
НАШІ ВИПУСКНИКИ В ПРОФЕСІЇ 

 Носач Ігор 
(випуск – 2004) 

менеджер проєктів Міжнародної 
благодійної організації 

«Партнерство «Кожній дитині»  
(м. Київ) 

 

Сторчак (Овдієнко) Тетяна  
(випуск – 2004) 

соціальний педагог Прилуцького 
ліцею № 7 

(м. Прилуки) 

 Страх (Майдан) Наталія (випуск – 
2005) 

соціальний педагог Чернігівського 
обласного центру соціально-

психологічної допомоги  
(м. Чернігів) 

 Рой (Варуха)Тетяна 
(випуск – 2006) 

головний спеціаліст Відділу у 
справах сім’ї та молоді виконавчого 

комітету Ніжинської міської ради 
(м.Ніжин) 



 
Вольховська Оксана 
(випуск – 2006, 2020) 

заступник директора Ніжинського 
дитячого будинку-інтернату  

(м. Ніжин) 

 Шелехова Любов 
(випуск – 2006) 

головний спеціаліст Дніпровського 
районного в м. Києві Центру 

соціальних служб  
(м. Київ) 

 

Тимченко (Симоненко) Анжела 
(випуск - 2007, 2020) 

методист Ніжинського будинку дітей та 
юнацтва; координатор Ліги 
старшокласників Ніжина; 

директорка КП «Ніжинський міський 
молодіжний центр» (з 2019 р.) 

 

Жилінська (Маленко) Альона 
(випуск – 2008) 

соціальний педагог ЗОШ №1; 
корекційний педагог та асистент 

вчителя в інклюзивному класі  
ЗОШ № 2 м. Ніжин (з 2015 р.) 



 

Удовенко (Кизим) Віта 
(випуск – 2009) 

практичний психолог; соціальний 
педагог Прилуцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 3  

ім. С. Г. Шовкуна 
(м. Прилуки) 

 Остапенко (Солобай) Ірина 
(випуск – 2010) 

соціальний педагог Комарівської 
ЗОШ-інтернат І-ІІ ступенів 

Чернігівської обласної ради 

 Мусієнко (Заярна) Юлія 
(випуск – 2010) 

провідний спеціаліст Відділу освіти 
Конотопської міської ради, голова 

ГО «Молодіжне християнське 
об’єднання «Телейос»  

(м. Конотоп) 

 

Чернета Олексій 
(випуск – 2011) 

голова Ніжинської районної 
організації Всеукраїнського 
фізкультурно-спортивного 

товариства «Колос», завідуючий 
клубом Ніжинської сільської ради 



 

Авраменко Альона 
(випуск – 2012) 

фахівець із соціальної роботи 
Ніжинського міського ЦСССДМ; 

соціальний педагог, заступник директора 
Ніжинського обласного соціального 
гуртожитку для дітей-сиріт; з 2019 р. 

інспектор відділу реагування патрульної 
поліції Ніжинського РВП 

 

Желіба Яна 
(випуск – 2013) 

головний спеціаліст Служби у 
справах дітей Срібнянської 

райдержадміністрації (2013-15). 
Засновник волонтерської організації 

«Від серця до серця». Депутат 
райради (м. Срібне) 

 

Забродська Вірина 
(випуск – 2013) 

методист НБДЮ; головний 
спеціаліст Служби у справах дітей; 

спеціаліст Виконавчого комітету 
Ніжинської міської ради 

 

Христюк Вікторія 
(випуск – 2016) 

директор територіального центру 
соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 
Парафіївської селищної ради 



 

Жак (Дружиніна-Ільїна) Юлія 
(випуск – 2017) 

голова наглядової ради БО 
«Міжнародний Благодійний Фонд 

«ВзаємоДія-це МИ»  
(м. Київ) 

 

Кириченко Наталія 
(випуск – 2018) 

фахівець з соціальної роботи із 
суб’єктами пробації Ніжинського 

міськрайонного відділу філії 
Державної установи «Центр 

пробації» (м. Ніжин) 

 

Рева Валентина 
(випуск – 2018) 

керівник Служби у справах дітей 
Вертіївської сільської ради 

Ніжинського району Чернігівської 
області 

 

Опанасенко Ольга 
(випуск – 2019) 

фахівець Ніжинського міського 
центру соціальних служб  

(м.Ніжин) 



 

Касьян (Колошина) Альона 
(випуск – 2020) 

асистент вчителя Бочечківського НВК 
«Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» 
Конотопської районної ради Сумської 

області 

 

 

І це лише окремі яскраві приклади професійної реалізації 
випускників нашої кафедри. 

Ще сотні і сотні фахівців працюють у сферах соціальної 
роботи, освіти, управління, сервісу та ін.  

Ми пишаємося усіма ВАМИ!!! 


