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Список молодих вчених 
Київського університету імені Бориса Грінченка 

Інституту людини 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Дата 

народження 

Посада, кафедра, на 

якій працює 

Назва закладу, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Науковий ступінь, 

шифр і назва 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, рік 

захисту 

Вчене 

звання, за 

якою 

кафедрою 

присвоєно 

Місце та термін 

навчання в 

аспірантурі 

Контактна інформація 

1. Бреус Юлія 

Володимирівна 

Голова Ради 

молодих учених 

Інституту людини 

 

28.02.1987 Молодший науковий 

співробітник 

лабораторії розвитку 

людини 

Національний 

педагогічний 

університет імені 

М.П. Драгоманова, 

2009р. 

Спеціальність: 

«Психологія», магістр 

психології, викладач 

психології 

Спеціальність: 

19.00.07 – «Вікова та 

педагогічна 

психологія» 

Тема дисертації: 

«Емоційний інтелект 

як чинник 

професійного 

становлення 

майбутніх фахівців 

соціономічних 

професій у вищих 

навчальних закладах»  

- Національний 

педагогічний 

університет імені 

М.П. Драгоманова 

(2010-2014рр.) 

 

096-540-87-14 

ybreus@yandex.ua 

2. Петренко Олексій 

Олександрович 

Актив ради 

24.05.1983 старший викладач 

кафедри анатомії і 

фізіології людини 

Медичний інститут 

Української асоціації 

народної медицини, 

2008р. 

Спеціальність: 

«Лікувальна справа», 

кваліфікація: магістр 

медицини 

Кандидат медичних 

наук 

Спеціальність: 

14.01.26 – фтизіатрія 

Тема дисертації: 

«Обґрунтування 

застосування 

меропенему в 

лікуванні хворих на 

хіміорезистентний 

туберкульоз»  

 

- 2009-2012 рр. 

пошукувач 

Київського 

медичного 

університету УАНМ 

(кафедра 

інфекційних хвороб 

фтизіатрії і 

пульмонології). 

(067) 739-51-90 

e-mail: 

a_petrenko2008@ukr.n

et 

 

3. Попова Альона 

Олексіївна 

Актив ради 

31.12.1990 Асистент кафедри 

соціальної педагогіки 

та соціальної роботи 

Національний 

педагогічний 

університет імені 

М.П. Драгоманова, 

2013 р. 

Спеціальність: 

«Соціальна 

педагогіка», 

Магістр соціальної 

педагогіки; викладач 

- - - +380634181369; 

aureola2005@gmail.co

m 

mailto:ybreus@yandex.ua
mailto:a_petrenko2008@ukr.net
mailto:a_petrenko2008@ukr.net
mailto:aureola2005@gmail.com
mailto:aureola2005@gmail.com


 2 

соціально-

педагогічних 

дисциплін; 

практичний 

психолог» 

4.  
Павлюк Роман 

Олександрович 
24.12.1981 

Заступник директора з 

науково-педагогічної 

та соціально-

гуманітарної роботи 

Інституту людини 

Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

В.Г. Короленка, 

2005р., окр. 

«спеціаліст», 

спеціальність 

«Дошкільне 

виховання. Мова і 

література 

(англійська)»; 2006р., 

окр «магістр» 

спеціальність 

«Дошкільне 

виховання» 

Кандидат 

педагогічних наук 

Спеціальність: 

13.00.04 – «Теорія і 

методика 

професійної освіти» 

Тема дисертації: 

«Формування умінь 

майбутніх учителів 

іноземних мов до 

творення віртуальної 

педагогічної 

взаємодії» (2009р.) 

- 

Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

В.Г. Короленка 

(2006-2009рр.) 

553-97-87 

050-699-84-21 

poman_pavljuk@mail.r

u 

5. Коханова  

Олена Петрівна 

 

20.02.1979 Викладач 

кафедри загальної, 

вікової та 

педагогічної 

психології 

Глухівський 

Державний 

педагогічний інститут 

ім. С.М.Сергєєва-

Ценського, 2001р.  

Спеціальність: 

«Дошкільне 

виховання та 

практична 

психологія», 

кваліфікація: 

«Викладач педагогіки 

та психології 

дошкільної, 

практичного 

психолога у закладах 

освіти» 

Канд. психол. наук 

Спеціальність: 

19.00.07 - 

«Педагогічна і вікова 

психологія» 

Тема дисертації: 

«Психологічні 

особливості 

формування 

партнерської 

культури майбутніх 

учителів» (2012р.) 

- Інститут 

педагогічної освіти і 

освіти дорослих 

НАПН України  

(2009- 2012 рр.) 

464-16-52 

095-726-50-43 

koxannia@ukr.net 

6. Москальов Максим 

Володимирович 

 

16.01.1979 Старший викладач 

кафедри загальної, 

вікової та 

педагогічної 

психології 

Київський 

національний 

торговельно-

економічний 

університет, 2001 р. 

Спеціальність: 

Канд. психол. наук 

Спеціальність: 

19.00.07 - 

«Педагогічна та 

вікова психологія» 

Тема дисертації: 

- ДВНЗ «Університет 

менеджменту 

освіти» 

(2006р.-2010 рр.) 

242-22-00 

067-278-76-20 

maksimmv@ukr.net 
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«Товарознавство і 

комерційна 

діяльність», 

кваліфікація: 

«Товарознавець» 

«Психологічні умови 

підготовки майбутніх 

менеджерів до 

управління змінами в 

організації» (2009р.) 

7. Терещенко 

Марія Вікторівна 

15.01.1986 Викладач 

кафедри загальної, 

вікової та 

педагогічної 

психології 

Київський міський 

педагогічний 

університет імені 

Б.Д. Грінченка, 

2009р., 

магістр практичної 

психології 

 

Кандидат 

психологічних наук 

Спеціальність: 

19.00.07 – «Загальна, 

вікова психологія» 

Тема дисертації: 

«Чинники 

становлення образу 

сім’ї у дітей 

дошкільного віку» 

(2013р.) 

- Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка 

(2011-2013рр.) 

097-829-68-93 

masha21@ukr.net 

8. Циганчук  

Тетяна 

Володимирівна 

04.03.1982 Викладач 

кафедри практичної 

психології 

Київський 

міжнародний 

університет, 2005р. 

Спеціальність: 

«Психологія» 

Канд. психол. наук 

Спеціальність: 

19.00.01 – «Загальна 

психологія і історія 

психології» 

Тема дисертації: 

«Динаміка 

переживання стресів 

студентами вищих 

навчальних закладів» 

(2011р.) 

- Інституту психології 

імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

(2005-2008рр.) 

097-228-76-94 

tanya@lanet.kiev.ua 

9. Вакулич  

Тетяна Михайлівна 

05.05.1982 Доцент 

кафедри практичної 

психології 

Міжрегіональна 

академія управління 

персоналом, 2003р., 

магістр практичної 

психології 

Канд. психол. наук 

Спеціальність: 

19.00.07 – 

«Педагогічна та 

вікова психологія» 

Тема дисертації 

«Психологічні 

чинники запобігання 

Інтернет-залежності 

підлітків» (2006р.) 

Доцент 

кафедри 

практичної 

психології 

Центральний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

НАПН України 

(2004-2006 рр.) 

050-980-43-67 

vakulichTM@yandex.r

u 

10. Шеремета Марина 

Миколаївна 

29.07.1984 Завідувач кабінетом, 

викладач 

кафедри анатомії і 

фізіології людини 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка, 

2010р. 

Спеціальність: 

«Соціальна 

педагогіка», магістр 

Спеціальність: 

13.00.05 – «Соціальна 

педагогіка» 

Тема дослідження: 

«Формування 

здоров’язберігальної 

компетентності у 

- Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка, 

Інститут людини, 

кафедра соціальної 

педагогіки і 

соціальної роботи 

098-900-76-45 

marina_scheremeta@u

kr.net 

 

mailto:marina_scheremeta@ukr.net
mailto:marina_scheremeta@ukr.net
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соціальної педагогіки, 

викладач соціально-

педагогічних 

дисциплін 

майбутніх соціальних 

педагогів в процесі 

професійної 

підготовки» 

(2010-2014 рр.) 

11. Волковська  

Ганна Ігорівна 

21.01.1981 Викладач 

кафедри анатомії і 

фізіології людини 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

2007р., 

магістр біології; 

біохімік; вчитель 

біології 

Cпеціальність: 

03.00.13 – «Фізіологія 

людини і тварини» 

Тема дослідження: 

«Міжпівкулева 

взаємодія при 

реалізації 

оперативної пам’яті у 

людини» 

 

 

- Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

кафедра фізіології 

людини і тварин 

(2011-2015 рр.) 

 

067-506-23-83 

white_red_a@ukr.net 

 

12. Журавель  

Тетяна Василівна 

15.12.1981 Старший викладач  

кафедри соціальної 

педагогіки і 

соціальної роботи 

Педагогічний коледж 

Головного управління 

освіти і науки 

держадміністрації 

м. Києва при 

Київському 

національному 

університеті імені 

Тараса Шевченка, 

2002 р., 

бакалавр педагогіки, 

соціальний педагог, 

організатор 

соціально-

педагогічної 

допомоги населенню; 

Міжрегіональна 

академія управління 

персоналом, 

2004 р., 

магістр психології 

Канд. пед. наук 

Спеціальність: 

13.00.05 – «Соціальна 

педагогіка» 

Тема дослідження 

«Соціальна 

профілактика 

ВІЛ/СНІДу серед 

вихованців 

пенітенціарних 

установ для 

неповнолітніх» 

(2012р.) 

- Лабораторія 

соціальної 

педагогіки Інституту 

проблем виховання 

НАПН України 

(2008-2011 рр.) 

063-433-87-36 

423-24-97 

13. Першко  

Галина Олексіївна 

23.05.1983 Старший викладач 

кафедри соціальної 

педагогіки і 

соціальної роботи 

Національний 

педагогічний 

університет імені 

М.П. Драгоманова, 

2002 р. 

Спеціальність: 

«Дефектологія», 

кваліфікація: 

Канд. пед. наук 

Спеціальність:  

13.00.05 – «Соціальна 

педагогіка» 

Тема дослідження: 

«Підготовка 

соціальних педагогів 

до соціально-

- Лабораторія 

соціальної 

педагогіки Інституту 

проблем виховання 

НАПН України 

(2008-2011 рр.) 

4605867 

097-366-79-79 

mailto:white_red_a@ukr.net
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«Викладач 

корекційної 

педагогіки і 

спеціальної 

психології, вчитель 

початкових класів 

шкіл для сліпих та 

слабозорих, 

тифлопедагог-

реабілітолог 

соціальних служб» 

педагогічної роботи в 

загальноосвітніх 

закладах» (2011р.) 

 

14. Фірсова  

Ірина Миколаївна 

10.12.1981 Викладач  

кафедри соціальної 

педагогіки і 

соціальної роботи 

Національний 

педагогічний 

університет імені 

М.П. Драгоманова,  

2004 р. 

Спеціальність: 

«Початкове 

навчання», магістр 

педагогічної освіти, 

викладач педагогіки, 

вчитель початкових 

класів та музики 

Спеціальність: 

13.00.05 – «Соціальна 

педагогіка» 

Тема дослідження: 

«Підготовка 

майбутніх соціальних 

педагогів до 

рекламно-

інформаційної 

діяльності» 

- Кафедра соціальної 

педагогіки і 

соціальної роботи 

Інституту людини 

Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

(2010-2014 рр.) 

067-661-02-00 

15. Брусенко  

Олена Леонідівна 

16.10.1981 Викладач  

кафедри соціальної 

педагогіки і 

соціальної роботи 

Національний 

педагогічний 

університет імені 

М.П. Драгоманова, 

2004 р. 

Спеціальність: 

«Соціальна 

педагогіка», 

кваліфікація: 

«Соціальний педагог» 

Спеціальність: 

13.00.05 – «Соціальна 

педагогіка» 

«Підготовка 

майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з 

сім’ями, які 

виховують ВІЛ-

інфікованих дітей» 

 

- Кафедра соціальної 

педагогіки і 

соціальної роботи 

Інституту людини 

Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

(2010-2014 рр.) 

066-736-47-90 

16. Снітко 

Марина Аркадіївна 

26.03.1989 Асистент кафедри 

соціальної педагогіки 

і соціальної роботи 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка, 

2010р. 

Спеціальність: 

«Соціальна 

педагогіка», 

кваліфікація: 

«Викладач соціально-

педагогічних 

дисциплін» 

Спеціальність: 

13.00.05 – «Соціальна 

педагогіка» 

«Соціально-

педагогічні умови 

формування 

безпечної поведінки 

підлітків в Інтернет-

мережі» 

- Кафедра соціальної 

педагогіки і 

соціальної роботи 

Інституту людини 

Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

(2010-2014 рр.) 

093-030-40-92 
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17. Волківська  

Діана Анатоліївна 

07.05.1989 Керівник відділу 

виховних технологій 

Національний 

педагогічний 

університет імені 

М.П. Драгоманова,  

Інститут соціальної 

роботи і управління, 

2011р., 

магістр соціальної 

педагогіки, викладач 

соціально 

педагогічної 

дисципліни, 

практичний психолог 

Спеціальність: 

13.00.05 – «Соціальна 

педагогіка» 

Тема дослідження: 

«Розвиток 

лідерського 

потенціалу 

студентського активу 

в університетському 

середовищі» 

- Кафедра соціальної 

педагогіки і 

соціальної роботи 

Інституту людини 

Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

(2012-2016 рр.) 

 

093-154-28-92 

Ptaha1927@gmail.com 

 

18. Лебідь Неля 

Костянтинівна 

16.11.1983 Старший науковий 

співробітник 

лабораторії розвитку 

людини 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

2005р. 

Спеціальність: 

«Психологія», магістр 

психології 

Канд. психол. наук 

Спеціальність: 

19.00.04 – «Медична 

психологія» 

Тема дисертації: 

«Структура 

стресового епізоду у 

хворих з 

функціональними 

порушеннями ритму 

серця» (2010р.) 

- Київський 

університет імені 

Тараса Шевченка 

(2005-2009 рр.) 

093-581-81-13 

lebed_nelya@mail.ru 

 

19. Гутинська Людмила 

Володимирівна 

25.11.1979 викладач кафедри 

анатомії і фізіології 

людини 

Медичний інститут 

Української асоціації 

народної медицини, 

2002р. 

Спеціальність 

«Лікувальна справа», 

кваліфікація: лікар 

Кандидат медичних 

наук 

Спеціальність: 

14.01.26 – фтизіатрія 

Тема дисертації: 

«Вплив 

антиретровірусної 

терапії на клінічний 

перебіг та результати 

лікування хворих на 

ко-інфекцію 

туберкульоз / ВІЛ» 

 2006-2010 рр. 

пошукувач 

Київського 

медичного 

університету УАНМ 

(кафедра 

інфекційних хвороб 

фтизіатрії і 

пульмонології). 

(050) 976-08-11 

          044 229 17 09 

e-mail: 

L_Yefymenko@ukr.ne

t 

 

20. Гевчук Наталія 

Сергіївна 

21.10.1984 Доцент кафедри 

соціальної педагогіки 

і соціальної роботи 

Кам’янець-

Подільский 

державний 

університет, 2007 р. 

Спеціальність 

«Соціальна 

педагогіка» 

Кандидат 

педагогічних наук 

Спеціальність: 

13.00.05 – «Соціальна 

педагогіка» 

Тема дослідження: 

«Виховання дітей 

трудових мігрантів в 

- Національний 

педагогічний 

університет імені 

М.П. Драгоманова 

(2008-2011) 

0973478787; 

antnata@ukr.net 

mailto:Ptaha1927@gmail.com
mailto:lebed_nelya@mail.ru
mailto:L_Yefymenko@ukr.net
mailto:L_Yefymenko@ukr.net
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умовах соціально-

освітнього 

середовища» (2012р.) 

21. 
Мельніченко Тетяна 

Василівна 

 

23.04.1985  

 

Викладач кафедри 

спеціальної 

психології, 

корекційної та 

інклюзивної освіти 

Національний 

педагогічний 

університет імені 

М.П. Драгоманова, 

2009 р., окр. 

«магістр», напрям 

підготовки/спеціальні

сть: 0101 Педагогічна 

освіта 8.010106 

Дефектологія. 

Логопедія 

Тема дослідження: 

«Формування 

фонологічного 

компоненту 

мовлення в учнів 5-6 

класів з тяжкими 

мовленнєвими 

розладами» 

  

- 

Інститут спеціальної 

педагогіки НАПН 

України 

 (2011-2014рр.) 

093-903-69-86 

tasya-mel@ukr.net 

 

22. Піркова Оксана 

Дмитрівна 

1.02.1979 Доцент кафедри 

практичної психології 

Київський 

національний 

лінгвістичний 

університет, 

спеціальність 

Психологія. 

Англійська мова. 

Кваліфікація: 

Психолог. Викладач 

англ.. мови і заруб. 

літ-ри. 

Кандидат 

філософських наук 

Спеціальність: 

09.00.04. – філософія 

культури, 

філософська 

антропологія 

Тема дисертації: 

«Антропомірність 

контекстів 

ствердження ідеї 

раціональності» 

(2006р.) 

 Центр гуманітарної 

освіти НАН України 

2001 – 2004 р. Київ. 

095-127-43-81 

 

 

 

Заступник директора з науково-педагогічної 

та соціально-гуманітарної роботи              Р.О. Павлюк 


