ХОМЕНКО АЛЛА ВАСИЛІВНА
Кандидат педагогічних наук, доцент; викладач у ПДПІ ( ПДПУ, ПНПУ) з 1995 р.
Народилася 29 червня 1963 р. у місті Полтаві. Викладач-науковець, кандидат
педагогічних наук (2006), доцент (2010).
Закінчила Бердянську середню школу № 5 Запорізької області (1978), Полтавське
державне музичне училище імені М. В. Лисенка (1982), Полтавський державний
педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка за спеціальністю “Педагогіка і методика
початкового навчання і музика” з відзнакою (1989 ), аспірантуру (2002) і докторантуру
(2017) Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.
Працювала у музичних школах РРФСР та УРСР викладачем по класу фортепіано.
Після закінчення університету продовжила викладацьку діяльність у Полтавських
загальноосвітніх школах № 30 і № 37, поєднуючи її з виконанням обов’язків методиста
міського методичного кабінету. За цей період було присвоєно кваліфікаційну категорію
“учитель вищої категорії” та звання “учитель-методист”.
У Полтавському державному педагогічному інституті ім. В. Г. Короленка (нині
національний педагогічний університет) працює з 1995 р.: старший викладач (1995-2009),
доцент (із 2010 р.). Основу навчального навантаження А. В. Хоменко складають курси:
“Педагогіка”, “Педагогіка вищої школи”, “Інноваційна парадигма освіти і виховання”,
“Суб’єкт-суб’єктні відносини викладача і студента у вищій школі”.
Наукові інтереси Алли Василівни пов’язані з методологією науково-педагогічного
знання, становленням і розвитком парадигм і концепцій освіти і виховання, формуванням
суб’єкт-суб’єктних відносин учителя й учня (викладача і студента) у педагогічному процесі
загальноосвітньої та вищої школи, специфікою виховання учнів та студентської молоді на
національно-культурних традиціях українського народу.
Автор понад 130 наукових і науково-методичних публікацій, серед яких навчальнометодичний посібник “Технології виховання молоді на національних традиціях
українського народу” (Полтава, 2012), член авторського колективу підручника
“25 видатних українських педагогів” (Полтава, 2016), колективної монографії “Алла Бойко:
наукові, навчальні й моральні уроки” (Полтава, 2015), науково-методичного посібника
“Методолого-теоретичні й методичні засади виховання молоді на національнокультурних традиціях українського народу в умовах євроінтеграції” (Полтава, 2008);
навчально-методичного посібника із грифом МОН України “Педагогіка. Інтегрований курс
теорії та історії педагогіки” у 2 т. (Київ, 2002, 2004).
А. В. Хоменко – виконавець окремих розділів госпдоговірної тематики, офіційний
опонент та рецензент кандидатських дисертацій, має публікації у фахових виданнях
України та за кордоном. Нею упорядковано й підготовлено до видання 7 номерів
щорічного кафедрального часопису “Дидаскал” (2003-2008). Алла Василівна є науковим
керівником двох аспірантів, а також переможця Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт із напряму “Педагогічні науки” у 2007-2008 навчальному році і переможців
II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни “Педагогіка” у
2008-2009 і 2018-2019 навчальних роках; курсових, бакалаврських, магістерських робіт та
наукових статей студентів.
Нагороджена Грамотою Полтавського державного педагогічного університету
імені В. Г. Короленка (2007), Грамотою Полтавської облдержадміністрації (2015), Подякою
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2016), Подякою
Національної академії педагогічних наук України (2019).

