
Заблоцький Андрій Русланович - старший викладач кафедри 

педагогіки та психології, доктор філософії. 

Народився 26 травня 1992 р. в с. Великий Кунинець Збаразького 

району Тернопільської області. Навчався у Горинській загальноосвітній 

школі, яку закінчив у 2009 р. Цього ж  року вступив на перший курс до 

Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса 

Шевченка, який закінчив у 2014 р. та отримав диплом спеціаліста з відзнакою 

за спеціальністю соціальний педагог та практичний психолог у закладах 

освіти. Упродовж 20112021 років очолював Первинну профспілкову 

організацію студентів академії.  

Після закінчення навчання в інституті, цього ж року прийнятий на 

посаду асистента кафедри загальної та соціальної педагогіки Кременецького 

обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка (нині 

академія); за сумісництвом – викладач  психолого-педагогічних дисциплін 

Кременецького педагогічного коледжу КОГПА ім. Тараса Шевченка 

У 2016 р. вступив до аспірантури Тернопільського національного 

педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка за спеціальністю 015 

Професійна освіта. Після закінчення аспірантури прийнятий на посаду 

викладача кафедри педагогіки та психології Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка  

У 2021р. захистив дисертаційне дослідженням на тему: «Підготовка 

майбутніх працівників соціальної сфери до роботи в альтернативних формах 

державної опіки над дітьми».  

Андрій Русланович є автором понад 15 публікацій, у яких розглянуто 

актуальні проблеми підготовки працівників соціальної сфери, а також 

альтернативні форми виховання дітей-сиріт, законодавчі акти щодо 

врегулювання взаємовідносин вищезазначених категорій дітей та 

кваліфікованих фахівців. 

 Викладає навчальні дисципліни: «Соціально-педагогічна робота в 

альтернативних формах опіки(піклування)»; «Основи психогігієни та 

психопрофілактики»; «Психологія інклюзивної освіти»; «Гендерна 

психологія». 

Коло наукових зацікавлень: проблеми підготовки працівників 

соціальної сфери, особливості роботи соціальних працівників в 

альтернативних формах державної опіки над дітьми, сімейні форми 

виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

психологія інклюзії, гендерні аспекти у психології. 

Крім науково-педагогічної діяльності займається розвитком 

молодіжного руху у навчальному закладі та регіоні. Є співзасновником 

Громадської організації «Молодь Кременеччини». 
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