
СКЛАД ГРУПИ ЗІ ЗМІСТУ ТА ЯКОСТІ ОСВІТИ  

ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

Керівник крупи: 

Карпич Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, координатор з 

внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності на факультеті 

соціальної та психологічної освіти; 

Секретар групи: 

Бондаренко Галина Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, заступник декана з 

навчальної роботи; 

Члени групи: 

Кравченко Оксана Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, декан 

факультету соціальної та психологічної освіти; 

Бялик Оксана Василівна, доктор педагогічних наук, професор, в.о. 

завідувача кафедри педагогіки та освітнього менеджменту; 

Коберник Олександр Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту; 

Кочубей Тетяна Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи; 

Сафін Олександр Джамільович, доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри психології; 

Коляда Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи; 

Кірдан Олена Леонідівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри педагогіки та освітнього менеджменту; 

Албул Ірина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач  кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи; 

Клименко Юлія Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи; 

Діхтяренко Світлана Юріївна, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології; 

Гриньова Наталія В’ячеславівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент, доцент кафедри психології; 

Бойченко Валентина Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту; 

Шевчук Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи; 

Шеленкова Наталія Леонідівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології; 

Бойко Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, заступник декана з 

міжнародної діяльності; 

Матрос Ольга Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, заступник декана з 

наукової роботи; 



Роєнко Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, заступник декана з 

практичної підготовки роботи; 

Савченко Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту; 

Міщенко Марина Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри психології; 

Чупіна Катерина Олександрівна, доктор філософії, викладач кафедри 

психології, заступник декана з виховної роботи; 

Шкільнюк Анастасія Андріївна, здобувачка вищої освіти освітньо-

професійної програми «Психологія» початкового рівня (короткий цикл) вищої 

освіти; 

Вернюк Юлія Іванівна, здобувачка вищої освіти освітньо-професійної 

програми ю «Соціальна робота» початкового рівня ( короткий цикл); 

Тарасюк Тетяна Володимирівна, здобувач вищої освіти освітньо-

професійної програми «Соціальне забезпечення» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти; 

Лисенко Анна Олегівна, здобувачка вищої освіти освітньо-професійної 

програми «Соціальна робота (соціально-психологічне консультування)» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; 

Папірна Віталіна Ігорівна, здобувачка вищої освіти освітньо-професійної 

програми «Соціальна робота (Соціально-психологічне консультування)» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; 

Федотова Леся Володимирівна, здобувачка за освітньо-професійною 

програмою «Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; 

Бондаренко Олена Сергіївна, здобувачка вищої освіти освітньо-

професійної програми «Соціальна робота» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти; 

Правдіна Вікторія Сергіївна, здобувачка вищої освіти освітньо-

професійної програми «Соціальна робота (Молодіжна робота)» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти; 

Горовой Віктор Олександрович, здобувачка вищої освіти освітньо-

професійної програми «Соціальна робота (Соціально-психологічна 

реабілітація)» другого (магістерського) рівня вищої освіти; 

Скаженюк Вікторія Миколаївна, здобувачка вищої освіти освітньо-

професійної програми «Психологія» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти; 

Корецька Дарія Сергіївна, здобувачка вищої освіти освітньо-професійної 

програми «Управління закладом освіти» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти; 

Юрченко Оксана Василівна, здобувачка вищої освіти освітньо-наукової 

програми «Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти; 

Андрусик Олена Олександрівна, здобувачка за освітньо-науковою 

програмою «Психологія» третього (аспірантського) рівня вищої освіти 



Казак Юлія Юріївна, здобувачка вищої освіти освітньо-наукової 

програми «Освітні, педагогічні науки» третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти; 

Песоцька Юлія Юріївна, здобувачка вищої освіти освітньо-наукової 

програми «Соціальна робота» третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти. 

 

 

 

 


