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Трудова і професійна  

діяльність   

1992 року закінчила Полтавський державний педагогічний інститут 

імені В.Г. Короленка зі спеціальності «Педагогіка і методика початкового 

навчання» й отримала кваліфікацію і звання учителя початкових класів. 

2014 р. здобула другу вищу освіту зі спеціальності 7.01010601 – Соціальна 

педагогіка й здобула кваліфікацію соціального педагога. З 1992 року 

працювала на психолого-педагогічному факультеті ПНПУ імені В.Г. 

Короленка на посаді  асистента кафедри філологічних дисциплін 

початкового навчання. З 1996 по 2002 рр. навчалася в аспірантурі ПНПУ 

імені В.Г. Короленка. У 2007 році захистила дисертацію  з теми «Релігійне 

виховання в історії шкільної освіти України (60-ті роки ХІХ ст. – 30-ті роки 

ХХ ст.)» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки у 

спеціалізованій вченій раді К 20.051.01 Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника МОН України. Науковий керівник – 

кандидат педагогічних наук, професор Ігнатенко Наталія Вікторівна.  

З 2002 р. й по теперішній час працює на кафедрі спеціальної освіти і 

соціальної роботи. Упродовж трудової діяльності обіймала посади: 

асистент кафедри соціальної педагогіки і педагогіки початкового навчання 

(2002), старший викладач кафедри соціальної і корекційної педагогіки 

(2006), доцент кафедри соціальної і корекційної педагогіки (2008), 

заступник декана з виховної роботи (1995-1996, 2004-2005), заступник 

декана з навчальної роботи (заочна форма навчання) (2008-2010), завідувач 

кафедри соціальної і корекційної педагогіки (2012-2014). Наразі – доцент 

кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи.  

З вересня 2020 р. очолює Навчально-практичний центр з соціальної 

педагогіки і соціальної роботи «Соціальне становлення особистості».  

Член Полтавського осередку Асоціації соціальних працівників 

України.  



Науковий консультант співробітників Полтавського обласного 

благодійного фонду «Громадське здоров’я» (2018-2021 рр.), фахівців 

Обласного молодіжного центру Полтавської обласної ради (2021-2023 рр.) 

Своєчасно підвищувала кваліфікацію у ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди» на кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи. 

Проходила наукове стажування: Університет Collegium Civitas; Вищий 

Семінаріум Духовного університету UKSW (Warsaw, Poland, Wyzsze 

Seminarium Duchowna Stowarzyszenia Apostolstwa Katolichiego) 

(м. Варшава, Польща) з теми «Kluczowe Kompetencje Wykladowcy 

(Ключові компетенції викладача)» з 01.06.2020 р. по 29.08.2020 р.; 

Національний університет Льюїса / National Louis University (м. Чикаго, 

США) з теми «Trends in Education and Social Work in the U.S. Higher 

Education: Sociocultural Dimension (Тенденції розвитку освіти та соціальної 

роботи у Сполучених Штатах Америки: соціокультурний вимір») з 

05.04.2021 р. по 10.05.2021 р. 

Гарант освітньої програми «Соціальна робота» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

 

Навчальна і методична робота  

Викладає навчальні дисципліни: «Педагогіка», «Вступ до 

спеціальності та етика соціальної роботи», «Теорія та історія соціальної 

роботи», «Андрагогіка», «Технології соціальної роботи», «Технології 

соціальної роботи в зарубіжних країнах», «Тренінгові форми у 

соціальній роботі», «Прикладні методики в соціальній роботі», 

«Логоритміка з методикою», «Університетська освіта та академічне 

письмо», «Соціалізація особистості», «Етнопедагогіка», «Арт-

терапевтичні технології в соціальній роботі», «Народні витоки 

соціальної роботи», «Ігри в соціальній роботі», «Соціальна робота з 

людьми похилого віку» для студентів денної і заочної форми навчання 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої 

освіти. Керує кількома видами практик для студентів денної та заочної 

форм навчання.  

Розробила програми та навчально-методичні рекомендації до 

ряду освітніх компонентів, до проходження практики студентів. Один зі 

співавторів програм атестаційних екзаменів, вступних випробувань для 

студентів спеціальності «Соціальна робота». Здійснює керівництво 

написанням кваліфікаційних (курсових, бакалаврських та 

магістерських) робіт.  

 



Наукова робота  

Коло наукових інтересів – соціальна та соціально-педагогічна з 

особами різних вікових і соціальних категорій населення. Має більше 60 

публікацій, у тому числі: монографія, 20 статей у фахових виданнях, 

затверджених ВАК України; навчально-методичних посібників, 

методичних рекомендацій; навчальних програм; ряд  матеріалів і тез 

доповідей на конференціях, симпозіумах, семінарах. Керівник 

студентської наукової проблемної групи «Специфіка соціальної роботи з 

різними цільовими групами населення» 

Співорганізатор Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Становлення особистості в умовах сучасного розвитку суспільства: 

соціально-педагогічний, психологічний, корекційний і медичний аспекти» 

(м. Полтава, ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2017-2022 рр.), Науково-

практичного семінару з міжнародною участю «Медико-психологічний і 

соціально-педагогічний аспекти корекційної допомоги особам із 

зубощелепними порушеннями» (м. Полтава, ПНПУ, 18 вересня 2019 р.) і 

член редакційної колегії збірника матеріалів конференції. 

 

Список друкованих праць. 

Монографії: 

Котломанітова Г.О. Реалізація етнопедагогічних підходів у підготовці 

соціального працівника // Спеціальна освіта і соціальна робота: теорія і 

практика підготовки фахівця : монографія / ПНПУ ім. В.Г. Короленка; [за 

заг. Ред. Пахомової Н.Г., Погребняка В.А.]. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2017. 

– 247 с. 

Публікації у фахових виданнях:  

– Релігійна освіта дітей: історичний аналіз // Філософські обрії. / Г.О. 

Славута. – 1999. – Вип.1-2. – С.268-280.  

– Котломанітова Г.О. Питання релігійного виховання у педагогічній 

спадщині Софії Русової // Імідж сучасного педагога. / Г.О. 

Котломанітова. – 2006. - №7(66). – С.54-56.  

– Котломанітова Г.О. Особливості світоглядно-релігійного виховання в 

українській школі періоду національно-визвольних змагань // Збірник 

наукових праць Полтавського державного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка. / Г.О. Котломанітова. – Вип.3–4 (55–56). – Серія 

«Педагогічні науки». – Полтава. – 2007. – С.332–339.  

– Котломанітова Г.О. До питання підготовки вчительства початкових 

народних шкіл 2-ої пол. ХІХ ст. // Наукові записки з української історії: 

Збірник наук. праць/Г.О. Котломанітова, Н.В. Ігнатенко.– Переяслав-

Хмельницький, 2007. – Вип.19.– С.390–397.  

– Котломанітова Г.О. Історіографія проблеми релігійного виховання в 

системі шкільної освіти 2-ої пол. ХІХ-поч.ХХ ст. Наукові записки з 

української історії: Збірник наук. праць / Г.О. Котломанітова, Н.В. 

Ігнатенко. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – Вип. 19. – С.397–406.  



– Котломанітова Г.О. Чинники впровадження релігійного виховання в 

систему шкільної освіти України // Збірник наукових праць 

Полтавського держав-ного педагогічного університету імені В.Г. 

Короленка/ Г.О. Котломанітова.– Вип. 3 (61). – Серія «Педагогічні 

науки». – Полтава. – 2008. – С.292– 296.  

– Котломанітова Г.О. Методичне забезпечення релігійного виховання 

дітей наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть// Школа першого 

ступеня: теорія і практика: Зб.наук.праць Переяслав-Хмельницького 

державного пед.ун-ту ім. Григорія Сковороди. / Г.О. Котломанітова. – 

Вип.33-34. – Тернопіль: Вид-во Астон, 2011. – С.41-52.  

– Котломанітова Г.О. Світоглядно-ідеологічні імперативи викладання 

природознавства у школі в 1920-1930-і роки» // Імідж сучасного 

педагога. – 2012. –№5 (124). – С.34-38.  

– Котломанітова Г.О. Ставлення громадськості до системи релігійного 

виховання учнівської молоді (ретроспективний аналіз) // Школа 

першого ступеня: теорія і практика: Зб.наук.праць Переяслав-

Хмельницького державного пед.ун-ту ім. Григорія Сковороди. / Г.О. 

Котломанітова. – Вип.37-38. – Тернопіль: Вид-во Астон, 2012. – С.120-

133.  

– Котломанітова Г.О. Дитячий фольклор у соціально-реабілітаційній 

роботі з дітьми з особливими потребами // Імідж сучасного педагога. – 

2014. – №7 (146). – С.41-45; 

– Котломанітова Г.О. Соціально-педагогічний потенціал малих жанрів 

українського дитячого фольклору – [Електронний ресурс] / 

Г.О. Котломанітова // Освітологічний дискурс. – 2014. – №. 3 (7). – 

С. 135-145. – Режим доступу до ресурсу: 

http://od. kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/view/10; 

– Котломанітова Г.О. Українські народні дитячі ігри в інклюзивному 

освітньому просторі // Вісник Черкаського університету. – Серія 

«Педагогічні науки». – Черкаси. – 2014. – № 34 (327). – С. 77-83.  

– Котломанітова Г.О. Український дитячий фольклор як засіб 

партнерської взаємодії дітей / Г.О. Котломанітова // Вісник 

Черкаського університету, 2016. – С.81-87 (ISSN 2076-586 INDEX 

COPERNICUSICV 2015 :53.99)  

– Котломанітова Г.О. Упровадження логоритміки в інклюзивне освітнє 

середовище початкової школи // Теоретична і дидактична філологія : 

збірник наук. праць. – Серія «Педагогіка». – Переяслав-Хмельницький 

: Домбровська Я.М., 2018. – С. 84-93.  

– Котломанітова Г.О. Соціальна компетентність як умова професійної 

ідентичності фахівця у галузі соціальної роботи // Витоки педагогічної 

майстерності: зб.наук.праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. 

Короленка. Полтава, 2018. – Випуск 21. – С. 104-108. INDEX 

COPERNICUS ( ISSN 2075-146X) (UDC 371.4.013.017(082)  

– Котломанітова Г. Особливості надання соціальних послуг в Україні / 

О. Чусова. Г. Котломанітова, Л. Олексієнко // Науковий вісник 

http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/view/10


Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 

Вип. 2(47). – Ужгород, 2020. – С. 209–213. 

 

Навчально-методичні посібники:  

 Котломанітова Г.О. Соціальний захист людей третього віку в 

Німеччині та Україні: методичні матеріали для студентів педагогічних 

навчальних закладів, соціальних педагогів, соціальних працівників / 

укл. Г. О. Котломанітова, В. К. Кузьмич. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. 

Короленка, 2012. – 34 с.  

 Котломанітова Г.О. Робота соціального педагога ЗНЗ з сім’ями, які 

опинилися в складних життєвих обставинах: методичні матеріали 

/Котломанітова Г.О. Концаренко А.С. - Полтава: ПНПУ, 2013. – 148с.  

 Котломанітова Г.О. Соціально-педагогічна діяльність з прийомними 

сім’ями: навчально-методичний посібник /Котломанітова Г.О., 

Панченко Н.В., Батієнко С.В. – Полтава: ПНПУ, 2013.– 68с.  

 Котломанітова Г.О., Черкун Ю.С. Розвиток соціальних 

компетентностей у дітей з неповних сімей засобами музикотерапії : 

Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.010106 

Соціальна педагогіка, 231 Соціальна робота. – Полтава: ПНПУ імені 

В.Г. Короленка, 2017.  

 Котломанітова Г.О. Особливості соціальної роботи з патронатною 

сім’єю : навч.метод. посіб. для студ. спец. 231 Соціальна робота / уклад. 

: К. В. Ковалів,Г. О. Котломанітова. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. 

Короленка, 2018. – 96 с.  

 Котломанітова Г.О. Організація соціальної роботи з дестигматизації 

дітей, що живуть з ВІЛ : навч.-метод. посіб. для студ. спец. 231 

Соціальна робота / Т. О. Довгаленко, Г. О. Котломанітова. – Полтава : 

ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – 112 с.  

 Котломанітова Г.О. Профілактика «професійного вигорання» фахівців 

соціальної сфери: навч.-метод. посіб. для студ. спец. 231 Соціальна 

робота /  уклад. :Г.О. Котломанітова, В. М. Талісман. – Полтава : ПНПУ 

імені В.Г. Короленка, 2018. – 112 с.  

 Котломанітова Г. О. Прикладні методики у соціальній роботі з 

молоддю / Соціальна робота у сфері збереження репродуктивного 

здоров’я молоді: теорія і практика : Навчальний посібник. [за заг. ред. 

Сайко Н.О., Златопольської Н.В.]. Полтава: ТОВ «АСМІ», 2021. С.62-

76. 

 

Статті у міжнародних виданнях:  

- Котломанитова Г.А. Арт-терапия в социальной работе / Г.А. 

Котломанитова // Развитие творческих способностей детей и 

молодежи в образовательном пространстве: материалы 

Международного научно-практического семинара (г. Белгород, 26 

октября 2012 р.). – Белгород, 2012. – С.157-159.  



- Котломанитова Г.А. Психогимнастика в системе логоритмического 

воспитания // Электронный сборник материалов Педагогических 

чтений «Специальная педагогика в новой модели образования: 10 лет 

истории и современности», Институт детства Новосибирского 

государственного педагогического университета, 11-12 ноября 2013 г. 

– Новосибирск, 2013.  

- Котломанітова Г.О. Соціально-педагогічне консультування по 

Телефону Довіри // Инновационные технологии в социальной работе и 

образовании: отечественный и зарубежный опыт: сборник мат-лов 

Международной заочной научно-практической конференции (м. 

Ставрополь, декабрь 2013 р.)./ Подобщ. ред проф. Е.И. Зритневой. – 

Северо-Кавказский федеральный университет, институт образования и 

социальных наук. социально-психологический факультет. Кафедра 

сорциальных технологий, лаборатория разработки и практики 

применения социальных технологий. - Ставрополь, 2014. – 234 с. – 

С.126-132.  

- Котломанітова Г.О. Соціально-комунікативні ігри у соціально-

педагогічній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами 

//Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції 
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