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Контактна інформація  

Службова адреса: 36000, м. Полтава, вул. Остроградського, 2  

e-mail: polkafom@gmail.com  

 

Трудова діяльність  

У 1991 році закінчила Харківський художньо-промисловий інститут. 

Здобула кваліфікацію – дизайнер-графік.  

У Полтавському національному педагогічному університеті 

імені В.Г. Короленка з 1991 р. Спочатку працювала на посаді асистента, а з 

2007 р. і по теперішній час – доцента кафедри образотворчого мистецтва. 

Закінчила аспірантуру Харківського художньо-промислового інституту 

(2001 р.).  

Кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика 

професійної освіти захистила в Інституті педагогіки і психології професійної 

освіти АПН України у 2007 р. Тема дисертації: «Художній розпис у змісті 

професійної підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва». 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 

Марія Петрівна Лещенко.  

У 2012 році надано вчене звання доцента.  

 

Навчальна і методична робота  

Викладає дисципліни «Історія образотворчого мистецтва», «Історія 

декоративно-ужиткового мистецтва», «Сучасне образотворче мистецтво», 

«Живопис», «Станковий твір в матеріалі», «Основи декоративної 

композиції», «Традиційний український розпис», «Композиція декоративного 

твору», «Художня графіка», «Книжкова графіка», «Основи образотворчого 

мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей», 

«Методика навчання образотворчого мистецтва у вищій школі».  
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Наукова робота  

Коло наукових інтересів: проблеми вивчення історії українського 

образотворчого мистецтва, технології полтавського розпису. Автор понад 50 

публікацій. Здійснює керівництво бакалаврськими та магістерськими 

кваліфікаційними роботами студентів. 

 

Творча діяльність  

Автор творів у галузі живопису, графіки, полтавського розпису. Основні 

твори: «Весілля» (1992), «Зачарований Гоголь» (2009), «Півонії» (2009), 

«Охоронець полтавського Всесвіту» (2009), «Хай не розлучать нас дороги» 

(2007), триптих «Воскресаю тобою у небо…» (2010), «Квіти від тебе» (2011), 

«Творці раїни» (2013), «Вечір удвох» (2013), «Собор» (2015), «Гроно любові» 

(2016), «А я дівчина полтавка» (2019).  

Персональні виставки: Полтава (1993, 2009, 2012, 2016), Київ (2012).  

 

Організаційна робота  

Член вченої ради психолого-педагогічного факультету.  

Відповідальна за методичну та профспілкову роботу кафедри 

образотворчого мистецтва. 

 

Основні публікації   

1. Мохірєва Ю. А. Творчість сучасних полтавських художників: 

культурно-педагогічна парадигма. Проблеми сучасної педагогічної освіти. 

Серія «Педагогіка і психологія» : зб. наук. статей. Ялта : РВВ КГУ, 2012. 

Вип. 36. Ч. II. С. 252–257.   

2. Мохірєва Ю. А. Розпис. Навчально-методичний посібник для 

студентів напряму підготовки 6.020205 Образотворче мистецтво. Полтава, 

ПНПУ, 2015. 60 с.   

3. Мохірєва Ю. А. Сучасне українське образотворче мистецтво: 

дидактичний дискурс. Науковий часопис Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання і 

виховання. Вип. 26 : збірник наукових праць. Київ : Вид-во НПУ імені 

М. П. Драгоманова, 2015. 248 с. С. 105-112.  

4. Мохірєва Ю. А. Виховання відчуття культурно-родинної ідентичності 

засобами образотворчого мистецтва. Естетика і етика педагогічної дії : зб. 

наук. праць. Київ – Полтава, 2016. C. 113 – 125. 



5. Мохірєва Ю. А. Народне мистецтво як засіб етнокультурної 

ідентифікації особистості. Збірник наукових праць. Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини. Вип. № 12. Умань, 2016. 

С. 209 – 217. 

6. Mohiryeva Yulia. Preparation of the future teacher of fine arts to the 

feeling of cultural and family identity. Obraz rodziny i szkoly i ujeciu 

interdyscyplinar-nym. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016. C. 381 – 398. 

7. Мохірєва Ю., Степаненко Н. «Поточний перегляд», або секрети 

творчої робітні художника Віктора Бабенка. Рідний край : Альманах 

Полтавського національного педагогічного університету. № 2 (37).  2017.  

С. 134 – 139. 

8. Мохірєва Ю. А. Формування особистості засобами біографічних 

наративів про видатних майстрів народного мистецтва Полтавщини. 

Формальна і неформальна освіта у вимірах педагогіки добра Івана Зязюна : 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції. м. Полтава, 5–

6 березня 2018 р. Полтава : ТОВ «АСМІ», 2018.  С.93 – 94. 

9. Yuliya Mohireva, Milosc do sztukiod dziecinstwa, Biograficzne badania 

wybitnych postaci w dziedzinie ukrainskiej sztukiludowej._Pziecko wybitnie 

uzdolniony w domi i szkole (Seria «praca z dzieckkien ze specjalnymi potszebami 

edukacyj nymi») : monografija pod nauk. red. Prof. Uik had. M. Leschenko, dr. 

K. Szymczyk, NWP, P. Trubundlski, 2018. S. 263 – 286. 

10. 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. ISBN 978- 966-2538-70-0. 

11. Мохірєва Ю. А. Формування культурного простору особистості 

засобами народного мистецтва. Проектування позитивного життєвого 

простору особистості : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 

18-19 квітня 2019 р. Полтава : ТОВ «АСМІ», 2019. С. 42 – 44. 

12. Мохірєва Ю. А. Видатні майстри українського народного мистецтва: 

Біографічні наративи. 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. Вип. №2 (22). С. 80-95. ISSN: 2226-

4051 (Print), ISSN 2616-6631 (Online). 



13. Zimakova, L.; Kramarenko, V.; Kovalevska, N.; Tupytsya, O.; 

Mokhirieva, Y. Treinamento de future educador de fala comunicativa para a 

adaptação social de crianças de 5 a 7 anos por meio da arte moderna. Revista on 

line de Política e Gestão Educacional, Araraquara, v. 25, n. esp.3, p. 1810–1825, 

2021. DOI: 10.22633/rpge.v25iesp.3.15594. Disponívelem: https:// 

periodicos.fclar.unesp.br /rpge/article/view/15594. Acessoem: 8 jan. 2022. 

14. Tetiana Saienko, Tetiana Batiievska, Yuliia Mokhirieva, Future fine arts 

teachers’ professionalism formationin the department cultural and education 

alspace. A esthetic sandethics of pedagogical action: Collection of scientific papers 

Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical and Adult Education of NAPS of Ukraine, 

Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University. 2022. Is. 25. 272 p. S. 

159 – 169. ISSN 2226-4051 (Print) ISSN 2616-6631 (Online) Режим доступу: 

http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/256665. 

15. Мохірєва Ю. А. Методика залучення майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до проведення майстер-класів з традиційного 

розпису. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів 

мистецьких дисциплін : матеріали V Міжнародної науково-практичної 

конференції. УДПУ імені Павла Тичини, 28 квітня 2022 року. Умань, 2022. 

С. 69 – 73. 

 

Публікації творів   

1. Мохірєва Ю. А. «Вишивала собі долю…», «Квіти від тебе», 

«Воскресаю тобою в небо…», «Непереможні». ПООНСХУ 45 років: альбом  

Полтава : ТОВ «АСМІ», 2016. С. 84 – 85.  
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«Чарівний світ мого дитинства», «Хай не розлучать нас дороги», «Українська 
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педагогічного університету. Полтава, 2018. №2 (39). Обкладинка, кольорова 

вкладка. С. 252. 17 творів. 

4. Мохірєва Ю. А. Ілюстрації до дитячої книжки FAIRY TALES OF 

MOTHER GOOSE. Piotrkow Trybunalski, 2018. Обкладинка. С. 155, форзац. 

5. Мохірєва Ю. А. Кругла площа (триптих). Кругла площа – 

архітектурне серце Полтави : каталог. Полтава: ТОВ «АСМІ», 2018. С. 7–9. 

6. Мохірєва Ю. А. «Св. Миколай», «Св. Георгій». Лубни : Видавництво 

ВКФ «Інтер Парк», 2019. С. 22. 

7. Мохірєва Ю. «Охоронець полтавського Всесвіту», «Гроно любові», 

«Квіти від тебе». Мальовнича Полтавщина : каталог віртуальної виставки 

творів майстрів народного мистецтва, присвячений Всеукраїнському дню 

працівників культури та майстрів народного мистецтва. Полтава : 

Полтавський краєзнавчий музей імені В.Кричевського, 2020. С. 91 – 93. 

8. Мохірєва Ю. «Покрова», «Вечір у двох», «Зачарований Гоголь». 

Каталог віртуальної виставки творів учасників Першого бієнале наївного 

мистецтва та мистецтва примітивізму імені Андрія Ліпатова. Науково-

мистецьке музейне видання. Кропивницький : Художньо-меморіальний 

музей О.О. Осьмьоркіна, 2020. С. 11. 

9. Мохірєва Ю. А. «Хай не розлучать нас дороги», «Зачарований 

Гоголь», «Охоронець полтавського Всесвіту», «Із серії «Квіти від тебе»» (2 

роботи), «Пливе щука з Кременчука», «Нерозділене кохання», «Покрова», 

«Триптих «Воскресаю тобою в небо…». Духовний поступ : каталог творів 

викладачів, випускників та студентів кафедри образотворчого мистецтва 

ПНПУ імені В. Г. Короленка. Полтава : ТОВ «АСМІ», 2021. С. 20 – 21. 

10. Мохірєва Ю. А. «Воскресаю тобою в небо…». Триптих. Теорія і 

практика композиції : навч. посібн. МОН України, Уманський держ. пед. ун-

т імені Павла Тичини. Харків : ПромАрт, 2021. С. 130. 

11. Мохірєва Ю. А. «Покрова», «Гроно Любові», «Квіти для  тебе», 

«Зачарований Гоголь», «Собор», «Воскресаю тобою в небо». Спілка. 

Полудень віку. Каталог. Полтава: ТОВ «АСМІ». 2022. С. 168 – 169.  

 

  



Виставкова діяльність 

1. Мохірєва Ю. А. Триптих «Кругла площа». Художня виставка 

«Кругла площа – архітектурне серце Полтави». Полтава: ПХМ (галерея 

мистецтв) імені Миколи Ярошенка, лютий – березень 2018 р.  

2. Мохірєва Ю. А. «А вже весна». Обласна художня виставка жінок-

мисткинь «Весняний настрій». Полтава : Художній салон ПООНСХУ, 

березень 2018 р. 

3. Мохірєва Ю. А. Обласна художня виставка до Великодня. Полтава : 

Художній салон ПООНСХУ, квітень 2018 рік. 3 твори. 

4. Мохірєва Ю. А. Всеукраїнська художня виставка до 250-річчя з 

дня народження І. Котляревського. Художній музей (галерея мистецтв) 

імені Миколи  Ярошенка. Полтава, жовтень 2019 р. 2 твори. 

5. Мохірєва  Ю. А. Віртуальна виставка творів викладачів кафедри 

образотворчого мистецтва «Творчість у віртуальному просторі». Полтава, 

квітень 2020 р. 9 робіт. 

6. Мохірєва Ю. А. Колективна виставка викладачів та студентів 

кафедри образотворчого мистецтва ПНПУ імені В.Г. Короленка та кафедри 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка» «Подарунок 

І. Котляревському». Літературно-меморіальний музей І. П. Котляревського, 

м. Полтава, 09.09.20 р. – 08.10.20 р. 2 твори. 

7. Мохірєва  Ю.  А. Духовний поступ : Художня виставка творів 

викладачів, випускників та студентів кафедри образотворчого мистецтва 

ПНПУ імені В.Г. Короленка, присвячена 40-річчю кафедри, м. Полтава.  

Краєзнавчий музей, 19.02. – 19.04.2021 р. 2 твори. 

8. Мохірєва Ю. А. Виставка творчих робіт «Мальована хата: 

традиція декоративного розпису полтавського житла».  Зал «Мистецтво» 

Обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського. 

м. Полтава, 22.03.21. – 01.06.21 р. 3 твори. 

9. Мохірєва  Ю.  А. Виставка творчих робіт викладачів та студентів 

кафедри образотворчого мистецтва ПНПУ імені В. Г. Короленка 

«Декоративний розпис». Літературно-меморіальний музей В. Г. Короленка. 

м. Полтава, 18.11. – 12.12.2021 р. 2 твори. 

10. Художня виставка до Дня Незалежності України «Незалежність. 

Мистецький фронт». м. Полтава, виставкова зала ПНСХУ, вересень 2022 р. 

1 твір. 



Нагороди, грамоти, подяки  

1. Лауреат премії імені Миколи Ярошенка (2011 р.). 

2. Грамота Полтавської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, 

значний особистий внесок у розвиток національної вищої педагогічної 

освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів та наукових кадрів, 

активну громадянську позицію та з нагоди Дня науки (2017 р.) 

3. Грамота Департаменту культури і туризму Полтавської обласної 

державної адміністрації за вагомий особистий внесок у справу підготовки 

висококваліфікованих фахівців, багаторічну плідну працю, активну 

громадянську позицію та з нагоди 40-річчя заснування психолого-

педагогічного факультету (2018 р.). 

4. Подяка Полтавського обласного центру естетичного виховання 

учнівської молоді Полтавської обласної ради за висвітлення теми «Художні 

особливості полтавського розпису» на засідання обласного методичного 

об’єднання педагогів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва 

(2020 р.). 

5. Подяка Комунальної установи «Обласний центр народної творчості 

та культурно-освітньої роботи Полтавської обласної ради» за високу 

професійну та художню майстерність, вагомий особистий внесок у 

збереження і творчий розвиток елементів нематеріальної культурної 

спадщини «Традиція декоративного розпису Полтавського житла» та з 

нагоди відкриття виставки «Мальована хата» у Полтавській обласній 

універсальній науковій бібліотеці імені І. П. Котляревського (2021 р.). 

6. Certificate on collaboration as a practicum. We hereby confirm the 

collaborating as a practicum of Yuliia Mokhireva in the Erasmus+ Projert «Writing 

for inclusion» (2021 р.). 


