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Н

ародилася 15 липня 1974 р. у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області в родині інженера Алли Василівни та диригента Володимира Андрійовича Чепрових.
Закінчивши середню школу № 6 м. Кривий Ріг, упродовж
1991–1993 рр. навчалася в Жовтоводському педагогічному училищі за спеціальністю «Дошкільне виховання».
В 1997 р. Марина Володимирівна вступила на педагогічний факультет Криворізького державного педагогічного
університету, який із відзнакою закінчила у 2002 р.
З 2006 до 2010 р. навчалася в аспірантурі НПУ імені
М. П. Драгоманова. У 2014 р. М. В. Бадіца захистила
дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата
педагогічних наук «Формування творчих умінь образотворчого характеру у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів» зі спеціальності 13.00.04 —
теорія та методика професійної освіти.
Упродовж 14 років Марина Володимирівна працювала в дошкільному навчальному закладі на посадах вихователя (1993–2003) та вихователя-методиста дошкільного навчального закладу (2003–2007).
Із 2005 р. — асистент кафедр змісту і методики початкового навчання (2005–2007); теорії і практики дошкільного виховання та початкового навчання (2008–2009);
дошкільної освіти (з 2009 р.) КПІ ДВНЗ «КНУ».
У колі наукових інтересів Марини Володимирівни Бадіци: дизайн-освіта, педагогічний менеджмент, інтерактивні технології підготовки творчого
вихователя дошкільного навчального закладу. Викладає: теорію і методику формування елементарних

БАДІЦА
МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
Випускниця відділення аспірантури
Інституту розвитку дитини (2010)
Старший викладач кафедри дошкільної
освіти Криворізького педагогічного
інституту ДВНЗ «Криворізький
національний університет»
Кандидат педагогічних наук
математичних уявлень; художню працю; декоративноприкладне мистецтва та основи дизайну тощо. Автор
понад 35 наукових праць. Нагороджена грамотою та
подякою за організацію навчально-виховного процесу
та високий професіоналізм у підготовці фахівців.

Н

ародилася 9 липня 1959 р. в с. Росохач Чортківського району Тернопільської області, де з похвальною грамотою закінчила восьмирічну школу. В 1978 р.
з відзнакою закінчила відділення початкових класів
Чортківського педагогічного училища. Палітра талановитих педагогів вразила юну душу, окресливши
професійну траєкторію на все життя.
Тому в 1978 р. Марія Богданівна стала студенткою педагогічного факультету Київського державного
педагогічного інституту імені О. М. Горького. В 1983 р.
отримала диплом із відзнакою за спеціальністю
«Педагогіка і психологія». А започаткована з ініціативи проф. О. В. Киричука кваліфікація «Викладачдослідник із педагогіки і психології» дала ґрунтовні
підвалини для майбутньої наукової діяльності.
М. Б. Боднар була направлена на роботу до Кременецького педагогічного училища на посаду викладача
педагогіки і психології. Мальовничі «Волинські Афіни»
остаточно визначили особистісне та професійне становлення. Працювала викладачем психології, завідувачем дошкільного відділення педагогічного училища,
а згодом коледжу. Нині Марія Богданівна — проректор з навчальної роботи Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка.
У 2004 р. в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України захистила кандидатську дисертацію «Вплив етнопсихологічних життєвих орієнтацій на
самоактуалізацію студентської молоді» за спеціальністю
«Соціальна психологія та соціальна робота». В 2010 р.

БОДНАР
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Випускниця
педагогічного факультету (1983)
Проректор з навчальної роботи Кременецької
обласної гуманітарно-педагогічної академії
імені Тараса Шевченка
Кандидат психологічних наук, доцент.
Відмінник освіти України
отримала вчене звання доцента. Нагороджена знаками
«Відмінник освіти України» та «Петро Могила». Автор
монографії «Етнопсихологічні особливості самоактуалізації студентської молоді», навчального посібника
«Етнопсихологія», близько 50 наукових праць.
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