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Народився 20 грудня 1970 р. у м. Чернігів. У 1992–
1997 рр. навчання на індустріально-педагогічному 
фа культеті Чернігівського педагогічного інституту за 
спеціальністю «Трудове навчання і основи підприєм-

ництва». З 1996 р. почав активно займатися науковою 
роботою на кафедрі педагогіки, психології і методики 
трудового і професійного навчання, де й працював із 
1997 р. На вибір сфери діяльності значно вплинула 
співпраця з відомими в галузі технологічної та профе-
сійної освіти науковцями А. М. Плутком і В. О. Діду-
хом, які також навчалися та захищалися у НПУ імені 
М. П. Драгоманова. 

У 2000–2003 рр. Ю. М. Ковбаса — аспірант кафедри 
трудового навчання і креслення. Працював під керівни-
цтвом академіків АПН України Д. О. Тхоржевського та 
В. К. Сидоренка. У 2005 р. в стінах НПУ ім. М. П. Дра-
гоманова захистив кандидатську дисертацію «Зміст 
і методика професійної підготовки старшокласни-
ків з бухгалтерського обліку в умовах міжшкільного 
навчально-виробничого комбінату». В 2008 р. отримав 
наукове звання доцента. У 2010–2013 рр. — докторант 
кафедри теорії і методики технологічної освіти, крес-
лення та комп’ютерної графіки. Займався розробкою та 
впровадженням теоретичних і методичних засад форму-
вання дидактичної проектної компетентності майбутніх 
учителів технологій. З листопада 2013 р. працює в Чер-
нігівському національному педагогічному університеті 
імені Т. Г. Шевченка. Ю. М. Ковбаса — автор багатьох 
методичних посібників, навчальної програми з грифом 
МОН України, понад 40 статей. Учасник наукових кон-
ференцій в  Україні, Росії та Казахстані. Є науковим керів-
ником аспірантів. 

У 1994 р. одружився з однокурсницею. Виховує 
трьох синів.
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Кандидат педагогічних наук, доцент

Народилася 13 січня 1958 р. в с. Промисловці 
Приморського краю (Росія) у сім’ї військовослуж-
бовця. Батько, Володимир Федорович Клименко 
(1931), — капітан І рангу у відставці, учасник Дру-
гої світової війни. У 1975 р. із золотою медаллю 
закінчила Голопристанську ЗОШ № 3 у Херсонській 

області. У 1976–1980 рр. навчалася на фізико-матема-
тичному факультеті Херсонського державного педаго-
гічного інституту, який закінчила з відзнакою. Вибір 
майбутньої професії головним чином був зумовле-
ний тим, що майстерний та мудрий учитель В. І. Лео-
нов прищепив Ірині Володимирівні любов до фізики 
демонстрацією цікавих дослідів. Протягом 1980–
1993 рр. працювала вчителем фізики у загальноосвіт-
ніх навчальних закладах м. Херсона, а з 1993 р. — на 
посадах викладача, старшого викладача та доцента 
кафедри фізики та методики її навчання ХДУ. Упро-
довж 1995–1998 рр. навчалася в аспірантурі ХДУ; 
у 2010–2013 рр. — в докторантурі НПУ ім. М. П. Дра-
гоманова. У 2000 р. на засіданні спеціалізованої вче-
ної ради цього вишу захистила кандидатську дисерта-
цію на тему «Розвиток дивергентного мислення учнів 
основної школи у навчанні фізики» зі спеціальності 
«Теорія і методика навчання фізики».

З 2001 р. викладає на курсах підвищення ква-
ліфікації вчителів фізики у КВНЗ «Херсон-
сь ка  академія неперервної освіти» Херсонської 
обласної ради.

Має понад 160 наукових праць в Україні та за її 
межами, зокрема одну монографію, 20 навчальних та 
навчально-методичних посібників. Коло наукових 
інтересів І. В. Коробової охоплює питання методич-
ної підготовки майбутніх учителів фізики, методики 
навчання фізики, розвитку творчого мислення учнів 
у процесі навчання фізики.

Життєве кредо: «Хто не йде вперед, той іде назад».
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