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Народилася 1 січня 1940 р. в смт Талалаївка 
Чернігівської області. Після закінчення Талалаїв-
ської НЗШ у 1954 р. вступила на відділ початкового 
навчання Ржищівського педучилища, яке закінчила 
в 1958 р. Тут Таніта Іванівна прилучилася до педаго-
гіки та назавжди пов’язала з нею свою долю.

У 1958 р. розпочала трудову діяльність у м. Богус-
лаві Київської обл., спочатку працювала вчителем фіз-
виховання СШ № 2, згодом — класоводом початкових 
класів СШ № 1.

Після закінчення Київського державного універ-
ситету імені Т. Г. Шевченка (1966) Т. І. Люріна пра-
цювала викладачем у Ржищівському педучилищі та 
його Богуславській філії. З 1967 р. — викладач відділу 
початкового навчання та дошкільного відділу Богус-
лавського педучилища. Тісні зв’язки із професор-
сько-викладацьким складом педагогічного факультету 
Київського державного педагогічного інституту імені 
О. М. Горького, що мали форму консультацій і виїзних 
засідань кафедр дошкільної педагогіки та початкового 
навчання педінституту й методичних об’єднань педу-
чилища, неабияк сприяли професійному становленню 
та зростанню Таніти Іванівни як викладача дошкіль-
них дисциплін і визначили її подальший професійний 
шлях, що почався зі здобуття спеціальності «Педагогіка 
і психологія (дошкільна)» на педагогічному факуль-
теті педінституту. Турбота проректора із заочного нав-
чання Т. М. Шашла та професійна майстерність викла-
дачів З. Н. Борисової, А. Й. Капської, Д. Ф. Ніколенка, 
П. Д. Шевченко відчувалися в особистісно орієнтова-
ному підході до студента-викладача як колеги.

З 1987 р. Таніта Іванівна розпочала науково-педаго-
гічну діяльність у ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації: була 
старшим викладачем кафедри педагогіки і психології 
Глухівського педагогічного інституту, Переяслав-Хмель-
ницької філії Київського державного педагогічного інс-
титуту імені О. М. Горького (1989–1992); старшим викла-
дачем, доцентом Київського міжрегіонального інституту 
удосконалення вчителів імені Б. Д. Грінченка (1992–
2003); завідувачем кафедри психології Київського інс-
титуту соціальних і культурних зв’язків імені св. кня-
гині Ольги та професором Національного авіаційного 
університету (2003–2007); професором Київського уні-
верситету імені Бориса Грінченка (2007–2012). З 2012 р. 
працює завідувачем кафедри початкової освіти Меліто-
польського державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького.

Основним напрямом діяльності Т. І. Люріної є під-
готовка вчителів початкової школи та працівників 
дошкільної освіти. В колі наукових інтересів ученої — 
формування духовно-моральної особистості; теорія та 
методика професійної освіти; педагог у просторі твор-
чого розвитку.

Таніта Іванівна понад 20 років виступає офіцій-
ним опонентом на захистах кандидатських дисерта-
цій, є членом спеціалізованих учених рад. Під її керів-
ництвом захищено 11 кандидатських дисертацій. 
Упродовж майже 20 років вона була членом Науково- 
методичної ради МОН України з питань освіти (1993–

2012), входила до числа виконавців НДР ВНЗ. Автор 
понад 250 наукових праць — монографій, посібників, 
підручників, програм та публікацій у періодиці.

Має державні та відомчі нагороди: нагрудний 
знак «Відмінник освіти України»; медалі «Вете-
ран праці», «Трудова слава», «Честь. Слава. Праця»; 
Пам’ятну відзнаку Переяслав-Хмельницького дер-
жавного педагогічного університету імені Григорія 
Сковороди; Почесну грамоту, Подяку та дипломи 
МОН України; Почесну грамоту Головного управ-
ління освіти м. Києва, Подяку голови Київської 
міської держадміністрації. Дійсний член (академік) 
Академії педагогічних та соціальних наук (1995), 
Міжнародної академії безпеки життєдіяльності 
(2002), Міжнародної академії культури безпеки, еко-
логії та здоров’я (2013).

Виховала трьох дітей: син Владислав Володими-
рович Мороз і донька Алла Володимирівна Лебедєва 
(Мороз), як і мати, вибрали педагогічну стежку, є канди-
датами педагогічних наук, донька Ілона Мороз — медик.

Таніта Іванівна Люріна пройшла довгий профе-
сійний шлях, сьогодні вона має за плечима 57 років 
педагогічної роботи. Її невтомна багаторічна науково-
педагогічна діяльність і красиве, творчо-плідне життя 
є прикладом для педагогів. Надзвичайно доброзич-
лива людина, вона завжди знаходить час для живого 
неформального спілкування з колегами, аспірантами, 
студентами, які також ставляться до Таніти Іванівни 
зі вдячністю та прихильністю. Т. І. Люріна підтримує 
постійний зв’язок із НПУ ім. М. П. Драгоманова, який 
має велике значення в її професійному акме.
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