
ЦИНА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА 

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки та 
андрагогіки, викладач у ПДПІ імені В. Г. Короленка з 1984 р. 

Народилася 25 червня 1958 року в селі Якимове Полтавської області. Викладач-науковець, 
кандидат педагогічних наук (1989), доцент (1995), доктор педагогічних наук (2016), професор (2021). 

Закінчила Миргородську середню школу № 5 із золотою медаллю (1975), Полтавський 
державний педагогічний інститут імені В. Г. Короленка за спеціальностями: «Фізика та математика» – 
з відзнакою (1980); аспірантуру Науково-дослідного інституту педагогіки (м. Київ) (1989). Розпочала 
свою педагогічну діяльність учителем математики Миргородської середньої школи № 5 (1980–1984). У 
Полтавському державному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка (нині національний 
педагогічний університет) з 1984 р.: асистент (1989–1990 рр.), старший викладач (1992–1995 рр.), 
доцент (з 1995 р.), професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки (з 2021 р.). 

Основу навчального навантаження В. І. Цини становлять курси «Менеджмент в освіті», 
«Педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Основи психодидактики інклюзивної освіти», «Інноваційні 
технології в освіті», «Полікультурне навчання і виховання у світових освітніх системах» для студентів, 
які навчаються за освітніми ступенями бакалавр та магістр усіх спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка фахівців в університеті. При викладанні цих дисциплін здійснює керівництво 
індивідуальною та самостійною роботою студентів, проводить консультації та заплановані форми 
контролю з дисциплін. 

Брала участь у процедурі підготовки ліцензійної справи спеціальності 8.18010021 – Педагогіка 
вищої школи підготовки магістрів, а також аспірантів спеціальності 015 Професійна освіта (за 
спеціалізаціями). 

Наукові інтереси Валентини Іванівни пов’язані переважно з педагогічними дослідженнями. Є 
автором понад 100 наукових і науково-методичних публікацій, серед яких монографія «Розвиток 
особистісно-професійної зрілості майбутніх учителів» (2015), навчально-методичні посібники з 
персоналій в історії національної педагогіки, інтегрованого курсу теорії та історії педагогіки, 
удосконалення педагогічної майстерності педагогічних працівників в умовах особистісно зорієнтованої 
освіти. 

Після захисту у 2016 році докторської дисертації на тему «Теорія і методика особистісно-
професійного розвитку майбутніх учителів» опубліковано 24 праці наукового і навчально-методичного 
напрямків, із них 12 статей у фахових виданнях та три статті у наукометричних виданнях, які 
індексуються в базах Scopus та Web of Science Core Collection. Є виконавцем кафедральної наукової 
теми, зареєстрованої в УкрІНТЕІ: «Єдність теорії і практики у підготовці бакалаврів і магістрів в умовах 
реформування освіти України» (державний реєстраційний номер 0117U003226). 

Є членом спеціалізованої вченої ради Д 44.053.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового 
ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти в 
Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. Під науковим 
керівництвом В. І. Цини у червні 2019 р. відбувся захист кандидатської дисертації Б. Г. Голик на тему 
«Формування професійної компетентності з дизайну одягу майбутніх учителів технологій і праці» за 
спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Валентина Іванівна – науковий керівник 
трьох аспірантів зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. 

У 2018 р. В. І. Цина здобула міжнародний мовний сертифікат рівня В2 та пройшла наукове 
стажування з підвищення професійно-кваліфікаційного рівня науково-педагогічних працівників у 
м. Варшава. У 2019 р. пройшла наукове стажуваннях для освітян «Інтернаціоналізація освітнього 
процесу» у м. Радом (Польща). Брала участь у роботі численних міжнародних і всеукраїнських 
конференціях. Це дало змогу отримати у 2021 році вчене звання професора кафедри загальної 
педагогічки та андрагогіки. 

Здійснює керівництво науково-дослідною роботою обдарованих студентів у студентсько-
аспірантському науковому гуртку кафедри загальної педагогіки та андрагогіки «Актуальні проблеми 
педагогічної науки і практики». Результати роботи були використані для написання студентами 
наукових робіт, одноосібних наукових статей та доповідей на науково-практичних конференціях. 



Під науковим керівництвом В. І. Цини підготовлено наукові роботи студентів, які у 2017, 2019-
2021 рр. стали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 
«Освітні, педагогічні науки». 

Щорічно бере участь у проведенні І, ІІ турів Всеукраїнської олімпіади з педагогіки. Для її 
проведення були складені критерії оцінювання всіх конкурсів та тестові завдання для учасників 
олімпіади. Здійснює підготовку студентів до участі у Всеукраїнській олімпіаді з педагогіки. 

Виступає з лекціями перед слухачами курсів підвищення кваліфікації в Полтавському обласному 
інституті післядипломної педагогічної освіти педагогічних працівників ім. М.В. Остроградського.  

Нагороджена Подякою міського голови (2017), Грамотою Національної академії педагогічних 
наук України (2019) та ін. 


