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Трудова і професійна діяльність  

У 1988 році закінчила Полтавський державний педагогічний інститут 

імені В. Г. Короленка, здобула кваліфікацію – вчитель початкових класів та 

образотворчого мистецтва середньої школи.  

У Полтавському національному педагогічному університеті 

імені В. Г. Короленка з 1988 року працювала на посадах асистента, доцента 

(2002-2021). З жовтня 2021 року – доцент, завідувачка кафедри 

образотворчого мистецтва.  

За сумісництвом працювала вчителем образотворчого мистецтва (ЗОШ №28, 

29 та НВК № 45) та викладачем в ДХС «Веселка» (м. Полтава).  

Закінчила аспірантуру НДІ педагогіки України (2001).  

Кандидатську дисертацію захистила у Національному педагогічному 

університеті імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.02 – теорія і 

методика навчання образотворчого мистецтва (2002 р.). Тема дисертації: 

«Формування творчої активності молодших школярів засобами української 

народної іграшки». Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник Коновець Світлана Володимирівна.  

 

Упродовж 2007-2010 років навчалася в докторантурі Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Тема 

докторської дисертації: «Полікультурні засади професійної підготовки 

майбутніх викладачів мистецьких дисциплін». Керівник – доктор 

педагогічних наук, професор Лещенко Марія Петрівна.  

 

У 2019 р. закінчила Державний заклад «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка». Здобула кваліфікацію : магістр 

філології, філолог, викладач, перекладач (англійська мова).  
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Навчальна і методична робота  

Викладає дисципліни : «Методика навчання образотворчого мистецтва», 

«Образотворче мистецтво в освітньому просторі», «Методика навчання 

образотворчого мистецтва у вищій школі», «Методологія та організація 

наукових досліджень», «Образотворча діяльність та ручна праця з 

методиками», «Методика навчання освітньої галузі «Мистецтво»», 

«Декоративно-ужиткове мистецтво», «Традиції декоративного мистецтва 

країн світу». «Традиції українського національного вбрання», 

«Килимарство», «Лялькарство», «Вибійка». 

 

Наукова робота  

Коло наукових інтересів : питання теорії та методики навчання різновидів 

народного мистецтва у навчальних закладах різного типу та проблеми 

полікультурної освіти 80 публікацій.  

 

Здійснює керівництво аспірантами та пошукачами :  

Дігтяр Н. М. Тема «Формування художнього досвіду учнів основної школи 

засобами народної картини». (Захист відбувся 3 березня 2015 р. на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д26.454.01 в Інституті проблем виховання НАПН 

України, м.Київ).  

 

Творча діяльність  

 

Автор творів у галузі українського лялькарства та авторської ляльки. Основні 

твори: «Ненька» (2001), «Наречена» (2003), «Матуся» (2004), «Мар’яна» 

(2006), «Дівчина з куманцем» (2009), «Сім’я» (2010), «Весняне коло» (2010), 

«Гадяцька красуня» (2011), «Перша онука» (2011), «Василина» (2011), 

«Дівчина з полотном» (2011), «Щаслива бабуся» (2012), «Дівчата» (2013), 

«Весну зустрічаємо» (2014), «Подруги», «Дівчина з Зінківщини» (2015), 

«Сестрички» (2016), «Різдво» (2017), «Варвара» (2018), «Дівчата з 

Полтавщини» (2019), «Вишивала рушничок» (2020), «Свято» (2021). 

Персональна виставка: Полтава (2003).  

 

Організаційна робота  

 

Член вченої ради психолого-педагогічного факультету.  

Відповідає за організацію наукової роботи викладачів кафедри 

образотворчого мистецтва. 

Член журі міського та обласного етапів конкурсу наукових робіт МАН 

(секція «Мистецтвознавство»). 

Член журі ІІІ, ІV Всеукраїнського відкритого конкурсу-виставки 

декоративно-прикладного мистецтва «Слобожанські візерунки» (2020–

2021 р.р.). 



Член журі обласного конкурсу мініатюр серед педагогів декоративно-

ужиткового та образотворчого мистецтва закладів позашкільної освіти 

(2021р.). 

 

Нагороди, грамоти, подяки 

Диплом І ступеня І Всеукраїнського конкурсу з народної ляльки (2011), 

Диплом ІІ ступеня ІІ Всеукраїнського конкурсу з народної ляльки (2012), 

грамота Обласного Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму 

(2003), Подяка Полтавського Краєзнавчого музею за участь в обласній 

виставці сучасного народного мистецтва «Великодня палітра» та значний 

внесок у збереження та відродження національної культурної спадщини 

(2007), Диплом відділу з питань туризму і курортів облдержадміністрації 

(2003), Диплом управління культури Полтавської обласної державної 

адміністрації ІІ ступеня (2004), Подяка за підготовку призера ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2015), грамота за 

вагомі наукові здобутки (2016), Подяка за поширення наукових досягнень 

серед учителів образотворчого мистецтва Полтавської області (2016), Подяка 

Полтавської обласної ради (2021), Грамота департаменту культури і туризму 

Полтавської міської ради (2021). 

 

Основні публікації Саєнко (Коваленко) Тетяна Валентинівна :  

1. Коваленко Т. Використання народної іграшки в трудовому вихованні і 

творчому розвитку молодшого школяра / Тетяна Коваленко// Наукові 

записки психолого-педагогічного факультету : зб. наук. праць. – Полтава : 

Астера, 1998. – С. 311–318.   

2. Коваленко Т. В. Народна іграшка на уроках художньої праці та 

образотворчого мистецтва в початковій школі : метод. рек. для вчителів 

образотворчого мистецтва, художньої праці, студ. денної та заочної форм 

навчання псих.-пед. ф-тів / Т. В. Коваленко. – Полтава : ПДПІ імені 

В. Г. Короленка, 1998. – 138 c.   

3. Коваленко Т. В. Українська народна глиняна іграшка на уроках 

художньої праці / Т. В. Коваленко // Імідж сучасного педагога. – 1999. – № 4. 

4. Коваленко Т. В. Формування творчої активності молодших школярів 

засобами української народної іграшки / Т. В. Коваленко // Вісник ПДПУ 

імені В. Г. Короленка. Серія «Педагогічні науки» : зб. наук. праць. – 

Полтава : ПДПІ ім. В.Г. Короленка, 1999. – Вип. 3 (7). – С. 35–39.  

5. Коваленко Т. В. Педагогічний потенціал народної іграшки / 

Т. В. Коваленко // Вісник ПДПУ імені В. Г. Короленка. Серія «Педагогічні 

науки» : зб. наук. праць. – Полтава : ПДПІ ім. В.Г. Короленка, 2000. – Вип. 6 

(14). – С. 61–73.   

6. Коваленко Т. В. Основні форми опанування мистецтва української 

народної іграшки учнями молодшого шкільного віку / Т. В. Коваленко // 

Вісник ПДПУ імені В. Г. Короленка. Серія «Педагогічні науки» : зб. наук. 



праць. – Полтава : ПДПІ ім. В.Г. Короленка, 2001. – Вип. 6–7 (20–21). – C. 

105–113.   

7. Коваленко Т. В. Особливості народних іграшок / Т. В. Коваленко // 

Постметодика. – 2003. – № 5–6 (51–52). – С. 7–16.   

8. Саєнко Т. Вивчення народних костюмів європейських країн у гуртковій 

роботі з образотворчого мистецтва / Тетяна Саєнко // Імідж сучасного 

педагога. – 2006. – № 5–6 (64–65). – С. 88–93.   

9. Саєнко Т. В. Живопис на склі у професійній підготовці вчителя 

образотворчого мистецтва / Т. В. Саєнко // Наукові записки. Серія 

«Психолого-педагогічні науки» / Ніжин. держ. ун-т імені Миколи Гоголя ; за 

заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин : Вид-во НДУ імені М. Гоголя, 2008. 

– № 4. – С. 189–191.   

10. Саєнко Т. В. Досвід вивчення з магістрантами проблем сучасного 

образотворчого мистецтва / Т. В. Саєнко // Науковий вісник Миколаївського 

державного університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. праць / за 

ред. В. Д. Будака, О. М. Пєхоти. – Миколаїв : МДУ імені 

В. О. Сухомлинського, 2010. – Вип. 1 (30). – С. 220–227.   

11. Саєнко Т. Навчання майбутніх хореографів створенню сценічних 

костюмів за мотивами народного вбрання / Тетяна Саєнко // Молодь і ринок. 

– 2010. – №11 (70). – С. 123–127.   

12. Саєнко Т. Народний костюм у полікультурній освіті майбутніх 

викладачів мистецьких дисциплін / Тетяна Саєнко // Актуальні проблеми 

соціології, психології, педагогіки : зб. наук. праць. – К. : Фенікс, 2011. – Вип. 

– С. 227–235.   

13. Saenko Т. Multicultural arts education of person /Tetyana Saenko // Edukacja 

dla potrzeb rynku pracy- realia, mozliwoici, perspektywy- pod redakcja naukowa 

Marii Szmanskskiej. – Naukowskie Wydawnictwo Piotrkowskie Piotrkow 

Trybunalski, 2011. – С. 201–212.   

14. Саєнко Т. Шляхи професійної підготовки майбутніх учителів мистецьких 

дисциплін у полікультурному суспільстві / Тетяна Саєнко // Науковий 

часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

Серія 14. «Теорія і методика мистецької освіти» : зб. наук. праць. – К. : НПУ, 

2011. – Вип. 11 (16).– С. 96–100.   

15. Саєнко Т. Малярство на склі та його вивчення на уроках образотворчого 

мистецтва учнями основної школи : метод. посіб. для студ. вищ. навч. 

закладів / Наталія Дігтяр, Тетяна Саєнко. – Полтава : ПНПУ імені 

В. Г. Короленка, 2013. – 134 с.   

16.  Саєнко Т. В. Мистецтво в реаліях сучасної освіти / Т.В. Саєнко, 

В.С. Бабенко // Етика і естетика педагогічної дії. Збірник наукових праць. – 

Випуск 5. – 2013. – С. 205–208.  

17. Саєнко Т. Вивчення традиційної вишивки Полтавщини в гуртковій роботі 

/ Тетяна Саєнко // Трудова підготовка в рідній школі. – 2014. – № 5. – С. 28–

35. 

18. Саєнко Т. Критерії і рівні визначення підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до вивчення традицій українського писанкарства з 



учнями загальноосвітньої школи / Т. Саєнко // Матеріали ІV наук.-практ. 

конф. (м. Полтава, 3 квітня 2015 р.) / упор. і ред. В.П. Титаренко; 

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – 

Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015. – С. 200–207.  

19. Саєнко Т.В. Кафедра образотворчого мистецтва / Т.В. Саєнко, А.Є. Чорнощоков, 

І. М. Мужикова // Факультет ПНПУ імені В. Г. Короленка [Текст]: [монографія] / 

редкол. ред.) та ін.; Сулаєва Н. В., Гнізділова О. А., Манжелій Н. М. та ін.; 

ПНПУ імені В. Г. Короленка. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2018. – 307 с. : іл., 

портр. – С. 240–271. 

20. Саєнко Т. В. Формування художньо-педагогічної культури 

майбутнього вчителя образотворчого мистецтва в умовах полікультурного 

суспільства / Т. В. Саєнко // Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції «Формальна і неформальна освіта у вимірах педагогіки добра 

Івана Зязюна», 5-6 берез. 2018 р. [Текст]. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2018. – 

133 с. – С. 99–101 

21. Саєнко Т. В. Українська плахта : мистецько-педагогічний аспект / 

Т. В. Саєнко // Мистецтво та освіта. – 2018. – №1 (87). – С. 41–46. 

22. Саєнко Т. В. Методика вивчення багатофігурної живописної композиції 

майбутніми вчителями образотворчого мистецтва / Т. В. Саєнко // Проблеми 

підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кл. : 

Безлюдний О. І. (гол. Ред.) та ін.]. – Умань ВПЦ «Візаві», 2018. – Вип. 17. – 

430 с. – С. 69–77. (Index Copernicus). 

23. Саєнко Т. В. Культурно-освітній простір випускової кафедри як чинник 

формування професіоналізму майбутнього вчителя образотворчого 

мистецтва / А. Є. Чорнощоков, Т. В. Саєнко., І. М. Мужикова // Проектування 

позитивного життєвого простору особистості : матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф., 18-19 квітня 2019 р., Полтава / [упор. О. І. Березан]. – Полтава : 

ТОВ «АСМІ», 2019. – 158. – С. 84–88. 

24. Саєнко Тетяна. Метафора та способи її перекладу в політичному 

дискурсі / Тетяна Саєнко // «Формування сучасного освітнього середовища : 

теорія і практика»: зб. наук. праць. – Полтава: ПНПУ, 2019. – 236 с. – С. 91–

93.  

25. Саєнко Т. В. Формування толерантного відношення до культури 

партнерів по комунікації у майбутніх учителів образотворчого мистецтва / 

Т. В. Саєнко // Художні практики та мистецька освіта у крос культурному 

просторі сучасності: матеріали V Всеукр. Наук.-практ. конф., 7-8 жовтня , 

2019. – 208 с. – С. 128–130. 

26. Саєнко Тетяна. Народний костюм у творчості художників сучасності / 

Тетяна Саєнко // Український та європейський мистецькі простори: історія, 

теорія, практика: Тези ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / 

упоряд. О. А. Сташук, Л. В. Крайлюк. – Рівне: РДГУ, 2019. – 220 с. – С. 22-

27. 

27. Саєнко Т. В. Володіння іноземною мовою як умова вивчення 

хореографічної культури країн світу майбутніми учителями хореографії / 



Т. В. Саєнко, Д. С. Прусакова, // Художні практики та мистецька освіта у 

кроскультурному просторі сучасності: матеріали V Всеукр. Наук.-практ. 

конф., 7-8 жовтня , 2019. – 208 с. – С. 141–143. 

28. Саєнко Т. В. Іграшка / Українське декоративно-ужиткове мистецтво. 

Монографія / А. Є. Чорнощоков (гол. ред., передмова), О. О. Бабенко (розділ 

3), Т. В. Батієвська (розділ 1), Н. М. Дігтяр (розділ 4), О. М. Кушніренко 

(розділ 5), Ю. А. Мохірєва (розділ 6), Т. В. Саєнко (упор., розділ 2). – 

Полтава : ПНПУ. – 2019. – 288 с.; іл. 

29. Саєнко Т. В. Декорування сучасного одягу традиційною вишивкою 

хрестиком : мистецько-педагогічний аспект / Т.В. Саєнко // Естетика і етика 

педагогічної дії : зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – 2020. 

– №1(22). – С. 135-147. ISSN: 2616-6631. 

30. Саєнко Т. В. Ознайомлення учнів закладів загальної середньої освіти з 
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