Опішнянській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів. У 2012 

році вступила до Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка, де в 2016 отримала диплом з відзнакою за напрямом 

підготовки «Дошкільна освіта» та здобула кваліфікацію «Вихователь дітей 

дошкільного віку». З 2016 по 2018 роки навчалася у магістратурі 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка за спеціальністю «Дошкільна освіта» та здобула професійну 

кваліфікацію «Магістр дошкільної освіти. Вихователь дітей дошкільного 

віку. Викладач дошкільної педагогіки і психології та методик дошкільної 

освіти»,  отримала диплом з відзнакою. 

З 2015 до 2019 поєднувала навчальну діяльність з роботою вихователя 

дітей дошкільного віку у ПДНЗ (ясла-садок) №74 м. Полтави. У ПНПУ імені 

В. Г. Короленка працює асистентом кафедри дошкільної освіти з 2020. 

З 2019 навчається в аспірантурі ПНПУ імені В. Г. Короленка. Тема 

дослідження  «Формування уявлень про професії у дітей дошкільного віку» 

за спеціальністю – 012 «Дошкільна освіта», науковий керівник – доктор 

педагогічних наук, професор Гнізділова Олена Анатоліївна.  

У колі наукових інтересів – дослідження процесу ознайомлення дітей 

дошкільного віку з професіями, особливості трудового виховання дітей 

дошкільного віку в ЗДО. Автор понад 18 публікацій. 

Викладає такі навчальні дисципліни: «Дошкільна педагогіка». 
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