
 

Склад Ради молодих науковців   

факультету соціальної та психологічної освіти 

 

№ ПІБ 

  

 Голова Ради 

молодих науковців 

Моргай Лілія Анатоліївна 

доктор філософії, доцент, доцент кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи 

098-702-81-84 

morgai.liliya@gmail.com 

Заступник голови 

Ради молодих 

науковців 

Коблик Віталій Олександрович  

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

педагогіки та освітнього менеджменту 

067-113-26-76 

koblik133@mail.ru 

Секретар Ради 

молодих науковців 

Поліщук Олена Романівна  

доктор філософії, викладач кафедри психології 

097-794-23-31 

polishchuk_olena21@ukr.net 

 Члени Ради 

молодих науковців 

Кравченко Оксана Олексіївна 

доктор педагогічних наук,  професор, професор кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи, декан 

факультету соціальної та психологічної освіти 

098-421-64-44 

okskravchenko@ukr.net 

 Клименко Юлія Анатоліївна 

доктор педагогіних наук, доцент, доцент кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи 

067-500-06-83 

klymenkoudpu@gmail.com 

 Бойко Ольга Миколаївна  

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи 

098-254-04-01 

olga.boyko.uman@gmail.com 

 Ісаченко Віторія Павлівна 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи 

097-089-55-51 

viki.isachenko@gmail.com 

 Міщенко Марина Сергіївна  

кандидат психологіних наук, доцент, доцент кафедри 

психології 

096-625-85-95 

marina_mishch@mail.ru 
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 Гончар Інна Григоріївна 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи 

068-810-67-88 

gigonchar@gmail.com 

 Войтовська Алла Іванівна  

доктор філософії, старший викладач кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи 

067-499-10-30 

alla.voytovskaya@gmail.com 

 Скочко Максим Олександрович  

доктор філософії, викладач кафедри соціальної педагогіки 

та соціальної роботи 

063-114-36-38 

skochko1993@ukr.net 

 Юрченко Оксана Володимирівна  

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки 

та освітнього менеджменту 

096-169-92-05 

oksana_yurchenko_ua@ukr.net 

 Житнухіна Катерина Павлівна 

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки 

та освітнього менеджменту 

063-781-00-99 

zhitnuhinakate@i.ua 

 Чупіна Катерина Олександрівна  

доктор філософії, викладач кафедри психології 

097-249-89-40 

katarinka_chupina@ukr.net 

 Горенко Мар’яна В’ячеславівна 

доктор філософії, викладач-стажист кафедри психології  

093-452-98-16 

marianagorenko@gmail.com 

 Мартинюк Вікторія Валеріївна  

доктор філософії, викладач-стажист кафедри педагогіки 

та освітнього менеджменту  

066-707-79-16 

v63417@ukr.net 

 Песоцька Юлія Юріївна  

аспірантка кафедри соціальної педагогіки та соціальної 

роботи 

096-360-46-50 

pesotskaya2017@gmail.com 

 Станішевська Вікторія Іванівна  

здобувач, викладач кафедри психології 

097-610-47-33 

stanishevskayaviktoriya@ukr.net 
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 Козак Ольга Юріївна  

викладач кафедри психології 

093-449-41-96 

kozakolha30@gmail.com 
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