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НАШІ АВТОРИ 
 
Авраменко Олег  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри техніко-

технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки 
життєдіяльності Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини 
 

Александрова Наталія  аспірант кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «КНЕУ 
ім. В. Гетьмана» 
 

Антипін Євген  викладач кафедри педагогіки Педагогічного інституту 
Київського університету імені Бориса Грінченка 
 

Базиль Людмила  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 
мови та літератури Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка, 
докторант кафедри педагогічної творчості НПУ імені 
М. П. Драгоманова 
 

Безлюдний Олександр  кандидат педагогічних наук, доцент, перший проректор 
Уманського державного педагогічного університету імені 
Павла Тичини 
 

Бровченко Анатолій  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і 
методики професійної освіти Інституту гуманітарно-
технічної освіти НПУ імені Драгоманова 
 

Вєнцева Надія  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
вищої школи, управління навчальними закладами та 
методики викладання суспільствознавчих дисциплін 
Бердянського державного педагогічного університету 
 

Виноградова Вікторія  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та 
педагогіки Академії муніципального управління 
 

Волосенко Антоніна  аспірант кафедри педагогіки та психології Державного 
вищого навчального закладу «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
 

Гедзик Андрій  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
професійної освіти та комп’ютерних технологій Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
 

Гладиш Тетяна  асистент кафедри філології та методики початкової освіти 
Прикарпатського національного університету ім. 
В. Стефаника 
 

Гончарук Валентина  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 
літератури та українознавства Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини 
 

Гриневич Володимир  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української і 
зарубіжної літератури Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка 
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Дем’яненко Ольга  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних 
мов Миколаївського національного університету ім. 
В. О. Сухомлинського 
 

Демчук Катерина  аспірант кафедри педагогіки та психології Херсонського 
державного університету  
 

Денисюк Оксана викладач кафедри української літератури та 
українознавства Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини  
 

Джевага Григорій  кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
педагогіки, психології і методики технологічної освіти 
Чернігівського національного педагогічного університету 
імені Т. Г. Шевченка 
 

Добридень Алла  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри виховних 
технологій та педагогічної творчості Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини  
 

Дятленко Тетяна  кандидат педагогічних наук, доцент Глухівського 
національного педагогічного університету ім. О. Довженка 
 

Захаревич Микола  аспірант Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини  
 

Зінченко Альбіна  аспірант Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка 
 

Йовенко Лариса  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 
літератури та українознавства Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини 
 

Каліш Валентина  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
загального мовознавства та української філології 
Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 
 

Капран Світлана  молодший науковий співробітник Інституту професійно-
технічної освіти НАПН України 
 

Коваль Валентина  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 
мови та методики її навчання, директор Інституту 
філології та суспільствознавства Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини 
 

Копил Оксана  кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
іноземних мов Чернігівського національного 
педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка 
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Коробейнікова Тетяна  аспірант кафедри методики викладання іноземних мов 
Київського національного лінгвістичного університету 
 

Кужельний Андрій  здобувач кафедри професійної освіти та безпеки 
життєдіяльності Чернігівського національного 
педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка 
 

Кузнецова Галина  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загального 
мовознавства та української філології, перший проректор 
Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 
 

Курнишев Юрій  викладач кафедри фізичного виховання для природничих 
факультетів факультету фізичної культури і здоров’я 
людини Чернівецького національного університету ім. 
Ю. Федьковича 
 

Кухарчук Ірина  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загального 
мовознавства та української філології Глухівського 
національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка 
 

Леонов Андрій  аспірант кафедри професійної освіти та безпеки 
життєдіяльності Чернігівського національного 
педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка 
 

Матвієнко Олена  доктор педагогічних наук, професор, заступник директора 
з навчально-виховної роботи Інституту педагогіки та 
психології НПУ ім. М. П. Драгоманова 
 

Мельник Наталія  кандидат педагогічних наук Педагогічного інституту 
Київського університету імені Бориса Грінченка 
 

Мішедченко Валентина кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і 
методики початкової освіти Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка 
 

Мотрич Володимир  директор Золотоніської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату І–ІІ ступенів 
 

Мрук Микола  старший викладач кафедри загальнотехнічних дисциплін 
Південноукраїнського національного педагогічного 
університету імені К. Д. Ушинського 
 

Нич Оксана  аспірант Прикарпатського національного університету ім. 
В. Стефаника 
 

Олексін Юрій  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики і 
змісту соціогуманітарної освіти, проректор з науково-
педагогічної і навчальної роботи Рівненського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
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Педан Наталія  аспірант Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини 
 

Петухова Тетяна  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
загальнотехнічних дисциплін Державного закладу 
«Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського» 
 

Погребняк Сергій  аспірант Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка 
 

Ребенок Вадим  кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
професійної освіти та безпеки життєдіяльності 
Чернігівського національного педагогічного університету 
імені Т. Г. Шевченка 
 

Рем Ольга  старший викладач кафедри професійної освіти та безпеки 
життєдіяльності Чернігівського національного 
педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка 
 

Романишина Наталка  кандидат філологічних наук, доцент, докторант 
Національного педагогічного університету ім. 
М. Драгоманова 
 

Санівський Олександр  викладач кафедри української літератури та 
українознавства Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини 
 

Сас Наталія  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогічної 
майстерності та менеджменту Полтавського 
національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка 
 

Сивачук Наталія  доктор педагогічних наук, професор, завідувач  
кафедри української літератури та українознавства 
Уманського державного педагогічного університету  
імені Павла Тичини 
 

Снігур Інна  старший викладач кафедри української літератури та 
українознавства Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини 
 

Терешко Інна  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 
літератури та українознавства Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини 
 

Ткачук Станіслав  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та 
методики навчання технологій Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини 
 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 6 (Ч. 1), 2012 

 
378

Хренова Вікторія  аспірант Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини 
 

Цінько Світлана  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загального 
мовознавства та української філології Глухівського 
національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка 
 

Черній Милослава  аспірант Вінницького державного педагогічного 
університету 
 

Шелепко Геннадій  директор Уманської загальноосвітньої школи І–ІІІ 
ступенів № 8 Уманської міської ради Черкаської області 
 

Щербакова Ірина  кандидат філософських наук, доцент кафедри практичної 
психології Інституту педагогіки і психології Сумського 
державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка 
 

 


