Автобіографія
Я, Арефнія Світлана Вячеславівна, народилась 12 серпня 1977 року в м. Києві.
Громадянка України. Батько – Потапов В’ячеслав Юр’євич, народився
08.06.1954 року. Мати – Потапова Світлана Миколаївна, народилась
12.04.1957 року. Батько і мати мають громадянство України, проживають в
Україні, пенсіонери. Сестра - Кулагіна Оксана В’ячеславівна, народилася
27.09.1982 року.
В 1994 році закінчила середню школу № 178, м. Київ.
У 2004 році закінчила Київський славістичний університет за спеціальністю
«Міжнародні відносини» і здобула кваліфікацію спеціаліста з міжнародних
відносин. Друга вища освіта – у 2007 році закінчила Міжрегіональну Академію
управління персоналом за спеціальністю «Психологія», кваліфікація – магістр
психології.
З 2012 по 2014 р.р. пройшла програму навчання Білоруської Асоціації
психотерапевтів за спеціальністю «Теорія і практика сімейної психотерапії» та
здобула кваліфікацію сімейний психотерапевт.
З 2014 по 2016 р.р. закінчила програму навчання по спеціалізації «Групова
психотерапія в гештальт підході» (по стандартам Європейської Асоціації
гештальт-терапевтів - EAGT) та здобула кваліфікацію груповий
психотерапевт в гештальт підході.
З 2015 по 2018 р.р. закінчила програму навчання по спеціалізації
«Клінічна гештальт-терапія» (по стандартам Європейської Асоціації
гештальт-терапевтів - EAGT) у Всеукраїнській спілці практикуючих
психологів «Гештальт-підхід» та здобула кваліфікацію клінічний
психотерапевт в гештальт підході.
З 2012 по 2017 р.р. пройшла програму навчання у Всеукраїнській спілці
практикуючих психологів «Гештальт-підхід» за програмою Московського
Гештальт Інституту по спеціальності «Теорія і практика гештальт-терапії» та
здобула кваліфікацію гештальт-терапевт.
У 2018 році закінчила Аспірантуру Класичний Приватний Університет
(м. Запоріжжя), Інститут журналістики і масової комунікації, кафедра
практичної психології. Спеціальність – вікова та педагогічна психологія.
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:
З 1996 року працювала перекладачем англійської мови.
З 2002 по 2015 р.р. працювала у Верховній Раді України в Комітеті з
питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, на
посаді старшого консультанта.
З 2010 – до цього часу, приватна практика практикуючим психологом,
гештальт-терапевтом.

З серпня 2018 р. – старший викладач у Навчально-науковому інституті
міжнародних відносин та соціальних наук, Міжрегіональної Академії
Управління Персоналом.
Загальний трудовий страж 22 роки.
У 2018 році завершено підготовку дисертаційної роботи та рекомендована до
публічного захисту.
Маю складені кандидатські іспити з філософії, англійської мови та
спеціальності (19.00.10).
Одружена, чоловік Мірошниченко Олексій Борисович 15.04.1977 року
народження, маю доньку – Мірошниченко Дарина Олексіївна, 13.04.1997 року
народження та сина – Мірошниченко Андрій Олексійович, 31.01.2009 року
народження.
На військовій службі не перебувала, до кримінальної відповідальності ні
я, ні члени моєї сім’ї не притягувалися.

