
ВИПУСКНИКИ ФАКУЛЬТЕТУ  
ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

 
ВИПУСКНИКИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» 

 
За 55 років існування спеціальності «Музичне мистецтво», у світ було випущено 

незлічену кількість кваліфікованих  спеціалістів, які своїм творчим підходом до життя 
дарують людям радість та сіють творче зерно у дитячих душах. Наші випускники 
реалізують свій творчий потенціал та професійні компетенції у дитячих садках, 
позашкільних закладах, школах, на сценах нашої країни та всього світу. 

 

  
Олександр Сичьов – Заслужений артист України, 

керівник колективу «Вільні козаки» у Миколаївській обласній 
філармонії 

Юрій Поліщук – соліст 
ансамбля ARS NOVA 

Миколаївської обласної 
філармонії 

  
Михайло Юрченко – соліст у 
Миколаївському академічному 

українському театру драми та комедії 

Анастасія Левіцька – солістка Миколаївського 
поліцейського музичного ансамблю «Південний 

патруль» 

   
Анна Олійник – 
композитор, член 

Національної 
всеукраїнської музичної 
спілки, лауреат премії ім. 
М. Аркаса, автор нотних 

видань для дітей 
 

Антоніна Лаврова – 
переможець Всеукраїнських та 

міжнародних конкурсів. 
Керівник вокального гуртка у 

будинку творчості дитинства та 
юнацтва 

Олександра Казакова - 
автор і виконавець 

(Alter Ego Music Production) 
Викладач естрадно-джазового 

вокалу у Миколаївському 
державному вищому 
музичному училищі 

 

https://www.facebook.com/pages/Alter-Ego-Music-Production/751842171626218


   
Савкун Вероніка – 

музичний керівник та 
вихователь у дитячому 

садку  

Олена Клепа – ведуча 
програми, редактор у філії ПАТ 

НСТУ Миколаївської 
регіональної дирекції 

Ганна Богдан – 
концертмейстер кафедри 

музичного мистецтва МНУ 
імені В.О.Сухомлинського 

 

  
Дмитро Мосін– викладач та керівник 
єстрадного оркестру «Golden Band» 

кафедри музичного мистецтва  
МНУ імені В.О.Сухомлинського 

 

Ірина Петрова – вчитель музичного мистецтва, 
завідувач кафедри художньо-естетичного виховання 
Миколаївського муніципального колегіуму імені В. 

Д. Чайки. вчитель-методист, спеціаліст вищої 
категорії. Заслужений вчитель України (2001). 
Переможець конкурсу «Учитель року — 2001» 

 
ВИПУСКНИКИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА» 

 
Випускники спеціальності «Спеціальна освіта» працевлаштовані на 100 %, у них 

цікава, затребувана та престижна робота. Спеціалісти в галузі спеціальної освіти мають 
відпустку в літній канікулярний період 56 календарних днів, 20% надбавку до заробітної 
плати за особливі умови роботи, тривалість робочого дня – 4 години.  

   
Гнатюк Іван Васильович – асистент 

корекційного педагога в Центрі 
соціальної реабілітації дітей з 

обмеженими можливостями «Надія»  
(м. Миколаїв) 

Лєонті Валентина 
Олегівна – вчитель-
дефектолог ДНЗ №1 

(м.Миколаїв)  
 

Матейко Марина 
Вільгельмівна – вихователь 

КЗ «Березківський НВК ЗОШ-
інтернат-ліцей І-ІІІ ступенів» 
Миколаївської обласної ради 

 



 
ВИПУСКНИКИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПСИХОЛОГІЯ» 

 
За всю свою історію університет підготував не одну сотню компетентних фахівців-

психологів, які працюють у різних сферах психологічних практик. Наші випускники 
реалізують свій професійний потенціал у різних видах професійної діяльності, 
демонструючи набуті за роки навчання у виші компетенції та прагнення щодо їх 
подальшого розвитку і вдосконалення. Пишаємося ними і щиро бажаємо кожному 
випускнику спеціальності «Психологія» звершень на шляху до професійної 
майстерності! 

   
Селіванова Світлана 

Володимирівна – 
практичний психолог  

ДНЗ №87 

Пилипенко Дар’я 
Миколаївна – практичний 

психолог Миколаївської  
ЗОШ №6 

Деркач Ганна Вікторівна – 
практичний психолог, 

викладач психології МСШ 
«Академія дитячої творчості» 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вітошинська Юлія Олександрівна -  
вчитель з корекції розвитку та розвитку 

мовлення Миколаївського 
спеціалізованого навчально-виховного 
комплексу для дітей із зниженим зором 

Іванюк Ніна Василівна – 
вихователь логопедичної 

групи  ДНЗ№51 
(м.Миколаїв) 

Грицюк Катерина Василівна 
– вчитель-дефектолог 

ЗДО №83  
(м.Миколаїв)  

   
Кірякова Світлана Юріївна -  

вихователь Комунального закладу 
«Центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей» (м. Миколаїв) 

Ткаченко Тетяна 
Олександрівна –  

дефектолог-логопед 
корекційного центру 
«Логосвіт» (м. Київ) 

Богза Любов Олександрівна – 
вихователь-дефектолог дітей із 
ЗПР в групі корекційного типу 

ДНЗ № 144 
(м.Миколаїв) 



   
Тимців Максим 

Миколайович – викладач 
циклу професійної 

підготовки Державної 
установи «Академія 
патрульної поліції» 

Григор’єва Тетяна 
Миколаївна – офіцер-
психолог батальйону  
В/ч А1785 (м. Одеса) 

Корольова Дар’я 
Олександрівна – психолог 

відділу по роботі з 
персоналом державної 

установи «Миколаївський 
слідчий ізолятор» 

   
Полянська Ірина Юріївна 
– фрілансер / бізнес-тренер 

Захарченко Наталія 
Олександрівна – психолог 

Сімейного центру «На 
перехресті» (м. Одеса) 

Гуров Андрій Сергійович –
психолог Сімейного 

психологічного центру «Клуб 
неслухняних дітей»  

(м. Миколаїв) 

  
Санько Карина Олександрівна – 

викладач кафедри психології МНУ імені 
В.О. Сухомлинського 

Гулькова Дар’я Сергіївна – консультант  
психологічної консультації Центру психологічної 

служби МНУ імені В.О. Сухомлинського 
 

ВИПУСКНИКИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА» 
 

Кафедра соціальної роботи є однією з наймолодших в університеті, проте силами 
кафедри вже підготовлено декілька десятків висококласних фахівців, які працюють 
фахівців в системі соціального захисту населення, пенсійних фондах, службах зайнятості 
та інших державних виконавчих службах. Молоді випускники спеціальності «Соціальна 
робота» завзято реалізують свій професійний потенціал у різних видах соціальної 
практики.  

 



              
Алексеєнко Анна –  

спеціаліст І категорії сектору прийому 
заяв Управління соціальних виплат і 

компенсацій Заводського району 
Миколаївської міської ради 

  

    Бойко Анастасія –  
    провідний фахівець   

Чорноморського національного  
університету ім. Петра Могили 

         Вікторія Костогриз –  
   вихователь Миколаївського    
    технікуму залізничного   

   транспорту ім. В.Образцова 

                        
Куліш Ніна –  

спеціаліст Управління виплат і 
компенсацій Центрального району 

Миколаївської міської ради 
 

Павлова Юлія – спеціаліст 
відділу інформаційного 

забезпечення Миколаївської 
міської ради 

    Могилюк Юлія –  
спеціаліст І категорії Управління 
соціальних виплат і компенсацій 

Заводського району Миколаївської 
міської ради 

  

                  
Хмурінська Алла –  
соціальний педагог, 

Миколаївської гуманітарної 
гімназії №3 

 

Коваленко Ксенія –  
фахівець кафедри соціальної роботи 

Миколаївського національного 
університету  імені 

В.О.Сухомлинського 

Ромащенко Вікторія -  
спеціаліст Долинської 

районної державної 
адміністрації 

 
 


