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Трудова і професійна діяльність 

У 2000 р. закінчила Полтавський державний педагогічний університет 

та здобула кваліфікацію магістр педагогічної освіти, викладач технічних 

дисциплін за спеціальністю педагогіка і методика середньої освіти, трудове 

навчання. 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук на тему «Ергономічна підготовка майбутніх учителів трудового 

навчання у процесі навчально-трудової діяльності» захистила у 2009 році на 

засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.053.02 у Чернігівському 

державному педагогічному університеті імені Т.Г. Шевченка. Науковий 

керівник – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН 

України Сидоренко Віктор Костянтинович за спеціальністю: 13.00.02 – 

теорія та методика трудового навчання. 

У 1998 році розпочала свою трудову діяльність на посаді керівника 

гуртка Полтавського навчально-дослідного центру учнівської молоді. 

З 2000 р працювала на посаді асистента кафедри теорії та методики 

трудового та професійного навчання Полтавського державного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка. 

У період з 2003 по 2007 рр. навчалася у аспірантурі Полтавського 

державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 

З 2009 року переведена на посаду доцента цієї ж кафедри, де працює і 

до сьогодні. 

За період роботи в університеті доц. Борисова Т.М. була нагороджена 

Грамотою управління освіти і науки Полтавської обласної державної 

адміністрації (2003 р.); Грамотою Головного управління освіти і науки 

Полтавської обласної державної адміністрації (2009 р.); Грамотою Головного 

управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації 

(2011 р.); Почесною грамотою Полтавської обласної державної адміністрації 

(2012 р.); Грамотою Головного управління освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації (2012 р.); Грамотою Управління культури 

Полтавської обласної державної адміністрації (2015 р.); Почесною грамотою 

Виконавчого комітету Полтавської міської ради (2016 р.); Грамотою 

Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної 

адміністрації за вагомий особистий внесок у справу підготовки 

висококваліфікованих фахівців, формування національної свідомості 



молодого покоління та у зв’язку з 40-річчям від дня створення факультету 

технологій та дизайну (2018 р.); ювілейною медаллю за особистий вагомий 

внесок у розбудову університету до 105-річчя Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка (2019 р.). 

 

Навчальна і методична робота 

Борисова Тетяна Миколаївна викладає дисципліни «Технічна естетика 

та ергономіка», «Історія дизайну одягу», «Конструювання швейних виробів», 

«Технологія швейних виробів», «Моделювання виробів легкої 

промисловості». 

Опубліковані методичні рекомендації: 
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з професійної 

підготовки для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 015.17 

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості).. Полтава: 

ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – 28 с. 

Методичні рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної 

роботи з навчальної дисципліни «Моделювання та художнє оздоблення 

швейних виробів» для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 

015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості). 

Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. 62 с. 

Методичні рекомендації та завдання до виконання лабораторних робіт 

з навчальної дисципліни «Спеціальна технологія легкої промисловості» для 

здобувачів освітнього ступеня магістр спеціальності 015.36 Професійна 

освіта (Технологія виробів легкої промисловості). Полтава : ПНПУ, 2020. 

44 с. 

У 2020 р. Борисова Тетяна Миколаївна пройшла післядипломне 

міжнародне стажування в Університеті Суспільних наук (UNS) у м. Лодзь у 

співпраці з Фундацією Central European Academy Studies and Certifications 
(CEASC). 

Викладач успішно виконала програму дистанційного курсу «Технології 

дистанційного курсу» обсягом 72 год. (Харків, 2018 р.). 

Пройшла навчання за Сертифікатною освітньою програмою 

«Медіаграмотність для освітян» обсягом 60 год. (2021 р.). 

 

Наукова робота 

Науковий пошук Борисової Т.М. спрямований на вирішення питань 

організації навчального процесу з врахуванням ергономічних вимог, 

дослідження умов раціональної передачі інформації вчителями і 

продуктивного засвоєння учнями знань, формування вмінь і навичок, 

достатність інформаційних, зорових і слухових зв‘язків між вчителем та 

учнями, поєднання колективного навчання і виховання з індивідуальним 

підходом за оптимальної взаємодії суб’єктів навчального процесу, 

автоматизація і комп‘ютеризація педагогічного процесу, зниження витрат 

енергії і часу в процесі педагогічної діяльності вчителя і навчальної 

діяльності учня, а також підвищення рівня педагогічного діяльності й 

продуктивності навчально-виробничого процесу в навчальних майстернях 

під час вивчення спеціальних предметів у професійно-технічних навчальних 

закладах. Борисова Т.М. працює у складі наукової групи науково-дослідної 



роботи кафедри за темою «Перспективи модернізації фахової підготовки 

майбутніх викладачів професійної освіти». 

Доц. Борисова Т.М. неодноразово була керівником наукових робіт 

студентів, що займали призові місця у І турі Всеукраїнського конкурсу 

наукових робіт студентів. 

Авторка 79 публікацій, із них 62 наукового, 17 навчально-методичного 

характеру, у тому числі монографія «Ергономічна підготовка майбутніх 

викладачів закладів професійної освіти», 3 статті у наукометричних 

виданнях, 31 – фахових виданнях. 

Борисова Т.М. співавтор авторського свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір №94383 від 03.12. 19 р. Сертифікатна освітня 

програма «Тематичне дизайн-проектування інтер’єру». 

З 2019 р. Борисова Т.М. – докторант кафедри основ виробництва та 

дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка. 

Борисова Т.М. є керівником студентської наукової групи за проблемою 

«Ергономічні основи організації навчального процесу у вищих навчальних 

закладах». 

Під керівництвом Тетяни Борисової було захищено 2 кандидатські 

дисертації: Захист дисертації ОРЛОВОЇ Наталія Станіславівни на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук відбувся 26 березня 2021 року 

на засіданні спеціалізованої вченої ради К 44.053.02 у Полтавському 

національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. Тема 

дисертації: «Методика навчання художнього проєктування одягу майбутніх 

учителів технологій», яка отримала диплом кандидата наук ДК № 061472. 

ОГУЙ Світлана Володимирівна одержала диплом доктора філософії за 

номером ДР № 004091 за результатами проведення разового захисту дисертації 

за темою: «Формування організаційно-методичної компетентності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування у процесі професійної підготовки» на здобуття 

ступеня доктора філософії в галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за 

спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» у спціалізованій 

вченій раді ДФ 18 січня 2022 року. 

 

Організаційна робота 

Доц. Борисова Т.М. – секретар ученої ради факультету технологій та 

дизайну, член спеціалізованої вченої ради К.044.053.02 із захисту 

кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика 

трудового навчання, гарант освітньо-професійної програми «Професійна 

освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти та член робочих груп з розробки та оновлення освітньо- 

професійних програм: «Професійна освіта (Дизайн)» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти та «Професійна освіта (Технологія 

виробів легкої промисловості)» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Член Спілки дизайнерів України. 
Борисова Тетяна є керівником студентського Театру мод факультету 

технологій та дизайну. 


