ДОРОГІ ВИПУСКНИКИ !
Здається зовсім недавно ви щоранку поспішали у свій рідний навчальний заклад –
Рівненський державний гуманітарний університет.
Та вже позаду навчання, екзамени, вручення дипломів, випускний. Розпочалося трудове, професійне життя з його
успіхами, складними завданнями, проблемами та негараздами. Кожний день віддаляє вас від студентських років,
але рідна Альма матер продовжує жити у ваших серцях.
Професорсько-викладацький колектив психолого-природничого факультету щиро дякує випускникам, які
пам’ятають свій рідний університет, вболівають і піклуються за його сьогодення і майбутнє, допомагають у
реалізації складних завдань, які ставить перед навчальним закладом держава.
Своїм прикладом ви допомагаєте нам пробуджувати у студентської молоді цікавість до знань, любов до
психологічної науки, бажання підвищувати психологічну культуру у нашому рідному краї.
Тож разом познайомимо наших студентів із розмаїттям життєвих доріг, шляхів професійного зростання, багатством
програм формування фахових компетенцій випускників психолого-природничого факультету спеціальності
«ПСИХОЛОГІЯ»

Рік 2022
МАЛАХОВА
Ольга
магістр психології
Навчання у бакалавраті РДГУ за спеціальністю «Педагог
професійного навчання. Фахівець з охорони праці» ніяк не
завадило інтересу до психології.
У досвіді – участь у конференціях, численних психологічних і
духовних фестивалях,
семінарі Nazarevich Art «Артерегуляція стресу страху, сумнівів у
часи невизначеності», проходження власної індивідуальної та
групової терапії.
Продовжує навчання психотерапії за напрямом «Символдрама»
(пройдено семінари: Теорія та практика (А), Інтеграція, стосунки,
глибинне пропрацювання (В); Проходження групової терапії).
На сьогодні – Founder, Director, CEO у Центр психологічного
розвитку – «Resyrse Centre», розвиває власну практику
(індивідуальна та групова терапія).

Рік 2021

НОВАК
Ольга
магістр психології
Після закінчення бакалаврату розпочала професійне життя як
практичний психолог у Рівненському ЗДО №22.
Проводить психологічні консультації онлайн.
З метою подальшого професійного зростання продовжує
психотерапевтичне навчання
за напрямом «Символдрама».

Рік 2020
КОРЧАК
Анжела
магістр психології
Працює шкільним психологом та асистентом вчителя в
Плесенській ЗОШ І-ІІІ ст.
Шепетівської міської ради.
Здійснює психологічний та педагогічний супровід учнів
з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного
навчання.
Анжела бере участь у розробці та виконанні
індивідуальної програми розвитку дитини
з урахуванням особливостей її навчально-пізнавальної
діяльності; проводить психологічну діагностику та
консультування всіх учасників освітнього процесу,
а також, індивідуальні корекційні заняття для учнів з
вадами зору та слуху.

МЕЛЬНИК
Ірина
магістр психології
Проходила підготовку за напрямком «Психологічне
консультування дітей та дорослих методом
«Піскової психотерапії».
Здобуває психотерапевтичну освіту
за базовою програмою післядипломної освіти
«Психотерапевт за методом Символдрами»
У 2019-2021 рр. працювала практичним психологом
Великоолексинського ліцею;
з вересня 2021р. – фахівець-консультант КУ Рівненський
інклюзивно-ресурсний центр
Рівненської міської ради.

Рік 2019

КОНОПЛІЦЬКА
Юлія
магістр психології
Займається проведенням індивідуальних
консультацій, веде жіночі групи.
Проводить групові заняття для підлітків.
Завершила першу ступінь і наразі навчається на II
ступені
Київського Гештальт Університету

ВОРОБЕЙ
Ірина
магістр психології
З 2017 р. (після бакалаврату) – психологиня студії
психологічного розвитку Brain: індивідуальна та групова
робота з дітьми та дорослими.
Сертифікати і навчальні програми:
2015-2017 р. – тренер «Школи волонтерів» на базі Центру
навчально-методичної роботи ППФ РДГУ
2015 р. – «Ресурс в роботі зі стресом, тривогою в ситуаціях
суспільної кризи»
Української асоціації ВИБІР
2016 р. «Консультування дорослих та дітей»
Західноукраїнської асоціації арт-психологів та арт–терапевтів
2017 р. «Метод sand - play у роботі психолога з дітьми та
дорослими» ЗА арт-психологів та арт-терапевтів
2020 р – «Сімейна системна арт-терапія» в міжнародній
тренінговій компанії «Основа»
2021 р. – «Психологія метафори та метафоричних
асоціативних карток МАК» Гільдії Інтегративної Психології.

ІЩЕНКО
Ірина
магістр психології
Психолог відділу соціальної-виховної
та психологічної роботи
державної установи
«Городищенська виправна колонія
(№96),
старший лейтенант
внутрішньої служби

ПАНАСЮК
Анастасія
магістр психології
Працювала психологом у
Здолбунівському територіальному центрі соціального
обслуговування.
Продовжила своє професійне навчання у Західноукраїнській
асоціації арт-психологів та арт-терапевтів – як психологконсультант і психолог за методом «Sand play».
Навчається на Арт-терапевта у СНУ ім. Лесі Українки
На сьогодні – консультант з питань інклюзивного супроводу
дітей методами арт-терапії у Nazarevich-Art.
Провадить приватну психологічну практику як арт-психолог.
Член Всеукраїнської Арт-терапевтичної асоціації та
професійний член НПА –Національної психологічної асоціації

Рік 2017

ВАЩИШИНА
Тетяна
Психолог відділу організації соціальної роботи та
психологічного забезпечення управління кадрового
забезпечення
Головного управління національної поліції в Рівненській
області.
Відповідальна за психопрофілактичну роботу
з працівниками ГУНП,
членами їх сімей та
психологічний супровід
службової діяльності поліцейських.

КОЦОВСЬКА
Мар`яна
Іще студенткою працювала помічником HR-менеджера у
компанії EscadaM.
Закінчивши бакалаврат РДГУ, почала працювати
рекрутером у компанії Red Bеrry («Співробітник-відкриття
року-2017») та продовжила навчання у магістратурі
Львівського державного університету імені Івана Франка, а
також у HR-кав`ярні.
Працювала у Навчальному центрі Зебра.
Працює менеджером з персоналу у групі компаній
ТОВ Західнадрасервіс.
Професія психолога – династійна
(мама – психолог дошкілля).

Рік 2016

КУШНІР
Рима
магістр психології
Старший психолог (до 2022 р.)
сектору психологічного забезпечення управління кадрового
забезпечення
Головного управління Національної поліції в Рівненській
області, старший лейтенант поліції.
На сьогодні – старший інспектор-черговий
Державної установи
«Рівненська академія патрульної поліції».

КОНДРАТЮК
Вікторія
магістр психології
З 2016 р. працювала логопедом
у рівненській ЗОШ І-ІІІ ст. №22 та ЗДО №50 Керуючись
своєю метою, допомагати дітям із вадами розвитку,
активно здобувала додаткові компетенції.
У 2018р. завершила навчання за рівнем бакалавра на
педагогічному ф-ті РДГУ та отримала кваліфікацію
«Дефектолог, вихователь дітей з вадами психофізичного
розвитку».
Успішно завершила понад 20 відповідних курсів
неформальної освіти. У власному консультативному
кабінеті «Фенікс» працювала як психолог, логопеддефектолог, АВА-терапевт.

Рік 2015

МЕЛЬНИК
Юлія
магістр психології
З 2015 р. практичний психологом
Кременецького педагогічного коледжу
КОГПА ім. Тараса Шевченка.
Навчалася у аспірантурі Східноєвропейського національного
університеті імені Лесі Українки і в 2019 році захистила кандидатську
дисертацію на тему:
«Релігійні орієнтації як чинник саморозвитку особистості».
Наразі працює у Кременецькій педагогічній академії
імені Тараса Шевченка
старшим викладачем кафедри педагогіки та психології;
паралельно займається приватною практикою у ЦР «Долоньки»

Рік 2014

АБРАМОВИЧ
Маргарита
Працювала психологом у школі і вихователем у дитячому
садочку.
Навчалася на курсах Consult Buisiness Partner HR School
Basic, за програмою «Введення в професію та її окремі
спеціалізації: рекрутмент, оцінка, навчання та розвиток
персоналу, компенсації та пільги, кадрове адміністрування».
Працює у компанії robota.ua на посаді
HR бізнес-партнер.

ПЕТРИК
Ольга
магістр психології
У період 1 вересня 2014 – 31 грудня 2018 працювала в
Обарівському ліцеї Городоцької сільської ради
Рівненського району на посаді соціального педагога.
З 2 січня 2019 року працює практичним психологом
Комунальної Установи Городоцького інклюзивноресурсного центру
Городоцької сільської ради Рівненського району

БІРУК
Анна
магістр психології
У 2011 році отримала диплом ВМУРоЛ «Україна» за напрямом
Медична психологія і почала працювати психологом у лікарні,
у відділенні паліативної допомоги.
У 2014 р. завершила магістратуру РДГУ і розпочала приватну
практику. Після подальшого професійного навчання на
сьогодні є тренером навчальних, різно-тематичних бізнестренінгів; сімейним консультантом І-ої категорії; офіційним
коуч-тренером психологічно-трансформаційної гри «Почати
знову Pro».
Пройшла підготовку за напрямком «Психологічне
консультування дітей та дорослих методом піскової
психотерапії».
Кандидат у психотерапевти за методом позитивна
психотерапія; дійсний член Всесвітньої Асоціації Позитивної
Психотерапії.
Голова громадської організації «Центр розвитку та
психологічної допомоги «ФЕМІЛІ».
Членкиня Спілки жінок Рівненщини.

Рік 2013

ШЕСТОПАЛ
Іванна
магістр психології
Реалізовує себе у науковій та викладацькій роботі. Навчалася в
аспірантурі РДГУ; у 2017 р. захистила кандидатську дисертацію в
НУ «Острозька академія».
У 2015-2016 рр. – викладала (за сумісництвом) на кафедрі практичної
психології та психотерапії РДГУ.
2018-2019 рр. - старший викладач на кафедрі педагогіки, психології та
корекційної освіти у Рівненському інституті післядипломної
педагогічної освіти, а у період лютий-червень 2019 р. – там же на
посаді ученого секретаря.
З вересня 2019 р. - старший викладач на кафедрі психології та
педагогіки Національного університету «Острозька академія».

Рік 2012

РОДЗЯК
Марія
магістр психології
Професію вибрала ще старшокласницею
і щодня уявляла себе в ролі психолога.
Ще навчаючись в 11-му розпочала навчання на підготовчих
курсах у Волинський національний університет
ім. Лесі Українки.
Після завершення навчання в РДГУ працює практичним
психологом опорного закладу
«Жобринський ліцей»
Клеваньської селищної ради

Рік 2011

РУДЕНКО
Альона
магістр психології
Працювала психологом у рівненському Центрі соціальнопсихологічної допомоги (2011-2013), розробляла та успішно
впроваджувала групові тренінги (вихід із конфліктних ситуацій,
налагодження сімейних відносин тощо).
Надалі змінила сферу діяльності і пройшла на підприємстві
Ескада-М від HR-generalist до старшого менеджера з персоналу
(2013-2017).
У ці ж роки на різних платформах і в Києво-Могилянській бізнесшколі отримувала бізнес-освіту.
На сьогодні – бізнес-тренер, бізнес-консультант, проектний
менеджер; займається пошуком та залученням клієнтів, створенням,
реалізацією бізнес-проектів, коучінгом, створенням та проведенням
тренінгів, розвитком брендів роботодавця.

Рік 2010
ГАБРІЕЛЬ
Катерина
магістр психології
Психолог, травмотерапевт, EMDR-терапевт, EFT-терапевт
(емоційно-фокусована терапія).
Членкиня Ліги Травмотерапевтів, координатор EMDR
TRN Association Ukraine.
Базову освіту постійно доповнює опануванням різних
напрямів психотерапії:
«Травмотерапія та психологічне консультування» постдипломна програма підготовки травмотерапевтів
(Regent university, USA / Україна ), 2016-2019 р.р.
EFT - емоційно-фокусована терапія, спрямована на
психотерапевтичну роботу з парами ряд навчань та
тренінгів у Польщі
Учасниця міжнародних конференцій:
EMDR Europe, Krakow, 2019; EMDRIA Virtual Conference,
2021, USA.
З 2016 р. – приватна психотерапевтична практика.

КЛОЧКО
Ольга
Практичний психолог НВК «Почапківська ЗОШ
І-ІІ ст. - дитячий садок».
2016-2019рр. - консультант з інтелектуального розвитку
дитини в Острозькій районній ПМПК.
У 2020 р. закінчила магістратуру НПУ ім. Драгоманова за
ОП «Олігофренопедагогіка» і отримала кваліфікацію
«Учитель-дефектолог, учитель і вихователь освітніх закладів
для дітей з інтелектуальними порушеннями
та інклюзивною формою навчання».
З 2021 року - голова громадської організації Ключ.
У 2021 році заснувала унікальний освітній проект
Back to ViLlaGe, в якому уже взяло участь 42 дитини з усієї
України.

ПЕТРУКОВА
Анна
Провадить власну практику з 2011 р. Працювала
психологом у БО «Вірний шлях».
Є співзасновницею
БО «Колесо життя».
Після отримання у 2016 р. диплому «Психотерапевт за
методом символдрами» постійно підвищувала свій
професійний рівень у символдраматичному просторі ІРСГП
та психоаналітичних проектах УСП.
У найближчій перспективі – статус навчального
терапевта.
Кандидат у психоаналітики: наразі є учасницею
чотирирічного теоретико-супервізійного проекту
Львівського психоаналітичного інституту ментального
здоров`я із вивчення психоаналізу та психоаналітичної
психотерапії.
Секретар рівненської філії УСП

Рік 2009
ПОПОВИЧ
Ірина
магістр психології
Професійна діяльність проходить у роботі з дітьми: 20122015р. – практичний психолог навчально-реабілітаційного
центру для дітей з вадами зору «Левеня». 2015р.-2018р. –
педагог з раннього розвитку.
З 2018р. – практичний психолог в школі «ЕКОЛЕНД».
Продовжилося професійне навчання:
2018-2019р. – академія шкільного психолога
2019р. – 8-крокова програма по роботі з втратою у дітей і
підлітків.
2019р. – навчально-практичний семінар «Інтегративний підхід
у роботі практичного психолога з травмою розвитку та
шоковою травмою розвитку»;
2019р. – семінар-практикум «Психологічна допомога після
пережитих травматичних подій»;
2020-2021р. – курс артерапії і артпедагогіки з дітьми від 1 до 7
років

ПАЛАГНЮК
Володимир
магістр психології
Психологічну освіту доповнив юридичною: у 2013 р.
закінчив НУ «Юридична академія України ім. Я. Мудрого»
за спеціальністю «Правознавство».
На сьогодні - психолог відділу по роботі з персоналом
державної установи «Городищенська виправна колонія
(№96)»,
капітан внутрішньої служби

ХОРКО
Ольга
Практичний психолог, арт-терапевт.
У 2016 р. заснувала у рідному м. Львів арт-терапевтичну
студію «Древо життя».
Автор корекційно-розвивального курсу для молодших
школярів «Вчуся легко!».
Провадить приватну психологічну практику: працює з дітьми,
особливими дітьми та їх сім’ями; особиста та сімейна терапія.

Рік 2008

САВЕНКО
Діана
Після випуску 10 років працювала
старшим викладачем кафедри психології Рівненського
інституту Університету «Україна», де очолювала Центр
практичної психології і отримала нагороду «Викладач року».
Протягом 2 років працювала практичним психологом у
Палаці дітей та молоді.
Останні 5 років є співвласником компанії Savvy Nation і
практичним психологом.
Є розробником трирівневої тренінгової
програми «Психологія успіху» для дітей та дорослих,
автором тренінгових таборів, а також програми підготовки
тренерів.

РИБАК
Вікторія
Після закінчення працювала психологом в
Березнівському вищому професійному технічному
училищі.
Далі отримала посаду керівника центру «Студентська
соціальна служба» в Рівненському державному
гуманітарному університеті, де працює і зараз.
У 2009 році вступила до аспірантури на денну форму
навчання; у 2015 році закінчила аспірантуру за
спеціальністю «Вікова та педагогічна психологія».

ВАСИЛЬКЕВИЧ
Олександр
Після закінчення РДГУ продовжив навчання у військовому
інституті КНУ ім. Шевченка
за напрямом «Військова психологія».
На сьогодні є заступником командира інженерного
батальйону з морально психологічного забезпечення.

Рік 2007

КОЗАЧУК
Олена
Професійне навчання продовжила у аспірантурі РДГУ
(2007-2011 рр.); потім пропрацювала два роки викладачем
кафедри практичної психології та психотерапії.
У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію.
У ті ж роки займалася практичною діяльністю:
2007-2013 рр. – практичний психолог Обласного центру
соціально-психологічної реабілітації дітей. 2007-2015 рр. –
психолог-консультант «Телефону довіри» Рівненського МЦ
СССДМ.
2016-2019 рр. – практичний психолог, спочатку у ТОВ
«Морган Феніче», потім – у ПП «Моріон сервіс Плюс».
На сьогодні – провадить приватну психологічну практику та
здобуває освіту психотерапевта за напрямом «Символдрама».

ВОВК
Анатолій
Сімейний психолог, психотерапевт, сексолог.
Базову освіту постійно доповнює новими професійними
компетенціями:
2004 -2008 р.- навчання за напрямом «Системна
сімейна психотерапія» у Рівненському проекті від
Української Спілки Психотерапевтів, яка є дійсним
членом Европейської Асоціації Психотерапевтів.
2008-2012 р. - навчання в інституті «Садалмелік» за
сімейними та бізнес розстановками.
2015-2016 р. - Дитяча психіатрична пропедевтика.
2014-2016 р. - Сертифікат сексолога консультанта та
сексотерапевта.
2018 р. - Сертифікат сексопатолога.
Засновник та керівник Центру Професійної
Психологічної Допомоги в м. Рівне. Президент Асоціації
Психологів та Сексологів України «ПроЖиття».

Рік 2006
СЕГЕН
Раїса
Працює у Будівській гімназії Рокитнівський району.
Із великим сумнівом зважувалася піти працювати шкільним
психологом, але з роками знайшла себе у професії, відчула її
значущість. Досвід роботи – 11.5 років, спеціаліст 2 категорії.
Через неповне навантаження працює також із групами
продовженого дня, але для себе не відокремлює цю роботу від
психологічної, оскільки там має більше можливостей спостерігати
за дітьми, проводити цікаві завдання, тести, бесіди, а від дітей
набирається енергії та позитиву.
Постійно видозмінює підходи, методи роботи практичного
психолога, намагаючись реагувати на суттєві зміни в
особливостях психічного розвитку сучасної молоді.
Має великий досвід роботи з педколективом: бере участь у
семінарах, педрадах, проводить тренінги для в вчителів.

ШМИГА
Альона
У 2006-2007 була викладачем на кафедрі вікової і
педагогічної психології в РДГУ. Також у минулому –
військовий оперативний психолог і член Української
асоціації організаційних психологів та психологів
праці.
2011-2016 рр. – пройшла курс семінарів «Теорія і
практика гештальт-терапії». Постійне фахове
вдосконалення підтверджують численні сертифікати
(у т.ч. – 5 з виїзних інтенсивів від Інституту
Гештальту).
На сьогодні - тренерка в PogodinAcademy, супервізор,
психотерапевт у гештальт методі.

Рік 2005

ЗУБЧЕНКО
Олена
Навчалася в аспірантурі НПУ ім. М. П. Драгоманова за
спеціальністю «вікова та педагогічна психологія». Отримала
диплом юнгіанського консультанта після річного навчання у
Київському юнгіанському інституті (КЮІ). Працювала
викладачем у Соціально-педагогічному інституті «Педагогічна
академія» (м. Кропивницький). У психологічній
службі Центральноукраїнського державного педагогічного унту ім. В. Винниченка була керівником і практичним
психологом. Наразі – психолог у Приватному Закладі
Освіти КМДШ.

КРУЧОК
Катерина
Після випуску почала працювати шкільним
психологом у Рівненській гуманітарній гімназії.
З 2010 р. і до сьогодні – у Львові, також практичним
психологом у школі.
Найбільш цікавим напрямом для неї є робота з
метафоричними картами. А ще викладає
правознавство – відповідно до своєї другої
спеціальності у дипломі випускниці РДГУ.

Рік 2004

ДРУЗЕНКО
Анна
Практичний психолог в КП
«Рівненська обласна дитяча лікарня» РОР,
у Центрі відновного лікування для дітей з органічним ураженням
центральної нервової системи та порушенням функції опорнорухового апарату.
Здобула кваліфікацію нейропсихолога.

Рік 2003

ПАВЛОВСЬКА
Олена
Уже 15 років працює психологом роти поліції
особливого призначення
Головного управління Національної поліції в
Рівненській області.
Майор поліції.

КОРЧАК
Оксана
Працює практичним психологом
Бродівської гімназії ім. І. Труша.
Активно долучалася до психологічної просвіти: брала участь у
циклах передач місцевого радіо і телебачення з поширення і
популяризації здобутків психологічної науки.

ЯРМОЛЮК
Олена
Продовжила навчання у магістратурі ВМУРоЛ Україна; там же
працювала у 2005 - 2014 рр. на кафедрі психології.
Психотерапевтична освіта: системна сімейна терапія;
травмофокусована терапія, дефектологія, психіатрична
пропедевтика; нейропсихологія тощо. Професійні інтереси:
психологія особистості та розвитку, психологія прив'язаності,
сенсорна інтеграція, нейропсихологія, аутизм, гіперактивність,
травмотерапія, невротичні стани, соціальне підприємництво і ще
ряд інших.
З 2004 р. і донині – власна приватна психологічна та
психотерапевтична практика; співпраця в окремих проектах з
організаціями різних видів власності, менторство і наставництво.
Волонтерство у професії (2003 - 2011 рр.у ГО «Школа мам» тощо).
З 2020 р. - психолог у «Простір здорової дитини».

Рік 2002

СІКАН
Ольга
Після закінчення працювала практичним
психологом
в рівненській ЗОШ І-ІІІ ст. №4
та у Рівненському економіко-правовому ліцеї
(2002- 2006р.р.).
З 2006р. і дотепер працює у сфері управління
персоналом на посаді HR generalist.

НЕСТЕРУК-ВОЛОДИМИРЕЦЬ
Ольга
Працює практичним психологом Рівненського Палацу дітей та
молоді понад 20 років; спеціаліст вищої категорії.
З успіхом керувала роботами у секції психології МАН: роботи її
учнів перемагали на всеукраїнському рівні.
Основні напрями роботи на сьогодні - розвиток обдарованості та
психолого-педагогічний супровід інклюзії.
Член УСП за напрямком Системна сімейна терапія.

БАЛАКІРЄВА
Олена
З 2002 р. працює практичним психологом у
рівненському НВК №26.
Спеціаліст першої категорії.
Своє професійне завдання вбачає у створенні
умов, які сприяли би формуванню психологічно
здорової особистості та повному розкриттю
потенціалу дитини, розвитку її здібностей.
У закладі освіти забезпечує психологічний
супровід всіх учасників освітнього процесу;
надає консультативно-методичну допомогу з
питань навчання, виховання і розвитку учнів
різного віку.

Рік 2001

ТЕРЕЩЕНКО
Олена
З 2008 року – практичний психолог
спеціалізованої школи І-ІІІ ст.
«Центр надії» ім. Н. Маринович
Рівненської міської ради.

МУЗИЧУК
Тетяна
Практичний психолог дошкільного підрозділу комунального
закладу «Бугринський НВК: ДНЗ – ЗОШ І-ІІ ст. – АТЛ».
Спеціаліст вищої категорії; забезпечує психологічний супровід
процесу формування життєвої компетентності дошкільників і
створення сприятливих психологічних умов для всебічного і
гармонійного розвитку дітей.

НАГОРНА
Ольга
Практичний психолог Рівненської ЗОШ №10 І-ІІІ
ст.
Спеціаліст вищої категорії з двадцятирічним
стажем.
Розробляє корекційно-розвиткові програми
(«Материк емоцій», «Заповідний простр»).
Лауреат Всеукраїнського етапу конкурсу
«Нові технології у новій школі»

АБРАМОВИЧ
Тетяна
Працювала практичним психологом Оженинського ліцею
(2001-2003 рр.), методистом із супроводу психологічної служби,
виховної роботи, позашкільної освіти відділу освіти Острозької
райдержадміністрації (2002 – 2010 рр.).
Із 2010 року – методист навчально-методичного кабінету
психологічної служби, із 2019 – методист ресурсного центру
підтримки інклюзивної освіти, старший викладач кафедри
педагогіки, психології та корекційної освіти РОІППО.
Навчалася в аспірантурі ПВНЗ «Міжнародний економікогуманітарний університет ім. академіка С. Дем'янчука» за
спеціальністю «Теорія та методика професійної освіти».
У 2018 році захистила дисертаційне дослідження на здобуття
наукового ступеня кандидата педагогічних наук із теми «Розвиток
професійної компетентності соціального педагога у системі
післядипломної освіти».

Рік 2000

ЛАГОЙКО
Олена
Практичний психолог
Рівненського обласного навчально-реабілітаційного центру,
спеціаліст вищої категорії зі стажем роботи 22 роки.
Має великий досвід результативної роботи з дітьми з
особливими освітніми потребами, а саме: затримка
психічного розвитку, тяжкі порушення мовлення,
інтелектуальні порушення, аутизм.
Арт-терапевт за напрямками: пісочна ,ізо-, лялькотерапія.

ГЛАДЮК
Софія
Професійний досвід – винятково різноманітний.
Після випуску рік працювала практичним психологом у
Квасилівській ЗОШ І-ІІІ ст.
Далі - асистент координатора програми навчання фаховим
навичкам, психолог-консультант жертв домашнього
насильства, торгівлі людьми в ГО ЦПГІ «Чайка» («Проект
попередження торгівлі людьми», Вінрок Інтернешнл,
USAID). 2004-2006 – адміністратор у студії зачісок
LadyStar.
2006-2010 – менеджер програм РОО ВГО «Українська
Асоціація Маркетингу». 2010-2017 – робота у
Рівненському МЦ СССДМ (психолог-консультант,
консультант спеціалізованої служби «Телефон довіри»,
фахівець із соціальної роботи).
З 2018 р. - психолог у Республіканському центрі
лікування та реабілітації наслідків нейротравми при КП
«Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни».

АЛЕКСАНДРОВА
Оксана
З 2000 по 2020 рік працювала у Здолбунівському районному
центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на різних
посадах: провідного спеціаліста; провідного юрисконсульта
(отримала другу вищу освіту за спеціальністю
«правознавство» у НУ «Острозька академія»). На даний
момент - завідувачка відділенням соціальної роботи
Здолбунівського територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Здолбунівської
міської ради.

Рік 1999

ЛУКАЩУК
Світлана
Після випуску була керівником гуртка з психології у ЗОШ
№28.
З 2003 р. працює у Рівненському державному базовому
медичному коледжі, де наразі викладає психологію та основи
правознавства - відповідно до своєї другої спеціальності у
дипломі випускниці РДГУ.
Кваліфікацію «Магістр психології» отримала у ВМУРоЛ
«Україна» у 2010р.
На сьогодні також є аспіранткою кафедри загальної
психології
ВНУ ім. Лесі Українки,
досліджує чинники Інтернет-залежності студентів-медиків.

ФРАНЧУК
Наталія
14 років працювала практичним психологом у Притулку
для дітей Служби у справах дітей Рівненської ОДА.
Після реорганізації відповідних структур працює у КЗ
«Обласний центр соціально-психологічної реабілітації
дітей» РОР.
Успішно завершила понад 20 курсів неформальної освіти.
Займається приватною психологічною практикою.

Рік 1996

ІВАНЮТА
Ольга
Доцент кафедри практичної психології МЕГУ імені
академіка С. Дем’янчука («Кращий викладач року-2015»),
сертифікований психотерапевт, член УСП та спілки
психотерапевтів по методу «Символдрама».
Після навчання в аспірантурі ПНПУ імені К. Д. Ушинського
у 2003р. захистила канд. дисертацію у ХНУ ім.
В. Н. Каразіна. 2004 р. – сертифікат з курсу «Соц.-психол.
тренінги та їх використання – спеціалізація НЛП». 2014 р. –
диплом МЕГУ за спеціальністю «Фахівець з фізичної
реабілітації».
2016 р. - диплом психотерапевта по глибинно-орієнтованій
психотерапії із застосуванням Кататимно-імагінативної
психотерапії. 2017 р. – сертифікат з Імагінативної тілесноорієнтованої терапії.
З 2018 р. – навчання у Львівському психоаналітичному
університеті ментального здоров'я. Січень 2022р. –
завершила навчання на Супервізора.
Автор понад 60 публікацій, 5 навч.-метод. посібників.

ДЕМ’ЯНЕНКО
Тетяна
Від часу отримання диплому (вже другого про вищу
освіту) і до сьогодні працює практичним психологом у
ЗДО №55 м. Рівне.
Серед численних видів своєї роботи особливого значення
надає проведенню з дітьми арт-терапії; успішно завершила
два начальних курси з оволодіння відповідними методами.
Свій досвід передає нашим студентам під час проходження
ними виробничої практики.

Рік 1995

ХИЖНЯК
Надія
2003-2006 рр. – навчання у магістратурі МАУП за
спеціальністю «Економіка і управління трудовими
ресурсами». Працювала спеціалістом або керівником
відділу по роботі з персоналом (кадрове адміністрування;
пошук і відбір працівників, моніторинг ринку праці,
співпраця з агенціями з добору персоналу; формування
бюджетів, прогнозів, заповнення ключових HRпоказників та багато інших обов’язків) різних київських
компаній:
2005-2019 – «Медична компанія «Медікус», ООО «Мета
Импекс», ОО «Міракс-Груп», група компаній «Євразія–
Україна», компанія «HAVI».
Від квітня 2019 р. до сьогодні – UCMS Group Ukraine
(міжнародна компанія з надання послуг аутсорсингу).

СИДОРЧУК
Зоя
1996-2021 - практичний психолог Княгининської ЗОШ І-ІІІ
ступенів (тепер - Мирогощанської сільської ради).
Має звання «психолог-методист».
Працювала три роки в методичному центрі сільської ради
методистом з психологічної та інклюзивної роботи

СТЕПАНЕНКО
Лілія
1995-1996 - практичний психолог у рівненській ЗОШ ІІІІ ст. №13.
1996 – 2003 – психолог Центру психіатричної
допомоги та професійного психофізіологічного
відбору Відділу охорони здоров'я УМВС України в
Рівненській області.
З 1999 р.- практичний психолог, експерт-психолог
судовий Центру психічного здоров’я.
На сьогодні - головний судовий експерт КП
«РОЦПЗН».

ЛЕВОЧКО
Олена
Відразу після випуску почала працювати в Будинку дитини.
2007 року отримала вищу кваліфікаційну категорію. У 2011
році отримала сертифікат лялькотерапевта та казкотерапевта.
Працює лялькотерапевтом у КП «Рівненський обласний
спеціалізований будинок дитини з центром реабілітації дітей з
органічнимими ураженнями центральної нервової системи з
порушенням психіки та паліативної допомоги дітям» РОР і
дуже любить гратися з дітками

