
Погонець Іванна Василівна – кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання. 

Народилась 30.01.1983 р. у м. Шумськ Тернопільської області. У 2003 р. 

закінчила  з відзнакою Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний 

коледж ім. Тараса Шевченка і отримала базову вищу освіту за напрямом 

підготовки «Педагогічна освіта» та здобула кваліфікацію бакалавра 

педагогічної освіти, вчителя образотворчого мистецтва та художньої праці.  

У 2004 р. закінчила з відзнакою Кременецький обласний гуманітарно-

педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за 

спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче 

мистецтво» та здобула кваліфікацію «Вчитель образотворчого мистецтва, 

етики, естетики, художньої праці».. 

У навчальному закладі працює з 2005 р. У період 2012–2015 рр. 

працювала вчителем образотворчого мистецтва у Шумській ЗОШ № 1 за 

сумісництвом. 

Лауреат обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2015» 

– образотворче мистецтво. 

У 2021 р. в Тернопільському національному педагогічному університеті 

імені Володимира Гнатюка захистила дисертацію на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки на тему: «Педагогічні основи ілюстрування 

підручників для початкових шкіл України (друга половина ХХ століття)». 

Викладає навчальні дисципліни: «Вступ до спеціальності (з елементами 

пропедевтичної практики)», «Рисунок», «Живопис», «Скульптура та 
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графіка», «Стилі та напрямки українського образотворчого мистецтва», 

«Техніки і матеріали в образотворчому мистецтві», «Дизайн». 

Наукові інтереси: книжкова графіка, підручникотворення, ілюстрування 

шкільних підручників. 
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Поєднує наукову діяльність із творчою. З 2005 р. член жіночого 

мистецького гурту «Палітра». Працює у техніках акварельного та олійного 

живопису. Є активною учасницею регіональних, обласних (Тернопіль, 

Кременець, Почаїв, Вишнівець, Збараж, Бережани, Острог, Дубно та ін.), 

Всеукраїнських (художня виставка «Безмежність мрій» «Будинок художника» 

(18–27 травня 2018 р., Київ); виставка робіт проекту «A4, ballpoint / кулькова 

ручка» (19 грудня 2018 р., Київ); віртуальна весняна виставка Одеської 

організації НСХУ (30 квітня 2020 року); ІІІ Всеукраїнська і міжнародна 

виставка-бієнале «МОРЕ АКВАРЕЛІ 2020» (листопад 2020 р. в Одеському 

музеї західного та східного мистецтва) та закордонних художніх виставок 

(Wystawa malarstwa «Morskie impresje» (2009, Krakow); Міжнародна виставка 

«Spotkania w Krzemieńcu 2015-2016». Muzeum Narodowe Ziemii Przemyskiej 

(16 грудня, 2017, Przemyśl); Міжнародна виставка «Spotkania w Krzemieńcu 

2015-2016» Museum in LUBACZÓW (17 грудня, 2017); «Krzemieniec, artistic 

confrontations at the foot of Mount Bona» at –the Gallery of the Bureau of Art 

Exhibitions - Galeria Zamojska (15 червня–1 липня 2018), міжнародних 

пленерів («З плином Ікви» (2006 р., Кременець); «Під оком пам'яті ... між 
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горами» (2007 р., Кременець); «Nad Sanem, nad modrookim ...» (2008 р., 

Przemysl); «W cieniu gory Bony» (2009 р., Кременець); «Діалог двох культур» 

(2012 р., Кременець); «Spotkania w Krzemieńcu 2015-2016»; «Spotkania w 

Krzemieńcu 2018»). Упродовж 2018–2019 рр. відбулись 4 персональні 

виставки художниці (Кременець, Почаїв, Вишневець, Збараж). 


