
Список 

кураторів академічних груп І-IV курсів 

 

I курс 

Логб-1-20-4.0д.- Овчаренко Марія Сергіївна, викладач кафедри спеціальної 

та інклюзивної освіти. 

Логб-2-20-4.0д – Бірюкова Карина Дмитрівна, старший викладач кафедри 
спеціальної та інклюзивної освіти. 

ППб-1-20-4.0д - Старинська Наталія Володимирівна, кандидат 
психологічних наук, доцент кафедри практичної психології. 

КПб – 1-20 -4.0д – Кулик Даря Віталіївна, викладач кафедри практичної 
психології  

ПбКб – 1 -20- 4.0д – Коханова Олена Петрівна, доцент кафедри психології 

особистості та соціальних практик  

САРПб-1-20-4.0д – Суліцький Вадим Володимирович, кандидат 
психологічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

ІІ курс 

Логб-1-19-4.0д. – Тичина Катерина Олександрівна, кандидат психологічних 

наук , старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти. 

Логб-2-19-4.0д. – Максимчук Марія Олександрівна, кандидат 

психологічних наук, викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти. 

ППб – 1-19-4.0д. – Вавілова Альона Сергіївна, старший викладач кафедри 
практичної психології. 

КПб-2 -19 -4.0д. – Краєва Оксана Анатоліївна, кандидат психологічних 
наук, доцент кафедри практичної психології. 

САРПб-1-19-4.0д – Сапіга Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних 

наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи. 

ПбКб-1-19-4.0д – Фурман Вікторія Вікторівна, кандидат психологічних 

наук, старший викладач кафедри психології особистості та соціальних практик. 

 

ІІІ курс 

ППб-1-18-4.0д – Миколенко Наталія Валеріївна, викладач кафедри 

практичної психології  

ЛОГб-1-18-4.0д – Заєркова Наталія Віталіївна, старший викладач кафедри 
спеціальної та інклюзивної освіти. 

ЛОГб-2-18-4.0д – Таран Оксана Петрівна, кандидат психологічних наук, 
доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти. 

ПСб-1-18-4.0д – Васильєв Олексій Олександрович, старший викладач 
кафедри психології особистості та соціальних практик. 

СРб-1-18-4.0д – Дуля Аліна Володимирівна, викладач кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи  

СПб-1-18-4.0д – Лехолетова Марина Миколаївна, старший викладач 
кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи  

 

 

 

 

 

 



ІV курс 

ППб-1-17-4.0д – Гафіатуліна Анна Вікторівна, кандидат психологічних 

наук, старший викладач кафедри практичної психології 

ППб-2-17-4.0д – Циганчук Тетяна Володимирівна, кандидат психологічних 

наук, доцент  кафедри практичної психології 

ПСб-1-17-4.0д Власенко Інна Олександрівна, кандидат психологічних 

наук, старший викладач кафедри психології особистості та соціальних практик. 

СРб-1-17-4.0д – Лехолетова Марина Миколаївна, старший викладач 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи  

СПб-1-17-4.0д – Дуля Аліна Володимирівна, викладач кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи  

ЛОГб-1-17-4.0д – Бабич Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти. 

ЛОГб-2-17-4.0д – Бабич Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти. 
 

 

 

 


