
Фазан Тетяна Павлівна (уродж. Ковалець; народилася 18.12.1982 у 

с. Кисоричі Рокитнівського району Рівненської області) – кандидат 

педагогічних наук (2020), асистент кафедри дошкільної освіти. 

Закінчила   загальноосвітню школу в смт. Велика Багачка Полтавської 

області (2000), Українську медичну стоматологічну академію факультет 

«Сестринська справа» (2002),  Полтавський державний педагогічний 

університет імені В.Г. Короленка, психолого-педагогічний факультет 

спеціальність «Дошкільне виховання. Логопедія. Дефектологія» (2009). 

Упродовж 2012-2015 навчалася в  аспірантурі Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка за спеціальністю 13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки.  

У 2020 Т. П. Фазан захистила дисертацію «Підготовка жіноцтва у 

православних монастирях України до духовно-морального виховання дітей 

(ХІХ - перша чверть ХХ століття), науковий керівник доктор педагогічних 

наук, професор О. Ю. Ільченко.  

Упродовж 2019-2020 – викладач кафедри фізичної реабілітації 

Полтавського інституту бізнесу МНТУ імені академіка Ю. Бугая. З 2020 – 

асистент кафедри дошкільної освіти у Полтавському національному 

педагогічному університеті ім. В. Г. Короленка. 

Наразі викладає такі дисципліни: «Загальна педагогіка», «Історія 

дошкільної педагогіки», «Педагогіка сімейного виховання», «Партнерська 

педагогіка», «Технології ігрової діяльності», «Актуальні проблеми сімейного 

виховання», «Університетська освіта», «Інноваційні технології». 

У 2020 пройшла закордонне онлайн-стажування «Сучасні підходи до 

організації навчального процесу у вищій школі» на базі вищого Духовного 

Семінаріуму UKSW (м. Варшава, Польща). 

Змістом наукових пошуків Т. П. Фазан є дослідження в галузі історії 

педагогіки, сімейної педагогіки, партнерської педагогіки.  

Найвагоміші публікації: 



1. Фазан Т. П. Підготовка жінки до духовно-морального виховання дітей при 

православних монастирях ХІХ ст. Імідж сучасного педагога. Полтава.  

2013. № 2 (131).  С. 53 – 56.  

2. Фазан Т. П. Православ’я – основа виховання дитини поч. ХХ ст. Проблеми 

сучасної педагогічної освіти. – Серія «Педагогіка і психологія». Ялта.  

2013.  №1 (40). С. 256 – 263.  

3. Фазан Т. П. Виховання дітей на основі спадщини великий подвижників 

православ’я. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Полтава. 2013. 

№3 (59).  С. 162 – 168.  

4. Фазан Т. П. Предпосылки внедрения и развитие женского духовного 

образования на Полтавщине ХIХ – нач. ХХ в. Современный научный 

вестник. – Серия «Педагогические науки». Казахстан – Белгород. 2013.   

№ 38 (177).  С. 4 – 11.  

5. Fasan Tatiana. Belief in God as the main factor in women`s training in 

Orthodox monasteries to family`s education of children at the end of XIX – 

beginning of XX centuries. Nauka і Studia. Przemysl. 2014. NR  

6. Фазан Т. П. Віра в Бога як основний фактор православного сімейного 

виховання кін. ХІХ –  поч. ХХ ст. Імідж сучасного педагога. Полтава, 

2015. № 8 (157).  С. 61 – 64.  

7. Фазан Т. П. Духовність – основа жіночої освіти в православних 

монастирях України кінця ХІХ – поч.ХХ ст. Збірник наукових праць 

«Педагогічні науки».  Полтава, 2016. №3 (59). С. 209 – 216.  

8. Фазан Т. П.  Сутність і специфіка підготовки жінки до духовно-

морального виховання дитини в монастирях України ХІХ століття (на 

основі праць святителя Феофана Вишенського). Імідж сучасного 

педагога. Полтава. 2019. № 5 (188). С. 61 – 64. ISSN 2522-9729 (online). 

9. Tetiana Fazan; Vasyl Fazan;Vasyl Motuz. Оrganization and structure of 

educational processin the orthodox lavras’ educational institutions of Ukraine 

(XVIII - early XIX centuries.). Nauka i Studia.  2020. NR 3(205) 2020 

 



10. Фазан Т. П. Сімейне виховання дітей у православній педагогіці. Імідж 

сучасного педагога. Полтава. 2021. № 1 (196). С. 85 – 87. ISSN 2522-9729 

(online). 

 

 

 


