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ПОЛТАВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА

Випускниця 
факультетів «Початкові 
класи», «Психологія» (1993)

Завідувач Полтавського дошкільного 
навчального закладу  
(ясел-садка) № 80 «Червона гвоздика».
Заслужений працівник освіти 
України. Відмінник освіти України

ПАНЧЕНКО 
Лариса 

Олексіївна

Народилася 9 вересня 1955 р. в м. Полтава в родині 
військового офіцера Олексія Ісайовича та медпра-
цівника Ганни Костянтинівни Курилових.

Першу освіту отримала в  Полтавському музичному 
училищі ім. М. В. Лисенка. Працювала концертмейстром 
Полтавського обласного музично-драматичного театру 
ім. М. В. Гоголя, музичним керівником у дитсадочку.

У 1988 р. Лариса Олексіївна вступила до Полтавського 
державного педагогічного інституту ім. В.  Г.  Короленка 
одразу на дві спеціальності: «Вчитель початкових класів» та 
«Практичний психолог закладів освіти». Відмінниця, 
трудівниця, відповідальна, творча й  відкрита особис-
тість, «золота староста»  — такою вона запам’яталася 
багатьом викладачам і студентам.

Навчання Ларисі Олексіївні вдалося поєднувати 
з вихованням двох дітей та працею музичного керівника 
ДНЗ № 12. Очолювала методичне об’єднання музичних 
керівників міста, була організатором та ведучою конкур-
сів «Вихователь року», «Панорама педагогічних ідей 
Полтавщини».

У 1993  р. була призначена на посаду завідувачки 
Полтавського дошкільного навчального закладу (ясел-
садка) № 80 «Червона гвоздика», де працює донині. 
Лариса Олексіївна організувала сучасну матеріально-
технічну та методичну базу закладу, сформувала ком-
петентний і завзятий колектив. Відпрацьована чітка та 
ефективна система навчально-виховного процесу, роз-
витку дитини засобами мистецтва в межах авторської 
обласної програми художньо-естетичного спрямуван-
ня «Дитина. Гармонія. Світ.» (розробник  — 
Л.  О.  Панченко). З  1998  р. ДНЗ № 80 отримав статус 
Авторського. Вихованці закладу неодноразово ставали 
лауреатами районного фестивалю дитячої творчості 
«Веселкова доля» м. Полтава, переможцями Всеукра-
їнського конкурсу дитячого малюнка «Нащадки 
па м’ять бережуть», міського етапу Всеукраїнського 
конкурсу «Молоде покоління за безпеку дорожнього 
руху», конкурсів «Колискова пісня», «Сузір’я таланови-
тих дошкільнят», фестивалів «Полтава вишивана», 
«Великодня писанка».

Лариса Олексіївна представляла заклад на Всеукра-
їнських науково-практичних конференціях «Валеологія 
як шлях до формування здоров’я сучасної людини», 
«Пренатальні психосоматичні реакції та післянаталь-

ний розвиток і  формування особистості дитини», 
«Сучасні тенденції розвитку теорії і практики дошкіль-
ної освіти», Всеукраїнському науково-прак тичному 
семінарі «Особистісно-орієнтована модель дошкільної 
освіти та шляхи її втілення в  Державній базовій про-
грамі».

Колектив ДНЗ № 80 залучений до доброчинної 
ді яльності для дітей-сиріт школи-інтернату № 2 іме-
ні Н. Крупської (м. Полтава) та популяризації здорового 
способу життя. У 2009 р. ДНЗ № 80 нагороджений почес-
ним дипломом «Флагман освіти і науки України».

Лариса Панченко була членом робочої групи з питань 
апробації програмно-методичного забезпечення Базово-
го компонента дошкільної освіти (2000–2005), обласної 
творчої групи з  питань поширення досвіду роботи 
з  художньо-естетичного виховання дошкільнят, делега-
том II Всеукраїнського з’їзду працівників освіти, депута-
том Київської районної ради м. Полтави (1998, 2002). 
Входить до керівного складу Незалежної профспілки пра-
цівників освіти м. Полтава.

Має низку почесних дипломів і  нагород: знак 
«Відмінник освіти України», Почесні грамоти Кабінету 
Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, 
облдержадміністрації, виконавчого комітету Полтавської 
міської ради, Київської районної ради в м. Полтава, гра-
моти управління освіти і науки облдержадміністрації. Її 
ім’я внесене до «Книги пошани «Портрети сучасниць».

Базу для успішної кар’єри Лариси Олексіївни було 
закладено саме в ПДПІ ім. В. Г. Короленка, зокрема завдя-
ки впливу педагогів та наставників: Юлії Іванівни 
Калюжної, Нінель Степанівни Литвиненко, Володимира 
Федоровича Моргуна, Лариси Георгіївни Перетятько, 
Олександра Пантелеймоновича Руденка, Лідії Олексіївни 
Хомич, Ольги Сергіївни Чернової, Раїси Андріївни 
Ко лєс нікової.

З університетом Л.  О.  Панченко має тісні зв’язки 
й  донині. Упродовж 1993–2000  рр. була головою Дер-
жавної екзаменаційної комісії на психолого-педаго-
гічному факультеті. ДНЗ № 80 співпрацює з  кафедрами 
музики, початкової і дошкільної освіти.

Життєве кредо Лариси Олексіївни: «Піклуючись про 
щастя інших, ми знаходимо своє власне». В людях цінує 
працелюбність, завзятість, ентузіазм, відданість справі.

Одружена. Має доньку.
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