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Освіта 

(назва закладу, який 

закінчив, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом) 

Освіта вища 

У 1994 р. закінчила Харківський державний педагогічний інститут 

імені Г. С. Сковороди, педагогічний факультет  отримала диплом з 

відзнакою. 

Спеціальність: «Педагогіка та методика початкового навчання, 

музика» 

Кваліфікація: учитель початкових класів та музики 

 

 
Хронологія 

професійного 

зростання 

1994 р. – вчитель музики у ЗОШ № 10 м. Харкова   (за 

сумісництвом). 

З 1994 року працювала викладачем на кафедрі музично-

інструментальної підготовки вчителя ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. 

З 1997 – 2000 рр. – заступник декана музично-педагогічного 

факультету з виховної роботи ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. 

З 2000 до  2005 рр. навчалась в аспірантурі ХНПУ ім.  

Г. С. Сковороди за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та 

історія педагогіки. (науковий керівник – доктор пед. наук, 

проф. Золотухіної С. Т). 

З 2005 -2017 р. доцент кафедри теорії та методики мистецької 

освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди. 

2017 р. по даний час – доцент кафедри педагогіки і методики 

початкового навчання НПУ ім. М. Драгоманова. 

 

Наукові здобутки 
(науковий ступінь, 

шифр і назва 

спеціальності, тема 

дисертації, рік 

захисту, вчене 

звання, рік 

присвоєння) 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук за спеціальністю 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки  

Тема дисертаційного дослідження: «Організація педагогічної 

практики в різних типах педагогічних навчальних закладів України 

(друга половина ХІХ – ХХ ст.)», захищена у 2005 р.  

Вчене звання доцента присвоєно у 2007 р. 

Наукова діяльність 

(публікації за 

напрямом, участь у 

конференціях і 

семінарах, робота з 

аспірантами та 

докторантами, 

керівництво 

студентською 

науковою роботою) 

Науковий доробок 

Автор понад 50 публікацій: 

з них 3 статті надруковані у виданнях, що входять до 

міжнародних баз Copernicus та Web of Scіence; авторська навчальна 

програма з музичного мистецтва (1 –4 кл.) та методичні розробки 

уроків (Ранок, 2002);  

- Рецензування програм та навчальних посібників для 

початкової школи; магістерських досліджень студентів спеціальності 

«Початкова освіта» НПУ ім. М. П. Драгоманова та ЗВО України; 

- Робота в рамках міжнародних, всеукраїнських, регіональних, 

загальноуніверситетських конференцій, семінарів, тренінгів, форумів, 

он-лайн марафонів, вебінарів, фестивалів. 



 

Розробляє питання методики реалізації змісту мистецької 

освітньої галузі Державного стандарту початкової освіти, 

особливостями реалізації інтегрованого підходу НУШ, вихованням 

толерантності . 

Керує роботою студентської наукової проблемної групи з питань 

реалізації мистецької освіти в системі початкової школи.  

 

ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС GoogleScholar 

(https://scholar.google.com.ua/citations?user=yvk_fGQAAAAJ&hl=en&ci

tsig=AMD79oqN8N8gvqV17UgphIw8VeRNBE6MbQ 

 

Винахідництво та 

раціоналізаторство 

−−−−−− 

Підвищення 

кваліфікації 

(назва організації, де 

відбулось 

підвищення 

кваліфікації, 

кафедра 

(лабораторія), рік 

підвищення 

кваліфікації) 

Підвищення кваліфікації: 

 - 2005 р. − захист дисертаційного дослідження; 

-  2015 р. – ХНПУ імені Г. Сковороди», кафедра педагогіки; 

- 2018 р., Швейцарсько-український проект «Розвиток громадянських 

компетентостей в Україні – DOCCU» (Україна) (150 годин),  

- з 2019 –2020 рр..  Норвезько-Українсько-Палестинський проєкт 

«Розвиток культури демократії в педагогічній освіті в Україні, 

Норвегії та  Палестині» 

Навчальні 

дисципліни, 

закріплені за 

викладачем 

013 «Початкова освіта» (за спеціалізаціями) 

«Методика навчання освітньої галузі «Мистецтво»  

«Основи педагогіки зі вступом до спеціальності» 

«Теорія і методика музичного виховання» 

с/к «Виховання толерантності в учнів початкової школи» 

Додаткова 

інформація 

Виконує такі дорученняпо кафедрі педагогіки і методики 

початкового навчання: координатор роботи по сайту кафедри; 

куратор академічної групи 2ПН,  

 

Нагороди:  

 2016 р. Почесна грамота за підготовку лауреата ІІІ ступеня 

Всеукраїнської студентської Олімпіади зі спеціальності «Музичне 

мистецтво»; 

 

 

Контакти e-mail:mecco_2411@ukr.net 

e-mail: pochnavch.k@gmail.com 

служб.тел. (044) 486 45 39 
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