
 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 1), 2014 

 

 
281 

НАШІ АВТОРИ 
 
 
Авксентієва Світлана  викладач вищої категорії, старший викладач відділення 

музичного мистецтва Уманського гуманітарно-педаго-
гічного коледжу ім. Т. Г. Шевченка 
 

Авхутська Світлана  кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
історії України Сумського державного педагогічного 
університету ім. А. С. Макаренка 
 

Афонин Єжи аспірант Інституту класичної філології, магістр Като-
лицького університету Любліна імені Івана Павла ІІ 
 

Барабаш Ірина  аспірант Уманського державного педагогічного універ-
ситету імені Павла Тичини 
 

Бахмат Наталія  кандидат педагогічних наук, доцент Кам’янець-Поділь-
ського національного університету імені Івана Огієнка 
 

Безлюдний Роман  кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
іноземних мов Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини 
 

Борисенко Денис  аспірант Української інженерно-педагогічної академії 
(м. Харків) 
 

Браславська Оксана  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
географії та методики її навчання Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини  
 

Бунчук Оксана  кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педа-
гогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького  
 

Васько Ольга  кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
дошкільної та початкової освіти Інституту педагогіки і 
психології Сумського державного педагогічного універ-
ситету ім. А. С. Макаренка 
 

Власенко Анна  аспірант Уманського державного педагогічного універ-
ситету імені Павла Тичини  
 

Голубнича Людмила  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних 
мов № 3 Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого 
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Грицай Наталія  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
біології Міжнародного економіко-гуманітарного універ-
ситету імені академіка Степана Дем’янчука  
 

Деркач Світлана  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської 
мови та методики її викладання Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини 
 

Євсюков Олександр  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 
та російської мов Харківського національного аграрного 
університету імені В. В. Докучаєва 
 

Зубченко Людмила  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
та психології Донецького державного інституту здо-
ров’я, фізичного виховання і спорту 
 

Іванова Юлія  кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач 
кафедри вищої математики ім. М. П. Кравчука Національ-
ного університету біоресурсів і природо-користування 
(НУБіП) України 
 

Кіш Надія  старший викладач кафедри іноземних мов Інституту 
іноземної філології Ужгородського національного уні-
верситету 
 

Ключова Людмила  аспірант кафедри педагогіки Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
 

Коваль Валентина  доктор педагогічний наук, професор кафедри україн-
ської мови та методики її навчання Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини 
 

Ковальчук Лариса  докторант кафедри педагогіки і гендерної рівності 
Тернопільського національного педагогічного універси-
тету імені Володимира Гнатюка 
 

Кожевникова Алла  асистент кафедри педагогіки і педагогічної майстерності 
Мелітопольського державного педагогічного універси-
тету імені Богдана Хмельницького 
 

Коляда Наталія  доктор педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 
педагогіки, соціальної роботи та історії педагогіки 
Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини 
 

Кононец Наталія  кандидат педагогічних наук, викладач інформатики та 
комп’ютерних технологій Аграрного коледжу управлін-
ня і права Полтавської державної аграрної академії 
(м. Полтава) 
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Кравець Олена  кандидат педагогічних наук Житомирського державного 
університету імені Івана Франка 
 

Красовська Ольга  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової 
та дошкільної освіти Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана 
Дем’янчука 
 

Кубанов Руслан  докторант кафедри педагогіки Луганського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка 
 

Куліш Сергій  кандидат історичних наук, доцент Харківського націо-
нального університету імені В. Н. Каразіна 
 

Лупанов Олександр  викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-
методист музичного інструменту (баяну, акордеону) 
Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. 
Т. Г. Шевченка 
 

Маслюк Катерина  аспірант Уманського державного педагогічного універ-
ситету імені Павла Тичини 
 

Маслюк Руслан  аспірант Уманського державного педагогічного універ-
ситету імені Павла Тичини 
 

Міськова Наталія  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової 
та дошкільної освіти Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана 
Дем’янчука  
 

Нечипоренко Катерина  викладач кафедри початкової освіти та методик 
гуманітарних дисциплін Педагогічного інституту Київ-
ською університету імені Бориса Грінченка 
 

Пагута Тамара  кандидат педагогічних наук, доцент директор Інституту 
педагогічної освіти Міжнародного економіко-гуманітар-
ного університету імені академіка Степана Дем’янчука 
(м. Рівне) 
 

Паршук Світлана  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
методики початкової освіти Миколаївського національ-
ного університету імені В. О. Сухомлинського 
 

Рацлав Наталія  аспірант кафедри педагогіки Донбаського державного 
педагогічного університету 
 

Савінова Наталія  доктор педагогічних наук, доцент кафедри мовознавства 
та логопедії Миколаївського національного універси-
тету імені В. О. Сухомлитнського 
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Северіна Тетяна  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних 
мов Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії  
 

Соснова Мирослава  аспірант кафедри фізичної і психолого-фізіологічної 
підготовки Кіровоградської льотної академії національ-
ного авіаційного університету 
 

Шарова Тетяна докторант Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди 
 

Шаров Сергій  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформа-
тики і кібернетики Мелітопольського державного педаго-
гічного університету імені Богдана Хмельницького 
 


