
Список 

кураторів академічних груп І-IV курсів 

 

І курс 

ППб-1-17-4.0д – Гафіатуліна Анна Вікторівна, викладач кафедри 

практичної психології 

ППб-2-17-4.0д – Литвиненко Олена Олександрівна, к.психол.н., старший 

викладач кафедри практичної психології 

ПСб-1-17-4.0д – Власенко Інна Олександрівна, к.психол.н., викладач 

кафедри загальної, вікової та педагогічної психології 

СРб-1-17-4.0д – Попова Альона Олексіївна, асистент кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи 

СПб-1-17-4.0д – Малков Дмитро Юрійович, к.пед.н., доцент, доцент 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

ЛОГб-1-17-4.0д – Мельніченко Тетяна Василівна, к.пед.н., старший 

викладач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти 

ЛОГб-2-17-4.0д – Бабич Наталія Миколаївна, к.пед.н., старший викладач 

кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти 

 

ІІ курс 

ППб-1-16-4.0д – Стефаненко Наталія Іванівна, старший викладач кафедри 

практичної психології 

ППб-2-16-4.0д – Старинська Наталія Володимирівна, к.психол.н., доцент 

кафедри практичної психології 

ПСб-1-16-4.0д – Фурман Вікторія Вікторівна, к.психол.н., старший 

викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології 

СРб-1-16-4.0д – Тимошенко Наталія Євгеніївна, к.пед.н., доцент кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи 

СПб-1-16-4.0д – Суліцький Вадим Володимирович, к.психол.н., доц., 

старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

ЛОГб-1-16-4.0д – Супрун Ганна Володимирівна, к.пед.н., викладач 

кафедри спеціальної освіти, корекційної та інклюзивної освіти 

ЛОГб-2-16-4.0д – Луцько Катерина Василівна, к.пед.н., доцент кафедри 

спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти 

 

ІІІ курс 

ППб-1-15-4.0д – Краєва Оксана Анатоліївна, к.психол.н., викладач кафедри 

практичної психології; 

ППб-2-15-4.0д – Воронюк Галина Анатоліївна, аспірант, керівник науково-

методичного центру соціально-психологічних тренінгів; 

ПСб-1-15-4.0д – Цибулько Інна Олександрівна, к.психол.н., старший 

викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології; 

СРб-1-15-4.0д – Журавель Тетяна Василівна, к.пед.н., доцент кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи; 

СПб-1-15-4.0д – Денисюк Олена Миколаївна, к.пед.н., доц., доцент 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи; 



СПб-2-15-4.0д – Фірсова Ірина Миколаївна, викладач кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи; 

КОб-1-15-4.0д, КОб-2-15-4.0д – Кібальна Катерина Олександрівна, 

викладач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної 

освіти; 

 

ІV курс 

ППб-1-14-4.0д – Миколенко Наталія Валеріївна, викладач кафедри 

практичної психології; 

ППб-1-14-4.0д – Клібайс Тетяна Володимирівна, к.психол.н., старший 

викладач кафедри практичної психології; 

ПСб-1-14-4.0д – Цюман Тетяна Петрівна, к.пед.н., доц., доцент кафедри 

загальної, вікової та педагогічної психології; 

СПб-1-14-4.0д – Дуля Аліна Володимирівна, асистент кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи; 

СРб-1-14-4.0д – Спіріна Тетяна Петрівна, к.пед.н., доц., доцент кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи; 

КОб-1-14-4.0д – Таран Оксана Петрівна, к.психол.н., доц., доцент кафедри 

спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти. 

 

 
 


