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Н

ародилася 12 січня 1965 р. у с. Ковалині Переяслав-Хмельницького району Київської області у сім’ї
робітників Олексія Семеновича та Наталії Іванівни Гич.
У 1980 р. закінчила Ковалинську восьмирічну
школу, у 1984 р. — Переяслав-Хмельницьке педучилище («Учитель початкових класів»), у 1989 р. — КДПІ
ім. О. М. Горького («Викладач-дослідник з педагогіки і
психології»). З того часу працює в НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сьогодні обіймає посаду завідувача кафедри
соціальної психології та психотерапії Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій цього вишу.
У 1999 р. захистила кандидатську, а у 2013 р. —
докторську дисертацію. У 2002 р. їй присвоєно вчене
звання доцента, а у 2014 р. — професора. На громадських засадах виконує обов’язки заступника голови
профкому університету.
Світлана Олексіївна має такі наукові та громадські нагороди: Почесна грамота Президії АПН України (2009), медаль Г. С. Костюка за наукові досягнення (2010), Почесна грамота Федерації (2009) та
ЦК (2013) професійних спілок України, Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка
(2015), медаль «За визначний внесок у поширення
ідей єдності Європи» (2015).
Є автором 150 наукових праць (статті, навчальні
посібники, розділи у підручниках із загальної, вікової,
педагогічної, соціальної психології та психології релігії).
Одружена. Разом із чоловіком Анатолієм Петровичем виховала сина Геннадія — випускника Інституту

СТАВИЦЬКА
Світлана Олексіївна
Випускниця педагогічного
факультету (1989)
Завідувач кафедри соціальної
психології та психотерапії
НПУ ім. М. П. Драгоманова
Доктор психологічних наук, професор.
Відмінник освіти України.
Заслужений працівник освіти України
соціології, психології та соціальних комунікацій НПУ
ім. М. П. Драгоманова (2012). Професійне кредо: «Якісна
психолого-педагогічна освіта — це основа будь-якої якісної освіти й ефективної професійної діяльності».

Н

ародився в 1961 р. У 1979 р. став студентом природничо-географічного факультету КДПІ ім. О. М. Горького, який закінчив у 1984 р. Трудову діяльність розпочав у Вільховецькій середній школі Богуславського
району Київської області на посаді вчителя хімії та біології. З 1996 по 2001 р. працював у відділі освіти Богуславської РДА спеціалістом та методистом РМК. Ініціював
створення районного консультпункту для здібних і обдарованих дітей «Сузір’я», який очолював з 2002 по 2009 р.
Двічі був керівником обласної школи ППД за проблемою
«Діяльність очно-заочної школи для здібних і обдарованих дітей «Сузір’я» (2004–2007) та за проблемою «Управління роботою з обдарованими дітьми в умовах загальноосвітнього навчального закладу» (2010–2013).
Читав лекції на курсах підвищення кваліфікації на
тему «Методичні аспекти підготовки здібних і обдарованих учнів до біологічних олімпіад» при КОІПОПК.
Проводить районні та обласні семінари-практикуми,
майстер-класи. Його учні є переможцями і призерами
олімпіад, конкурсу-захисту робіт МАН на районному,
обласному та республіканському рівнях.
Є автором програми спецкурсу «Робота зі здібними
та обдарованими дітьми з біології» (9–11 класи) та програми факультативу «Домашні улюбленці» (8 клас).
Стипендіат Управління освіти і науки Київської ОДА,
переможець обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 2012» та дипломант заключного етапу, делегат Всеукраїнського форуму вчителів
біології (2006), учасник Всеукраїнської конференції з

СТЕПАНОВ
СТЕПАН ОЛЕКСІЙОВИЧ
Випускник природничо-географічного
факультету (1984)
Учитель біології та хімії, вчитель-методист
Богуславської ЗОШ І–ІІІ ст. № 2.
Відмінник освіти України
комп’ютерних технологій (2006), учасник відкритого
засідання уряду з проблем природничої освіти (2010).
Нагороджений Грамотою МОН України (2006),
Дипломом лауреата Київської обласної премії за заслуги
в галузі освіти (2006), почесним званням «Відмінник
освіти України» (2008), Подяками Головного управління освіти і науки Київської ОДА та КОІПОПК.
213

