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ОСВІТА

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти (PhD))

        Запорізький національний університет — 2016-2020

Аспірантка  кафедри  соціальної  педагогіки  та
спеціальної  освіти Навчання  за  спеціальністю  231
«Соціальна робота»

● З 2016 по цей час працює над дисертацією на тему
«Соціально-педагогічна  робота  з  сім’ями  дітей
інклюзивних класів»

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

        Запорізький національний університет — 2012-2013

Навчалась  за  основним  напрямом  підготовки  6.010106
«Соціальна педагогіка»
● У 2013 році отримала диплом магістра.
● Здобула  кваліфікацію  «Магістр  соціальної

педагогіки, викладач соціальної педагогіки».

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

       Запорізький національний університет — 2008-2012

Навчалась  за  освітньо-професійною  програмою  підго-
товки  бакалавра  за  напрямом  підготовки  6.010106
«Соціальна педагогіка»
● У 2012 році отримала диплом бакалавра
● Здобула  кваліфікацію  бакалавра  соціальної

педагогіки.

Освітньо-професійний рівень «Молодший спеціаліст»

               Запорізький педагогічний коледж — 2004-2008

Навчалась  за  спеціальністю  6.010101  «Дошкільне
виховання».
● У 2008 році отримала диплом молодшого спеціаліста
● Здобула  кваліфікацію  «Вихователь  дітей

дошкільного  віку,  керівник  образотворчої
діяльності в дошкільному закладі»

ПРОФЕСІЙНІ ОБ’ЄДНАННЯ

Українська асоціація корекційних педагогів

2021 - теперішній час

З  2021  року  членкиня  Українська  асоціація
корекційних  педагогів за  напрямом Співпраця
науковців та практиків у галузі

ДОСВІД РОБОТИ

Кафедра соціальної педагогіки
та спеціальної освіти

       Запорізький національний університет — 2017 - т.ч.

● З жовтня  2020  року  по  теперішній  час  працює  на
посаді викладачки  кафедри  соціальної
педагогіки та спеціальної освіти

Викладає  дисципліни  «Ігрові  технології  у  роботі
корекційного  педагога»,  «Основи  корекційної
педагогіки»,   «Антикризова  соціальна  робота»,
«Соціальна  робота  з  різними  віковими  групами»,
«Соціальна  робота  у  сфері  дозвілля»,  «Соціальні
моделі психокорекційної роботи»,  «Соціальна робота
з  різними  категоріями  клієнтів»,   «Інноваційні
методики в соціальній роботі» та ін.
Здійснює  керівництво  кваліфікаційними  проектами,
виробничою та навчальною практиками та курсовою
роботою з соціально-педагогічної профілактики.

ДОПИСИ У ЗМІ ПРО ДОСЯГНЕННЯ

У ЗНУ нагородили
переможців конкурсу
молодіжних проектів
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ПРОЕКТИ

«Перезавантаження»

                                                        Київ, Запоріжжя,  2013

Пілотний етап проекту «Перезавантаження»,
сфокусованого на проблемі дитячої та підліткової

злочинності. 
Мета проекту – соціальна та педагогічна допомога
неповнолітнім правопорушникам, які знаходяться в

школах соціальної реабілітації

АВРАМЕНКО
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педагогіки та спеціальної освіти,

членкиня Української асоціації 
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