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Народилася 15 грудня 1960 р. в м. Києві. У 1978 р. 
на «відмінно» закінчила Київську загальноосвітню 
школу № 73. Ще у шкільні роки виявляла схильність 
до педагогіки, мріяла бути вчителем, захоплювалася 
математикою. Вступила на факультет кібернетики 
КДУ ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Прикладна 
математика», який успішно закінчила у 1985 р.

Мрія про педагогічну діяльність, роботу 
з молоддю дедалі міцніше утверджувала рішення 
стосовно вибору майбутньої професії, тому, відпра-
цювавши три роки за направленням у спеціальному 
конструкторському бюро, Лариса Володимирівна 
перейшла на викладацьку роботу до Київського тор-
говельно-економічного коледжу. Неординарні орга-
нізаторські здібності сприяли швидкому кар’єрному 
зростанню. Вже за чотири роки роботи у навчаль-
ному закладі була призначена головою циклової 
комісії, незабаром отримала вищу категорію викла-
дача та звання викладача-методиста. Активно пра-
цювала над удосконаленням педагогічної майстер-
ності, впроваджувала у навчальний процес новітні 
методики й технології навчання. Спілкування 
з проф. О. В. Биковською стало імпульсом до науко-
вої реалізації.

У 2006 р. була запрошена в Мистецький інститут 
художнього моделювання та дизайну на посаду про-
ректора з навчальної роботи.

У 2011 р. в НПУ ім. М. П. Драгоманова захис-
тила кандидатську дисертацію на тему «Підготовка 

майбутніх фахівців з дизайну у вищому навчаль-
ному закладі» за спеціальністю «Педагогічні науки». 
Є автором монографії «Підготовка майбутніх фахів-
ців з дизайну у вищому навчальному закладі» та 
близько 30 наукових праць.

ОРУЖА 
ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА

Здобувач наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук (2011)

Доцент кафедри позашкільної освіти НПУ  
ім. М. П. Драгоманова.  

Проректор з навчальної роботи і соціальних 
питань у МІХМІД ім. С. Далі

Кандидат педагогічних наук

Народилася 7 січня 1947 р. у с. Непедівка Козя-
тинського району Вінницької області. Олена Іва-
нівна з дитинства дивувалася надзвичайній красі 
та величезному багатству рідної мови, її мелодій-
ності та барвистості. Вважала, що саме солов’їна 
є невичерпним джерелом творчого натхнення та 
духовної наснаги українського народу, його най-
ціннішим скарбом. Знала, що чужу мову можна 
опанувати за кілька років, проте рідну слід вивчати 
все своє життя, у чому й вбачала своє призначення. 
Також цікавилася психологією, найпотаємнішими 
таємницями людської душі.

У 1969 р. стала випускницею вечірнього відді-
лення філологічного факультету Київського педа-
гогічного інституту ім. О. М. Горького. 

У 1982 р. закінчила аспірантуру при Науково-
дослідному інституті психології УРСР; здобула 
науковий ступінь кандидата психологічних наук. 

У 1984–1986 рр. обіймала посаду викладача-
консультанта з психології в Улан-Баторському 
педучилищі Монгольської Народної Республіки. 

Нині Олена Іванівна працює в галузі вікової 
та педагогічної психології. Розробила два тести, 
зокрема тест словникового запасу та тест вер-
бального асоціювання. Є автором 200 наукових 
праць. 

Упродовж наукової діяльності брала участь 
у міжнародних та республіканських конгресах, 
конференціях, семінарах тощо. 

За старанну, наполегливу та самовіддану працю 
нагороджена знаком «Відмінник освіти  України» 
(2006), Подякою Прем’єр-Міністра України (2012), 
Знаком К. Д. Ушинського (2014), почесними грамотами 
НАПН України та Почесною грамотою Міністерства 
народної освіти Монгольської Народної Республіки.

ПЕНЬКОВА 
ОЛЕНА ІВАНІВНА

Випускниця філологічного 
факультету (1969)

Провідний науковий співробітник Інституту 
психології ім. Г. С. Костюка НАПН України

Кандидат психологічних наук. 
Відмінник освіти  України


