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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 (1988-2002), 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). 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).  

 

 

mailto:polkafom@gmail.com


Навчальна і методична робота  

Викладає дисципліни : «Методика навчання образотворчого мистецтва», 

«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», «Художні технології 

роботи з текстильними матеріалами».  

 

Наукова робота  

Коло наукових інтересів : питання теорії та методики навчання 

різновидів народного мистецтва у навчальних закладах різного типу та 

проблеми полікультурної освіти.  

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 Зіньківщини» 

(2015), «Сестрички» (2016), «Різдво» (2017), «Варвара» (2018), «Дівчата з 

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

«Українські красуні» (2021), «На Різдво» (2022).  

 

Організаційна робота  

Член вченої ради психолого-педагогічного факультету.  

Відповідає за організацію наукової роботи викладачів кафедри 

образотворчого мистецтва.  



Голова та член журі міського та обласного етапів конкурсу наукових 

робіт МАН (секція «Мистецтвознавство») (2013-2022 рр.).  

Голова жюрі Всеукраїнського конкурсу педагогів позашкільних закладів 

з декоративно-ужиткового мистецтва «Джерело творчості» (м. Полтава, 

2016 р.). 

Голова жюрі щорічного міського конкурсу плакатів «Живи органічне» 

(м. Полтава, 2015 р.). 

Голова жюрі щорічного міського конкурсу плакатів «Вода та фах» 

(м. Полтава, 2016 р.). 

Член журі  III, IV Всеукраїнського відкритого конкурсу-виставки 

декоративно-прикладного мистецтва «Слобожанські візерунки» (2020–

2022 рр.).  

Член журі обласного конкурсу мініатюр серед педагогів декоративно-

ужиткового та образотворчого мистецтва закладів позашкільної освіти 

(2021–2022 рр.).  

Член журі міжнародного двотурового конкурсу образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва «Віра! Надія! Любов!» (2022 р.). 

 

Нагороди, грамоти, подяки  

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

Диплом II ступеня II 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 II ступеня (2004), Подяка за підготовку призера II 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), Подяка за високу професійну майстерність, 

духовне збагачення підростаючого покоління, а також внесок у розвиток 

культурно-естетичного виховання дітей і молоді від громадської організації 

«МИР-ФЕСТ» як члену міжнародного двотурового конкурсу образотворчого 



та декоративно-прикладного мистецтва (2022); Подяка КЗ «Лозівський 

фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради, Департаменту 

культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (нині 

військової адміністрації) за високий професіоналізм, компетентність та 

неупередженість у суддівстві під час V Всеукраїнського відкритого 

дистанційного конкурсу-виставки декоративно-прикладного мистецтва 

«Слобожанські візерунки» (2022).  
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