
ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА

87

Н аталія Олександрівна Павленко — кандидат 
педагогічних наук (2009), доцент (2012). За-
кінчила Полтавське державне музичне учили-

ще імені М. В. Лисенка за двома спеціальностями: «Фор-
тепіано» (клас викладача І. О. Коваленко, 1993–1997) 
та «Спів» (клас викладача Л. Г. Лук’янової, 1993–1997), 
Полтавський державний педагогічний університет іме-
ні В. Г. Короленка за спеціальністю «Початкове навчання. 
Педагогіка і методика середньої освіти. Музика» (1997–
2003), аспірантуру Полтавського державного педаго-
гічного університету імені В. Г. Короленка (2004–2007). 
У 2008 р. в Інституті педагогічної освіти та освіти дорос-
лих АПН України захистила кандидатську дисертацію «Під-
готовка майбутнього вчителя початкових класів до вико-
ристання інтерактивних педагогічних технологій» зі спеці-
альності 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти.

Наталія Павленко працювала вчителем музики та 
була координатором виховної роботи в Приватній 
школі «Чарівний світ» м. Полтави (1998–2009). У Пол-
тавському національному педагогічному університеті 

імені В. Г. Короленка пройшла шлях від старшого лабо-
ранта кафедри музики (2003), асистента кафедри му-
зики (2003–2008), старшого викладача кафедри музи-
ки (2008–2009), доцента кафедри музики (з 2009 р.) 
до голови ради з виховної діяльності (з 2009 р.). Учас-
ниця та солістка українського народного хору «Кали-
на» (з 1998 р.), хормейстер чоловічої партії колекти-
ву (з 2003 р.). З 2009 р. Наталія Олександрівна бере 
активну участь в організації загальноуніверситетських 
мистецьких програм як сценарист і режисер. Є членом 
організаційних комітетів із підготовки та проведення 
міських заходів, Міжвідомчої комісії з питань захисту 
моральності та утвердження здорового способу життя 
в Полтавській області (2009–2012).

Коло наукових інтересів Н. О. Павленко пов’язане 
з професійною підготовкою майбутнього вчителя, за-
стосуванням інтерактивних педагогічних технологій у му-
зичній освіті, формуванням національної культури моло-
ді засобами народного мистецтва. Вона є автором понад 
40 наукових праць.
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