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П сихолого-педагогічний факультет є одним  
із найбільших в університеті. До його 
професорсько-викладацького колективу на-

лежить 14 докторів наук, 12 професорів, 78 кандидатів 
наук, 76 доцентів, серед яких — заслужений працівник 
освіти України, троє заслужених діячів мистецтв Украї-
ни, заслужений майстер і двоє майстрів народної твор-
чості, троє заслужених працівників культури Ук раїни, за-
служена артистка України та майстер спорту України.

На початку 90-х рр. ХХ ст. факультет очолюва-
ла доц. Н. С. Литвиненко, з 1998 р. його деканом є 
проф. Н. Д. Карапузова. Сьогодні до складу психолого-
педагогічного факультету належать дев’ять кафедр: об-
разотворчого мистецтва (завідувач — народний худож-
ник України А. Є. Чорнощоков), культурології та методики 
викладання культурологічних дисциплін (завідувач — д-р 
пед. наук, проф. Л. М. Кравченко), початкової та дошкіль-
ної освіти (завідувач — д-р пед. наук, проф. О. А. Фе-
дій), соціальної та корекційної педагогіки (завіду  вач — 
д-р пед. наук, доц. Н. Г. Пахомова), філологічних дис-
циплін (завіду вач — канд. філол. наук, доц. О. Ю. Тупи-
ця), хореографії (завідувач — доц. Г. С. Юрченко), музи-
ки (завідувач — проф. Г. С. Левченко), природничих та 
математичних дисциплін (завідувач — канд. пед. наук, 
проф. Н. Д. Карапузова), психології (завідувач — д-р пси-
хол. наук, проф. К. В. Сєдих).

Підготовка студентів здійснюється зі спеціальностей 
«Психологія», «Початкове навчання», «Дошкільне вихо-
вання», «Соціальна педагогіка», «Дефектологія», «Педа-
гогіка і методика середньої освіти. Хореографія», «Педа-
гогіка і методика середньої освіти. Музика», «Педагогіка 
і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво», 
«Культурологія». Магістри опановують спеці-
альності «Психологія», «Початкове навчання», 
«Дошкільне виховання», «Соціальна педагогі-
ка», «Педагогіка і методика середньої освіти. 
Хореографія», «Педагогіка і методика серед-
ньої освіти. Музика», «Педагогіка і методика 
середньої освіти. Образотворче мистецтво», 
«Культурологія».

Організацію навчально-виховного проце-
су на факультеті забезпечують заступники де-
кана: з навчальної роботи на стаціонарному 
відділенні — доц. Т. А. Яновська, доц. Л. Г. Хо-
менко; з виховної роботи — ст. викл. Т. В. Ба-
тієвська; з навчальної роботи на заочному 
відділенні — доц. К. Ф. Чуб; з наукової робо-
ти — доц. С. П. Олійник; з питань практики — 
доц. В. С. Ірклієнко.

На факультеті функціонують сім потуж-
них наукових шкіл і 17 науково-творчих ла-

бораторій. Наукова школа д-ра пед. наук, проф. Марії 
Пет рівни Лещенко започаткована в середині 90-х рр. У її 
межах захищені 30 кандидатських дисертацій, 12 — ви-
кладачів психолого-педагогічного факультету. Учні нау-
кової школи М. П. Лещенко вагомо підвищили науково-
педагогічний потенціал факультету. Були розроблені пе-
дагогічні технології творення чарівного світу пізнання під 
час навчання читати, зокрема «Мистецька гра від А до Я», 
розробкою, апробацією та впровадженням якої займала-
ся Н. В. Сулаєва. Особливості використання сучасної му-
зики масових жанрів у виховному процесі були з’ясовані 
В. І. Березан.

Із 1999 р. почала функціонувати наукова школа 
«Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчите-
ля» д-ра пед. наук, проф. Лідії Олексіївни Хомич, появу 
якої зумовила необхідність розробки сучасної концепції 
підготовки майбутніх учителів, спрямованої на реаліза-
цію традицій національного виховання та вимог суспіль-
ства до школи й учителя, підготовки вчителя, здатного 
творчо підходити до розв’язання проблем навчально-
виховного процесу. До наукової школи належать доктор, 
11 кандидатів педагогічних наук, восьмеро докторантів 
і семеро аспірантів.

Наукову школу «Формування і розвиток освітнього 
середовища педагогічного вищого навчального закладу» 
очолює канд. пед. наук, проф. Наталія Дмитрівна Кара-
пузова. Напрямами наукових досліджень школи є: орга-
нізація контролю навчально-пізнавальної діяльності сту-
дентів; ергономічна підготовка майбутніх вчителів почат-
кових класів; запровадження в навчально-виховний про-
цес педагогічної підтримки; формування професійної 
мобільності студентів; актуалізація та окреслення пріо-

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ  
ФАКУЛЬТЕТ

Декан психологопедагогічного факультету Н. Д. Карапузова  
проводить засідання деканату, 2012 р.
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культурно-освітніх умовах» (2003); «Образотворче мис-
тецтво в контексті сучасності» (2007); «Мистецтво в реа-
ліях сучасної освіти» (2010) та міжнародної — «Актуаль-
ні аспекти модернізації художньо-педагогічної освіти» 
(2005). У 2013 р. спільно з Полтавським Художнім  музеєм  

Карапузова Наталія Дмитрівна  
Декан психолого-педагогічного факультету.

Завідувач кафедри природничих і математичних дисциплін.
Кандидат педагогічних наук, професор

Н ародилася 21 червня 1953 р. у м. Полтаві. В 1978 р. із відзнакою закінчи-
ла Полтавський державний педагогічний інститут імені В. Г. Короленка та 

отримала кваліфікацію вчителя математики. 
Педагогічну роботу Наталія Дмитрівна розпочала вчителем математики в Полтав-

ській загальноосвітній школі № 19. З 1979 р. працює в ПНПУ на посадах старшого ла-
боранта, асистента, старшого викладача, доцента, заступника декана, декана. У 1997 р. 
під керівництвом д-ра пед. наук, проф. В. І. Лозової захистила кандидатську дисертацію 
«Дидактичні умови організації екзамену у вищих навчальних педагогічних закладах.

Того ж року Н. Д. Карапузова очолила психолого-педагогічний факультет Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка. Під її керівництвом факультет значно розширився, став поліпрофільним: крім почат-
кової, дошкільної освіти і психології були ліцензовані й акредитовані спеціальності «Соціальна педагогіка», «Корекційна 
освіта (логопедія)», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Хореографія», «Культурологія». 

На факультеті побудована нова організаційна структура деканату, що передбачає виховну та організаторську ді-
яльність деканату, навчально-виховну роботу кафедр, систему кураторства та студентських наставників старшо-
курсників, роботу творчих лабораторій, традиційні факультетські заходи («Зорепад», «Театр казок», «Танцюваль-
ний серпантин», «Повінь душі», «Тиждень факультету» та ін.), музейне виховання, концертну діяльність 11 колек-
тивів художньої самодіяльності (сім мають звання народних) і роботу студентського самоврядування. Розроблена 
Наталією Дмитрівною система виховної роботи зі студентською молоддю забезпечує сприятливі умови для само-
розвитку студента шляхом вибору певного виду соціально значущої діяльності.

З 2000 р. Н. Д. Карапузова — завідувач і професор кафедри природничих і математичних дисциплін Полтавсько-
го національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. У 2008–2011 рр. була членом спеціалізованої вче-
ної ради К 44.053.01. Керує науковою темою «Удосконалення природничої та математичної підготовки студентів 
психолого-педагогічних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів України». Однією з перших в Україні до-
слідила проб лему ступеневої підготовки майбутніх учителів початкових класів із методики навчання математики. 

Проф. Н. Д. Карапузова очолює наукову школу «Формування і розвиток освітнього середовища педагогічно-
го вищого навчального закладу». Напрямами наукових досліджень школи є: організація контролю навчально-
пізнавальної діяльності студентів; ергономічна підготовка майбутніх учителів початкових класів; запровадження в 
навчально-виховний процес педагогічної підтримки; формування професійної мобільності студентів; актуалізація 
й окреслення пріоритетних напрямів творчого використання педагогічних ідей вітчизняних педагогів. 

Під керівництвом Наталії Дмитрівни захищені три кандидатські дисертації. Вона є автором і співавтором понад 
200 наукових і науково-методичних праць. 

Наукова консультація доктора педагогічних наук,  
професора М. П. Лещенко, 2000 р.

ритетних напрямів творчого використання педагогічних 
ідей вітчизняних педагогів.

Становлення наукової школи Ольги Андріївни Фе-
дій відбувається в межах діяльності наукової лабора-
торії «Професійна підготовка педагогів до естетиза-
ції освітнього процесу», яка базується на запровадженні 
науково-методологічних і методичних основ естетотера-
пії у професійно-педагогічній підготовці вчителя.

У межах наукової школи проф. Любові Миколаївни 
Кравченко «Наукові основи інтеграції культурологічно-
го і педагогічного знання» захищені п’ять кандидатських 
дисертацій.

Нині пріоритетним напрямом наукової діяльності ви-
кладачів психолого-педагогічного факультету є органі-
зація науково-практичних конференцій у тісній співпра-
ці з провідними науковими установами України та світу: 
всеукраїнських — «Проблеми естетичного виховання та 
художньої освіти в системі професійної підготовки вчи-
телів» (1995); «Українська нитка в мистецтві килимар-
ства, ткацтва, вишивки» (1998); «Проблеми ревалори-
зації феномена української народної іграшки в сучасних 
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(галереєю мистецтв) імені Миколи Ярошенка започатко-
вано проведення щорічного всеукраїнського науково-
практичного семінару «Мистецтво в реаліях сучасної 
освіти». Ініціаторами й організаторами багатьох науково-
практичних конференцій, семінарів і круглих столів стали 
й кафедри факультету.

Із 2000 р. на психолого-педагогічному факультеті 
щоберезня проводять студентську науково-практичну 
конференція «Наукові здобутки студентів і магістран-
тів — освіті ХХІ століття», внесену до переліку МОН Ук-
раїни.

КАфЕДРА  
ОбРАЗОТВОРчОгО МИСТЕцТВА

Чорнощоков Анатолій Євгенович — завідувач ка
федри образотворчого мистецтва, доцент, народний 
художник України, лауреат Державної премії Украї
ни в галузі архітектури за комплексну реконструк

цію історичного центру м. Полтави. Коло наукових ін
тересів пов’язане з обґрунтуванням концепції та ке
рівництвом реконструкцією 
СпасоПребраженської церк
ви (с. Великі Сорочинці), церкви 
Різдва Богородиці (с. Василів
ка), Храму святого архистра
тига божого Михаїла (с. Пе
трівка). Анатолій Євгенович 
здійснює дослідження акту
альних мистецьких проблем 
і художніх традицій Полта
ви ХVІІІ–ХХ ст., наукове керів
ництво творчим колективом із 
реконструкції пам’ятки націо
нального значення — Полтав
ського кадетського корпусу.

Кафедра образотворчого  мистецтва забезпечує 
підготов ку фахівців за напря-
мом 6.020205, спеціальністю 
7.02020501, 8.02020501 Образо-
творче мистецтво для здійснен-
ня професійної діяльності в систе-
мі загальноосвітніх, позашкільних, 
спеціальних і вищих навчальних за-
кладів художньої освіти та куль-
тури з метою надання особистос-
ті допомоги в розкритті її задатків 
та обдарувань, реалізації творчо-
го потенціалу засобами мистецтва, 
задоволення потреби в естетично-
му, моральному та загальнокуль-
турному розвитку.

КАфЕДРА КУЛЬТУРОЛОгІї  
ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННя  

КУЛЬТУРОЛОгІчНИх  
ДИСцИпЛІН

Кравченко Любов Микола
ївна — завідувач кафедри куль
турології та методики викла
дання культурологічних дисци
плін, проректор із наукової ро

Професор Л. М. Кравченко  
консультує здобувача наукового ступеня  

кандидата педагогічних наук 
Р. В. Винничук, 2011 р.

Академік НАПН України О. Я. Савченко та ректор ПНПУ 
професор М. І. Степаненко у президії Всеукраїнських 
педагогічних читань «Упровадження нового змісту 

початкової освіти: теорія і практика», 2012 р.

Колектив кафедри образотворчого мистецтва. Зліва направо: сидять: 
доц. Л. В. Бичкова, Л. С. Тупикіна, доц. Ю. О. Самойленко, ст. лаб. К. І. Лелюх; 

стоять: асист. Н. М. Дігтяр, ст. лаб. Н. В. Панченко, доц. Т. В. Саєнко, 
доц. Ю. А. Мохірєва, ст. викл. О. О. Бабенко, ст. викл. О. М. Кушніренко,

ст. лаб. С. В. Донець, доц. І. М. Мужикова, асист. О. О. Перепелиця, 
асист. Т. В. Батієвська, ст. викл. Т. Ф. Рибас, ст. викл. В. С. Бабенко

А. Є. ЧОРНОЩОКОВ,
Завідувач кафедри,  

доцент
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боти ПНПУ ім. В. Г. Королен
ка, доктор педагогічних наук, 
професор. Коло наукових ін
тересів пов’язане з досліджен
ням проб лематики неперерв
ної професійної освіти, науко
вих основ інтеграції культу
рологічного та педагогічно
го знання, соціально зорієнто
ваного менеджменту й марке
тингу як чинників культуро
логічної переорієнтації націо
нальної системи освіти.

Кафедра культурології та 
методики викладання культу-
рологічних дисциплін забезпе-

чує підготовку студентів зі спеціальності «Культуроло-
гія» для формування генерації високоосвічених мене-
джерів індустрії дозвілля та рекреаційних ресурсів, ви-
кладачів теорії та історії культури, здатних до актив-
ної культуротворчості та продукування нетрадиційних 
підходів у розв’язанні соціокультурних завдань. Спе-
ціальність забезпечує широкий спектр професій фа-
хівців державних і недержавних органів управління 
в економічній і соціальній галузі, установ громадської 
самоорганізації економіки (асоціацій, спілок, това-
риств), інституцій соціально-культурного спрямуван-
ня, дослідницьких установ у сфері гуманітарних і сус-
пільних наук, фахівців індустрії виставкових, готель-
них, туристичних, розважальних і спортивних послуг, 
закладів загальної середньої та спеціальної мистець-
кої освіти.

На кафедрі працюють: зав. кафедри, проф. Л. М. Крав-
ченко, доценти Г. М. Полянська, Р. В. Винничук, В. А. Дмит-
ренко, ст. викладачі О. В. Лук’яненко, Б. С. Скорик, 

Д. М. Кравченко, Т. М. Зіненко, Н. П. Наталевич, лаборан-
ти Ю. А. Васюк, З. І. Хоменко.

КАфЕДРА пОчАТКОВОї  
І ДОшКІЛЬНОї ОСВІТИ

Федій Ольга Андріївна — завідувач кафедри по
чаткової і дошкільної освіти, доктор педагогічних наук, 
професор. Коло наукових інтересів пов’язане із профе
сійною підготовкою педагогів до естетизації освітньо
го процесу, а саме проблеми гуманізації та естетизації 
формування сучасної особистості на засадах особис
тісно орієнтованої освітньої парадигми. Ольга Андріїв
на має понад 100 публікацій, зокрема монографію, яка 
у 2010 р. посіла третє місце на Всеукраїнському кон
курсі на кращу наукову та методичну працю з проблем 
педагогічної і мистецької освіти та навчального посіб
ника «Естетотерапія» з грифом МОН України.

Л. М. КРАВЧЕНКО
Завідувач кафедри,  

др пед. наук, професор

Колектив кафедри культурології та методики викладання 
культурологічних дисциплін. Зліва направо: сидять: 

асист. Н. С. Науменко, проф. Л. М. Кравченко, 
доц. Т. Я. Руденко; стоять: асист. В. Є. Тягло, 

доц. Г. М. Полянська, асист. Н. П. Наталевич, асист. Б. С. Ско
рик, ст. викл. Д. М. Кравченко, асист. В. В. Фазан

Викладацький склад кафедри початкової і дошкільної освіти. Зліва направо: сидять: доц. О. О. Вашак, доц. О. С. Чернова, 
доц. О. А. Острянська, зав. кафедри, проф. О. А. Федій, доц. О. І. Гришко, доц. Н. М. Манжелій, доц. Л. В. Зімакова; 

стоять: ст. викл. В. М. Богута; доц. І. В. Карапузова, доц. О. А. Гнізділова, доц. Н. В. Ковалевська, доц. А. В. Пасічніченко, 
ас. Т. М. Бовсунівська, ст. лаборант Ю. Г. Степура, ст. викл. Л. П. Клевака, ст. викл. С. С. Бурсова
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Кафедра початкової і до-
шкільної освіти забезпечує під-
готовку студентів зі спеціаль-
ностей «Дошкільна освіта» та 
«Початкова освіта» за освітньо-
кваліфікаційними рівнями бака-
лавра, спеціаліста й магістра для 
розвитку особистісно-творчого 
потенціалу кожного студен-
та, формування гуманістично-
орієнтованого фахівця з чіткою 
громадянською позицією, ви-
соким рівнем духовної культури 
та професійної компетентності. 
Випускники кафедри працюють 

вихователями, методистами, завідувачами ДНЗ, домаш-
німи вихователями, а також учителями початкової лан-
ки освіти. Майбутні педагоги набувають якостей керівни-
ка, менеджера дитячого навчального закладу та початко-
вої школи.

На кафедрі працюють: зав. кафедри, проф. О. А. Фе-
дій, проф. О. А. Гнізділова, доценти О. О. Вашак, О. І. Гриш-
ко, Л. В. Зімакова, І. В. Карапузова, Н. В. Ковалевська, 
Н. М. Манжелій, А. В. Пасічніченко, Ю. Г. Павленко, ст. 
викладачі В. М. Богута, С. С. Бурсова, Т. В. Мірошнічен-
ко, асист. В. В. Павлюченко, ст. лаборанти О. М. Павелко, 
Ю. Г. Степура.

КАфЕДРА СОцІАЛЬНОї І КОРЕКцІйНОї  
пЕДАгОгІКИ

Пахомова Наталія Георгіївна — завідувач ка
федри соціальної і корекційної педагогіки, доктор 
 педагогічних наук, доцент, голова Полтавського осе
редку Української асоціації корекційних педагогів. До 
кола нау кових інтере сів належать проблеми інтегра
ції психологічних, педагогічних і медичних знань у про
цесі професійної підготовки майбутніх педагогів, удо
сконалення професійної підготовки логопедів і соціаль

них педагогів у ВНЗ, впрова
дження інноваційних техноло
гій у корекційнопедагогічну та 
соціальнореабілітаційну ро
боту, організація логопедич
ної допомоги дітям із тяжкими 
порушеннями мовлення. Автор 
понад 150 друкованих праць, 
зокрема монографій, посібни
ків, методичних рекомендацій, 
статей у зарубіжних виданнях 
тощо.

Кафедра соціальної і корек-
ційної педагогіки забезпечує 
підготовку студентів освітньо-

кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «спеціаліст» за спе-
ціальностями 6.010105, 7.01010501 Корекційна освіта 
(логопедія) і 6.010106, 7.01010601 Соціальна педагогі-
ка. Фахову підготовку майбутніх соціальних і корекцій-
них педагогів (логопедів) здійснюють досвідчені профе-
сори, доценти, старші викладачі кафедри та всього педа-
гогічного колективу університету.

Науково-педагогічний склад кафедри формують: зав. 
кафедри, доц. Н. Г. Пахомова, доценти Л. В. Кононенко, 
Л. І. Куторжевська, Н. М. Савельєва, Н. О. Сайко, Л. О. Фе-
дорович, М. М. Кононова, Г. О. Котломанітова, ст. викла-
дачі О. Г. Губарь, Н. М. Кочура, О. І. Олефір, І. М. Фабро, 
асистенти Н. В. Панченко, О. В. Чубенко, ст. лаборант 
О. А. Косенко.

КАфЕДРА фІЛОЛОгІчНИх  
ДИСцИпЛІН

Тупиця Олександр Юрійович — завідувач кафед
ри філологічних дисциплін, кандидат філологічних 
наук, доцент. Коло наукових інтересів пов’язане з до
слідженням актуальних проблем лексикології та сти
лістики сучасної української та німецької мов, теорії 
та практики перекладу, поетичного перекладу, без

О. А. ФЕДІЙ
Завідувач кафедри,  

др пед. наук,  
професор

Н. Г. ПАХОМОВА
Завідувач кафедри,  

др пед. наук,  
доцент

Колектив кафедри соціальної і корекційної педагогіки.
Зліва направо сидять: асист. Н. В. Панченко, доц. Л. О. Фе

дорович, доц. Л. В. Кононенко, в. о. зав. кафедри, 
доц. Л. В. Волик, проф. В. П. Шпак; стоять: доц. 

А. М. Ільченко, доц. М. М. Кононова, доц. Г. О. Котломаніто
ва, ст. викл. І. М. Фабро, ст. лаб. М. С. Грінченко, 

доц. В. І. Березан, доц. З. В. Резніченко, доц. Н. О. Сайко, 
доц. Н. Г. Пахомова, доц. Л. І. Куторжевська

Колектив кафедри філологічних дисциплін. 
Зліва направо сидять: доц. Н. С. Степаненко,  

доц. О. В. Дмитренко, доц. С. П. Олійник,  
доц. О. О. Григор’єва, доц. О. В. Халчанська; стоять:  

доц. Ю. І. Браїлко, асист. А. А. Стриж,  
доц. Л. І. Мартиросян, доц. Ю. І. Федоренко,  

доц. О. Ю. Тупиця, доц. Ю. С. Стиркіна, доц. О. О. Рудич,  
доц. М. П. Волочай
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еквівалентної лексики україн
ської мови. Автор понад 30 дру
кованих праць, зокрема моно
графії «Безеквівалентна лек
сика в поетичному тексті: 
проб лема створення етномов
ної картини світу» (2007) та 
навчальнометодичного посіб
ника «Практика усного і писем
ного мовлення (німецька мова)» 
(2013).

Кафедра забезпечує ви-
кладання філологічних дис-
циплін студентам психолого-
педагогічного факультету. Зо-

крема, здійснює професійну підготовку майбутніх учите-
лів початкових класів і вихователів дошкільних закладів 
з української та іноземної мов, методики їх викладання, 
каліграфії, дитячої літератури тощо. Викладачі кафедри 
забезпечують викладання української мови за профе-
сійним спрямуванням для спеціальностей «Психологія», 
«Соціальна педагогіка», «Корекційна освіта», «Хореогра-
фія», «Культурологія», «Образотворче мистецтво», «Му-
зичне мистецтво».

На кафедрі працюють: зав. кафедри, доц. О. Ю. Ту-
пиця, Ю. І. Браїлко, М. П. Волочай, О. О. Григор’єва, 
О. В. Дмитренко, Л. І. Мартиросян, С. П. Олійник, О. О. Ру-
дич, Н. С. Степаненко, Ю. С. Стиркіна, Ю. П. Федорен-
ко, О. В. Халчанська, ст. викл. О. М. Палеха, ст. лаборанти 
О. М. Титаренко, О. В. Топчило.

КАфЕДРА хОРЕОгРАфІї
Юрченко Герман Юрійович — завідувач кафедри 

хореографії з 2013 р., доцент, народний артист Укра
їни, заслужений діяч мистецтв України.

Герман Юрійович 33 роки обіймав посаду директора-
художнього керівника Полтавської обласної філармонії. 
Його авторитет як керівника цього закладу відомий усій 

країні. Є головою обласного від-
ділення Всеукраїнської музичної 
спілки; автором сценаріїв і по-
становником тематичних вистав 
на Співочому полі Марусі Чурай, 
на сцені Палацу культури «Укра-
їна» в Києві («Жива квітка його 
любові» до ювілею І. П. Котля-
ревського, «Симфонія Полтав-
ського краю», «Духовна ода Пол-
тавщини»), концертів низки мис-
тецьких проектів («Свята до му-
зики любов», «Композитор, ви-
конавець, глядач»; «Краса укра-
їнської мови та української му-

зики» тощо). Г. Ю. Юрченко проводить систематичну 
науково-творчу роботу в школах міста й області — «Уро-
ки доброти», відзначені міською премією імені В. Г. Коро-
ленка (2013).

Кафедра забезпечує підготовку студентів зі спеці-
альності «Хореографія». Результатом роботи кафедри є 
100% працевлаштування її випускників на посади: вчите-
лів, методистів хореографів, керівників хореографічних 
колективів у навчальних і позашкільних закладах, дитячо-
юнацьких спортивних школах, інтернатах, школах мис-
тецтв, центрах естетичного виховання учнівської молоді, 
палацах культури, танцювальних клубах тощо.

На кафедрі працюють: зав. кафедри, доц. Г. Ю. Юрчен-
ко, проф. П. С. Горголь, доценти Т. О. Благова, О. А. Жиров, 
М. М. Погребняк, О. О. Таранцева, ст. викладачі Л. Б. При-
года, Я. Г. Рева, асистенти В. П. Горголь, С. О. Гладка, пров. 
концертмейстери Н. М. Золотарьова-Пасюта, Т. І. Солін-
ська, концертмейстер Л. Д. Русіна.

КАфЕДРА МУЗИКИ
Левченко Григорій Семенович — завідувач кафедри 

музики, професор. Український хоровий диригент, педа
гог, композитор, фольклорист, аранжувальник україн
ських народних пісень; заслуже
ний працівник культури Украї
ни, заслужений діяч мистецтв 
України, відмінник освіти, воло
дар орденів «За заслуги» ІІІ ст. 
та Миколи Чудотворця. Григо
рій Семенович — засновник і ке
рівник українського народного 
хору «Калина», відомого в Украї
ні та за її межами.

Кафедра музики забезпечує 
підготовку студентів галузі знань 
«Музичне мистецтво» за трьо-
ма освітньо-кваліфікаційними 
рівнями (6.020204 бакалавр, 
7.02020401 спеціаліст, 8.02020401 магістр) для профе-
сійної діяльності в системі загальноосвітніх, позашкіль-
них, спеціальних і вищих навчальних закладів освіти 
та культури, науково-дослідних і науково-методичних 
установах з метою реалізації мистецького, музично-
педагогічного, наукового, культурно-просвітницького, 
культурно-організаторського, громадського напрямів 
роботи. Спеціальність забезпечує підготовку вчителів 

О. Ю. ТУПИЦЯ
Завідувач кафедри,  
канд. філол. наук, 

доцент

Колектив кафедри хореографії. Зліва направо сидять: 
ст. викл. Я. Г Рева, ст. викл. Л. Б. Пригода, доц. М. М. По
гребняк, пров. конц. Т. І. Солінська, ст. викл. О. Г. Марфіна, 

ст. лаб. Л. Ю. Лукімська, ас. С. О. Гладка; стоять:  
конц. Л. Д. Русіна, доц. О. А. Жиров, доц. Т. О. Благова, 

 доц. О. В. Пилипенко, доц. О. О. Таранцева,  
доц. П. С. Горголь, асист. В. П. Горголь,  
пров. конц. Н. М. ЗолотарьоваПасюта

Г. Ю. ЮРЧЕНКО
Завідувач  
кафедри,  
доцент

Г. С. ЛЕВЧЕНКО
Завідувач кафедри,  

професор
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і викладачів музичних дисциплін, артистів, художніх ке-
рівників мистецьких колективів, методистів, менеджерів.

До науково-педагогічного складу кафедри належать: 
зав. кафедри, проф. Г. С. Левченко, доценти Н. В. Сулаєва, 
Н. Ю. Дем’янко, Н. І. Дячук, В. С. Ірклієнко, О. О. Лобач, 
Н. О. Павленко, ст. викладачі С. В. Вовченко, С. І. Глуш-
кова, С. М. Жмайло, В. В. Підгорна, Г. В. Пужай, Н. М. Ре-
мезова, В. П. Яковлев, асистенти Ю. М. Гринь, А. О. Тро-
хименко, ст. лаборанти Л. А. Кузьомко, О. Д. Соловйо-
ва, О. М. Шкляр, пров. концертмейстери С. О. Подворна, 
І. М. Шкляр, концертмейстер Л. О. Чербінська.

КАфЕДРА пРИРОДНИчИх  
І МАТЕМАТИчНИх ДИСцИпЛІН

Карапузова Наталія Дмитрівна — завідувач ка
федри природничих і математичних дисциплін, декан 
психологопедагогічного факультету, кандидат пе
дагогічних наук, доцент, професор кафедри природни
чих і математичних дисциплін, заслужений працівник 
освіти України. Наукові інтереси пов’язані з досліджен
ням проблем: упровадження інноваційних техноло

гій у навчальновиховний про
цес вишу, формування профе
сійної мобільності студентів, 
ергономічної та природничо
ма  тематичної підготовки 
май бутніх учителів почат
кової школи, творчого вико
ристання педагогічних ідей ві
тчизняних педагогів, контролю 
навчальнопізнавальної діяль
ності студентів.

Кафедра забезпечує викла-
дання дисциплін природничо-
математичного та професійно-
практичного циклів підготовки 
бакалаврів, спеціалістів і магіст-

рів психолого-педагогічного факультету різних напрямів 
підготовки та спеціальностей «Психологія», «Початко-
ва освіта», «Дошкільна освіта», «Корекційна освіта», «Со-
ціальна педагогіка», «Музика», «Хореографія», «Образот-
ворче мистецтво», «Культурологія».

У межах загальної наукової теми кафедри «Удоскона-
лення природничої та математичної підготовки студен-
тів психолого-педагогічних факультетів вищих педагогіч-
них навчальних закладів України» захищено п’ять канди-
датських дисертацій; видано монографію, два підручники 
(один опубліковано за кордоном) і три навчальні посібни-
ки з грифом МОН України.

На кафедрі працюють: зав. кафедри, проф. Н. Д. Ка-
рапузова, доценти О. І. Березан, І. С. Беседіна, Н. В. Гі-
балова, А. В. Петрушов, В. М. Помогайбо, Є. А. Почи-
нок, К. Ф. Чуб, Т. В. Бережинська, Л. П. Процай, Л. Г. Хо-
менко, ст. викл. В. А. Ржеко, асистенти А. О. Борисенко, 
Н. О. Власенко, Я. М. Макаренко, ст. лаборанти Д. О. Бог-
данова, В. В. Дзюба.

КАфЕДРА пСИхОЛОгІї
Седих Кіра Валеріївна — 

завідувач кафедри психоло
гії, доктор психологічних наук, 
професор. Член Українського 
реєстру психотерапевтів УСП, 
навчаючий психотерапевт із 
напряму «Системна сімей
на психотерапія». Коло науко
вих інтересів охоплює питання 
системної сімейної психотера
пії, психологічного консульту
вання та психокорекції, взаємо
дії сім’ї з освітніми соціальни
ми інституціями. Кіра Валері
ївна очолює наукову школу «Си
нергетичний підхід до психоло

Колектив кафедри музики. Зліва направо сидять: доц. М. Д. Хіміч, доц. Н. О. Павленко, доц. Н. Ю. Дем’янко, 
доц. О. О. Лобач, проф. Г. С. Левченко, доц. Н. В. Сулаєва, ст. викл. В. П. Яковлев; стоять: доц. В. С. Ірклієнко, 

доц. Н. І. Дячук, асист. Ю. М. Гринь, конц. Л. О. Чербінська, доц. Є. І. Тягло, асист. А. О. Трохименко, 
ст. викл. Н. М. Ремезова, ст. викл. С. М. Жмайло, пров. конц. С. О. Подворна, ст. викл. Г. В. Пужай, 

ст. викл. В. В. Підгорна, ст. викл. С. І. Глушкова, пров. конц. І. М. Шкляр, ст. викл. С. В. Вовченко

Н. Д. КАРАПУЗОВА
Завідувач кафедри,  

канд. пед. наук,  
доцент

К. В. СЕДИХ
Завідувач кафедри,  

др психол. наук, 
професор
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ням традицій вищої психологічної освіти та провідних но-
вітніх науково-методичних технологій задля забезпечен-
ня подальшої конкурентоспроможності фахівців у Пол-
тавському регіоні.

На кафедрі працюють: зав. кафедри, доц. К. В. Седих, 
проф. В. Ф. Моргун, доценти Н. О. Гончарова, Ю. Л. Гор-
бенко, Ю. І. Калюжна, О. Г. Коваленко, О. Г. Мирошник, 
Л. Г. Перетятько, І. Г. Тітов, А. С. Харченко, Н. О. Чайкіна, 
Н. О. Юдіна, Т. А. Яновська, М. М. Мельничук, М. М. Тес-
ленко, Т. Є. Тітова, ст. викладачі М. М. Рева, В. В. Шевчук, 
К. В. Божко, Т. І. Губіна, О. Д. Кравченко, Л. С. Москален-
ко, Н. М. Тищенко, асистенти К. П. Крикля, В. А. Лаврінен-
ко, Н. М. Мишко, Є. Г. Хоменко, зав. лаб. О. В. Корнілов, ст. 
лаборант В. Г. Обловацька.

гічних процесів у системах різного рівня організації», є 
головним редактором наукових журналів «Психологія 
і особистість», «Форум психіатрії і психотерапії» та 
«Системний погляд».

Кафедра психології забезпечую підготовку студентів 
зі спеціальності «Психологія» відповідно до сучасних прі-
оритетів розвитку держави та суспільства. Випускники 
кафедри — фахівці широкого спектру, здатні на якісному 
рівні здійснювати викладацьку, консультативну, психо-
діагностичну, корекційну, просвітницько-профілактичну 
роботу серед молоді та дорослих різних напрямів діяль-
ності в дитячих садках, школах, СПТУ, коледжах, ВНЗ від-
повідно до вікових та індивідуальних особливостей. Під-
готовка практичних психологів здійснюється з урахуван-

Колектив кафедри природничих і математичних дисциплін. Зліва направо сидять: 
доц. І. С. Беседіна, доц. К. Ф. Чуб, доц. Н. В. Гібалова, проф.  Н. Д. Карапузова, доц. В. М. Помогайбо, 

ст. викл. Т. В. Мірошніченко, ас.  М. П. Бойчук; стоять: доц.  Л. П. Процай, доц. Л. Г. Хоменко, 
зав. лаб. О. В. Максакова, ас. А. О. Борисенко, доц.  Ю. Г. Павленко, доц. А. В. Петрушов, зав. лаб. В. А. Жадан, 

ст. лаб.  В. В. Дзюба, ст. лаб. Л. Г. Дзюба, доц. О. І. Березан, доц. Є. А. Починок, ст. викл. В. А. Ржеко

Колектив кафедри психології. Зліва направо сидять: ст. викл. Т. І. Губіна, доц. А. С. Харченко, доц. О. Г. Коваленко, 
асист. М. М. Мельничук, доц. І. Г. Тітов, ст. викл. Л. С. Москаленко, доц. О. Г. Мирошник, доц. Ю. І. Калюжна, ст. викл. 

О. Д. Кравченко, проф.  В. Ф. Моргун, доц. Н. О. Гончарова; стоять: доц. Н. О. Юдіна, Л. Г. Перетятько, ст. лаб. В. Г. Обловаць
ка, ст. викл. К. В. Божко, Н. М. Тищенко, доц. Н. М. Атаманчук, ст. викл. Т. Є. Тітова, асист. К. П. Крикля, А. В. Мирошнеченко, 

доц. Т. А. Яновська, ст. викл. М. М. Тесленко, асист. В. А. Лавріненко, доц. Т. М. Дзюба, зав. лабораторією О. В. Корнілов
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