Народилася 16 липня 1971 року в смт. Гусятин
Тернопольської області.
У 1989 році закінчила з відзнакою Львівську
школу-інтернат спортивного профілю.
У
1994
році
закінчила
з
відзнакою
Тернопільський державний педагогічний інститут за
спеціальністю «Педагогіка і методика початкового
навчання та психологія».
У вересні 2009 року успішно захистила в
Прикарпатському національному університеті імені
Василя Стефаника кандидатську дисертацію на тему: «Особливості
усвідомлення молодшими школярами власного життєвого шляху».
З 2001 року працює на кафедрі практичної психології Тернопільського
національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка.
У 2015 році Олексюк В.Р. присвоєно вчене звання доцента.
Викладає навчальні курси: історія психології.
Автор наукових та навчально-методичних праць, серед них – 1
монографія (колективна), 14 статей у наукових фахових виданнях України, 6
навчально-методичних посібників (2 – одноосібних, 4 – колективних).
У 2018 році пройшла міжнародне заочне стажування в університеті
Південної Богемії у м. Будейовіце (Чехія).
Сфера наукових інтересів. Психологія розвитку, клінічна психологія,
психологічне консультування, психотерапія, психосоматика.
Закінчила міжнародну освітню програму «Базовий-курс за напрямком
«Позитивна психотерапія», завершила навчання у всеукраїнській освітній
програмі «Базовий курс за напрямком «Sandplay-психотерапія», член
Української спілки психотерапевтів.
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