
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів 

ПІБ викладача Посада Структурний 
підрозділ, у 

якому 
працює 

викладач 

Інформація про 
кваліфікацію 

викладача 

Стаж 
науково-
педагогіч

ної 
роботи 

Навчальні 
дисципліни, що 

їх викладає 
викладач на ОП 

Обґрунтування 
 

Ревенко Віра 
Валентинівна 

Доцент 
кафедри  

Кафедра 
права 

1). Вища освіта: 
- Миколаївський 
державний 
університет імені 
В.О. Сухомлинського, 
2009 р. (магістр 
МК № 37279222 
30.06.2009 р.) 
Спеціальність -  
педагогіка і методика 
середньої освіти. 
Історія. Кваліфікація – 
викладач історії; 
- Миколаївський 
державний 
університет імені 
В.О. Сухомлинського, 
2009 р. (спеціаліст 
МК № 37277845 
30.06.2009 р.). 
Спеціальність -  
педагогіка і методика 
середньої освіти. 
Історія. Кваліфікація – 
вчитель історії та 
правознавства. 

5 років ОК 1. Історія 
державності та 
культури 
України 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Миколаївський державний 
університет імені 
В.О. Сухомлинського, 2009 р. 
(магістр МК № 37279222 
30.06.2009 р.) 
Спеціальність -  педагогіка і 
методика середньої освіти. Історія. 
Кваліфікація – викладач історії; 
2). Кандидат історичних наук, 
спеціальність 05.18.14 – історія 
України (Миколаївський 
національний університет імені 
В.О. Сухомлинського, диплом 
ДК № 015413 від 04.07.2013 р.) 
Тема: «Побут та дозвілля сільського 
населення на Півдні України в 
повоєнний період (1945-1955 рр.)». 
3). Національний університет 
кораблебудування імені Адмірала 
Макарова.  Підвищення кваліфікації 
(стажування)  на кафедрі соціально-
гуманітарних дисциплін (108 годин). 
Сертифікат АБ №123 від 
25.12.2018 р. 
4). Платформа масових відкритих 



2) Науковий ступінь: 
Кандидат історичних 
наук, спеціальність 
05.18.14 – історія 
України 
(Миколаївський 
національний 
університет імені 
В.О. Сухомлинського, 
диплом ДК №015413 
від 04.07.2013 р.) 
Тема: «Побут та 
дозвілля сільського 
населення на Півдні 
України в повоєнний 
період (1945-1955 
рр.)». 
3) Підвищення 
кваліфікації: 
Національний 
університет 
кораблебудування 
імені Адмірала 
Макарова.  
Підвищення 
кваліфікації 
(стажування)  на 
кафедрі соціально-
гуманітарних 
дисциплін (108 
годин). Сертифікат 
АБ №123 від 
25.12.2018 р.; 

онлайн-курсів Prometheus, курс 
«Новітня історія України: від 
початку Другої світової війни до 
сучасності» (сертифікат від 
30.03.2021 р.) 
5). Навчається за освітньою 
програмою «Дошкільна освіта» в 
Міжнародному економіко-
гуманітарному університеті імені 
Степана Дем’янчука (м.Рівне) за 
освітньо-науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 2020 р., рік 
випуску 2022 р. 
 
2. Публікації: 
1). Початкова та дошкільна освіта в 
селах південної України у  
повоєнний період (1945−1955 рр.). 
Warsaw: RS Global Sp.z O.O., 2020.  
– 76 с. 
ISBN 978 83-957916-66-6 
https://monographs.rsglobal.pl/index
.php/rsgl/catalog/book/17 
2). Стан освіти України в повоєнний 
період: огляд історіографії//  The 
scientific heritage.   No 45 (2020) Р.3 
The scientific heritage (Budapest, 
Hungary )2020 № 45. Р.3 s. 40-43. 
3). Форми дозвілля та відпочинку 
сільських дітей в повоєнний період 
//Науковий вісник Миколаївського 
національного універ- ситету імені 
В. О. Сухомлинського. Історичні 



ПЗВО «Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика», 
тренінг «Засоби 
дистанційної освіти». 
Сертифікат №21/2/20 
від 26.03.2020 р. (0,1 
кредит); 
- Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus, 
курс «Новітня історія 
України: від початку 
Другої світової війни 
до сучасності» 
(сертифікат від 
30.03.2021 р.) 

науки : зб. наук. праць. – № 1 (47), 
червень 2019. – Миколаїв : МНУ 
імені В. О. Сухомлинського, 2019. – 
С. 20-23. (фахове видання) 
 

Мірошкіна 
Наталія 
Валеріївна 
 

Доцент 
кафедри  

Кафедра 
права 

1). Вища освіта: 
- Миколаївський 
державний 
педагогічний інститут 
1995р.  
(спеціаліст) 
Спеціальність – 
історія. 
Кваліфікація – 
вчитель історії та 
права. 
- «Відкритий  
міжнародний 
університет розвитку 
людини» Україна 

22 роки ОК 2. Філософія 1. Кваліфікація викладача: 
1). Кандидат філософських наук, 
спеціальність -09.00.02 – діалектика 
та методологія пізнання 
(Південноукраїнський державний 
педагогічний університет ім. К.Д. 
Ушинського), диплом ДК № 007413 
від 27.06.2000 р. Тема: 
«Природничо-наукові аспекти 
цивілізаційних досліджень 
(методологічний та філософсько-
історичний аналіз) 
2). Міжнародний центр 
перспективних досліджень. Онлайн-
курс Prometheus «Культура 



2007 р.  
(магістр) 
Спеціальність – 
«Психологія». 
Кваліфікація – магістр 
з психології, викладач 
вищих навчальних 
закладів. 
2) Науковий ступінь: 
Кандидат 
філософських наук, 
спеціальність -
09.00.02 – діалектика 
та методологія 
пізнання 
(Південноукраїнський 
державний 
педагогічний 
університет ім. К.Д. 
Ушинського), диплом 
ДК № 007413 від 
27.06.2000 р. Тема: 
«Природничо-наукові 
аспекти 
цивілізаційних 
досліджень 
(методологічний та 
філософсько-
історичний аналіз) 
3) Підвищення 
кваліфікації: 
Школа політичної 
аналітики 

толерантності: як побудувати 
суспільство, комфортне для всіх». 
Сертифікат від 24.02.2021 р. 
 
2. Тези доповідей на конференцію: 
Мірошкіна Н.В. Співвідношення 
соціальної відповідальності та 
соціального обов’язку (тези 
доповіді). Сучасні технології 
розвитку людини в інтегрованому 
суспільстві: матеріали доповідей 
учасників Міжнародної науково-
практичної конференції (м. 
Миколаїв, 5 жовтня 2016 р.) / За заг. 
ред. Р.П. Вдовиченко; упоряд. Л.А. 
Козаченко, В.В. Мельніченко, С.В. 
Кандюк-Лебідь. – Миколаїв: 
ММIРЛ, 2016. С. 184-186. 
 



Національного 
університету «Києво-
Могилянська 
академія». Онлайн-
курс Prometheus 
«Культура та 
політика: 
багатозначність 
(взаємо)зв’язків. 
Сертифікат від 
20.02.2021 р. 
Міжнародний центр 
перспективних 
досліджень. Онлайн-
курс Prometheus 
«Культура 
толерантності: як 
побудувати 
суспільство, 
комфортне для всіх». 
Сертифікат від 
24.02.2021 р. 
ООН Жінки в Україні. 
Онлайн-курс 
Prometheus «Я знаю 
гендер». Сертифікат 
від 24.02.2021 р. 
ПЗВО «Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика», 
тренінг «Інновації 
юриспруденції у 



вітчизняній практиці». 
Сертифікат №1/6/20 
від 20.10.2020 р. (0,1 
кредит). 

Якименко Поліна 
В’ячеславівна 

Доцент 
кафедри 

Кафедра 
психології та 
педагогічної 
освіти 

1). Вища освіта: 
Миколаївський 
державний 
педагогічний 
університет, 2001 р 
(спеціаліст 
МК № 16906402 
30.06.2001 р.)  
спеціальність – 
педагогіка і методика 
середньої освіти. 
Мова і література 
(англійська, німецька)  
Кваліфікація – 
вчитель англійської, 
німецької мови і 
зарубіжної літератури. 
2) Науковий ступінь: 
Кандидат 
педагогічних наук, 
спеціальність 13.00.04 
– теорія і методика 
професійної освіти 
(Вінницький 
державний 
педагогічний 
університет імені 
Михайла 
Коцюбинського, 

14 років ОК 3. Іноземна 
мова (за 
професійним  
спрямуванням) 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Миколаївський державний 
педагогічний університет, 2001 р 
(спеціаліст МК № 16906402 
30.06.2001 р.)  
спеціальність – педагогіка і 
методика середньої освіти. Мова і 
література (англійська, німецька)  
Кваліфікація – вчитель 
англійської, німецької мови і 
зарубіжної літератури. 
2). Миколаївський обласний 
інститут післядипломної 
педагогічної освіти  
Підвищення кваліфікації зі 
спецкурсу «Куратор-тьютор 
дистанційного навчання» на тему 
«Методика навчання іноземної 
мови» (108 годин) 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації ПК №31193118/2290-18 
від 24.11.2018 р.; 
3). Сертифікат на рівень 
володіння іноземною мовою С-1 № 
20-384 від 22.04.2019 р. 
 
 



диплом ДК № 058475 
26.11.2020 р.) 
Тема: «Підготовка 
майбутніх учителів 
англійської мови до 
профільного навчання 
старшокласників» 
3) Підвищення 
кваліфікації: 
- Миколаївський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти  
Підвищення 
кваліфікації зі 
спецкурсу «Куратор-
тьютор дистанційного 
навчання» на тему 
«Методика навчання 
іноземної мови» (108 
годин) 
Свідоцтво  про 
підвищення 
кваліфікації ПК 
№31193118/2290-18 
від 24.11.2018 р.; 
- Університет 
фінансів, бізнесу та 
міжнародних 
відносин, м. Софія 
(Болгарія) 
Стажування за 
програмою «Сучасні 



методи освіти та 
інноваційних 
технологій у закладах 
вищої освіти: 
європейський досвід 
та глобальні 
тенденції» (180 годин 
термін 01.10-
31.12.2019 р. 
Сертифікат 
3BG/VUZF/594-2019 
р.; 
- Академія економіки 
та педагогіки, 
м. Прага (Чехія) 
Міжнародне 
стажування на тему 
«Розвиток освіти та 
педагогіки, як основа 
економічного та 
соціального розвитку 
суспільства» (180 
годин, термін 06.04-
06.07.2020 р ) 
4) Сертифікат на 
рівень володіння 
іноземною мовою: 
Сертифікат на рівень 
володіння іноземною 
мовою С-1 № 20-384 
від 22.04.2019 р. 



Грищенко 
Олександр 
Володимирович 

Доцент 
кафедри 

Кафедра 
журналістики 
та філології 
 

1). Вища освіта: 
- Миколаївський 
національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, 
2012 р. (магістр МК 
№ 43229768 
31.05.2012 р.) 
Спеціальність – 
українська мова і 
література 
Кваліфікація – 
філолог, викладач  з 
української мови і 
літератури  
- Приватний заклад 
вищої освіти 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
(бакалавр В20 
№262877 від 
06.07.2020 р.) 
Спеціальність – 
початкова освіта 
Кваліфікація – 
бакалавр з початкової 
освіти 
2) Науковий ступінь: 
Кандидат 
філологічних наук, 
10.01.01 - українська 

4 роки 5 
місяців 

ОК 4. Українська 
мова (за 
професійним 
спрямуванням) 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Миколаївський національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, 2012 р. 
(магістр МК № 43229768 31.05.2012 
р.) 
Спеціальність – українська мова і 
література 
Кваліфікація – філолог, викладач  з 
української мови і літератури  
2). Науково-педагогічне стажування 
у Венеціанському університеті Ка 
Фоскарі «Організація освітнього 
процесу в галузі філологічних наук: 
світовий досвід і національна 
практика» (180 год.) (16 листопада – 
28 грудня 2020 р., м. Венеція, 
Італія), сертифікат № FSI-162805-
CaF. 
3). Навчається за освітньою 
програмою «Дошкільна освіта» в 
Міжнародному економіко-
гуманітарному університеті імені 
Степана Дем’янчука (м.Рівне) за 
освітньо-науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 2020 р., рік 
випуску 2022 р. 
 
3. Публікації:  
1). Грищенко О.В. Практикум із 
сучасної української мови: 
навчальний посібник. Миколаїв: 
Вид-во «Іліон», 2020. - 156 с. 



література 
(Національний 
університет «Києво-
Могилянська 
академія», диплом ДК  
№ 038944). 
Тема: «Моделі 
урбаністичного 
простору в сучасній 
українській прозі» 
3) Підвищення 
кваліфікації: 
- Інформаційно-
аналітичний портал 
Медіа група 
«Миколаївські вісті», 
курс «Культура 
медійного 
слововживання» (15 
годин, сертифікат від 
08.09.2020 р.); 
- Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Проблеми 
філологічних наук, 
міжкультурних 
комунікації та 
перекладознавства в 
Україні та ЄС» 
(сертифікат FC-
3031036-CAF від 
31.10.2020); 

 
4. Тези доповідей на конференціях: 
Грищенко О. Організація та 
впровадження філологічної 
підготовки здобувачів вищої освіти 
в умовах коронавірусної пандемії. 
Scientific and pedagogic internship 
«Organization of the educational 
process in the area of philological 
sciences: a global experience and 
national practice»: Internship 
proceedings (November 16 – 
December 28, 2020).  Venice: 
Izdevnieciba «Baltija Publishing», 
2020. P. 21-23. 
 
5. Участь у професійних 
об’єднаннях: 
1). Дійсний член наукової 

організації «Центр україно-
європейського наукового 
співробітництва». 
2). Член Миколаївського міського 

міжрайонного осередку «Просвіта» 
імені Миколи Аркаса ГО 
«Українське товариство «Просвіта» 
Миколаївщини» Всеукраїнського 
товариства «Просвіта» імені Тараса 
Шевченка.  
 
6. Досвід роботи: 
1).Коректор післядипломної освіти 
лабораторії редагування та 



- Науково-педагогічне 
стажування у 
Венеціанському 
університеті Ка 
Фоскарі «Організація 
освітнього процесу в 
галузі філологічних 
наук: світовий досвід і 
національна 
практика» (180 год.) 
(16 листопада – 28 
грудня 2020 р., 
м. Венеція, Італія), 
сертифікат № FSI-
162805-CaF. 
- Навчається за 
освітньою програмою 
«Дошкільна освіта» в 
Міжнародному 
економіко-
гуманітарному 
університеті імені 
Степана Дем’янчука 
(м.Рівне) за освітньо-
науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 
2020 р., рік випуску 
2022 р. 

видавничої діяльності МОІППО 
(2012 р.) 
2).Фахівець редакційно-видавничого 
відділу Миколаївського 
національного університеті імені 
В.О.Сухомлинського (2014-2018 рр.) 
3). Викладач кафедри української 
мови і літератури з погодинною 
оплатою праці Миколаївського 
національного університеті імені 
В.О.Сухомлинського (2016-2018 рр.) 

Думенко Ірина 
Володимирівна 

Доцент 
кафедри 

Кафедра 
інженерних 
технологій  

1). Вища освіта: 
Херсонський  
державний технічний 
університет, 2002, 
спеціальність – облік і 

9 років 10 
місяців 

ОК 5. Безпека 
життєдіяльності 
та охорона праці 

1. Кваліфікація викладача: 
Національний  університет 
кораблебудування імені адмірала 
Макарова. Інститут післядипломної 
освіти (72 години) термін 



аудит, кваліфікація – 
спеціаліст з обліку і 
аудиту  
2) Науковий ступінь: 
Кандидат 
економічних наук 
(диплом ДК  №059423 
від 01.07.2010) 
спеціальність - 
08.00.04 Економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)  
Тема дисертації: 
«Формування та 
ефективність 
використання 
трудового потенціалу 
аграрних 
підприємств» 
3) Підвищення 
кваліфікації: 
- Національний  
університет 
кораблебудування 
імені адмірала 
Макарова 
Інститут 
післядипломної освіти 
(72 години) термін 
з06.06.2016 р. до 

з06.06.2016 р. до 17.06.2016 р. 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації 12СПК 788009 від 
17.06.2016 р. за категорією 
викладач БЖД 
«Особливості життєдіяльності при 
аваріях з виміром РР» 
 
2. Публікації: 
1). Думенко І.В. Методи 
самоконтролю охорони праці / зб. 
ХНТУСГ, вип. 107, Т.2 – Харків: 
ХНТУСГ, 2018, с. 335-339. 
2). Думенко І.В. Проблеми 
самонавчання охорони праці/ 
Загальнодержавний міжвідомчий 
науково-технічний збірник . Випуск 
41, Кіровоград 2019. – С.365-369. 
3). Методика навчання студентів 
ВНЗ в галузі охорони праці з 
використанням комп’ютерних 
технологій MOTOROL. – Lublin, 
2016/ Vol. 15 №2. P. 171-176.. 
4). Сучасні методи та методологічні 
підходи у викладанні дисципліни 
«Безпека життєдіяльності»/ 
MOTOROL. – Lublin, 2017/ Vol. 16 
№2. P. 97-102. 
5). Безпека життєдіяльності – 
сучасні методи і підходи /Вісник 
ЖНАЕУ. Науково-теоретичний 
збірник , вип. № 2(45), Т 4 ч.ІІ. – 
Житомир ЖНАЕУ, 2017 . – с.383-



17.06.2016 р. 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 12СПК 
788009 від 17.06.2016 
р. за категорією 
викладач БЖД 
«Особливості 
життєдіяльності при 
аваріях з виміром РР» 
- ПЗВО  
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 
«Інноваційні методи 
навчання» , обсяг 3 
години (0,1 кредит 
ЕКТС) 
Сертифікат № 25/3/20 
від 29.09.2020 р. 

390. 
 

Димо Віктор 
Миколайович 

Доцент 
кафедри 

Кафедра 
охорони 
здоров’я 

1). Вища освіта: 
Одеський медичний 
інститут імені М.І. 
Пирогова, 1992р., 
(спеціаліст ЦВ 
№648285 від 
30.06.1992 р.) 
Спеціальність - 
педіатрія. 
Кваліфікація - лікар-
педіатр. 

8 років ОК 6. Педіатрія 1. Кваліфікація викладача: 
1). Одеський медичний інститут 
імені М.І. Пирогова, 1992р., 
(спеціаліст ЦВ №648285 від 
30.06.1992 р.) 
Спеціальність - педіатрія. 
Кваліфікація - лікар-педіатр. 
2) Кандидат медичних наук, 
спеціальність 14.01.20 -  шкірні та 
венеричні хвороби. (ВАК України. 
Державна установа «Інститут 



2) Науковий ступінь: 
Кандидат медичних 
наук, спеціальність 
14.01.20 -  шкірні та 
венеричні хвороби. 
(ВАК України. 
Державна установа 
«Інститут 
дерматології та 
венерології АМН 
України» (диплом: 
ДК №052740 від 
27.05.2009 р.)  
Тема «Особливості 
механізмів розвитку, 
клінічних проявів, 
перебігу і терапії 
червоного плоского 
лишаю у дітей з 
супутніми 
мітотичними 
ураженнями» 
3) Підвищення 
кваліфікації: 
-. ГО «Українська 
академія педіатрії» 
21-23.09.2018 р. 
«Захід зустрічає схід: 
педіатрична практика 
в системі 
громадського 
здоров’я»; 

дерматології та венерології АМН 
України» (диплом: ДК №052740 від 
27.05.2009 р.) Тема «Особливості 
механізмів розвитку, клінічних 
проявів, перебігу і терапії червоного 
плоского лишаю у дітей з супутніми 
мітотичними ураженнями» 
3). ГО «Українська академія 
педіатрії» 
21-23.09.2018 р. 
«Захід зустрічає схід: педіатрична 
практика в системі громадського 
здоров’я»; 
4) Управління охорони здоров’я 
Миколаївської ОДА 05-29.05.2015 р. 
«Педіатрія»; 
 
2. Досвід практичної роботи: 
Досвід роботи лікарем-
дерматологом дитячого відділення 
Миколаївської обласної лікарні 
(2007-2013 рр.) 
 
3. Досвід науково-педагогічної 
роботи: 
Доцент Миколаївського 
національного університету імені 
В.О.Сухомлинського (2013-2013 рр.) 



- Управління охорони 
здоров’я 
Миколаївської ОДА 
05-29.05.2015 р. 
«Педіатрія»; 
- ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика»  
Навчальний тренінг 
«Інновації в медичних 
та реабілітаційних 
технологіях» 
(загальний обсяг 3 
год. – 0,1 кредит 
ECTS) 
Сертифікат № 6/7/20 
від 21.01.2021 р. 

Гайша Олександр 
Олександрович 

Доцент 
кафедри 

Кафедра 
інженерних 
технологій  

1). Вища освіта: 
- Миколаївський 
Національний 
університет 
кораблебудування 
імені адмірала 
Макарова, 2004 р. 
Спеціальність – 
захист інформації з 
обмеженим доступом 
та автоматизація її 
обробки в 
комп’ютерних 
системах та мережах, 

16 років ОК 7. 
Інформаційні 
системи та 
технології 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Миколаївський Національний 
університет кораблебудування імені 
адмірала Макарова,2004 р.,  
спеціальність – захист інформації з 
обмеженим доступом та 
автоматизація її обробки в 
комп’ютерних системах та мережах, 
Кваліфікація – інженер-конструктор. 
2). Миколаївський національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, 2016 p., 
спеціальність «Середня освіта 
(Математика)» 



Кваліфікація – 
інженер-конструктор. 
- Миколаївський 
національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, 
2016 p. Спеціальність 
«Середня освіта 
(Математика)» 
Кваліфікація – 
математик, вчитель 
математики, вчитель 
інформатики. 
2) Науковий ступінь: 
Кандидат технічних 
наук, спеціальність – 
05.13.06 - 
інформаційні 
технології (диплом 
ДК № 046610 від 
21.05.2008) 
Тема «Методики 
забезпечення 
захищеності систем 
дистанційної освіти» 
3) Вчене звання: 
Доцент кафедри 
фізики, (атестат 12ДЦ 
№ 031309 від 29.03. 
2012) 
4) Підвищення 
кваліфікації: 
Миколаївський 

кваліфікація – математик, вчитель 
математики, вчитель інформатики. 
3). Кандидат технічних наук, 
спеціальність – 05.13.06 - 
інформаційні технології (диплом 
ДК № 046610 від 21.05.2008) 
Тема «Методики забезпечення 
захищеності систем дистанційної 
освіти» 
4). Лауреат Премії Президента 
України для молодих науковців 
2013 р.( свідоцтво №649 від 
02.12.2013р.), лауреат 
Міжнародного академічного 
рейтингу популярності «Золота 
фортуна» у номінації «Вища освіта» 
2003 р., переможець 
Всеукраїнського конкурсу патентів 
«Кращий винахід України» у 2006 та 
2010 рр.  
5). Миколаївський національний 
університет ім. В,О, 
Сухомлинського  
Підвищення кваліфікації  
за темою «Інформаційні технології 
при вивченні математичних 
дисциплін» (108 годин, 3 ECTS), 
термін з 11.04.2016 р. по 
10.06.2016 р. Сертифікат про 
підвищення кваліфікації АБ №180 
від 10.06.2016р.   
 
2. Публікації: 



національний 
університет імені 
В.О. Сухомлинського  
Підвищення 
кваліфікації  
за темою 
«Інформаційні 
технології при 
вивченні 
математичних 
дисциплін» (108 
годин, 3 ECTS), 
термін з 11.04.2016 р. 
по 10.06.2016 р. 
Сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації АБ №180 
від 10.06.2016р.   

1). Oleksandr Gaisha, Elena Gaisha. 
Use of Non-Normalized Fuzzy Sets 
Membership Functions in Automated 
Control Tasks // Proc. of Int. Conf. 
“Actual Problems of Unmanned Aerial 
Vehicles Developments”. – Kyiv: 
National Aviation University, 2017. 
(SCOPUS) 
2). Гайша О.О., Жиров Б.Г., 
Стьопін Є.В., Сальникова О.Ф. 
Дослідження можливості 
несанкціонованого відтворення 
програмного забезпечення. // Зб. 
наук. праць ВІ КНУ. – К.: КНУ ім. 
Т.Шевченка, 2015. – №34. – С.78-81. 
3). Гайша О.О., Гайша О.О. Аналіз 
можливостей використання 
ненормованих функцій належності в 
теорії нечітких множин // Сб. науч. 
трудов «Актуальные научные 
исследования в современном мире» 
№4 (24). – Ч.9. – Переяслав-
Хмельницкий, 2017 г. – С.92-95. 
(Index Copernicus) 



Іванцова Наталя 
Борисівна 

Завідувачка 
кафедри 

Кафедра 
психології та 
педагогічної 
освіти 

1). Вища освіта: 
- Миколаївський 
державний 
педагогічний інститут 
імені В.Г.Бєлінського, 
1986 р. (спеціаліст ПВ 
№646370 від 
28.06.1986 р.) 
Спеціальність – 
математика. 
Кваліфікація - вчитель 
математики. 
- Миколаївський 
міжрегіональний 
інститут розвитку 
людини ВНЗ 
«Відкритий 
міжнародний 
університет розвитку 
людини «Україна», 
2017 р. (магістр М17 
№ 077773 від 
17.10.2017 р.) 
Спеціальність – 
психологія. 
Кваліфікація – магістр 
психології. 
2) Науковий ступінь: 
Доктор психологічних 
наук за спеціальністю 
19.00.07 – педагогічна 
та вікова психологія 
(Інститут психології 

16 років ОК 8. 
Психологія 
загальна 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Миколаївський міжрегіональний 
інститут розвитку людини ВНЗ 
«Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини 
«Україна», 2017 р. (магістр М17 № 
077773 від 17.10.2017 р.) 
Спеціальність – психологія. 
Кваліфікація – магістр психології; 
2). Доктор психологічних наук за 
спеціальністю 19.00.07 – педагогічна 
та вікова психологія (Інститут 
психології імені Г.С.Костюка НАПН 
України диплом ДД №001180 від 
26.09.2012р.)  
3). Професор кафедри теоретичної 
та прикладної психології (рішення 
атестаційної комісії МОН України 
атестат – 12ПР №010909 від 
29.09.2015 р.) 
4). Навчається за освітньою 
програмою «Дошкільна освіта» в 
Міжнародному економіко-
гуманітарному університеті імені 
Степана Дем’янчука (м.Рівне) за 
освітньо-науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 2020 р., рік 
випуску 2022 р. 
 
2. Публікації: 
1). Іванцова Н.Б. Виховні технології 
у передшкільній та шкільній освіті 
у контексті нової української школи/ 



імені Г.С.Костюка 
НАПН України 
диплом ДД №001180 
від 26.09.2012р.) 
Тема: «Ґенеза 
професійної 
спрямованості 
практичного 
психолога» 
3) Вчене звання: 
Професор кафедри 
теоретичної та 
прикладної психології 
(рішення атестаційної 
комісії МОН України 
атестат – 12ПР 
№010909 від 
29.09.2015 р.) 
4)Підвищення 
кваліфікації: 
- Українська 
громадська 
організація «Інститут 
розвитку символ 
драми та глибинної 
психології» 
Учбово-практичний 
семінар «Депресія з 
позиції сучасного 
психоаналізу та 
психотерапії по 
методу символдрами» 

Євдокимова Н.О., Іванцова Н.Б., 
Довгань Н.Ю., Барвінок І.В., 
Безушко С.В., Матвієнко Л.П., Нор 
К.Ф., Потоцька Т.Ф., Чижик Т.Г.// 
монографія. Миколаїв: Вид-во 
«Іліон». 2020. – 130 с. 
 
3. Організаційна робота у закладах 
освіти: 
Проректор з науково-педагогічної 
роботи МНУ імені В.О. 
Сухомлинського (2006-2010 рр.) 
 
4. Участь у професійних 
об’єднаннях: 
Член ВГО «Товариство психологів 
України». 
 
5. Наукове консультування: 
Наукове консультування керівних та 
педагогічних кадрів щодо реалізації 
Базового компоненту у закладах 
дошкільної освіти міста Миколаєва 
(2017-2020 рр.) – довідка НМЦ 
Управління освіти Миколаївської 
міської ради від 26.02.2020 р. за № 
51. 
 
 



- сертифікат № 14827, 
2019 р. 
- Інститут психології 
імені Г.С. Костюка 
НАПН України. Тема: 
«Кризова психологія» 
27.09-17.10.2017 р. 
- ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 
«Засоби дистанційної 
освіти» (3 години, 0,1 
кредити ЕКТС) 
Сертифікат № 3/1/20, 
26.03.2020 р. 
- Навчається за 
освітньою програмою 
«Дошкільна освіта» в 
Міжнародному 
економіко-
гуманітарному 
університеті імені 
Степана Дем’янчука 
(м.Рівне) за освітньо-
науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 
2020 р., рік випуску 
2022 р. 



Нор Катерина 
Федорівна 

Доцент 
кафедри 

Кафедра 
психології та 
педагогічної 
освіти 

1). Вища освіта: 
Миколаївський 
державний 
педагогічний інститут 
імені В.Г.Бєлінського, 
1974 р. (Я №884619 
від 30.06.1974 р.) 
Спеціальність – 
російська мова та 
література. 
Кваліфікація – 
вчитель російської 
мови та літератури 
2) Науковий ступінь: 
Кандидат 
педагогічних наук за 
спеціальністю 
13.00.01 - теорія та 
історія педагогіки 
(Національний 
університет 
М.П. Драгоманова 
КН №015380 від 
16.10.1997 р.) Тема: 
«Групові форми 
навчальної діяльності 
як засіб 
розвивального 
навчання молодших 
школярів» 
3) Вчене звання: 

34 роки ОК 9. Педагогіка 
загальна 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Кандидат педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.01 - теорія та 
історія педагогіки (Національний 
університет М.П. Драгоманова 
КН №015380 від 16.10.1997 р.)  
2). Платформа масових відкритих 
онлайн-курсів Prometheus, курс 
«Зміцнення викладання та 
організаційного управління в 
університетах» (сертифікат від 
30.03.2021 р.) 
 
2. Публікації: 
1). Виховні технології у 
передшкільній та шкільній освіті у 
контексті нової української школи/ 
Євдокимова Н. О., Іванцова Н. Б., 
Довгань Н. Ю., Барвінок І. В., 
Безушко С. В., Матвієнко Л. П., Нор 
К. Ф., Потоцька Т. Ф., Чижик Т. Г.// 
монографія. Миколаїв: Вид-во 
«Іліон». 2020. 146 с. 
2). Розвивальні психолого-
педагогічні технології навчання у 
контексті нової української школи/ 
Євдокимова Н. О., Іванцова Н. Б., 
Бабаян Ю. О., Нор К. Ф., Потоцька 
Т. Ф.// монографія. Миколаїв: Вид- 
во «Іліон». 2020. 152 с. 
 
3. Організаційна робота у закладах 
освіти: 
1). Завідувач кафедри педагогічних 
технологій та педагогічної 



Доцент кафедри 
педагогіки та 
методики початкового 
навчання (рішення 
атестаційної комісії 
МОН України атестат 
– ДЦ №001789 від 
01.03.2001 р.) 
4) Підвищення 
кваліфікації: 
- КЗ 
«Кіровоградський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
імені Василя 
Сухомлинського» 
Підвищення 
кваліфікації за 
програмою 
«Організація і 
управління в 
початковій школі», 
2019 р. - свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації ПК 
№02136577 1019/19 
- ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 

майстерності Миколаївського 
державний університет імені 
В.О.Сухомлинського (2002-2004 рр.) 
2). Завідувач кафедри освітніх 
технологій Миколаївського 
державний університет імені 
В.О.Сухомлинського (2004-2010 рр) 
 
4. Наукове консультування: 
Наукове консультування керівних та 
педагогічних кадрів щодо реалізації 
Базового компоненту у закладах 
дошкільної освіти міста Миколаєва 
(2017-2020 рр.) – довідка НМЦ 
Управління освіти Миколаївської 
міської ради від 26.02.2020 р. за № 
43 
 



«Засоби дистанційної 
освіти» (3 години, 0,1 
кредити ЕКТС) 
Сертифікат № 5/1/20, 
26.03.2020 р. 
- ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 
«Інноваційні методи 
навчання» (3 години, 
0,1 кредити ЕКТС) 
Сертифікат № 6/3/20, 
29.09.2020 р. 
- Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus, 
курс «Зміцнення 
викладання та 
організаційного 
управління в 
університетах» 
(сертифікат від 
30.03.2021 р.) 

Ревенко Віра 
Валентинівна 

Доцент 
кафедри  

Кафедра 
права 

1). Вища освіта: 
- Миколаївський 
державний 
університет імені 

5 років ОК 10. Історія 
психології та 
педагогічної 
думки 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Миколаївський державний 
університет імені 
В.О. Сухомлинського, 2009 р. 



В.О. Сухомлинського, 
2009 р. (магістр 
МК № 37279222 
30.06.2009 р.) 
Спеціальність -  
педагогіка і методика 
середньої освіти. 
Історія. Кваліфікація – 
викладач історії; 
- Миколаївський 
державний 
університет імені 
В.О. Сухомлинського, 
2009 р. (спеціаліст 
МК № 37277845 
30.06.2009 р.). 
Спеціальність -  
педагогіка і методика 
середньої освіти. 
Історія. Кваліфікація – 
вчитель історії та 
правознавства. 
2) Науковий ступінь: 
Кандидат історичних 
наук, спеціальність 
05.18.14 – історія 
України 
(Миколаївський 
національний 
університет імені 
В.О. Сухомлинського, 
диплом ДК №015413 
від 04.07.2013 р.) 

(магістр МК № 37279222 
30.06.2009 р.) 
Спеціальність -  педагогіка і 
методика середньої освіти. Історія. 
Кваліфікація – викладач історії; 
2). Кандидат історичних наук, 
спеціальність 05.18.14 – історія 
України (Миколаївський 
національний університет імені 
В.О. Сухомлинського, диплом 
ДК № 015413 від 04.07.2013 р.) 
Тема: «Побут та дозвілля сільського 
населення на Півдні України в 
повоєнний період (1945-1955 рр.)». 
3). Національний університет 
кораблебудування імені Адмірала 
Макарова.  Підвищення кваліфікації 
(стажування)  на кафедрі соціально-
гуманітарних дисциплін (108 годин). 
Сертифікат АБ №123 від 
25.12.2018 р. 
4). Платформа масових відкритих 
онлайн-курсів Prometheus, курс 
«Новітня історія України: від 
початку Другої світової війни до 
сучасності» (сертифікат від 
30.03.2021 р.) 
5). Навчається за освітньою 
програмою «Дошкільна освіта» в 
Міжнародному економіко-
гуманітарному університеті імені 
Степана Дем’янчука (м.Рівне) за 
освітньо-науковим ступенем 



Тема: «Побут та 
дозвілля сільського 
населення на Півдні 
України в повоєнний 
період (1945-1955 
рр.)». 
3) Підвищення 
кваліфікації: 
Національний 
університет 
кораблебудування 
імені Адмірала 
Макарова.  
Підвищення 
кваліфікації 
(стажування)  на 
кафедрі соціально-
гуманітарних 
дисциплін (108 
годин). Сертифікат 
АБ №123 від 
25.12.2018 р.; 
ПЗВО «Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика», 
тренінг «Засоби 
дистанційної освіти». 
Сертифікат №21/2/20 
від 26.03.2020 р. (0,1 
кредит); 
- Платформа масових 
відкритих онлайн-

«магістр», рік вступу 2020 р., рік 
випуску 2022 р. 
 
2. Публікації: 
1). Початкова та дошкільна освіта в 
селах південної України у  
повоєнний період (1945−1955 рр.). 
Warsaw: RS Global Sp.z O.O., 2020.  
– 76 с. 
ISBN 978 83-957916-66-6 
https://monographs.rsglobal.pl/index
.php/rsgl/catalog/book/17 
2). Стан освіти України в повоєнний 
період: огляд історіографії//  The 
scientific heritage.   No 45 (2020) Р.3 
The scientific heritage (Budapest, 
Hungary )2020 № 45. Р.3 s. 40-43. 
3). Форми дозвілля та відпочинку 
сільських дітей в повоєнний період 
//Науковий вісник Миколаївського 
національного універ- ситету імені 
В. О. Сухомлинського. Історичні 
науки : зб. наук. праць. – № 1 (47), 
червень 2019. – Миколаїв : МНУ 
імені В. О. Сухомлинського, 2019. – 
С. 20-23. (фахове видання) 
 



курсів Prometheus, 
курс «Новітня історія 
України: від початку 
Другої світової війни 
до сучасності» 
(сертифікат від 
30.03.2021 р.) 

Вербина Юлія 
В’ячеславівна 

Завідувачка 
закладу 
дошкільної 
освіти 

ПЗДО 
«Гранд-
Гіпаніс» 

1). Вища освіта: 
- Національний 
педагогічний 
університет імені 
М.П.Драгоманова, 
2007 р. (спеціаліст КВ 
№32178534 від 
08.06.2007 р.) 
Спеціальність – 
психологія. 
Кваліфікація – 
психолог; 
- Приватний заклад 
вищої освіти 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
(бакалавр В20 
№262878 від 
06.07.2020 р.) 
Спеціальність – 
початкова освіта 
Кваліфікація – 
бакалавр з початкової 
освіти 

9 років ОК 11. Вступ до 
спеціальності 

1. Кваліфікація викладача: 
1. Навчається за освітньою 
програмою «Дошкільна освіта» в 
Міжнародному економіко-
гуманітарному університеті імені 
Степана Дем’янчука (м.Рівне) за 
освітньо-науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 2020 р., рік 
випуску 2022 р. 
 
2.Наукове консультування: 
Наукове консультування керівних та 
педагогічних кадрів щодо реалізації 
Базового компоненту у закладах 
дошкільної освіти міста Миколаєва 
(2017-2020 рр.) – довідка НМЦ 
Управління освіти Миколаївської 
міської ради від 26.02.2020 р. за № 
46. 
 
4. Досвід науково-дослідної роботи: 
Науковий кореспондент 
лабораторії психології 
дошкільника Інституту психології 
імені Г.С.Костюка НАПН України (з 
2016 року по теперішній час). 



2) Науковий ступінь: 
Кандидат 
психологічних наук за 
спеціальністю 
19.00.07-педагогічна 
та вікова психологія 
(Національний 
педагогічний 
університет ім. М.П. 
Драгоманова 
ДК № 013666 від 
25.04.2013 р.) Тема: 
«Особливості 
розвитку гендерної 
ідентичності дівчат-
підлітків в умовах 
шкіл-інтернатів» 
3) Підвищення 
кваліфікації: 
- Інститут психології 
імені Г.С.Костюка 
НАПН України. Тема: 
«Психологія 
забезпечення 
професійної 
діяльності фахівців 
виробничої сфери», 
03.12.18-27.06.19 рр. 
- ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 



Навчальний тренінг 
«Засоби дистанційної 
освіти» (3 години, 0,1 
кредити ЕКТС) 
Сертифікат № 8/1/20, 
26.03.2020 р. 
- ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 
«Інноваційні методи 
навчання» (3 години, 
0,1 кредити ЕКТС) 
Сертифікат № 9/3/20, 
29.09.2020 р. 
- Навчається за 
освітньою програмою 
«Дошкільна освіта» в 
Міжнародному 
економіко-
гуманітарному 
університеті імені 
Степана Дем’янчука 
(м.Рівне) за освітньо-
науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 
2020 р., рік випуску 
2022 р. 
 



Нор Катерина 
Федорівна 

Доцент 
кафедри 

Кафедра 
психології та 
педагогічної 
освіти 

1). Вища освіта: 
Миколаївський 
державний 
педагогічний інститут 
імені В.Г.Бєлінського, 
1974 р. (Я №884619 
від 30.06.1974 р.) 
Спеціальність – 
російська мова та 
література. 
Кваліфікація – 
вчитель російської 
мови та літератури 
2) Науковий ступінь: 
Кандидат 
педагогічних наук за 
спеціальністю 
13.00.01 - теорія та 
історія педагогіки 
(Національний 
університет 
М.П. Драгоманова 
КН №015380 від 
16.10.1997 р.) Тема: 
«Групові форми 
навчальної діяльності 
як засіб 
розвивального 
навчання молодших 
школярів» 
3) Вчене звання: 

34 роки ОК 12. 
Методологія та 
організація 
наукових 
досліджень 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Кандидат педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.01 - теорія та 
історія педагогіки (Національний 
університет М.П. Драгоманова 
КН №015380 від 16.10.1997 р.)  
2). Платформа масових відкритих 
онлайн-курсів Prometheus, курс 
«Зміцнення викладання та 
організаційного управління в 
університетах» (сертифікат від 
30.03.2021 р.) 
 
2. Публікації: 
1). Виховні технології у 
передшкільній та шкільній освіті у 
контексті нової української школи/ 
Євдокимова Н. О., Іванцова Н. Б., 
Довгань Н. Ю., Барвінок І. В., 
Безушко С. В., Матвієнко Л. П., Нор 
К. Ф., Потоцька Т. Ф., Чижик Т. Г.// 
монографія. Миколаїв: Вид-во 
«Іліон». 2020. 146 с. 
2). Розвивальні психолого-
педагогічні технології навчання у 
контексті нової української школи/ 
Євдокимова Н. О., Іванцова Н. Б., 
Бабаян Ю. О., Нор К. Ф., Потоцька 
Т. Ф.// монографія. Миколаїв: Вид- 
во «Іліон». 2020. 152 с. 
 
3. Організаційна робота у закладах 
освіти: 
1). Завідувач кафедри педагогічних 
технологій та педагогічної 



Доцент кафедри 
педагогіки та 
методики початкового 
навчання (рішення 
атестаційної комісії 
МОН України атестат 
– ДЦ №001789 від 
01.03.2001 р.) 
4) Підвищення 
кваліфікації: 
- КЗ 
«Кіровоградський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
імені Василя 
Сухомлинського» 
Підвищення 
кваліфікації за 
програмою 
«Організація і 
управління в 
початковій школі», 
2019 р. - свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації ПК 
№02136577 1019/19 
- ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 

майстерності Миколаївського 
державний університет імені 
В.О.Сухомлинського (2002-2004 рр.) 
2). Завідувач кафедри освітніх 
технологій Миколаївського 
державний університет імені 
В.О.Сухомлинського (2004-2010 рр) 
 
4. Наукове консультування: 
Наукове консультування керівних та 
педагогічних кадрів щодо реалізації 
Базового компоненту у закладах 
дошкільної освіти міста Миколаєва 
(2017-2020 рр.) – довідка НМЦ 
Управління освіти Миколаївської 
міської ради від 26.02.2020 р. за № 
43 
 



«Засоби дистанційної 
освіти» (3 години, 0,1 
кредити ЕКТС) 
Сертифікат № 5/1/20, 
26.03.2020 р. 
- ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 
«Інноваційні методи 
навчання» (3 години, 
0,1 кредити ЕКТС) 
Сертифікат № 6/3/20, 
29.09.2020 р. 
- Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus, 
курс «Зміцнення 
викладання та 
організаційного 
управління в 
університетах» 
(сертифікат від 
30.03.2021 р.) 

Барвінок Ірина 
Віталіївна 

Доцент 
кафедри 

Кафедра 
психології та 
педагогічної 
освіти 

1). Вища освіта: 
- Київський 
державний інститут 
культури, 1994 р. 

25 років ОК 13. Теорія та 
методика 
виховної роботи 
в закладах 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Приватний заклад вищої освіти 
«Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа Орлика» 



(спеціаліст КЕ 
№900680 від 
19.05.1994 р.) 
Спеціальність - 
культурно-освітня 
робота. Кваліфікація-
керівник академічного 
хорового колективу; 
- Приватний заклад 
вищої освіти 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
(бакалавр В20 
№262844 від 
06.07.2020 р.) 
Спеціальність – 
початкова освіта 
Кваліфікація – 
бакалавр з початкової 
освіти 
- Приватний заклад 
вищої освіти 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
(бакалавр В20 
№260908 від 
02.07.2020 р.) 
Спеціальність – 
дошкільна освіта 

дошкільної 
освіти 

(бакалавр В20 №260908 від 
02.07.2020 р.) 
Спеціальність – дошкільна освіта 
Кваліфікація – бакалавр з 
дошкільної освіти 
2). Кандидат педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.02 - теорія та 
методика навчання музики і 
музичного виховання (Київський 
національний університет культури і 
мистецтв Міністерства культури і 
мистецтв України ДК №007942 від 
20.09.2000 р.) Тема: 
«Формування музично-естетичної 
культури молодших школярів в 
умовах культурно-дозвіллєвої 
діяльності» 
3). ПЗВО «Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг «Інноваційні 
методи навчання» (3 години, 0,1 
кредити ЕКТС) Сертифікат № 
10/3/20, 29.09.2020 р. 
4). Навчається за освітньою 
програмою «Дошкільна освіта» в 
Міжнародному економіко-
гуманітарному університеті імені 
Степана Дем’янчука (м.Рівне) за 
освітньо-науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 2020 р., рік 
випуску 2022 р. 
 
2. Публікації: 



Кваліфікація – 
бакалавр з дошкільної 
освіти 
2) Науковий ступінь: 
Кандидат 
педагогічних наук за 
спеціальністю 
13.00.02 - теорія та 
методика навчання 
музики і музичного 
виховання (Київський 
національний 
університет культури і 
мистецтв 
Міністерства 
культури і мистецтв 
України ДК №007942 
від 20.09.2000 р.) 
Тема: 
«Формування 
музично-естетичної 
культури молодших 
школярів в умовах 
культурно-дозвіллєвої 
діяльності» 
3) Підвищення 
кваліфікації: 
- Комунальний заклад 
«Кіровоградський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
імені Василя 

Виховні технології у 
передшкільній та шкільній освіті у 
контексті нової української школи/ 
Євдокимова Н. О., Іванцова Н. Б., 
Довгань Н. Ю., Барвінок І. В., 
Безушко С. В., Матвієнко Л. П., Нор 
К. Ф., Потоцька Т. Ф., Чижик Т. Г.// 
монографія. Миколаїв: Вид-во 
«Іліон». 2020. 146 с. 
 
3. Наукове консультування: 
Наукове консультування керівних та 
педагогічних кадрів щодо реалізації 
Базового компоненту у закладах 
дошкільної освіти міста Миколаєва 
(2017-2020 рр.) – довідка НМЦ 
Управління освіти Миколаївської 
міської ради від 26.02.2020 р. за № 
35 
 
4. Досвід науково-дослідної роботи: 
Науковий кореспондент 
лабораторії психології 
дошкільника Інституту психології 
імені Г.С.Костюка НАПН України (з 
2010 року по теперішній час). 
 
5. Досвід практичної роботи: 
Вихователь-методист ПДНЗ 
«Гранд-Гіпаніс» (2005-2010 рр.) (за 
сумісництвом) 



Сухомлинського» 
Навчання за 
дистанційним курсом 
«Основи інклюзивної 
освіти» (1,5 кредитів 
ЕКТС) Сертифікат 
ДНК 03564596-
1204/19, 12.04.2019 р. 
- ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 
«Засоби дистанційної 
освіти» (3 години, 0,1 
кредити ЕКТС) 
Сертифікат № 9/1/20, 
26.03.2020 р. 
- ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 
«Інноваційні методи 
навчання» (3 години, 
0,1 кредити ЕКТС) 
Сертифікат № 10/3/20, 
29.09.2020 р. 
- Навчається за 
освітньою програмою 
«Дошкільна освіта» в 



Міжнародному 
економіко-
гуманітарному 
університеті імені 
Степана Дем’янчука 
(м.Рівне) за освітньо-
науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 
2020 р., рік випуску 
2022 р. 

Євдокимова 
Наталя Олексіївна 

Професор 
кафедри 

Кафедра 
психології та 
педагогічної 
освіти 

1). Вища освіта: 
- Миколаївський 
державний 
педагогічний 
інститут, 1990 р. 
(спеціаліст ПВ № 
646902 25.06.1990 р.) 
Спеціальність – 
російська мова та 
література. 
Кваліфікація – 
вчитель російської 
мови та літератури; 
- Вищий навчальний 
заклад» Відкритий 
міжнародний 
університет розвитку 
людини «Україна» 
(спеціаліст КВ № 
34119190 01.06.2008 
р.) 
Спеціальність - 

18 років ОК 14. 
Дошкільна 
лінгводидактика 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Приватний заклад вищої освіти 
«Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа Орлика» 
(бакалавр В 20 № 268502 22.07.2020) 
Спеціальність – дошкільна освіта 
Кваліфікація – бакалавр з 
дошкільної освіти 
2). Миколаївський державний 
педагогічний інститут, 1990 р. 
(спеціаліст ПВ № 646902 25.06.1990 
р.). Спеціальність – російська мова 
та література. Кваліфікація – 
вчитель російської мови та 
літератури. 
3). Платформа масових відкритих 
онлайн-курсів Prometheus, курс 
«Зміцнення викладання та 
організаційного управління в 
університетах» (сертифікат від 
14.02.2021 р.) 
 



правознавство 
Кваліфікація – 
спеціаліст – юрист; 
- Миколаївський 
міжрегіональний 
інститут розвитку 
людини ВНЗ 
«Відкритий 
міжнародний 
університет розвитку 
людини «Україна», 
2017 р. (магістр М 17 
№ 077778 17.10.2017 
р.)  
Спеціальність – 
психологія. 
Кваліфікація – магістр 
психології. 
- Приватний заклад 
вищої освіти 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
(бакалавр В 20 № 
268502 22.07.2020) 
Спеціальність – 
дошкільна освіта 
Кваліфікація – 
бакалавр з дошкільної 
освіти 
2) Науковий ступінь: 
Доктор психологічних 

2. Публікації: 
1). Виховні технології у 
передшкільній та шкільній освіті у 
контексті нової української школи/ 
Євдокимова Н. О., Іванцова Н. Б., 
Довгань Н. Ю., Барвінок І. В., 
Безушко С. В., Матвієнко Л. П., Нор 
К. Ф., Потоцька Т. Ф., Чижик Т. Г.// 
монографія. Миколаїв: Вид-во 
«Іліон». 2020. 146 с. 
2). Євдокимова Н.О. Психологічна 
технологія розвивальної освіти. 
Харківський осінній марафон 
психотехнологій (каталог 
психотехнологій; тези доповідей): 
збірник матеріалів IV 
міжрегіональної наук.-практ. конф., 
м. Харків, 31 жовтня 2020 р., ХНПУ 
імені Г. С. Сковороди. Харків: Діса 
плюс, 2020. – С. 87-89. 
3). Євдокимова Н.О. Особливості 
ігрової діяльності дітей з аутизмом/ 
Н.О.Євдокимова, О.С.Чеканова// 
Актуальні проблеми психології: 
Збірник наукових праць Інституту 
психології імені Г. С. Костюка 
НАПН України. К.: ДП 
«Інформаційно-аналітичне 
агентство». Том X. Психологія 
навчання. Генетична психологія. 
Медична психологія. Вип. 34, 98-
108. (2020). 
 
3. Керівництво науковим гуртком: 



наук за спеціальністю 
19.00.07 – педагогічна 
та вікова психологія 
(Інститут психології 
імені Г.С.Костюка 
НАПН України 
диплом ДД №002849 
від 17.01.2014 р.) 
Тема: «Психологічні 
засади формування 
майбутнього фахівця 
як суб’єкта правничої 
діяльності» 
3) Вчене звання: 
- Професор кафедри 
теоретичної та 
прикладної психології 
(рішення атестаційної 
комісії МОН України 
атестат – 12ПР 
№010277 від 
26.02.2015р.) 
- Дійсний член 
(академік) 
Української академії 
наук (диплом № 1352 
28.01.2021 р.) 
4) Підвищення 
кваліфікації: 
- Харківський 
національний 
педагогічний 
університет імені 

Керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком 
«Психолого-педагогічні технології 
дошкільного виховання» (2019-
2021 рр.).  
 
4. Наукове консультування: 
Наукове консультування керівних та 
педагогічних кадрів щодо реалізації 
Базового компоненту у закладах 
дошкільної освіти міста Миколаєва 
(2017-2020 рр.) – довідка НМЦ 
Управління освіти Миколаївської 
міської ради від 26.02.2020 р. за № 
40 
 
5. Досвід науково-дослідної роботи: 
Науковий кореспондент 
лабораторії психології 
дошкільника Інституту психології 
імені Г.С.Костюка НАПН України (з 
2002 року). 
 
6. Досвід практичної роботи: 
Вихователь ПДНЗ «Дитячий садок 
«Гранд-Гіпаніс» (2000-2004 рр) (за 
сумісництвом) 



Г.С.Сковороди (8 
годин) 
Харківський осінній 
марафон 
психотехнологій – 
2020 р. 
«Профорієнтація та 
професійне 
вдосконалення 
психологів» 
Сертифікат від 
31.10.2020 р. 
- Люблінський 
Католицький 
Університет Іоанн 
Павла II, Польща, 
Люблін 
Наукове 
стажування/підвищен
ня професійної 
кваліфікації (180 
годин) за програмою 
«Здоров’язберігаючі 
технології та якість 
життя: медичні, 
педагогічні, 
соціально-
психологічні виміри» 
Сертифікат  №14-
2/82019 від 
09.08.2019 р. 
- Українська 
громадська 



організація «Інститут 
розвитку символ 
драми та глибинної 
психології» 
Учбово-практичний 
семінар «Депресія з 
позиції сучасного 
психоаналіза та 
психотерапії по 
методу символ драми» 
Сертифікат 14826, 
2019 р. 
- Член Експертної 
української 
програмної групи 
«Запрошений 
професор Східної 
Європи» - 
«Громадське здоров’я 
– соціальний, освітній 
та психологічний 
аспекти», яку реалізує 
кафедра громадського 
здоров’я 
Люблинського 
католицького 
університету імені 
Івана Павла ІІ 
(Польша) 
Сертифікат № 36424-
1/5/2019 
- VI Всеукраїнський 
науковий форум з 



міжнародною участю 
«Адаптивні процеси в 
освіті» (15 год., 0,5 
кредиту) Сертифікат 
від 06.02.2021 р. 
- Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus, 
курс «Зміцнення 
викладання та 
організаційного 
управління в 
університетах» 
(сертифікат від 
14.02.2021 р.) 
- Навчається за 
освітньою програмою 
«Дошкільна освіта» в 
Міжнародному 
економіко-
гуманітарному 
університеті імені 
Степана Дем’янчука 
(м.Рівне) за освітньо-
науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 
2020 р., рік випуску 
2022 р. 

Барвінок Ірина 
Віталіївна 

Доцент 
кафедри 

Кафедра 
психології та 
педагогічної 
освіти 

1). Вища освіта: 
- Київський 
державний інститут 
культури, 1994 р. 
(спеціаліст КЕ 

25 років ОК 15. 
Педагогічна 
майстерність із 
методикою 
організації  і 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Київський державний інститут 
культури, 1994 р. (спеціаліст КЕ 
№900680 від 19.05.1994 р.) 
Спеціальність - культурно-освітня 



№900680 від 
19.05.1994 р.) 
Спеціальність - 
культурно-освітня 
робота. Кваліфікація-
керівник академічного 
хорового колективу; 
- Приватний заклад 
вищої освіти 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
(бакалавр В20 
№260908 від 
02.07.2020 р.) 
Спеціальність – 
дошкільна освіта 
Кваліфікація – 
бакалавр з дошкільної 
освіти 
2) Науковий ступінь: 
Кандидат 
педагогічних наук за 
спеціальністю 
13.00.02 - теорія та 
методика навчання 
музики і музичного 
виховання (Київський 
національний 
університет культури і 
мистецтв 
Міністерства 

проведення свят 
у закладах 
дошкільної 
освіти 

робота. Кваліфікація - керівник 
академічного хорового колективу. 
2). Приватний заклад вищої освіти 
«Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа Орлика» 
(бакалавр В20 №260908 від 
02.07.2020 р.) 
Спеціальність – дошкільна освіта 
Кваліфікація – бакалавр з 
дошкільної освіти 
3). Кандидат педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.02 - теорія та 
методика навчання музики і 
музичного виховання (Київський 
національний університет культури і 
мистецтв Міністерства культури і 
мистецтв України ДК №007942 від 
20.09.2000 р.) Тема: 
«Формування музично-естетичної 
культури молодших школярів в 
умовах культурно-дозвіллєвої 
діяльності» 
4). ПЗВО «Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг «Інноваційні 
методи навчання» (3 години, 0,1 
кредити ЕКТС) Сертифікат № 
10/3/20, 29.09.2020 р. 
5). Навчається за освітньою 
програмою «Дошкільна освіта» в 
Міжнародному економіко-
гуманітарному університеті імені 
Степана Дем’янчука (м.Рівне) за 



культури і мистецтв 
України ДК №007942 
від 20.09.2000 р.) 
Тема: 
«Формування 
музично-естетичної 
культури молодших 
школярів в умовах 
культурно-дозвіллєвої 
діяльності» 
3) Підвищення 
кваліфікації: 
- Комунальний заклад 
«Кіровоградський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
імені Василя 
Сухомлинського» 
Навчання за 
дистанційним курсом 
«Основи інклюзивної 
освіти» (1,5 кредитів 
ЕКТС) Сертифікат 
ДНК 03564596-
1204/19, 12.04.2019 р. 
- ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 
«Засоби дистанційної 

освітньо-науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 2020 р., рік 
випуску 2022 р. 
 
2. Публікації: 
Виховні технології у 
передшкільній та шкільній освіті у 
контексті нової української школи/ 
Євдокимова Н. О., Іванцова Н. Б., 
Довгань Н. Ю., Барвінок І. В., 
Безушко С. В., Матвієнко Л. П., Нор 
К. Ф., Потоцька Т. Ф., Чижик Т. Г.// 
монографія. Миколаїв: Вид-во 
«Іліон». 2020. 146 с. 
 
3. Наукове консультування: 
Наукове консультування керівних та 
педагогічних кадрів щодо реалізації 
Базового компоненту у закладах 
дошкільної освіти міста Миколаєва 
(2017-2020 рр.) – довідка НМЦ 
Управління освіти Миколаївської 
міської ради від 26.02.2020 р. за № 
35 
 
4. Досвід науково-дослідної роботи: 
Науковий кореспондент 
лабораторії психології 
дошкільника Інституту психології 
імені Г.С.Костюка НАПН України (з 
2010 року по теперішній час). 
 
5. Досвід практичної роботи: 
Вихователь-методист ПДНЗ 



освіти» (3 години, 0,1 
кредити ЕКТС) 
Сертифікат № 9/1/20, 
26.03.2020 р. 
- ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 
«Інноваційні методи 
навчання» (3 години, 
0,1 кредити ЕКТС) 
Сертифікат № 10/3/20, 
29.09.2020 р. 
- Навчається за 
освітньою програмою 
«Дошкільна освіта» в 
Міжнародному 
економіко-
гуманітарному 
університеті імені 
Степана Дем’янчука 
(м.Рівне) за освітньо-
науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 
2020 р., рік випуску 
2022 р. 

«Гранд-Гіпаніс» (2005-2010 рр.) (за 
сумісництвом) 

Євдокимова 
Наталя Олексіївна 

Професор 
кафедри 

Кафедра 
психології та 
педагогічної 

1). Вища освіта: 
- Миколаївський 
державний 

18 років ОК 16. 
Психологія 
раннього та 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Приватний заклад вищої освіти 
«Міжнародний класичний 



освіти педагогічний 
інститут, 1990 р. 
(спеціаліст ПВ № 
646902 25.06.1990 р.) 
Спеціальність – 
російська мова та 
література. 
Кваліфікація – 
викладач російської 
мови та літератури; 
- Вищий навчальний 
заклад» Відкритий 
міжнародний 
університет розвитку 
людини «Україна» 
(спеціаліст КВ № 
34119190 01.06.2008 
р.) 
Спеціальність - 
правознавство 
Кваліфікація – 
спеціаліст – юрист; 
- Миколаївський 
міжрегіональний 
інститут розвитку 
людини ВНЗ 
«Відкритий 
міжнародний 
університет розвитку 
людини «Україна», 
2017 р. (магістр М 17 
№ 077778 17.10.2017 
р.)  

дошкільного віку університет імені Пилипа Орлика» 
(бакалавр В 20 № 268502 22.07.2020) 
Спеціальність – дошкільна освіта 
Кваліфікація – бакалавр з 
дошкільної освіти. 
2). Миколаївський міжрегіональний 
інститут розвитку людини ВНЗ 
«Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини 
«Україна», 2017 р. (магістр М 17 № 
077778 17.10.2017 р.)  
Спеціальність – психологія. 
Кваліфікація – магістр психології. 
3). Доктор психологічних наук за 
спеціальністю 19.00.07 – 
педагогічна та вікова психологія 
(Інститут психології імені 
Г.С.Костюка НАПН України диплом 
ДД №002849 від 17.01.2014 р.) 
4). Платформа масових відкритих 
онлайн-курсів Prometheus, курс 
«Зміцнення викладання та 
організаційного управління в 
університетах» (сертифікат від 
14.02.2021 р.) 
 
2. Публікації: 
1). Виховні технології у 
передшкільній та шкільній освіті у 
контексті нової української школи/ 
Євдокимова Н. О., Іванцова Н. Б., 
Довгань Н. Ю., Барвінок І. В., 
Безушко С. В., Матвієнко Л. П., Нор 
К. Ф., Потоцька Т. Ф., Чижик Т. Г.// 



Спеціальність – 
психологія. 
Кваліфікація – магістр 
психології. 
- Приватний заклад 
вищої освіти 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
(бакалавр В 20 № 
268502 22.07.2020) 
Спеціальність – 
дошкільна освіта 
Кваліфікація – 
бакалавр з дошкільної 
освіти 
2) Науковий ступінь: 
Доктор психологічних 
наук за спеціальністю 
19.00.07 – педагогічна 
та вікова психологія 
(Інститут психології 
імені Г.С.Костюка 
НАПН України 
диплом ДД №002849 
від 17.01.2014 р.) 
Тема: «Психологічні 
засади формування 
майбутнього фахівця 
як суб’єкта правничої 
діяльності» 
3) Вчене звання: 

монографія. Миколаїв: Вид-во 
«Іліон». 2020. 146 с. 
2). Розвивальні психолого-
педагогічні технології навчання у 
контексті нової української школи/ 
Євдокимова Н. О., Іванцова Н. Б., 
Бабаян Ю. О., Нор К. Ф., 
Потоцька Т. Ф.// монографія. 
Миколаїв: Вид- во «Іліон». 2020. 
152 с. 
3). Євдокимова Н.О. Психологічне 
забезпечення педагогічної 
майстерності/ І. А. Бурлакова, 
О. А. Агарков, Н. О. Євдокимова, 
І. А. Шрамко, Л. С. Пілецька, 
О. В. Шевяков, Я. А. Славська, 
О. В. Бабатенко, Т. В. Кондес// 
Навчально-методичний посібник 
(рекомендований Вченою радою 
Дніпровського гуманітарного 
університету, протокол № 5 від 16 
січня 2020 р.). К.: Видавничий дім 
«Кондор», 2020. 276 с. 
4). Євдокимова Н.О. Психологічна 
технологія розвивальної освіти. 
Харківський осінній марафон 
психотехнологій (каталог 
психотехнологій; тези доповідей): 
збірник матеріалів IV 
міжрегіональної наук.-практ. конф., 
м. Харків, 31 жовтня 2020 р., ХНПУ 
імені Г. С. Сковороди. Харків: Діса 
плюс, 2020. – С. 87-89. 
5). Євдокимова Н.О. Особливості 



- Професор кафедри 
теоретичної та 
прикладної психології 
(рішення атестаційної 
комісії МОН України 
атестат – 12ПР 
№010277 від 
26.02.2015р.) 
- Дійсний член 
(академік) 
Української академії 
наук (диплом № 1352 
28.01.2021 р.) 
 
4) Підвищення 
кваліфікації: 
- Харківський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Г.С.Сковороди (8 
годин) 
Харківський осінній 
марафон 
психотехнологій – 
2020 р. 
«Профорієнтація та 
професійне 
вдосконалення 
психологів» 
Сертифікат від 
31.10.2020 р. 
- Люблінський 

ігрової діяльності дітей з аутизмом/ 
Н.О.Євдокимова, О.С.Чеканова// 
Актуальні проблеми психології: 
Збірник наукових праць Інституту 
психології імені Г. С. Костюка 
НАПН України. К.: ДП 
«Інформаційно-аналітичне 
агентство». Том X. Психологія 
навчання. Генетична психологія. 
Медична психологія. Вип. 34, 98-
108. (2020). 
 
3. Керівництво науковим гуртком: 
Керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком 
«Психолого-педагогічні технології 
дошкільного виховання» (2019-
2021 рр.).  
 
4. Наукове консультування: 
Наукове консультування керівних та 
педагогічних кадрів щодо реалізації 
Базового компоненту у закладах 
дошкільної освіти міста Миколаєва 
(2017-2020 рр.) – довідка НМЦ 
Управління освіти Миколаївської 
міської ради від 26.02.2020 р. за № 
40 
 
5. Досвід науково-дослідної роботи: 
Науковий кореспондент 
лабораторії психології 
дошкільника Інституту психології 



Католицький 
Університет Іоанн 
Павла II, Польща, 
Люблін 
Наукове 
стажування/підвищен
ня професійної 
кваліфікації (180 
годин) за програмою 
«Здоров’язберігаючі 
технології та якість 
життя: медичні, 
педагогічні, 
соціально-
психологічні виміри» 
Сертифікат  №14-
2/82019 від 
09.08.2019 р. 
- Українська 
громадська 
організація «Інститут 
розвитку символ 
драми та глибинної 
психології» 
Учбово-практичний 
семінар «Депресія з 
позиції сучасного 
психоаналіза та 
психотерапії по 
методу символ драми» 
Сертифікат 14826, 
2019 р. 
- Член Експертної 

імені Г.С.Костюка НАПН України (з 
2002 року). 
 
6. Досвід практичної роботи: 
Вихователь ПДНЗ «Дитячий 
садок «Гранд-Гіпаніс» (2000-2004 
рр) (за сумісництвом) 



української 
програмної групи 
«Запрошений 
професор Східної 
Європи» - 
«Громадське здоров’я 
– соціальний, освітній 
та психологічний 
аспекти», яку реалізує 
кафедра громадського 
здоров’я 
Люблинського 
католицького 
університету імені 
Івана Павла ІІ 
(Польша) 
Сертифікат № 36424-
1/5/2019 
- VI Всеукраїнський 
науковий форум з 
міжнародною участю 
«Адаптивні процеси в 
освіті» (15 год., 0,5 
кредиту) Сертифікат 
від 06.02.2021 р. 
- Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus, 
курс «Зміцнення 
викладання та 
організаційного 
управління в 
університетах» 



(сертифікат від 
14.02.2021 р.) 
- Навчається за 
освітньою програмою 
«Дошкільна освіта» в 
Міжнародному 
економіко-
гуманітарному 
університеті імені 
Степана Дем’янчука 
(м.Рівне) за освітньо-
науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 
2020 р., рік випуску 
2022 р. 

Болотникова 
Тетяна 
Григорівна 

Доцент 
кафедри 

Кафедра 
психології та 
педагогічної 
освіти 

1). Вища освіта: 
- Національний 
університет імені 
адмірала Макарова 
Диплом: МК 47505184 
від 01.07.2014р. 
Спеціальність – спорт. 
Кваліфікація – тренер 
із спорту, викладач з 
фізичного виховання. 
- Миколаївський 
національний 
університет імені В.О. 
Сухомлинського 
Диплом: МК 47249919 
від 30.06.2014р. 
Спеціальність – 
психологія.  

7 років ОК 17. 
Педагогічна 
психологія 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Миколаївський національний 
університет імені В.О. 
Сухомлинського 
Диплом: МК 47249919 від 
30.06.2014р. 
Спеціальність – психологія.  
Кваліфікація – психолог. 
2). Доцент кафедри психології та 
педагогічної освіти (наказ МОН 
України від 09.02.2021 р. за № 157) 
3). Науково-педагогічне стажування 
«Інноваційні технології в освіті», 
Польща, м. Катовіце, 
грудень 2018р.-квітень 2019 р. (180 
годин). 
4). Навчається за освітньою 
програмою «Дошкільна освіта» в 



Кваліфікація – 
психолог. 
-  Чорноморський 
державний 
університет імені 
Петра Могили 
Диплом: 
М15№048851 від 
30.06.2015р. 
Спеціальність – 
фізична реабілітація.  
Кваліфікація – магістр 
з фізичної 
реабілітації.  
- Приватний заклад 
вищої освіти 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
(бакалавр 
В20№263327 від 
06.07.2020р.) 
Спеціальність – 
початкова освіта 
Кваліфікація – 
бакалавр з початкової 
освіти 
 
2) Науковий ступінь: 
Кандидат 
педагогічних наук, 
спеціальність 13.00.01 

Міжнародному економіко-
гуманітарному університеті імені 
Степана Дем’янчука (м.Рівне) за 
освітньо-науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 2020 р., рік 
випуску 2022 р. 
 
2. Публікації: 
1). Виховні технології у 
передшкільній та шкільній освіті у 
контексті нової української школи/ 
Євдокимова Н. О., Іванцова Н. Б., 
Довгань Н. Ю., Барвінок І. В., 
Безушко С. В., Матвієнко Л. П., Нор 
К. Ф., Потоцька Т. Ф., Чижик Т. Г.// 
монографія. Миколаїв: Вид-во 
«Іліон». 2020. 146 с. 
2). Чижик Т. Г. Філософсько-
культурологічні витоки проблеми 
розвитку людини / Т. Г. Чижик // 
Педагогічний альманах: збірник 
наукових праць / Ред. кол. В. В. 
Кузьменко (голова). – 2016. – № 29. 
– С. 313-320. (фахове видання) 
3). Чижик Т. Г. Національні витоки 
проблеми загальної фізичної 
підготовки підростаючого покоління 
(ХVІІІ-ХІХ століття) / Т.Г. Чижик // 
Педагогічний альманах: збірник 
наукових праць / Ред. кол. В.В. 
Кузьменко (голова) – 2016.-№32.- 
С.304-308. 
 
3. Досвід практичної роботи: 
1). Вчитель фізичної культури ПДНЗ 
«Дитячий садок «Гранд-Гіпаніс» (за 



– загальна педагогіка 
та історія педагогіки 
Тернопільський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Володимира Гнатюка 
(диплом: ДК №048348 
від 05.07.2018) 
Тема дисертації: 
«Організаційно-
педагогічні засади 
фізичної підготовки 
молодших школярів 
1947-1991 рр.» 
3) Вчене звання: 
Доцент кафедри 
психології та 
педагогічної освіти 
(наказ МОН України 
від 09.02.2021 р. за 
№ 157) 
4). Підвищення 
кваліфікації: 
- Науково-педагогічне 
стажування 
«Інноваційні 
технології в освіті», 
Польща, м. Катовіце, 
грудень 2018р.-
квітень 2019 р. (180 
годин). 
- Навчається за 

сумісництвом) (2015-2020 рр.) – 
довідка від 02.03 2020 р. за № 30 
2). Керівник гуртка Центру 
раннього розвитку дитини 
«Теремок Знань» м. Миколаєва 
(2010-2015 рр.) 



освітньою програмою 
«Дошкільна освіта» в 
Міжнародному 
економіко-
гуманітарному 
університеті імені 
Степана Дем’янчука 
(м.Рівне) за освітньо-
науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 
2020 р., рік випуску 
2022 р. 

Нор Катерина 
Федорівна 

Доцент 
кафедри 

Кафедра 
психології та 
педагогічної 
освіти 

1). Вища освіта: 
Миколаївський 
державний 
педагогічний інститут 
імені В.Г.Бєлінського, 
1974 р. (Я №884619 
від 30.06.1974 р.) 
Спеціальність – 
російська мова та 
література. 
Кваліфікація – 
вчитель російської 
мови та літератури 
2) Науковий ступінь: 
Кандидат 
педагогічних наук за 
спеціальністю 
13.00.01 - теорія та 
історія педагогіки 
(Національний 

34 роки ОК 18. 
Наступність у 
дошкільній та 
початковій освіті 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Кандидат педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.01 - теорія та 
історія педагогіки (Національний 
університет М.П. Драгоманова 
КН №015380 від 16.10.1997 р.)  
2). Доцент кафедри педагогіки та 
методики початкового навчання 
(рішення атестаційної комісії МОН 
України атестат – ДЦ №001789 від 
01.03.2001 р.) 
3). Платформа масових відкритих 
онлайн-курсів Prometheus, курс 
«Зміцнення викладання та 
організаційного управління в 
університетах» (сертифікат від 
30.03.2021 р.) 
 
2. Публікації: 
1). Виховні технології у 
передшкільній та шкільній освіті у 
контексті нової української школи/ 



університет 
М.П. Драгоманова 
КН №015380 від 
16.10.1997 р.) Тема: 
«Групові форми 
навчальної діяльності 
як засіб 
розвивального 
навчання молодших 
школярів» 
3) Вчене звання: 
Доцент кафедри 
педагогіки та 
методики початкового 
навчання (рішення 
атестаційної комісії 
МОН України атестат 
– ДЦ №001789 від 
01.03.2001 р.) 
4) Підвищення 
кваліфікації: 
- КЗ 
«Кіровоградський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
імені Василя 
Сухомлинського» 
Підвищення 
кваліфікації за 
програмою 
«Організація і 

Євдокимова Н. О., Іванцова Н. Б., 
Довгань Н. Ю., Барвінок І. В., 
Безушко С. В., Матвієнко Л. П., Нор 
К. Ф., Потоцька Т. Ф., Чижик Т. Г.// 
монографія. Миколаїв: Вид-во 
«Іліон». 2020. 146 с. 
2). Розвивальні психолого-
педагогічні технології навчання у 
контексті нової української школи/ 
Євдокимова Н. О., Іванцова Н. Б., 
Бабаян Ю. О., Нор К. Ф., Потоцька 
Т. Ф.// монографія. Миколаїв: Вид- 
во «Іліон». 2020. 152 с. 
 
3. Організаційна робота у закладах 
освіти: 
1). Завідувач кафедри педагогічних 
технологій та педагогічної 
майстерності Миколаївського 
державний університет імені 
В.О.Сухомлинського (2002-2004 рр.) 
2). Завідувач кафедри освітніх 
технологій Миколаївського 
державний університет імені 
В.О.Сухомлинського (2004-2010 рр) 
 
4. Наукове консультування: 
Наукове консультування керівних та 
педагогічних кадрів щодо реалізації 
Базового компоненту у закладах 
дошкільної освіти міста Миколаєва 
(2017-2020 рр.) – довідка НМЦ 
Управління освіти Миколаївської 
міської ради від 26.02.2020 р. за № 
43 
 



управління в 
початковій школі», 
2019 р. - свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації ПК 
№02136577 1019/19 
- ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 
«Засоби дистанційної 
освіти» (3 години, 0,1 
кредити ЕКТС) 
Сертифікат № 5/1/20, 
26.03.2020 р. 
- ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 
«Інноваційні методи 
навчання» (3 години, 
0,1 кредити ЕКТС) 
Сертифікат № 6/3/20, 
29.09.2020 р. 
- Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus, 



курс «Зміцнення 
викладання та 
організаційного 
управління в 
університетах» 
(сертифікат від 
30.03.2021 р.) 

Якименко Поліна 
В’ячеславівна 

Доцент 
кафедри 

Кафедра 
психології та 
педагогічної 
освіти 

1). Вища освіта: 
Миколаївський 
державний 
педагогічний 
університет, 2001 р 
(спеціаліст 
МК № 16906402 
30.06.2001 р.)  
спеціальність – 
педагогіка і методика 
середньої освіти. 
Мова і література 
(англійська, німецька)  
Кваліфікація – 
вчитель англійської, 
німецької мови і 
зарубіжної літератури. 
2) Науковий ступінь: 
Кандидат 
педагогічних наук, 
спеціальність 13.00.04 
– теорія і методика 
професійної освіти 
(Вінницький 
державний 

14 років ОК 19. Практика 
усного і 
писемного 
мовлення 
(іноземна мова) 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Миколаївський державний 
педагогічний університет, 2001 р 
(спеціаліст МК № 16906402 
30.06.2001 р.)  
спеціальність – педагогіка і 
методика середньої освіти. Мова і 
література (англійська, німецька)  
Кваліфікація – вчитель 
англійської, німецької мови і 
зарубіжної літератури. 
2). Миколаївський обласний 
інститут післядипломної 
педагогічної освіти  
Підвищення кваліфікації зі 
спецкурсу «Куратор-тьютор 
дистанційного навчання» на тему 
«Методика навчання іноземної 
мови» (108 годин) 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації ПК №31193118/2290-18 
від 24.11.2018 р.; 
3). Сертифікат на рівень 
володіння іноземною мовою С-1 № 
20-384 від 22.04.2019 р. 



педагогічний 
університет імені 
Михайла 
Коцюбинського, 
диплом ДК № 058475 
26.11.2020 р.) 
Тема: «Підготовка 
майбутніх учителів 
англійської мови до 
профільного навчання 
старшокласників» 
3) Підвищення 
кваліфікації: 
- Миколаївський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти  
Підвищення 
кваліфікації зі 
спецкурсу «Куратор-
тьютор дистанційного 
навчання» на тему 
«Методика навчання 
іноземної мови» (108 
годин) 
Свідоцтво  про 
підвищення 
кваліфікації ПК 
№31193118/2290-18 
від 24.11.2018 р.; 
- Університет 
фінансів, бізнесу та 
міжнародних 

 
 



відносин, м. Софія 
(Болгарія) 
Стажування за 
програмою «Сучасні 
методи освіти та 
інноваційних 
технологій у закладах 
вищої освіти: 
європейський досвід 
та глобальні 
тенденції» (180 годин 
термін 01.10-
31.12.2019 р. 
Сертифікат 
3BG/VUZF/594-2019 
р.; 
- Академія економіки 
та педагогіки, 
м. Прага (Чехія) 
Міжнародне 
стажування на тему 
«Розвиток освіти та 
педагогіки, як основа 
економічного та 
соціального розвитку 
суспільства» (180 
годин, термін 06.04-
06.07.2020 р ) 
4) Сертифікат на 
рівень володіння 
іноземною мовою: 
Сертифікат на рівень 
володіння іноземною 



мовою С-1 № 20-384 
від 22.04.2019 р. 

Вербина Юлія 
В’ячеславівна 

Завідувачка 
закладу 
дошкільної 
освіти 

ПЗДО 
«Гранд-
Гіпаніс» 

1). Вища освіта: 
- Національний 
педагогічний 
університет імені 
М.П.Драгоманова, 
2007 р. (спеціаліст КВ 
№32178534 від 
08.06.2007 р.) 
Спеціальність – 
психологія. 
Кваліфікація – 
психолог; 
- Приватний заклад 
вищої освіти 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
(бакалавр В20 
№262878 від 
06.07.2020 р.) 
Спеціальність – 
початкова освіта 
Кваліфікація – 
бакалавр з початкової 
освіти 
2) Науковий ступінь: 
Кандидат 
психологічних наук за 
спеціальністю 
19.00.07-педагогічна 

9 років ОК 20. 
Психолого-
педагогічне 
просвітництво 
батьків 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Національний педагогічний 
університет імені М.П.Драгоманова, 
2007 р. (спеціаліст КВ №32178534 
від 08.06.2007 р.) Спеціальність – 
психологія. Кваліфікація – 
психолог; 
2). Кандидат психологічних наук 
за спеціальністю 19.00.07-
педагогічна та вікова психологія 
(Національний педагогічний 
університет ім. М.П. Драгоманова 
ДК № 013666 від 25.04.2013 р.) 
Тема: «Особливості розвитку 
гендерної ідентичності дівчат-
підлітків в умовах шкіл-інтернатів» 
3). Навчається за освітньою 
програмою «Дошкільна освіта» в 
Міжнародному економіко-
гуманітарному університеті імені 
Степана Дем’янчука (м.Рівне) за 
освітньо-науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 2020 р., рік 
випуску 2022 р. 
 
2.Наукове консультування: 
Наукове консультування керівних та 
педагогічних кадрів щодо реалізації 
Базового компоненту у закладах 
дошкільної освіти міста Миколаєва 
(2017-2020 рр.) – довідка НМЦ 



та вікова психологія 
(Національний 
педагогічний 
університет ім. М.П. 
Драгоманова 
ДК № 013666 від 
25.04.2013 р.) Тема: 
«Особливості 
розвитку гендерної 
ідентичності дівчат-
підлітків в умовах 
шкіл-інтернатів» 
3) Підвищення 
кваліфікації: 
- Інститут психології 
імені Г.С.Костюка 
НАПН України. Тема: 
«Психологія 
забезпечення 
професійної 
діяльності фахівців 
виробничої сфери», 
03.12.18-27.06.19 рр. 
- ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 
«Засоби дистанційної 
освіти» (3 години, 0,1 
кредити ЕКТС) 
Сертифікат № 8/1/20, 

Управління освіти Миколаївської 
міської ради від 26.02.2020 р. за № 
46. 
 
3. Організаційна робота у закладах 
освіти: 
Керівник Психологічної служби 
ПЗВО «Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа Орлика» 
(2018-2020 рр.) 
 
4. Участь у професійних 
об’єднаннях: 
Член ВГО «Товариство психологів 
України». 
 
5. Досвід науково-дослідної роботи: 
Науковий кореспондент 
лабораторії психології 
дошкільника Інституту психології 
імені Г.С.Костюка НАПН України (з 
2016 року по теперішній час). 



26.03.2020 р. 
- ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 
«Інноваційні методи 
навчання» (3 години, 
0,1 кредити ЕКТС) 
Сертифікат № 9/3/20, 
29.09.2020 р. 
- Навчається за 
освітньою програмою 
«Дошкільна освіта» в 
Міжнародному 
економіко-
гуманітарному 
університеті імені 
Степана Дем’янчука 
(м.Рівне) за освітньо-
науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 
2020 р., рік випуску 
2022 р. 

Грищенко 
Олександр 
Володимирович 

Доцент 
кафедри 

Кафедра 
журналістики 
та філології 
 

1). Вища освіта: 
- Миколаївський 
національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, 
2012 р. (магістр МК 

4 роки 5 
місяців 

ОК 21. Дитяча 
література з 
культурою 
мовлення та 
виразним 
читанням 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Миколаївський національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, 2012 р. 
(магістр МК № 43229768 31.05.2012 
р.) 



№ 43229768 
31.05.2012 р.) 
Спеціальність – 
українська мова і 
література 
Кваліфікація – 
філолог, викладач  з 
української мови і 
літератури  
- Приватний заклад 
вищої освіти 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
(бакалавр В20 
№262877 від 
06.07.2020 р.) 
Спеціальність – 
початкова освіта 
Кваліфікація – 
бакалавр з початкової 
освіти 
2) Науковий ступінь: 
Кандидат 
філологічних наук, 
10.01.01 - українська 
література 
(Національний 
університет «Києво-
Могилянська 
академія», диплом ДК  
№ 038944). 

Спеціальність – українська мова і 
література 
Кваліфікація – філолог, викладач  з 
української мови і літератури  
2). Кандидат філологічних наук, 
10.01.01 - українська література 
(Національний університет «Києво-
Могилянська академія», диплом ДК  
№ 038944). 
3).  Науково-педагогічне стажування 
у Венеціанському університеті Ка 
Фоскарі «Організація освітнього 
процесу в галузі філологічних наук: 
світовий досвід і національна 
практика» (180 год.) (16 листопада – 
28 грудня 2020 р., м. Венеція, 
Італія), сертифікат № FSI-162805-
CaF. 
4). ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника». Центр 
інноваційних освітніх технологій 
«PNU EcoSystem». Тренінг 
«Сучасна українська література 
для дітей та юнацтва: нові методики 
розвитку читацької культури учнів» 
Сертифікат від 25.08.2020 р. 
5). Навчається за освітньою 
програмою «Дошкільна освіта» в 
Міжнародному економіко-
гуманітарному університеті імені 
Степана Дем’янчука (м.Рівне) за 
освітньо-науковим ступенем 



Тема: «Моделі 
урбаністичного 
простору в сучасній 
українській прозі» 
3) Підвищення 
кваліфікації: 
- Інформаційно-
аналітичний портал 
Медіа група 
«Миколаївські вісті», 
курс «Культура 
медійного 
слововживання» (15 
годин, сертифікат від 
08.09.2020 р.); 
- Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Проблеми 
філологічних наук, 
міжкультурних 
комунікації та 
перекладознавства в 
Україні та ЄС» 
(сертифікат FC-
3031036-CAF від 
31.10.2020 р.); 
- Науково-педагогічне 
стажування у 
Венеціанському 
університеті Ка 
Фоскарі «Організація 
освітнього процесу в 

«магістр», рік вступу 2020 р., рік 
випуску 2022 р. 
 
3. Публікації:  
1. Грищенко О.В. Аналіз дитячого 
твору. Методична розробка : 
навчальний посібник. — Миколаїв: 
Іліон, 2020. 
 
4. Тези доповідей на конференціях: 
Грищенко О. Організація та 
впровадження філологічної 
підготовки здобувачів вищої освіти 
в умовах коронавірусної пандемії. 
Scientific and pedagogic internship 
«Organization of the educational 
process in the area of philological 
sciences: a global experience and 
national practice»: Internship 
proceedings (November 16 – 
December 28, 2020).  Venice: 
Izdevnieciba «Baltija Publishing», 
2020. P. 21-23. 
 
5. Участь у професійних 
об’єднаннях: 
1). Дійсний член наукової 

організації «Центр україно-
європейського наукового 
співробітництва». 
2). Член Миколаївського міського 

міжрайонного осередку «Просвіта» 
імені Миколи Аркаса ГО 



галузі філологічних 
наук: світовий досвід і 
національна 
практика» (180 год.) 
(16 листопада – 28 
грудня 2020 р., 
м. Венеція, Італія), 
сертифікат № FSI-
162805-CaF. 
- ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника». 
Центр інноваційних 
освітніх технологій 
«PNU EcoSystem». 
Тренінг «Сучасна 
українська література 
для дітей та юнацтва: 
нові методики 
розвитку читацької 
культури учнів» 
Сертифікат від 
25.08.2020 р. 
- Навчається за 
освітньою програмою 
«Дошкільна освіта» в 
Міжнародному 
економіко-
гуманітарному 
університеті імені 
Степана Дем’янчука 

«Українське товариство «Просвіта» 
Миколаївщини» Всеукраїнського 
товариства «Просвіта» імені Тараса 
Шевченка.  
 
6. Досвід роботи: 
1). Коректор післядипломної освіти 
лабораторії редагування та 
видавничої діяльності МОІППО 
(2012 р.) 
2). Фахівець редакційно-
видавничого відділу 
Миколаївського національного 
університеті імені 
В.О.Сухомлинського (2014-2018 рр.) 
3). Викладач кафедри української 
мови і літератури з погодинною 
оплатою праці Миколаївського 
національного університеті імені 
В.О.Сухомлинського (2016-2018 рр.) 



(м.Рівне) за освітньо-
науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 
2020 р., рік випуску 
2022 р. 

Євдокимова 
Наталя Олексіївна 

Професор 
кафедри 

Кафедра 
психології та 
педагогічної 
освіти 

1). Вища освіта: 
- Миколаївський 
державний 
педагогічний 
інститут, 1990 р. 
(спеціаліст ПВ № 
646902 25.06.1990 р.) 
Спеціальність – 
російська мова та 
література. 
Кваліфікація – 
викладач російської 
мови та літератури; 
- Вищий навчальний 
заклад» Відкритий 
міжнародний 
університет розвитку 
людини «Україна» 
(спеціаліст КВ № 
34119190 01.06.2008 
р.) 
Спеціальність - 
правознавство 
Кваліфікація – 
спеціаліст – юрист; 
- Миколаївський 
міжрегіональний 
інститут розвитку 

18 років ОК 22. Методика 
навчання 
освітньої лінії 
«Мовлення 
дитини» 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Приватний заклад вищої освіти 
«Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа Орлика» 
(бакалавр В 20 № 268502 22.07.2020) 
Спеціальність – дошкільна освіта 
Кваліфікація – бакалавр з 
дошкільної освіти 
2). Миколаївський державний 
педагогічний інститут, 1990 р. 
(спеціаліст ПВ № 646902 25.06.1990 
р.). Спеціальність – російська мова 
та література. Кваліфікація – 
вчитель російської мови та 
літератури. 
3). Платформа масових відкритих 
онлайн-курсів Prometheus, курс 
«Зміцнення викладання та 
організаційного управління в 
університетах» (сертифікат від 
14.02.2021 р.) 
 
2. Публікації: 
1). Виховні технології у 
передшкільній та шкільній освіті у 
контексті нової української школи/ 
Євдокимова Н. О., Іванцова Н. Б., 
Довгань Н. Ю., Барвінок І. В., 
Безушко С. В., Матвієнко Л. П., Нор 



людини ВНЗ 
«Відкритий 
міжнародний 
університет розвитку 
людини «Україна», 
2017 р. (магістр М 17 
№ 077778 17.10.2017 
р.)  
Спеціальність – 
психологія. 
Кваліфікація – магістр 
психології. 
- Приватний заклад 
вищої освіти 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
(бакалавр В 20 № 
268502 22.07.2020) 
Спеціальність – 
дошкільна освіта 
Кваліфікація – 
бакалавр з дошкільної 
освіти 
2) Науковий ступінь: 
Доктор психологічних 
наук за спеціальністю 
19.00.07 – педагогічна 
та вікова психологія 
(Інститут психології 
імені Г.С.Костюка 
НАПН України 

К. Ф., Потоцька Т. Ф., Чижик Т. Г.// 
монографія. Миколаїв: Вид-во 
«Іліон». 2020. 146 с. 
2). Євдокимова Н.О. Психологічна 
технологія розвивальної освіти. 
Харківський осінній марафон 
психотехнологій (каталог 
психотехнологій; тези доповідей): 
збірник матеріалів IV 
міжрегіональної наук.-практ. конф., 
м. Харків, 31 жовтня 2020 р., ХНПУ 
імені Г. С. Сковороди. Харків: Діса 
плюс, 2020. – С. 87-89. 
3). Євдокимова Н.О. Особливості 
ігрової діяльності дітей з аутизмом/ 
Н.О.Євдокимова, О.С.Чеканова// 
Актуальні проблеми психології: 
Збірник наукових праць Інституту 
психології імені Г. С. Костюка 
НАПН України. К.: ДП 
«Інформаційно-аналітичне 
агентство». Том X. Психологія 
навчання. Генетична психологія. 
Медична психологія. Вип. 34, 98-
108. (2020). 
 
3. Керівництво науковим гуртком: 
Керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком 
«Психолого-педагогічні технології 
дошкільного виховання» (2019-
2021 рр.).  
 
4. Наукове консультування: 



диплом ДД №002849 
від 17.01.2014 р.) 
Тема: «Психологічні 
засади формування 
майбутнього фахівця 
як суб’єкта правничої 
діяльності» 
3) Вчене звання: 
- Професор кафедри 
теоретичної та 
прикладної психології 
(рішення атестаційної 
комісії МОН України 
атестат – 12ПР 
№010277 від 
26.02.2015р.) 
- Дійсний член 
(академік) 
Української академії 
наук (диплом № 1352 
28.01.2021 р.) 
4) Підвищення 
кваліфікації: 
- Харківський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Г.С.Сковороди (8 
годин) 
Харківський осінній 
марафон 
психотехнологій – 
2020 р. 

Наукове консультування керівних та 
педагогічних кадрів щодо реалізації 
Базового компоненту у закладах 
дошкільної освіти міста Миколаєва 
(2017-2020 рр.) – довідка НМЦ 
Управління освіти Миколаївської 
міської ради від 26.02.2020 р. за № 
40 
 
5. Досвід науково-дослідної роботи: 
Науковий кореспондент 
лабораторії психології 
дошкільника Інституту психології 
імені Г.С.Костюка НАПН України (з 
2002 року). 
 
6. Досвід практичної роботи: 
Вихователь ПДНЗ «Дитячий 
садок «Гранд-Гіпаніс» (2000-2004 
рр) (за сумісництвом) 



«Профорієнтація та 
професійне 
вдосконалення 
психологів» 
Сертифікат від 
31.10.2020 р. 
- Люблінський 
Католицький 
Університет Іоанн 
Павла II, Польща, 
Люблін 
Наукове 
стажування/підвищен
ня професійної 
кваліфікації (180 
годин) за програмою 
«Здоров’язберігаючі 
технології та якість 
життя: медичні, 
педагогічні, 
соціально-
психологічні виміри» 
Сертифікат  №14-
2/82019 від 
09.08.2019 р. 
- Українська 
громадська 
організація «Інститут 
розвитку символ 
драми та глибинної 
психології» 
Учбово-практичний 
семінар «Депресія з 



позиції сучасного 
психоаналіза та 
психотерапії по 
методу символ драми» 
Сертифікат 14826, 
2019 р. 
- Член Експертної 
української 
програмної групи 
«Запрошений 
професор Східної 
Європи» - 
«Громадське здоров’я 
– соціальний, освітній 
та психологічний 
аспекти», яку реалізує 
кафедра громадського 
здоров’я 
Люблинського 
католицького 
університету імені 
Івана Павла ІІ 
(Польша) 
Сертифікат № 36424-
1/5/2019 
- VI Всеукраїнський 
науковий форум з 
міжнародною участю 
«Адаптивні процеси в 
освіті» (15 год., 0,5 
кредиту) Сертифікат 
від 06.02.2021 р. 
- Платформа масових 



відкритих онлайн-
курсів Prometheus, 
курс «Зміцнення 
викладання та 
організаційного 
управління в 
університетах» 
(сертифікат від 
14.02.2021 р.) 
- Навчається за 
освітньою програмою 
«Дошкільна освіта» в 
Міжнародному 
економіко-
гуманітарному 
університеті імені 
Степана Дем’янчука 
(м.Рівне) за освітньо-
науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 
2020 р., рік випуску 
2022 р. 

Якименко Поліна 
В’ячеславівна 

Доцент 
кафедри 

Кафедра 
психології та 
педагогічної 
освіти 

1). Вища освіта: 
Миколаївський 
державний 
педагогічний 
університет, 2001 р 
(спеціаліст 
МК № 16906402 
30.06.2001 р.)  
спеціальність – 
педагогіка і методика 
середньої освіти. 

14 років ОК 23. Методика 
навчання 
освітньої лінії 
«Мовлення 
дитини. Іноземна 
мова» 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Миколаївський державний 
педагогічний університет, 2001 р 
(спеціаліст МК № 16906402 
30.06.2001 р.)  
спеціальність – педагогіка і 
методика середньої освіти. Мова і 
література (англійська, німецька)  
Кваліфікація – вчитель 
англійської, німецької мови і 
зарубіжної літератури. 



Мова і література 
(англійська, німецька)  
Кваліфікація – 
вчитель англійської, 
німецької мови і 
зарубіжної літератури. 
2) Науковий ступінь: 
Кандидат 
педагогічних наук, 
спеціальність 13.00.04 
– теорія і методика 
професійної освіти 
(Вінницький 
державний 
педагогічний 
університет імені 
Михайла 
Коцюбинського, 
диплом ДК № 058475 
26.11.2020 р.) 
Тема: «Підготовка 
майбутніх учителів 
англійської мови до 
профільного навчання 
старшокласників» 
3) Підвищення 
кваліфікації: 
- Миколаївський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти  
Підвищення 
кваліфікації зі 

2). Кандидат педагогічних наук, 
спеціальність 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти 
(Вінницький державний 
педагогічний університет імені 
Михайла Коцюбинського, диплом 
ДК № 058475 26.11.2020 р.) 
3). Миколаївський обласний 
інститут післядипломної 
педагогічної освіти  
Підвищення кваліфікації зі 
спецкурсу «Куратор-тьютор 
дистанційного навчання» на тему 
«Методика навчання іноземної 
мови» (108 годин) 
Свідоцтво  про підвищення 
кваліфікації ПК №31193118/2290-18 
від 24.11.2018 р.; 
4). Сертифікат на рівень 
володіння іноземною мовою С-1 № 
20-384 від 22.04.2019 р. 
 
2. Публікації: 
1). Якименко П. В., Якименко С. І. 
Особистість учителя як вирішальний 
фактор педагогічного процесу. 
Науковий часопис Національного 
педагогічного університету імені М. 
П. Драгоманова. Сер. 5. Педагогічні 
науки: реалії та перспективи. Київ: 
Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 
2019. Вип. 67. С. 302–305. 
2). Якименко П. В. Інноваційні 
підходи до професійної підготовки 
майбутніх учителів іноземної мови. 



спецкурсу «Куратор-
тьютор дистанційного 
навчання» на тему 
«Методика навчання 
іноземної мови» (108 
годин) 
Свідоцтво  про 
підвищення 
кваліфікації ПК 
№31193118/2290-18 
від 24.11.2018 р.; 
- Університет 
фінансів, бізнесу та 
міжнародних 
відносин, м. Софія 
(Болгарія) 
Стажування за 
програмою «Сучасні 
методи освіти та 
інноваційних 
технологій у закладах 
вищої освіти: 
європейський досвід 
та глобальні 
тенденції» (180 годин 
термін 01.10-
31.12.2019 р. 
Сертифікат 
3BG/VUZF/594-2019 
р.; 
- Академія економіки 
та педагогіки, 
м. Прага (Чехія) 

Virtus: науковий журнал / еditor-in-
Chief M. A. Zhurba. Canada 
(Monreal), 2019. № 38. С. 146–150. 
 
 
 



Міжнародне 
стажування на тему 
«Розвиток освіти та 
педагогіки, як основа 
економічного та 
соціального розвитку 
суспільства» (180 
годин, термін 06.04-
06.07.2020 р ) 
4) Сертифікат на 
рівень володіння 
іноземною мовою: 
Сертифікат на рівень 
володіння іноземною 
мовою С-1 № 20-384 
від 22.04.2019 р. 

Барвінок Ірина 
Віталіївна 

Доцент 
кафедри 

Кафедра 
психології та 
педагогічної 
освіти 

1). Вища освіта: 
- Київський 
державний інститут 
культури, 1994 р. 
(спеціаліст КЕ 
№900680 від 
19.05.1994 р.) 
Спеціальність - 
культурно-освітня 
робота. Кваліфікація-
керівник академічного 
хорового колективу; 
- Приватний заклад 
вищої освіти 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 

25 років ОК 24. Методика 
навчання 
освітньої лінії 
«Дитина в 
сенсорно-
пізнавальному 
просторі» 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Приватний заклад вищої освіти 
«Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа Орлика» 
(бакалавр В20 №260908 від 
02.07.2020 р.) 
Спеціальність – дошкільна освіта 
Кваліфікація – бакалавр з 
дошкільної освіти 
2). Кандидат педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.02 - теорія та 
методика навчання музики і 
музичного виховання (Київський 
національний університет культури і 
мистецтв Міністерства культури і 
мистецтв України ДК №007942 від 
20.09.2000 р.) Тема: 



Пилипа Орлика» 
(бакалавр В20 
№260908 від 
02.07.2020 р.) 
Спеціальність – 
дошкільна освіта 
Кваліфікація – 
бакалавр з дошкільної 
освіти 
2) Науковий ступінь: 
Кандидат 
педагогічних наук за 
спеціальністю 
13.00.02 - теорія та 
методика навчання 
музики і музичного 
виховання (Київський 
національний 
університет культури і 
мистецтв 
Міністерства 
культури і мистецтв 
України ДК №007942 
від 20.09.2000 р.) 
Тема: 
«Формування 
музично-естетичної 
культури молодших 
школярів в умовах 
культурно-дозвіллєвої 
діяльності» 
3) Підвищення 
кваліфікації: 

«Формування музично-естетичної 
культури молодших школярів в 
умовах культурно-дозвіллєвої 
діяльності» 
3). ПЗВО «Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг «Інноваційні 
методи навчання» (3 години, 0,1 
кредити ЕКТС) Сертифікат № 
10/3/20, 29.09.2020 р. 
4). Навчається за освітньою 
програмою «Дошкільна освіта» в 
Міжнародному економіко-
гуманітарному університеті імені 
Степана Дем’янчука (м.Рівне) за 
освітньо-науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 2020 р., рік 
випуску 2022 р. 
 
2. Публікації: 
Виховні технології у 
передшкільній та шкільній освіті у 
контексті нової української школи/ 
Євдокимова Н. О., Іванцова Н. Б., 
Довгань Н. Ю., Барвінок І. В., 
Безушко С. В., Матвієнко Л. П., Нор 
К. Ф., Потоцька Т. Ф., Чижик Т. Г.// 
монографія. Миколаїв: Вид-во 
«Іліон». 2020. 146 с. 
 
3. Наукове консультування: 
Наукове консультування керівних та 
педагогічних кадрів щодо реалізації 
Базового компоненту у закладах 



- Комунальний заклад 
«Кіровоградський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
імені Василя 
Сухомлинського» 
Навчання за 
дистанційним курсом 
«Основи інклюзивної 
освіти» (1,5 кредитів 
ЕКТС) Сертифікат 
ДНК 03564596-
1204/19, 12.04.2019 р. 
- ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 
«Засоби дистанційної 
освіти» (3 години, 0,1 
кредити ЕКТС) 
Сертифікат № 9/1/20, 
26.03.2020 р. 
- ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 
«Інноваційні методи 
навчання» (3 години, 

дошкільної освіти міста Миколаєва 
(2017-2020 рр.) – довідка НМЦ 
Управління освіти Миколаївської 
міської ради від 26.02.2020 р. за № 
35 
 
4. Досвід науково-дослідної роботи: 
Науковий кореспондент 
лабораторії психології 
дошкільника Інституту психології 
імені Г.С.Костюка НАПН України (з 
2010 року по теперішній час). 
 
5. Досвід практичної роботи: 
Вихователь-методист ПДНЗ 
«Гранд-Гіпаніс» (2005-2010 рр.) (за 
сумісництвом) 



0,1 кредити ЕКТС) 
Сертифікат № 10/3/20, 
29.09.2020 р. 
- Навчається за 
освітньою програмою 
«Дошкільна освіта» в 
Міжнародному 
економіко-
гуманітарному 
університеті імені 
Степана Дем’янчука 
(м.Рівне) за освітньо-
науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 
2020 р., рік випуску 
2022 р. 

Барвінок Ірина 
Віталіївна 

Доцент 
кафедри 

Кафедра 
психології та 
педагогічної 
освіти 

1). Вища освіта: 
- Київський 
державний інститут 
культури, 1994 р. 
(спеціаліст КЕ 
№900680 від 
19.05.1994 р.) 
Спеціальність - 
культурно-освітня 
робота. Кваліфікація-
керівник академічного 
хорового колективу; 
- Приватний заклад 
вищої освіти 
«Міжнародний 

25 років ОК 25. Методика 
навчання 
освітньої лінії 
«Дитина в 
природному 
довкіллі» 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Приватний заклад вищої освіти 
«Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа Орлика» 
(бакалавр В20 №260908 від 
02.07.2020 р.) 
Спеціальність – дошкільна освіта 
Кваліфікація – бакалавр з 
дошкільної освіти 
2). Кандидат педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.02 - теорія та 
методика навчання музики і 
музичного виховання (Київський 
національний університет культури і 
мистецтв Міністерства культури і 



класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
(бакалавр В20 
№260908 від 
02.07.2020 р.) 
Спеціальність – 
дошкільна освіта 
Кваліфікація – 
бакалавр з дошкільної 
освіти 
2) Науковий ступінь: 
Кандидат 
педагогічних наук за 
спеціальністю 
13.00.02 - теорія та 
методика навчання 
музики і музичного 
виховання (Київський 
національний 
університет культури і 
мистецтв 
Міністерства 
культури і мистецтв 
України ДК №007942 
від 20.09.2000 р.) 
Тема: 
«Формування 
музично-естетичної 
культури молодших 
школярів в умовах 
культурно-дозвіллєвої 
діяльності» 

мистецтв України ДК №007942 від 
20.09.2000 р.) Тема: 
«Формування музично-естетичної 
культури молодших школярів в 
умовах культурно-дозвіллєвої 
діяльності» 
3). ПЗВО «Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг «Інноваційні 
методи навчання» (3 години, 0,1 
кредити ЕКТС) Сертифікат № 
10/3/20, 29.09.2020 р. 
4). Навчається за освітньою 
програмою «Дошкільна освіта» в 
Міжнародному економіко-
гуманітарному університеті імені 
Степана Дем’янчука (м.Рівне) за 
освітньо-науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 2020 р., рік 
випуску 2022 р. 
 
2. Публікації: 
Виховні технології у 
передшкільній та шкільній освіті у 
контексті нової української школи/ 
Євдокимова Н. О., Іванцова Н. Б., 
Довгань Н. Ю., Барвінок І. В., 
Безушко С. В., Матвієнко Л. П., Нор 
К. Ф., Потоцька Т. Ф., Чижик Т. Г.// 
монографія. Миколаїв: Вид-во 
«Іліон». 2020. 146 с. 
 
3. Наукове консультування: 
Наукове консультування керівних та 



3) Підвищення 
кваліфікації: 
- Комунальний заклад 
«Кіровоградський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
імені Василя 
Сухомлинського» 
Навчання за 
дистанційним курсом 
«Основи інклюзивної 
освіти» (1,5 кредитів 
ЕКТС) Сертифікат 
ДНК 03564596-
1204/19, 12.04.2019 р. 
- ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 
«Засоби дистанційної 
освіти» (3 години, 0,1 
кредити ЕКТС) 
Сертифікат № 9/1/20, 
26.03.2020 р. 
- ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 

педагогічних кадрів щодо реалізації 
Базового компоненту у закладах 
дошкільної освіти міста Миколаєва 
(2017-2020 рр.) – довідка НМЦ 
Управління освіти Миколаївської 
міської ради від 26.02.2020 р. за № 
35 
 
4. Досвід науково-дослідної роботи: 
Науковий кореспондент 
лабораторії психології 
дошкільника Інституту психології 
імені Г.С.Костюка НАПН України (з 
2010 року по теперішній час). 
 
5. Досвід практичної роботи: 
Вихователь-методист ПДНЗ 
«Гранд-Гіпаніс» (2005-2010 рр.) (за 
сумісництвом) 



«Інноваційні методи 
навчання» (3 години, 
0,1 кредити ЕКТС) 
Сертифікат № 10/3/20, 
29.09.2020 р. 
- Навчається за 
освітньою програмою 
«Дошкільна освіта» в 
Міжнародному 
економіко-
гуманітарному 
університеті імені 
Степана Дем’янчука 
(м.Рівне) за освітньо-
науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 
2020 р., рік випуску 
2022 р. 

Болотникова 
Тетяна 
Григорівна 

Доцент 
кафедри 

Кафедра 
психології та 
педагогічної 
освіти 

1). Вища освіта: 
- Національний 
університет імені 
адмірала Макарова 
Диплом: МК 47505184 
від 01.07.2014р. 
Спеціальність – спорт. 
Кваліфікація – тренер 
із спорту, викладач з 
фізичного виховання. 
- Миколаївський 
національний 
університет імені В.О. 

7 років ОК 26. Методика 
навчання 
освітньої лінії  
«Особистість 
дитини» 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Миколаївський національний 
університет імені В.О. 
Сухомлинського 
Диплом: МК 47249919 від 
30.06.2014р. 
Спеціальність – психологія.  
Кваліфікація – психолог. 
2). Доцент кафедри психології та 
педагогічної освіти (наказ МОН 
України від 09.02.2021 р. за № 157) 
3). Науково-педагогічне стажування 
«Інноваційні технології в освіті», 



Сухомлинського 
Диплом: МК 47249919 
від 30.06.2014р. 
Спеціальність – 
психологія.  
Кваліфікація – 
психолог. 
-  Чорноморський 
державний 
університет імені 
Петра Могили 
Диплом: 
М15№048851 від 
30.06.2015р. 
Спеціальність – 
фізична реабілітація.  
Кваліфікація – магістр 
з фізичної 
реабілітації.  
- Приватний заклад 
вищої освіти 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
(бакалавр 
В20№263327 від 
06.07.2020р.) 
Спеціальність – 
початкова освіта 
Кваліфікація – 
бакалавр з початкової 
освіти 

Польща, м. Катовіце, 
грудень 2018р.-квітень 2019 р. (180 
годин). 
4). Навчається за освітньою 
програмою «Дошкільна освіта» в 
Міжнародному економіко-
гуманітарному університеті імені 
Степана Дем’янчука (м.Рівне) за 
освітньо-науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 2020 р., рік 
випуску 2022 р. 
 
2. Публікації: 
1). Виховні технології у 
передшкільній та шкільній освіті у 
контексті нової української школи/ 
Євдокимова Н. О., Іванцова Н. Б., 
Довгань Н. Ю., Барвінок І. В., 
Безушко С. В., Матвієнко Л. П., Нор 
К. Ф., Потоцька Т. Ф., Чижик Т. Г.// 
монографія. Миколаїв: Вид-во 
«Іліон». 2020. 146 с. 
2). Чижик Т. Г. Філософсько-
культурологічні витоки проблеми 
розвитку людини / Т. Г. Чижик // 
Педагогічний альманах: збірник 
наукових праць / Ред. кол. В. В. 
Кузьменко (голова). – 2016. – № 29. 
– С. 313-320. (фахове видання) 
3). Чижик Т. Г. Національні витоки 
проблеми загальної фізичної 
підготовки підростаючого покоління 
(ХVІІІ-ХІХ століття) / Т.Г. Чижик // 
Педагогічний альманах: збірник 
наукових праць / Ред. кол. В.В. 



 
2) Науковий ступінь: 
Кандидат 
педагогічних наук, 
спеціальність 13.00.01 
– загальна педагогіка 
та історія педагогіки 
Тернопільський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Володимира Гнатюка 
(диплом: ДК №048348 
від 05.07.2018) 
Тема дисертації: 
«Організаційно-
педагогічні засади 
фізичної підготовки 
молодших школярів 
1947-1991 рр.» 
3). Вчене звання: 
Доцент кафедри 
психології та 
педагогічної освіти 
(наказ МОН України 
від 09.02.2021 р. за 
№ 157) 
4). Підвищення 
кваліфікації: 
- Науково-педагогічне 
стажування 
«Інноваційні 
технології в освіті», 

Кузьменко (голова) – 2016.-№32.- 
С.304-308. 
 
3. Досвід практичної роботи: 
1). Вчитель фізичної культури ПДНЗ 
«Дитячий садок «Гранд-Гіпаніс» (за 
сумісництвом) (2015-2020 рр.) – 
довідка від 02.03 2020 р. за № 30 
2). Керівник гуртка Центру 
раннього розвитку дитини 
«Теремок Знань» м. Миколаєва 
(2010-2015 рр.) 



Польща, м. Катовіце, 
грудень 2018р.-
квітень 2019 р. (180 
годин). 
- Навчається за 
освітньою програмою 
«Дошкільна освіта» в 
Міжнародному 
економіко-
гуманітарному 
університеті імені 
Степана Дем’янчука 
(м.Рівне) за освітньо-
науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 
2020 р., рік випуску 
2022 р. 

Нор Катерина 
Федорівна 

Доцент 
кафедри 

Кафедра 
психології та 
педагогічної 
освіти 

1). Вища освіта: 
Миколаївський 
державний 
педагогічний інститут 
імені В.Г.Бєлінського, 
1974 р. (Я №884619 
від 30.06.1974 р.) 
Спеціальність – 
російська мова та 
література. 
Кваліфікація – 
вчитель російської 
мови та літератури 
2) Науковий ступінь: 
Кандидат 
педагогічних наук за 

34 роки ОК 27. Методика 
підготовки 
дитини до 
початкової 
школи 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Кандидат педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.01 - теорія та 
історія педагогіки (Національний 
університет М.П. Драгоманова 
КН №015380 від 16.10.1997 р.)  
2). Доцент кафедри педагогіки та 
методики початкового навчання 
(рішення атестаційної комісії МОН 
України атестат – ДЦ №001789 від 
01.03.2001 р.) 
3). Платформа масових відкритих 
онлайн-курсів Prometheus, курс 
«Зміцнення викладання та 
організаційного управління в 
університетах» (сертифікат від 



спеціальністю 
13.00.01 - теорія та 
історія педагогіки 
(Національний 
університет 
М.П. Драгоманова 
КН №015380 від 
16.10.1997 р.) Тема: 
«Групові форми 
навчальної діяльності 
як засіб 
розвивального 
навчання молодших 
школярів» 
3) Вчене звання: 
Доцент кафедри 
педагогіки та 
методики початкового 
навчання (рішення 
атестаційної комісії 
МОН України атестат 
– ДЦ №001789 від 
01.03.2001 р.) 
4) Підвищення 
кваліфікації: 
- КЗ 
«Кіровоградський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
імені Василя 

30.03.2021 р.) 
 
2. Публікації: 
1). Виховні технології у 
передшкільній та шкільній освіті у 
контексті нової української школи/ 
Євдокимова Н. О., Іванцова Н. Б., 
Довгань Н. Ю., Барвінок І. В., 
Безушко С. В., Матвієнко Л. П., Нор 
К. Ф., Потоцька Т. Ф., Чижик Т. Г.// 
монографія. Миколаїв: Вид-во 
«Іліон». 2020. 146 с. 
2). Розвивальні психолого-
педагогічні технології навчання у 
контексті нової української школи/ 
Євдокимова Н. О., Іванцова Н. Б., 
Бабаян Ю. О., Нор К. Ф., Потоцька 
Т. Ф.// монографія. Миколаїв: Вид- 
во «Іліон». 2020. 152 с. 
 
3. Організаційна робота у закладах 
освіти: 
1). Завідувач кафедри педагогічних 
технологій та педагогічної 
майстерності Миколаївського 
державний університет імені 
В.О.Сухомлинського (2002-2004 рр.) 
2). Завідувач кафедри освітніх 
технологій Миколаївського 
державний університет імені 
В.О.Сухомлинського (2004-2010 рр) 
 
4. Наукове консультування: 
Наукове консультування керівних та 
педагогічних кадрів щодо реалізації 
Базового компоненту у закладах 



Сухомлинського» 
Підвищення 
кваліфікації за 
програмою 
«Організація і 
управління в 
початковій школі», 
2019 р. - свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації ПК 
№02136577 1019/19 
- ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 
«Засоби дистанційної 
освіти» (3 години, 0,1 
кредити ЕКТС) 
Сертифікат № 5/1/20, 
26.03.2020 р. 
- ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 
«Інноваційні методи 
навчання» (3 години, 
0,1 кредити ЕКТС) 
Сертифікат № 6/3/20, 

дошкільної освіти міста Миколаєва 
(2017-2020 рр.) – довідка НМЦ 
Управління освіти Миколаївської 
міської ради від 26.02.2020 р. за № 
43 
 



29.09.2020 р. 
- Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus, 
курс «Зміцнення 
викладання та 
організаційного 
управління в 
університетах» 
(сертифікат від 
30.03.2021 р.) 

Євдокимова 
Наталя Олексіївна 

Професор 
кафедри 

Кафедра 
психології та 
педагогічної 
освіти 

1). Вища освіта: 
- Миколаївський 
державний 
педагогічний 
інститут, 1990 р. 
(спеціаліст ПВ № 
646902 25.06.1990 р.) 
Спеціальність – 
російська мова та 
література. 
Кваліфікація – 
викладач російської 
мови та літератури; 
- Вищий навчальний 
заклад» Відкритий 
міжнародний 
університет розвитку 
людини «Україна» 
(спеціаліст КВ № 
34119190 01.06.2008 
р.) 

18 років ОК 28. Методика 
навчання 
освітньої лінії 
«Дитина в 
соціумі» 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Приватний заклад вищої освіти 
«Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа Орлика» 
(бакалавр В 20 № 268502 22.07.2020) 
Спеціальність – дошкільна освіта 
Кваліфікація – бакалавр з 
дошкільної освіти 
2). Люблінський Католицький 
Університет Іоанн Павла II, Польща, 
Люблін 
Наукове стажування/підвищення 
професійної кваліфікації (180 годин) 
за програмою «Здоров’язберігаючі 
технології та якість життя: 
медичні, педагогічні, соціально-
психологічні виміри» 
Сертифікат  №14-2/82019 від 
09.08.2019 р. 
3). Платформа масових відкритих 
онлайн-курсів Prometheus, курс 



Спеціальність - 
правознавство 
Кваліфікація – 
спеціаліст – юрист; 
- Миколаївський 
міжрегіональний 
інститут розвитку 
людини ВНЗ 
«Відкритий 
міжнародний 
університет розвитку 
людини «Україна», 
2017 р. (магістр М 17 
№ 077778 17.10.2017 
р.)  
Спеціальність – 
психологія. 
Кваліфікація – магістр 
психології. 
- Приватний заклад 
вищої освіти 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
(бакалавр В 20 № 
268502 22.07.2020) 
Спеціальність – 
дошкільна освіта 
Кваліфікація – 
бакалавр з дошкільної 
освіти 
2) Науковий ступінь: 

«Зміцнення викладання та 
організаційного управління в 
університетах» (сертифікат від 
14.02.2021 р.) 
 
2. Публікації: 
1). Виховні технології у 
передшкільній та шкільній освіті у 
контексті нової української школи/ 
Євдокимова Н. О., Іванцова Н. Б., 
Довгань Н. Ю., Барвінок І. В., 
Безушко С. В., Матвієнко Л. П., Нор 
К. Ф., Потоцька Т. Ф., Чижик Т. Г.// 
монографія. Миколаїв: Вид-во 
«Іліон». 2020. 146 с. 
2). Євдокимова Н.О. Психологічна 
технологія розвивальної освіти. 
Харківський осінній марафон 
психотехнологій (каталог 
психотехнологій; тези доповідей): 
збірник матеріалів IV 
міжрегіональної наук.-практ. конф., 
м. Харків, 31 жовтня 2020 р., ХНПУ 
імені Г. С. Сковороди. Харків: Діса 
плюс, 2020. – С. 87-89. 
3). Євдокимова Н.О. Особливості 
ігрової діяльності дітей з аутизмом/ 
Н.О.Євдокимова, О.С.Чеканова// 
Актуальні проблеми психології: 
Збірник наукових праць Інституту 
психології імені Г. С. Костюка 
НАПН України. К.: ДП 
«Інформаційно-аналітичне 
агентство». Том X. Психологія 



Доктор психологічних 
наук за спеціальністю 
19.00.07 – педагогічна 
та вікова психологія 
(Інститут психології 
імені Г.С.Костюка 
НАПН України 
диплом ДД №002849 
від 17.01.2014 р.) 
Тема: «Психологічні 
засади формування 
майбутнього фахівця 
як суб’єкта правничої 
діяльності» 
3) Вчене звання: 
- Професор кафедри 
теоретичної та 
прикладної психології 
(рішення атестаційної 
комісії МОН України 
атестат – 12ПР 
№010277 від 
26.02.2015р.) 
- Дійсний член 
(академік) 
Української академії 
наук (диплом № 1352 
28.01.2021 р.) 
4) Підвищення 
кваліфікації: 
- Харківський 
національний 
педагогічний 

навчання. Генетична психологія. 
Медична психологія. Вип. 34, 98-
108. (2020). 
 
3. Керівництво науковим гуртком: 
Керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком 
«Психолого-педагогічні технології 
дошкільного виховання» (2019-
2021 рр.).  
 
4. Наукове консультування: 
Наукове консультування керівних та 
педагогічних кадрів щодо реалізації 
Базового компоненту у закладах 
дошкільної освіти міста Миколаєва 
(2017-2020 рр.) – довідка НМЦ 
Управління освіти Миколаївської 
міської ради від 26.02.2020 р. за № 
40 
 
5. Досвід науково-дослідної роботи: 
Науковий кореспондент 
лабораторії психології 
дошкільника Інституту психології 
імені Г.С.Костюка НАПН України (з 
2002 року). 
 
6. Досвід практичної роботи: 
Вихователь ПДНЗ «Дитячий 
садок «Гранд-Гіпаніс» (2000-2004 
рр) (за сумісництвом) 



університет імені 
Г.С.Сковороди (8 
годин) 
Харківський осінній 
марафон 
психотехнологій – 
2020 р. 
«Профорієнтація та 
професійне 
вдосконалення 
психологів» 
Сертифікат від 
31.10.2020 р. 
- Люблінський 
Католицький 
Університет Іоанн 
Павла II, Польща, 
Люблін 
Наукове 
стажування/підвищен
ня професійної 
кваліфікації (180 
годин) за програмою 
«Здоров’язберігаючі 
технології та якість 
життя: медичні, 
педагогічні, 
соціально-
психологічні виміри» 
Сертифікат  №14-
2/82019 від 
09.08.2019 р. 
- Українська 



громадська 
організація «Інститут 
розвитку символ 
драми та глибинної 
психології» 
Учбово-практичний 
семінар «Депресія з 
позиції сучасного 
психоаналіза та 
психотерапії по 
методу символ драми» 
Сертифікат 14826, 
2019 р. 
- Член Експертної 
української 
програмної групи 
«Запрошений 
професор Східної 
Європи» - 
«Громадське здоров’я 
– соціальний, освітній 
та психологічний 
аспекти», яку реалізує 
кафедра громадського 
здоров’я 
Люблинського 
католицького 
університету імені 
Івана Павла ІІ 
(Польша) 
Сертифікат № 36424-
1/5/2019 
- VI Всеукраїнський 



науковий форум з 
міжнародною участю 
«Адаптивні процеси в 
освіті» (15 год., 0,5 
кредиту) Сертифікат 
від 06.02.2021 р. 
- Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus, 
курс «Зміцнення 
викладання та 
організаційного 
управління в 
університетах» 
(сертифікат від 
14.02.2021 р.) 
- Навчається за 
освітньою програмою 
«Дошкільна освіта» в 
Міжнародному 
економіко-
гуманітарному 
університеті імені 
Степана Дем’янчука 
(м.Рівне) за освітньо-
науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 
2020 р., рік випуску 
2022 р. 

Барвінок Ірина 
Віталіївна 

Доцент 
кафедри 

Кафедра 
психології та 
педагогічної 
освіти 

1). Вища освіта: 
- Київський 
державний інститут 
культури, 1994 р. 

25 років ОК 29. Методика 
навчання 
освітньої лінії 
«Дитина у світі 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Київський державний інститут 
культури, 1994 р. (спеціаліст КЕ 
№900680 від 19.05.1994 р.) 



(спеціаліст КЕ 
№900680 від 
19.05.1994 р.) 
Спеціальність - 
культурно-освітня 
робота. Кваліфікація-
керівник академічного 
хорового колективу; 
- Приватний заклад 
вищої освіти 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
(бакалавр В20 
№260908 від 
02.07.2020 р.) 
Спеціальність – 
дошкільна освіта 
Кваліфікація – 
бакалавр з дошкільної 
освіти 
2) Науковий ступінь: 
Кандидат 
педагогічних наук за 
спеціальністю 
13.00.02 - теорія та 
методика навчання 
музики і музичного 
виховання (Київський 
національний 
університет культури і 
мистецтв 

мистецтва» Спеціальність - культурно-освітня 
робота. Кваліфікація - керівник 
академічного хорового колективу. 
2). Приватний заклад вищої освіти 
«Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа Орлика» 
(бакалавр В20 №260908 від 
02.07.2020 р.) 
Спеціальність – дошкільна освіта 
Кваліфікація – бакалавр з 
дошкільної освіти 
3). Кандидат педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.02 - теорія та 
методика навчання музики і 
музичного виховання (Київський 
національний університет культури і 
мистецтв Міністерства культури і 
мистецтв України ДК №007942 від 
20.09.2000 р.) Тема: 
«Формування музично-естетичної 
культури молодших школярів в 
умовах культурно-дозвіллєвої 
діяльності» 
4). ПЗВО «Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг «Інноваційні 
методи навчання» (3 години, 0,1 
кредити ЕКТС) Сертифікат № 
10/3/20, 29.09.2020 р. 
5). Навчається за освітньою 
програмою «Дошкільна освіта» в 
Міжнародному економіко-
гуманітарному університеті імені 



Міністерства 
культури і мистецтв 
України ДК №007942 
від 20.09.2000 р.) 
Тема: 
«Формування 
музично-естетичної 
культури молодших 
школярів в умовах 
культурно-дозвіллєвої 
діяльності» 
3) Підвищення 
кваліфікації: 
- Комунальний заклад 
«Кіровоградський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
імені Василя 
Сухомлинського» 
Навчання за 
дистанційним курсом 
«Основи інклюзивної 
освіти» (1,5 кредитів 
ЕКТС) Сертифікат 
ДНК 03564596-
1204/19, 12.04.2019 р. 
- ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 

Степана Дем’янчука (м.Рівне) за 
освітньо-науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 2020 р., рік 
випуску 2022 р. 
 
2. Публікації: 
Виховні технології у 
передшкільній та шкільній освіті у 
контексті нової української школи/ 
Євдокимова Н. О., Іванцова Н. Б., 
Довгань Н. Ю., Барвінок І. В., 
Безушко С. В., Матвієнко Л. П., Нор 
К. Ф., Потоцька Т. Ф., Чижик Т. Г.// 
монографія. Миколаїв: Вид-во 
«Іліон». 2020. 146 с. 
 
3. Наукове консультування: 
Наукове консультування керівних та 
педагогічних кадрів щодо реалізації 
Базового компоненту у закладах 
дошкільної освіти міста Миколаєва 
(2017-2020 рр.) – довідка НМЦ 
Управління освіти Миколаївської 
міської ради від 26.02.2020 р. за № 
35 
 
4. Досвід науково-дослідної роботи: 
Науковий кореспондент 
лабораторії психології 
дошкільника Інституту психології 
імені Г.С.Костюка НАПН України (з 
2010 року по теперішній час). 
 
5. Досвід практичної роботи: 



«Засоби дистанційної 
освіти» (3 години, 0,1 
кредити ЕКТС) 
Сертифікат № 9/1/20, 
26.03.2020 р. 
- ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 
«Інноваційні методи 
навчання» (3 години, 
0,1 кредити ЕКТС) 
Сертифікат № 10/3/20, 
29.09.2020 р. 
- Навчається за 
освітньою програмою 
«Дошкільна освіта» в 
Міжнародному 
економіко-
гуманітарному 
університеті імені 
Степана Дем’янчука 
(м.Рівне) за освітньо-
науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 
2020 р., рік випуску 
2022 р. 

Вихователь-методист ПДНЗ 
«Гранд-Гіпаніс» (2005-2010 рр.) (за 
сумісництвом) 

Вербина Юлія 
В’ячеславівна 

Завідувачка 
закладу 

ПЗДО 
«Гранд-

1). Вища освіта: 
- Національний 

9 років ОК 30. Навчання 
і виховання у 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Національний педагогічний 



дошкільної 
освіти 

Гіпаніс» педагогічний 
університет імені 
М.П.Драгоманова, 
2007 р. (спеціаліст КВ 
№32178534 від 
08.06.2007 р.) 
Спеціальність – 
психологія. 
Кваліфікація – 
психолог; 
- Приватний заклад 
вищої освіти 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
(бакалавр В20 
№262878 від 
06.07.2020 р.) 
Спеціальність – 
початкова освіта 
Кваліфікація – 
бакалавр з початкової 
освіти 
2) Науковий ступінь: 
Кандидат 
психологічних наук за 
спеціальністю 
19.00.07-педагогічна 
та вікова психологія 
(Національний 
педагогічний 
університет ім. М.П. 

різновікових 
групах 

університет імені М.П.Драгоманова, 
2007 р. (спеціаліст КВ №32178534 
від 08.06.2007 р.) Спеціальність – 
психологія. Кваліфікація – 
психолог; 
2). Кандидат психологічних наук 
за спеціальністю 19.00.07-
педагогічна та вікова психологія 
(Національний педагогічний 
університет ім. М.П. Драгоманова 
ДК № 013666 від 25.04.2013 р.) 
Тема: «Особливості розвитку 
гендерної ідентичності дівчат-
підлітків в умовах шкіл-інтернатів» 
3). Навчається за освітньою 
програмою «Дошкільна освіта» в 
Міжнародному економіко-
гуманітарному університеті імені 
Степана Дем’янчука (м.Рівне) за 
освітньо-науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 2020 р., рік 
випуску 2022 р. 
 
2.Наукове консультування: 
Наукове консультування керівних та 
педагогічних кадрів щодо реалізації 
Базового компоненту у закладах 
дошкільної освіти міста Миколаєва 
(2017-2020 рр.) – довідка НМЦ 
Управління освіти Миколаївської 
міської ради від 26.02.2020 р. за № 
46. 
 



Драгоманова 
ДК № 013666 від 
25.04.2013 р.) Тема: 
«Особливості 
розвитку гендерної 
ідентичності дівчат-
підлітків в умовах 
шкіл-інтернатів» 
3) Підвищення 
кваліфікації: 
- Інститут психології 
імені Г.С.Костюка 
НАПН України. Тема: 
«Психологія 
забезпечення 
професійної 
діяльності фахівців 
виробничої сфери», 
03.12.18-27.06.19 рр. 
- ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 
«Засоби дистанційної 
освіти» (3 години, 0,1 
кредити ЕКТС) 
Сертифікат № 8/1/20, 
26.03.2020 р. 
- ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний 

3. Організаційна робота у закладах 
освіти: 
Керівник Психологічної служби 
ПЗВО «Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа Орлика» 
(2018-2020 рр.) 
 
4. Участь у професійних 
об’єднаннях: 
Член ВГО «Товариство психологів 
України». 
 
5. Досвід науково-дослідної роботи: 
Науковий кореспондент 
лабораторії психології 
дошкільника Інституту психології 
імені Г.С.Костюка НАПН України (з 
2016 року по теперішній час). 



університет імені 
Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 
«Інноваційні методи 
навчання» (3 години, 
0,1 кредити ЕКТС) 
Сертифікат № 9/3/20, 
29.09.2020 р. 
- Навчається за 
освітньою програмою 
«Дошкільна освіта» в 
Міжнародному 
економіко-
гуманітарному 
університеті імені 
Степана Дем’янчука 
(м.Рівне) за освітньо-
науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 
2020 р., рік випуску 
2022 р. 
 

Димо Віктор 
Миколайович 

Доцент 
кафедри 

Кафедра 
охорони 
здоров’я 

1). Вища освіта: 
Одеський медичний 
інститут імені М.І. 
Пирогова, 1992р., 
(спеціаліст ЦВ 
№648285 від 
30.06.1992 р.) 
Спеціальність - 
педіатрія. 

8 років ВК 1. Ріст та 
розвиток дитини 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Одеський медичний інститут 
імені М.І. Пирогова, 1992р., 
(спеціаліст ЦВ №648285 від 
30.06.1992 р.) 
Спеціальність - педіатрія. 
Кваліфікація - лікар-педіатр. 
2) Кандидат медичних наук, 
спеціальність 14.01.20 -  шкірні та 



Кваліфікація - лікар-
педіатр. 
2) Науковий ступінь: 
Кандидат медичних 
наук, спеціальність 
14.01.20 -  шкірні та 
венеричні хвороби. 
(ВАК України. 
Державна установа 
«Інститут 
дерматології та 
венерології АМН 
України» (диплом: 
ДК №052740 від 
27.05.2009 р.)  
Тема «Особливості 
механізмів розвитку, 
клінічних проявів, 
перебігу і терапії 
червоного плоского 
лишаю у дітей з 
супутніми 
мітотичними 
ураженнями» 
3) Підвищення 
кваліфікації: 
-. ГО «Українська 
академія педіатрії» 
21-23.09.2018 р. 
«Захід зустрічає схід: 
педіатрична практика 
в системі 

венеричні хвороби. (ВАК України. 
Державна установа «Інститут 
дерматології та венерології АМН 
України» (диплом: ДК №052740 від 
27.05.2009 р.) Тема «Особливості 
механізмів розвитку, клінічних 
проявів, перебігу і терапії червоного 
плоского лишаю у дітей з супутніми 
мітотичними ураженнями» 
3). ГО «Українська академія 
педіатрії» 
21-23.09.2018 р. 
«Захід зустрічає схід: педіатрична 
практика в системі громадського 
здоров’я»; 
4) Управління охорони здоров’я 
Миколаївської ОДА 05-29.05.2015 р. 
«Педіатрія»; 
 
2. Досвід практичної роботи: 
Досвід роботи лікарем-
дерматологом дитячого відділення 
Миколаївської обласної лікарні 
(2007-2013 рр.) 
 
3. Досвід науково-педагогічної 
роботи: 
Доцент кафедри біології людини та 
тварини Миколаївського 
національного університету імені 
В.О.Сухомлинського (2013-2013 рр.) 



громадського 
здоров’я»; 
- Управління охорони 
здоров’я 
Миколаївської ОДА 
05-29.05.2015 р. 
«Педіатрія»; 
- ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика»  
Навчальний тренінг 
«Інновації в медичних 
та реабілітаційних 
технологіях» 
(загальний обсяг 3 
год. – 0,1 кредит 
ECTS) 
Сертифікат № 6/7/20 
від 21.01.2021 р. 

Сироєжко Ольга 
Вячеславівна 

Старший 
викладач  

Кафедри 
психології та 
педагогічної 

освіти 

1). Вища освіта: 
Миколаївська філія 
Київського 
національного 
університету культури 
і мистецтв, 2005 р., 
(МК №27774491 від 
07.07.2005 р.) 
Спеціальність -
музичне мистецтво. 
Кваліфікація -
викладач, артист 

1 місяць ВК 2. Гра на 
дитячих 
музичних 
інструментах 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Миколаївська філія Київського 
національного університету 
культури і мистецтв, 2005 р., (МК 
№27774491 від 07.07.2005 р.) 
Спеціальність - музичне мистецтво. 
Кваліфікація - викладач, артист 
оркестру (ансамблю), диригент 
оркестру народних інструментів  
2) Кандидат педагогічних наук, 
спеціальність -13.00.07 - теорія і 
методика виховання (МОН 



оркестру (ансамблю), 
диригент оркестру 
народних 
інструментів  
2) Науковий ступінь: 
Кандидат 
педагогічних наук, 
спеціальність -
13.00.07 - теорія і 
методика виховання 
(МОН України 
Вінницький 
державний 
педагогічний 
університет імені 
М.Коцюбинського. 
ДК №057692 від 
24.09.2020 р.) 
Тема: «Музично-
естетичне виховання 
підлітків засобами 
народно-
інструментального 
виконавства у 
позашкільних 
навчальних закладах». 
3) Підвищення 
кваліфікації: 
- Lietuvos Agrarines 
Ekonomikos Institutas 
Vilnius, Lithuania 
The 1-st Internatsjnal 
Simposium 

України Вінницький державний 
педагогічний університет імені 
М.Коцюбинського. ДК №057692 від 
24.09.2020 р.) 
Тема: «Музично-естетичне 
виховання підлітків засобами 
народно-інструментального 
виконавства у позашкільних 
навчальних закладах». 
3). Lietuvos Agrarines Ekonomikos 
Institutas Vilnius, Lithuania 
The 1-st Internatsjnal Simposium 
«Intellectual economics, мanagement 
and educatson» 
Certificate of participatijn №51-
09/2019 20,09.2019 р. 
 
2. Публікації: 
1) Сироєжко О. В. Музично-
естетичне виховання у дитячому 
оркестрі народних інструментів. 
Науковий часопис Національного 
педагогічного університету імені М. 
П. Драгоманова. 2019. Вип. 69. С. 
219 – 223.(Index Copernicus) 
2). Сироєжко О. В. Педагогічні 
умови формування творчого 
освітньо-виховного середовища в 
позашкільних навчальних закладах : 
навч.-метод. посіб. Київ : 
Видавничий Дім «Слово», 2016. 
184 с. 
3) Сироєжко О. В. Психолого-



«Intellectual 
economics, 
мanagement and 
educatson» 
Certificate of 
participatijn №51-
09/2019 20,09.2019 р. 
- ПЗВО  
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 
«Розвиток 
викладацької 
майстерності при 
застосуванні 
інтерактивних методів 
навчання» , обсяг 3 
години (0,1 кредит 
ЕКТС) 
Сертифікат №8/5/20 
від 22.10.2020 р. 

педагогічні особливості музично-
естетичного виховання підлітків 
засобами народно-
інструментального виконавства у 
закладах позашкільної освіти. Імідж 
сучасного педагога Полтавського 
обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
імені М. В. Остроградського. 2019. 
Вип. 5 (188), Web-site: 
isp.poippo.pl.ua. С. 115 – 120. 
 
4. Тези доповідей на конференціях: 
1) Сироєжко О. В. Народно-
інструментальна музика, як 
фактор формування музично-
естетичної культури підлітків в 
позашкільних навчальних закладах. 
The journal publishes scientific 
studies, reports and reports about 
achievements in different scientific 
fields. 2019. № 38. Р. 23 – 29. 
2). Сироєжко О. В. Обґрунтування 
педагогічних умов музично-
естетичного виховання підлітків 
засобами народно-
інструментального виконавства в 
позашкільних навчальних закладах. 
Virtus: Scientific Journal.2019. № 36. 
Р. 122 – 125. 
3) Сироєжко О. В. Музичне 
мистецтво, як засіб виховання 
молодших школярів. Гуманізація 



освітнього простору початкової 
школи: проблеми та перспективи: 
матеріали регіон. наук.-практ. інтер. 
конф., 15 груд. 2017 р. Миколаїв, 
2017. С. 85–89. 
 
Досвід практичної роботи: 
1) Керівник оркестру народних 
інструментів Ленінського будинку 
дитячої творчості  міста Миколаєва 
(2000-2008 рр.) 
2). Керівник ансамблю  народних 
інструментів Ленінського будинку 
дитячої творчості  міста Миколаєва 
(2008-2013 рр.) 
3) Завідуюча художньо-естетичним 
відділом закладу позашкільної 
освіти місто Миколаїв (2013-
2021 рр.) 

Болотникова 
Тетяна 
Григорівна 

Доцент 
кафедри 

Кафедра 
психології та 
педагогічної 
освіти 

1). Вища освіта: 
- Національний 
університет імені 
адмірала Макарова 
Диплом: МК 47505184 
від 01.07.2014р. 
Спеціальність – спорт. 
Кваліфікація – тренер 
із спорту, викладач з 
фізичного виховання. 
- Миколаївський 
національний 
університет імені В.О. 
Сухомлинського 

7 років ВК 6. Основи 
здорового 
способу життя 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Національний університет імені 
адмірала Макарова 
Диплом: МК 47505184 від 
01.07.2014р. 
Спеціальність – спорт. Кваліфікація 
– тренер із спорту, викладач з 
фізичного виховання. 
2). Миколаївський національний 
університет імені В.О. 
Сухомлинського 
Диплом: МК 47249919 від 
30.06.2014р. 
Спеціальність – психологія.  



Диплом: МК 47249919 
від 30.06.2014р. 
Спеціальність – 
психологія.  
Кваліфікація – 
психолог. 
-  Чорноморський 
державний 
університет імені 
Петра Могили 
Диплом: 
М15№048851 від 
30.06.2015р. 
Спеціальність – 
фізична реабілітація.  
Кваліфікація – магістр 
з фізичної 
реабілітації.  
- Приватний заклад 
вищої освіти 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
(бакалавр 
В20№263327 від 
06.07.2020р.) 
Спеціальність – 
початкова освіта 
Кваліфікація – 
бакалавр з початкової 
освіти 
 

Кваліфікація – психолог. 
3). Чорноморський державний 
університет імені Петра Могили 
Диплом: М15№ 048851 від 
30.06.2015р. 
Спеціальність – фізична 
реабілітація.  
Кваліфікація – магістр з фізичної 
реабілітації.  
4). Науково-педагогічне стажування 
«Інноваційні технології в освіті», 
Польща, м. Катовіце, 
грудень 2018р.-квітень 2019 р. (180 
годин). 
5). Навчається за освітньою 
програмою «Дошкільна освіта» в 
Міжнародному економіко-
гуманітарному університеті імені 
Степана Дем’янчука (м.Рівне) за 
освітньо-науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 2020 р., рік 
випуску 2022 р. 
 
2. Публікації: 
1). Виховні технології у 
передшкільній та шкільній освіті у 
контексті нової української школи/ 
Євдокимова Н. О., Іванцова Н. Б., 
Довгань Н. Ю., Барвінок І. В., 
Безушко С. В., Матвієнко Л. П., Нор 
К. Ф., Потоцька Т. Ф., Чижик Т. Г.// 
монографія. Миколаїв: Вид-во 
«Іліон». 2020. 146 с. 
2. Чижик Т. Г. Філософсько-



2) Науковий ступінь: 
Кандидат 
педагогічних наук, 
спеціальність 13.00.01 
– загальна педагогіка 
та історія педагогіки 
Тернопільський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Володимира Гнатюка 
(диплом: ДК №048348 
від 05.07.2018) 
Тема дисертації: 
«Організаційно-
педагогічні засади 
фізичної підготовки 
молодших школярів 
1947-1991 рр.» 
3) Вчене звання: 
Доцент кафедри 
психології та 
педагогічної освіти 
(наказ МОН України 
від 09.02.2021 р. за 
№ 157) 
4). Підвищення 
кваліфікації: 
- Науково-педагогічне 
стажування 
«Інноваційні 
технології в освіті», 
Польща, м. Катовіце, 

культурологічні витоки проблеми 
розвитку людини / Т. Г. Чижик // 
Педагогічний альманах: збірник 
наукових праць / Ред. кол. В. В. 
Кузьменко (голова). – 2016. – № 29. 
– С. 313-320. (фахове видання) 
3. Чижик Т. Г. Національні витоки 
проблеми загальної фізичної 
підготовки підростаючого 
покоління (ХVІІІ-ХІХ століття) / 
Т.Г. Чижик // Педагогічний 
альманах: збірник наукових праць / 
Ред. кол. В.В. Кузьменко (голова) – 
2016.-№32.- С.304-308. 
 
3. Досвід практичної роботи: 
1. Вчитель фізичної культури ПДНЗ 
«Дитячий садок «Гранд-Гіпаніс» (за 
сумісництвом) (2015-2020 рр.) – 
довідка від 02.03 2020 р. за № 30 
2. Керівник гуртка Центру раннього 
розвитку дитини «Теремок Знань» 
м. Миколаєва (2010-2015 рр.) 



грудень 2018р.-
квітень 2019 р. (180 
годин). 
- Навчається за 
освітньою програмою 
«Дошкільна освіта» в 
Міжнародному 
економіко-
гуманітарному 
університеті імені 
Степана Дем’янчука 
(м.Рівне) за освітньо-
науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 
2020 р., рік випуску 
2022 р. 

Димо Віктор 
Миколайович 

Доцент 
кафедри 

Кафедра 
охорони 
здоров’я 

1). Вища освіта: 
Одеський медичний 
інститут імені М.І. 
Пирогова, 1992р., 
(спеціаліст ЦВ 
№648285 від 
30.06.1992 р.) 
Спеціальність - 
педіатрія. 
Кваліфікація - лікар-
педіатр. 
2) Науковий ступінь: 
Кандидат медичних 
наук, спеціальність 
14.01.20 -  шкірні та 
венеричні хвороби. 

8 років ВК 8. Перша 
долікарська 
допомога 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Одеський медичний інститут 
імені М.І. Пирогова, 1992р., 
(спеціаліст ЦВ №648285 від 
30.06.1992 р.) 
Спеціальність - педіатрія. 
Кваліфікація - лікар-педіатр. 
2) Кандидат медичних наук, 
спеціальність 14.01.20 -  шкірні та 
венеричні хвороби. (ВАК України. 
Державна установа «Інститут 
дерматології та венерології АМН 
України» (диплом: ДК №052740 від 
27.05.2009 р.) Тема «Особливості 
механізмів розвитку, клінічних 
проявів, перебігу і терапії червоного 
плоского лишаю у дітей з супутніми 



(ВАК України. 
Державна установа 
«Інститут 
дерматології та 
венерології АМН 
України» (диплом: 
ДК №052740 від 
27.05.2009 р.)  
Тема «Особливості 
механізмів розвитку, 
клінічних проявів, 
перебігу і терапії 
червоного плоского 
лишаю у дітей з 
супутніми 
мітотичними 
ураженнями» 
3) Підвищення 
кваліфікації: 
-. ГО «Українська 
академія педіатрії» 
21-23.09.2018 р. 
«Захід зустрічає схід: 
педіатрична практика 
в системі 
громадського 
здоров’я»; 
- Управління охорони 
здоров’я 
Миколаївської ОДА 
05-29.05.2015 р. 
«Педіатрія»; 

мітотичними ураженнями» 
3). ГО «Українська академія 
педіатрії» 
21-23.09.2018 р. 
«Захід зустрічає схід: педіатрична 
практика в системі громадського 
здоров’я»; 
4) Управління охорони здоров’я 
Миколаївської ОДА 05-29.05.2015 р. 
«Педіатрія»; 
 
2. Досвід практичної роботи: 
Досвід роботи лікарем-
дерматологом дитячого відділення 
Миколаївської обласної лікарні 
(2007-2013 рр.) 
 
3. Досвід науково-педагогічної 
роботи: 
Доцент кафедри біології людини та 
тварини Миколаївського 
національного університету імені 
В.О.Сухомлинського (2013-2013 рр.) 



- ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика»  
Навчальний тренінг 
«Інновації в медичних 
та реабілітаційних 
технологіях» 
(загальний обсяг 3 
год. – 0,1 кредит 
ECTS) 
Сертифікат № 6/7/20 
від 21.01.2021 р. 

Болотникова 
Тетяна 
Григорівна 

Доцент 
кафедри 

Кафедра 
психології та 
педагогічної 
освіти 

1). Вища освіта: 
- Національний 
університет імені 
адмірала Макарова 
Диплом: МК 47505184 
від 01.07.2014р. 
Спеціальність – спорт. 
Кваліфікація – тренер 
із спорту, викладач з 
фізичного виховання. 
- Миколаївський 
національний 
університет імені В.О. 
Сухомлинського 
Диплом: МК 47249919 
від 30.06.2014р. 
Спеціальність – 
психологія.  
Кваліфікація – 

7 років ВК 10. 
Валеологія 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Національний університет імені 
адмірала Макарова 
Диплом: МК 47505184 від 
01.07.2014р. 
Спеціальність – спорт. Кваліфікація 
– тренер із спорту, викладач з 
фізичного виховання. 
2). Миколаївський національний 
університет імені В.О. 
Сухомлинського 
Диплом: МК 47249919 від 
30.06.2014р. 
Спеціальність – психологія.  
Кваліфікація – психолог. 
3). Чорноморський державний 
університет імені Петра Могили 
Диплом: М15№ 048851 від 
30.06.2015р. 



психолог. 
-  Чорноморський 
державний 
університет імені 
Петра Могили 
Диплом: 
М15№048851 від 
30.06.2015р. 
Спеціальність – 
фізична реабілітація.  
Кваліфікація – магістр 
з фізичної 
реабілітації.  
- Приватний заклад 
вищої освіти 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
(бакалавр 
В20№263327 від 
06.07.2020р.) 
Спеціальність – 
початкова освіта 
Кваліфікація – 
бакалавр з початкової 
освіти 
 
2) Науковий ступінь: 
Кандидат 
педагогічних наук, 
спеціальність 13.00.01 
– загальна педагогіка 

Спеціальність – фізична 
реабілітація.  
Кваліфікація – магістр з фізичної 
реабілітації.  
4). Науково-педагогічне стажування 
«Інноваційні технології в освіті», 
Польща, м. Катовіце, 
грудень 2018р.-квітень 2019 р. (180 
годин). 
5). Навчається за освітньою 
програмою «Дошкільна освіта» в 
Міжнародному економіко-
гуманітарному університеті імені 
Степана Дем’янчука (м.Рівне) за 
освітньо-науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 2020 р., рік 
випуску 2022 р. 
6). Миколаївський обласний 
інститут післядипломної 
педагогічної освіти. 27.03 - 
07.04.2017 р. «Куратор-тьютор 
дистанційного навчання. Тема: 
Валеологія» 
 
2. Публікації: 
1). Виховні технології у 
передшкільній та шкільній освіті у 
контексті нової української школи/ 
Євдокимова Н. О., Іванцова Н. Б., 
Довгань Н. Ю., Барвінок І. В., 
Безушко С. В., Матвієнко Л. П., Нор 
К. Ф., Потоцька Т. Ф., Чижик Т. Г.// 
монографія. Миколаїв: Вид-во 
«Іліон». 2020. 146 с. 



та історія педагогіки 
Тернопільський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Володимира Гнатюка 
(диплом: ДК №048348 
від 05.07.2018) 
Тема дисертації: 
«Організаційно-
педагогічні засади 
фізичної підготовки 
молодших школярів 
1947-1991 рр.» 
 
3) Вчене звання: 
Доцент кафедри 
психології та 
педагогічної освіти 
(наказ МОН України 
від 09.02.2021 р. за № 
157) 
4). Підвищення 
кваліфікації: 
- Науково-педагогічне 
стажування 
«Інноваційні 
технології в освіті», 
Польща, м. Катовіце, 
грудень 2018р.-
квітень 2019 р. (180 
годин). 
- Миколаївський 

2. Чижик Т. Г. Філософсько-
культурологічні витоки проблеми 
розвитку людини / Т. Г. Чижик // 
Педагогічний альманах: збірник 
наукових праць / Ред. кол. В. В. 
Кузьменко (голова). – 2016. – № 29. 
– С. 313-320. (фахове видання) 
3. Чижик Т. Г. Національні витоки 
проблеми загальної фізичної 
підготовки підростаючого 
покоління (ХVІІІ-ХІХ століття) / 
Т.Г. Чижик // Педагогічний 
альманах: збірник наукових праць / 
Ред. кол. В.В. Кузьменко (голова) – 
2016.-№32.- С.304-308. 
 
3. Досвід практичної роботи: 
1. Вчитель фізичної культури ПДНЗ 
«Дитячий садок «Гранд-Гіпаніс» (за 
сумісництвом) (2015-2020 рр.) – 
довідка від 02.03 2020 р. за № 30 
2. Керівник гуртка Центру раннього 
розвитку дитини «Теремок Знань» 
м. Миколаєва (2010-2015 рр.) 
 



обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти. 
27.03 - 07.04.2017 р. 
«Куратор-тьютор 
дистанційного 
навчання. Тема: 
Валеологія» 
- Навчається за 
освітньою програмою 
«Дошкільна освіта» в 
Міжнародному 
економіко-
гуманітарному 
університеті імені 
Степана Дем’янчука 
(м.Рівне) за освітньо-
науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 
2020 р., рік випуску 
2022 р. 

Ревенко Віра 
Валентинівна 

Доцент 
кафедри  

Кафедра 
права 

1). Вища освіта: 
- Миколаївський 
державний 
університет імені 
В.О. Сухомлинського, 
2009 р. (магістр 
МК № 37279222 
30.06.2009 р.) 
Спеціальність -  
педагогіка і методика 
середньої освіти. 

5 років ВК 11. 
Українознавство 

1. Кваліфікація викладача: 
1. Миколаївський державний 
університет імені 
В.О. Сухомлинського, 2009 р. 
(магістр МК № 37279222 
30.06.2009 р.) 
Спеціальність -  педагогіка і 
методика середньої освіти. Історія. 
Кваліфікація – викладач історії; 
2. Кандидат історичних наук, 
спеціальність 05.18.14 – історія 



Історія. Кваліфікація – 
викладач історії; 
- Миколаївський 
державний 
університет імені 
В.О. Сухомлинського, 
2009 р. (спеціаліст 
МК № 37277845 
30.06.2009 р.). 
Спеціальність -  
педагогіка і методика 
середньої освіти. 
Історія. Кваліфікація – 
вчитель історії та 
правознавства. 
2) Науковий ступінь: 
Кандидат історичних 
наук, спеціальність 
05.18.14 – історія 
України 
(Миколаївський 
національний 
університет імені 
В.О. Сухомлинського, 
диплом ДК №015413 
від 04.07.2013 р.) 
Тема: «Побут та 
дозвілля сільського 
населення на Півдні 
України в повоєнний 
період (1945-1955 
рр.)». 
3) Підвищення 

України (Миколаївський 
національний університет імені 
В.О. Сухомлинського, диплом 
ДК № 015413 від 04.07.2013 р.) 
Тема: «Побут та дозвілля сільського 
населення на Півдні України в 
повоєнний період (1945-1955 рр.)». 
3. Національний університет 
кораблебудування імені Адмірала 
Макарова.  Підвищення кваліфікації 
(стажування)  на кафедрі соціально-
гуманітарних дисциплін (108 годин). 
Сертифікат АБ №123 від 
25.12.2018 р. 
4. Платформа масових відкритих 
онлайн-курсів Prometheus, курс 
«Новітня історія України: від 
початку Другої світової війни до 
сучасності» (сертифікат від 
30.03.2021 р.) 
5). Навчається за освітньою 
програмою «Дошкільна освіта» в 
Міжнародному економіко-
гуманітарному університеті імені 
Степана Дем’янчука (м.Рівне) за 
освітньо-науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 2020 р., рік 
випуску 2022 р. 
 
2. Публікації: 
1. Початкова та дошкільна  освіта в 
селах південної України у  
повоєнний період (1945−1955 рр.). 



кваліфікації: 
- Національний 
університет 
кораблебудування 
імені Адмірала 
Макарова.  
Підвищення 
кваліфікації 
(стажування)  на 
кафедрі соціально-
гуманітарних 
дисциплін (108 
годин). Сертифікат 
АБ №123 від 
25.12.2018 р.; 
- ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика», 
тренінг «Засоби 
дистанційної освіти». 
Сертифікат №21/2/20 
від 26.03.2020 р. (0,1 
кредит); 
- Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus, 
курс «Новітня історія 
України: від початку 
Другої світової війни 
до сучасності» 
(сертифікат від 

Warsaw: RS Global Sp.z O.O., 2020.  
– 76 с. 
ISBN 978 83-957916-66-6 
https://monographs.rsglobal.pl/index
.php/rsgl/catalog/book/17 
2. Стан освіти України в повоєнний 
період: огляд історіографії//  The 
scientific heritage.   No 45 (2020) Р.3 
The scientific heritage (Budapest, 
Hungary )2020 № 45. Р.3 s. 40-43. 
3. Форми дозвілля та відпочинку 
сільських дітей в повоєнний період 
//Науковий вісник Миколаївського 
національного університету імені В. 
О. Сухомлинського. Історичні науки 
: зб. наук. праць. – № 1 (47), червень 
2019. – Миколаїв : МНУ імені В. О. 
Сухомлинського, 2019. – С. 20-23. 
(фахове видання) 
4. Забезпечення підручниками учнів 
сільських шкіл Південної України у 
повоєнне десятиліття.//Współczesne 
trendy rozwoju edukacji i nauki w 
kontekście interdyscyplinarnym: 
Materiały ІІI Międzynarodowej 
Konferencji Naukowo-Praktycznej, 
29–30 marca 2018 roku / [red.: I. 
Zymomrya, W. Ilnytskyj, H. 
Burunowa, D. Romaniuk, A. Sochal]. – 
Częstochowa – Użhorod – Drohobycz: 
Posvit, 2018. – 508 s.. – S. 262-265. 
5. Стан шкільної освіти України в 
повоєнні роки: проблеми та шляхи 



30.03.2021 р.) вирішення (за матеріалами 
південних областей України) // Web 
of Scholar. International Academy 
journal 5 (2 (20)). – 111-115. 

Іванцова Наталя 
Борисівна 

Завідувачка 
кафедри 

Кафедра 
психології та 
педагогічної 
освіти 

1). Вища освіта: 
- Миколаївський 
державний 
педагогічний інститут 
імені В.Г.Бєлінського, 
1986 р. (спеціаліст ПВ 
№646370 від 
28.06.1986 р.) 
Спеціальність – 
математика. 
Кваліфікація - вчитель 
математики. 
- Миколаївський 
міжрегіональний 
інститут розвитку 
людини ВНЗ 
«Відкритий 
міжнародний 
університет розвитку 
людини «Україна», 
2017 р. (магістр М17 
№ 077773 від 
17.10.2017 р.) 
Спеціальність – 
психологія. 
Кваліфікація – магістр 
психології. 
2) Науковий ступінь: 
Доктор психологічних 

16 років ВК 16. 
Практична 
психологія 

1. Кваліфікація викладача: 
1. Миколаївський міжрегіональний 
інститут розвитку людини ВНЗ 
«Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини 
«Україна», 2017 р. (магістр М17 № 
077773 від 17.10.2017 р.) 
Спеціальність – психологія. 
Кваліфікація – магістр психології; 
2. Доктор психологічних наук за 
спеціальністю 19.00.07 – педагогічна 
та вікова психологія (Інститут 
психології імені Г.С.Костюка НАПН 
України диплом ДД №001180 від 
26.09.2012р.)  
3. Професор кафедри теоретичної 
та прикладної психології (рішення 
атестаційної комісії МОН України 
атестат – 12ПР №010909 від 
29.09.2015 р.) 
4. Українська громадська 
організація «Інститут розвитку 
символ драми та глибинної 
психології» 
Учбово-практичний семінар 
«Депресія з позиції сучасного 
психоаналізу та психотерапії по 
методу символдрами» - сертифікат 
№ 14827, 2019 р. 



наук за спеціальністю 
19.00.07 – педагогічна 
та вікова психологія 
(Інститут психології 
імені Г.С.Костюка 
НАПН України 
диплом ДД №001180 
від 26.09.2012р.) 
Тема: «Ґенеза 
професійної 
спрямованості 
практичного 
психолога» 
3) Вчене звання: 
Професор кафедри 
теоретичної та 
прикладної психології 
(рішення атестаційної 
комісії МОН України 
атестат – 12ПР 
№010909 від 
29.09.2015 р.) 
4)Підвищення 
кваліфікації: 
- Українська 
громадська 
організація «Інститут 
розвитку символ 
драми та глибинної 
психології» 
Учбово-практичний 
семінар «Депресія з 

5. Навчається за освітньою 
програмою «Дошкільна освіта» в 
Міжнародному економіко-
гуманітарному університеті імені 
Степана Дем’янчука (м.Рівне) за 
освітньо-науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 2020 р., рік 
випуску 2022 р. 
 
2. Публікації: 
1. Іванцова Н.Б. Виховні технології 
у передшкільній та шкільній освіті 
у контексті нової української школи/ 
Євдокимова Н.О., Іванцова Н.Б., 
Довгань Н.Ю., Барвінок І.В., 
Безушко С.В., Матвієнко Л.П., Нор 
К.Ф., Потоцька Т.Ф., Чижик Т.Г.// 
монографія. Миколаїв: Вид-во 
«Іліон». 2020. – 130 с. 
2. Іванцова Н.Б. Ціннісні орієнтації 
як регулятори емоційного клімату 
сім’ї. Збірник наукових праць 
«Теорія і практика сучасної 
психології». Випуск № 1 Том 3, 2020 
р. – С. 46-49.  
 
3. Організаційна робота у закладах 
освіти: 
Проректор з науково-педагогічної 
роботи МНУ імені В.О. 
Сухомлинського (2006-2010 рр.) 
 
4. Участь у професійних 
об’єднаннях: 



позиції сучасного 
психоаналізу та 
психотерапії по 
методу символдрами» 
- сертифікат № 14827, 
2019 р. 
- Інститут психології 
імені Г.С. Костюка 
НАПН України. Тема: 
«Кризова психологія» 
27.09-17.10.2017 р. 
- ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 
«Засоби дистанційної 
освіти» (3 години, 0,1 
кредити ЕКТС) 
Сертифікат № 3/1/20, 
26.03.2020 р. 
- Навчається за 
освітньою програмою 
«Дошкільна освіта» в 
Міжнародному 
економіко-
гуманітарному 
університеті імені 
Степана Дем’янчука 
(м.Рівне) за освітньо-
науковим ступенем 

Член ВГО «Товариство 
психологів України». 
 
5. Наукове консультування: 
Наукове консультування керівних та 
педагогічних кадрів щодо реалізації 
Базового компоненту у закладах 
дошкільної освіти міста Миколаєва 
(2017-2020 рр.) – довідка НМЦ 
Управління освіти Миколаївської 
міської ради від 26.02.2020 р. за № 
51. 
 
 



«магістр», рік вступу 
2020 р., рік випуску 
2022 р. 

Шавліс Наталя 
Анатоліївна 

Доцент 
кафедри 

Кафедра 
психології та 
педагогічної 
освіти 

1). Вища освіта: 
- Миколаївський 
державний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, 
2006 р. (спеціаліст МК 
№30516190 від 
30.06.2006 р.) 
Спеціальність – 
практична психологія. 
Кваліфікація – 
практичний психолог 
2) Науковий ступінь: 
Кандидат психологічних 
наук за спеціальністю 
19.00.04 – медична 
психологія (Харківська 
медична академія 
післядипломної освіти 
МОЗ України ДК № 
012728 від 28.03.2013 р.) 
Тема: «Особливості 
порушення емоційної 
сфери у дітей з 
гіперкінетичними 
розладами та принципи 
їх медико-психологічної 
корекції» 
3) Підвищення 
кваліфікації: 
- Українська громадська 

9 років ВК 17. 
Патопсихологія 

1. Кваліфікація викладача: 
1. Миколаївський державний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, 
2006 р. (спеціаліст МК №30516190 
від 30.06.2006 р.) Спеціальність – 
практична психологія. 
Кваліфікація – практичний 
психолог  
2. Кандидат психологічних наук за 
спеціальністю 19.00.04 – медична 
психологія (Харківська медична 
академія післядипломної освіти МОЗ 
України ДК № 012728 від 28.03.2013 р.) 
Тема: «Особливості порушення 
емоційної сфери у дітей з 
гіперкінетичними розладами та 
принципи їх медико-психологічної 
корекції» 
3. Українська громадська організація 
«Інститут розвитку символ драми та 
глибинної психології» 
Учбово-практичний семінар «Депресія 
з позиції сучасного психоаналізу та 
психотерапії за методом 
символдрами» 
Сертифікат 14829, 2019 р. 
4. Навчається за освітньою 
програмою «Дошкільна освіта» в 
Міжнародному економіко-
гуманітарному університеті імені 



організація «Інститут 
розвитку символ драми 
та глибинної 
психології» 
Учбово-практичний 
семінар «Депресія з 
позиції сучасного 
психоаналізу та 
психотерапії за методом 
символдрами» 
Сертифікат 14829, 
2019 р. 
- ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 
«Засоби дистанційної 
освіти» (3 години, 0,1 
кредити ЕКТС) 
Сертифікат № 10/1/20, 
26.03.2020 р. 
- ПЗВО «Міжнародний 
класичний університет 
імені Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 
«Інноваційні методи 
навчання» (3 години, 0,1 
кредити ЕКТС) 
Сертифікат № 11/3/20, 
29.09.2020 р. 
- Навчається за 
освітньою програмою 
«Дошкільна освіта» в 

Степана Дем’янчука (м.Рівне) за 
освітньо-науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 2020 р., рік 
випуску 2022 р. 
 
2. Публікації: 
1. Šavlìs, Natalâ Anatolìïvna. (2017) 
Doslìdžennâ agresivnoï povedìki u 
dìtej z gìperkìnetičnimi rozladami. 
European Humanities Studies. State 
and Society. 2450-6486. 2017, [nr] 3, 
s. 172-184.  
2. Шавліс Н.А.(2017) Сучасний 
стан проблеми порушення 
емоційної сфери у дітей з 
гіперкінетичними розладами та 
принципи їх корекції. Психолого-
педагогічні та технологічні основи 
диференційованої логодіагностики 
та логокорекції: колективна 
монографія. Миколаїв: Іліон, 2017. – 
С. 203-231 (у співавторстві). 
 
3. Участь у професійних 
об’єднаннях: 
Член ВГО «Товариство психологів 
України». 
 
4. Досвід практичної роботи: 
1. Практичний психолог дитячої 
медико-психологічної лабораторії 
Миколаївської обласної 
психіатричної лікарні № 1 (2006-
2012 рр.) 



Міжнародному 
економіко-
гуманітарному 
університеті імені 
Степана Дем’янчука 
(м.Рівне) за освітньо-
науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 
2020 р., рік випуску 
2022 р. 

2. Член психолого-медико-
педагогічної комісії Миколаївської 
обласної психіатричної лікарні № 1 
(2011-2013 рр.) 
 

Димо Віктор 
Миколайович 

Доцент 
кафедри 

Кафедра 
охорони 
здоров’я 

1). Вища освіта: 
Одеський медичний 
інститут імені М.І. 
Пирогова, 1992р., 
(спеціаліст ЦВ 
№648285 від 
30.06.1992 р.) 
Спеціальність - 
педіатрія. 
Кваліфікація - лікар-
педіатр. 
2) Науковий ступінь: 
Кандидат медичних 
наук, спеціальність 
14.01.20 -  шкірні та 
венеричні хвороби. 
(ВАК України. 
Державна установа 
«Інститут 
дерматології та 
венерології АМН 

8 років ВК 18. Основи 
раціонального 
харчування 
дитини 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Одеський медичний інститут 
імені М.І. Пирогова, 1992р., 
(спеціаліст ЦВ №648285 від 
30.06.1992 р.) 
Спеціальність - педіатрія. 
Кваліфікація - лікар-педіатр. 
2) Кандидат медичних наук, 
спеціальність 14.01.20 -  шкірні та 
венеричні хвороби. (ВАК України. 
Державна установа «Інститут 
дерматології та венерології АМН 
України» (диплом: ДК №052740 від 
27.05.2009 р.) Тема «Особливості 
механізмів розвитку, клінічних 
проявів, перебігу і терапії червоного 
плоского лишаю у дітей з супутніми 
мітотичними ураженнями» 
3). ГО «Українська академія 
педіатрії» 
21-23.09.2018 р. 
«Захід зустрічає схід: педіатрична 
практика в системі громадського 



України» (диплом: 
ДК №052740 від 
27.05.2009 р.)  
Тема «Особливості 
механізмів розвитку, 
клінічних проявів, 
перебігу і терапії 
червоного плоского 
лишаю у дітей з 
супутніми 
мітотичними 
ураженнями» 
3) Підвищення 
кваліфікації: 
-. ГО «Українська 
академія педіатрії» 
21-23.09.2018 р. 
«Захід зустрічає схід: 
педіатрична практика 
в системі 
громадського 
здоров’я»; 
- Управління охорони 
здоров’я 
Миколаївської ОДА 
05-29.05.2015 р. 
«Педіатрія»; 
- ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика»  
Навчальний тренінг 

здоров’я»; 
4) Управління охорони здоров’я 
Миколаївської ОДА 05-29.05.2015 р. 
«Педіатрія»; 
 
2. Досвід практичної роботи: 
Досвід роботи лікарем-
дерматологом дитячого відділення 
Миколаївської обласної лікарні 
(2007-2013 рр.) 
 
3. Досвід науково-педагогічної 
роботи: 
Доцент кафедри біології людини та 
тварини Миколаївського 
національного університету імені 
В.О.Сухомлинського (2013-2013 рр.) 



«Інновації в медичних 
та реабілітаційних 
технологіях» 
(загальний обсяг 3 
год. – 0,1 кредит 
ECTS) 
Сертифікат № 6/7/20 
від 21.01.2021 р. 

Сироєжко Ольга 
Вячеславівна 

Старший 
викладач  

Кафедри 
психології та 
педагогічної 

освіти 

1). Вища освіта: 
Миколаївська філія 
Київського 
національного 
університету культури 
і мистецтв, 2005 р., 
(МК №27774491 від 
07.07.2005 р.) 
Спеціальність -
музичне мистецтво. 
Кваліфікація -
викладач, артист 
оркестру (ансамблю), 
диригент оркестру 
народних 
інструментів  
2) Науковий ступінь: 
Кандидат 
педагогічних наук, 
спеціальність -
13.00.07 - теорія і 
методика виховання 
(МОН України 
Вінницький 
державний 

1 місяць ВК 21. Основи 
етикету 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Миколаївська філія Київського 
національного університету 
культури і мистецтв, 2005 р., (МК 
№27774491 від 07.07.2005 р.) 
Спеціальність - музичне мистецтво. 
Кваліфікація - викладач, артист 
оркестру (ансамблю), диригент 
оркестру народних інструментів  
2) Кандидат педагогічних наук, 
спеціальність -13.00.07 - теорія і 
методика виховання (МОН 
України Вінницький державний 
педагогічний університет імені 
М.Коцюбинського. ДК №057692 від 
24.09.2020 р.) 
Тема: «Музично-естетичне 
виховання підлітків засобами 
народно-інструментального 
виконавства у позашкільних 
навчальних закладах». 
3). Lietuvos Agrarines Ekonomikos 
Institutas Vilnius, Lithuania 
The 1-st Internatsjnal Simposium 
«Intellectual economics, мanagement 



педагогічний 
університет імені 
М.Коцюбинського. 
ДК №057692 від 
24.09.2020 р.) 
Тема: «Музично-
естетичне виховання 
підлітків засобами 
народно-
інструментального 
виконавства у 
позашкільних 
навчальних закладах». 
3) Підвищення 
кваліфікації: 
- Lietuvos Agrarines 
Ekonomikos Institutas 
Vilnius, Lithuania 
The 1-st Internatsjnal 
Simposium 
«Intellectual 
economics, 
мanagement and 
educatson» 
Certificate of 
participatijn №51-
09/2019 20,09.2019 р. 
- ПЗВО  
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 

and educatson» 
Certificate of participatijn №51-
09/2019 20,09.2019 р. 
 
2. Публікації: 
1) Сироєжко О. В. Музично-
естетичне виховання у дитячому 
оркестрі народних інструментів. 
Науковий часопис Національного 
педагогічного університету імені М. 
П. Драгоманова. 2019. Вип. 69. С. 
219 – 223.(Index Copernicus) 
2). Сироєжко О. В. Педагогічні 
умови формування творчого 
освітньо-виховного середовища в 
позашкільних навчальних закладах : 
навч.-метод. посіб. Київ : 
Видавничий Дім «Слово», 2016. 
184 с. 
3) Сироєжко О. В. Психолого-
педагогічні особливості музично-
естетичного виховання підлітків 
засобами народно-
інструментального виконавства у 
закладах позашкільної освіти. Імідж 
сучасного педагога Полтавського 
обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
імені М. В. Остроградського. 2019. 
Вип. 5 (188), Web-site: 
isp.poippo.pl.ua. С. 115 – 120. 
 
4. Тези доповідей на конференціях: 



«Розвиток 
викладацької 
майстерності при 
застосуванні 
інтерактивних методів 
навчання» , обсяг 3 
години (0,1 кредит 
ЕКТС) 
Сертифікат №8/5/20 
від 22.10.2020 р. 

1) Сироєжко О. В. Народно-
інструментальна музика, як фактор 
формування музично-естетичної 
культури підлітків в позашкільних 
навчальних закладах. The journal 
publishes scientific studies, reports and 
reports about achievements in different 
scientific fields. 2019. № 38. Р. 23 – 
29. 
2). Сироєжко О. В. Обґрунтування 
педагогічних умов музично-
естетичного виховання підлітків 
засобами народно-
інструментального виконавства в 
позашкільних навчальних закладах. 
Virtus: Scientific Journal.2019. № 36. 
Р. 122 – 125. 
 
Досвід практичної роботи: 
1) Керівник оркестру народних 
інструментів Ленінського будинку 
дитячої творчості  міста Миколаєва 
(2000-2008 рр.) 
2). Керівник ансамблю  народних 
інструментів Ленінського будинку 
дитячої творчості  міста Миколаєва 
(2008-2013 рр.) 
3) Завідуюча художньо-
естетичним відділом закладу 
позашкільної освіти місто 
Миколаїв (2013-2021 рр.) 

Димо Віктор 
Миколайович 

Доцент 
кафедри 

Кафедра 
охорони 

1). Вища освіта: 
Одеський медичний 

8 років ВК23. Гігієна та 
санітарія (за 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Одеський медичний інститут 



здоров’я інститут імені М.І. 
Пирогова, 1992р., 
(спеціаліст ЦВ 
№648285 від 
30.06.1992 р.) 
Спеціальність - 
педіатрія. 
Кваліфікація - лікар-
педіатр. 
2) Науковий ступінь: 
Кандидат медичних 
наук, спеціальність 
14.01.20 -  шкірні та 
венеричні хвороби. 
(ВАК України. 
Державна установа 
«Інститут 
дерматології та 
венерології АМН 
України» (диплом: 
ДК №052740 від 
27.05.2009 р.)  
Тема «Особливості 
механізмів розвитку, 
клінічних проявів, 
перебігу і терапії 
червоного плоского 
лишаю у дітей з 
супутніми 
мітотичними 
ураженнями» 
3) Підвищення 

професійним 
спрямуванням) 

імені М.І. Пирогова, 1992р., 
(спеціаліст ЦВ №648285 від 
30.06.1992 р.) 
Спеціальність - педіатрія. 
Кваліфікація - лікар-педіатр. 
2) Кандидат медичних наук, 
спеціальність 14.01.20 -  шкірні та 
венеричні хвороби. (ВАК України. 
Державна установа «Інститут 
дерматології та венерології АМН 
України» (диплом: ДК №052740 від 
27.05.2009 р.) Тема «Особливості 
механізмів розвитку, клінічних 
проявів, перебігу і терапії червоного 
плоского лишаю у дітей з супутніми 
мітотичними ураженнями» 
3). ГО «Українська академія 
педіатрії» 
21-23.09.2018 р. 
«Захід зустрічає схід: педіатрична 
практика в системі громадського 
здоров’я»; 
4) Управління охорони здоров’я 
Миколаївської ОДА 05-29.05.2015 р. 
«Педіатрія»; 
 
2. Досвід практичної роботи: 
Досвід роботи лікарем-
дерматологом дитячого відділення 
Миколаївської обласної лікарні 
(2007-2013 рр.) 
 
3. Досвід науково-педагогічної 



кваліфікації: 
-. ГО «Українська 
академія педіатрії» 
21-23.09.2018 р. 
«Захід зустрічає схід: 
педіатрична практика 
в системі 
громадського 
здоров’я»; 
- Управління охорони 
здоров’я 
Миколаївської ОДА 
05-29.05.2015 р. 
«Педіатрія»; 
- ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика»  
Навчальний тренінг 
«Інновації в медичних 
та реабілітаційних 
технологіях» 
(загальний обсяг 3 
год. – 0,1 кредит 
ECTS) 
Сертифікат № 6/7/20 
від 21.01.2021 р. 

роботи: 
Доцент кафедри біології людини та 
тварини Миколаївського 
національного університету імені 
В.О.Сухомлинського (2013-2013 рр.) 

Шавліс Наталя 
Анатоліївна 

Доцент 
кафедри 

Кафедра 
психології та 
педагогічної 
освіти 

1). Вища освіта: 
- Миколаївський 
державний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, 

9 років ВК 26. Основи 
психотерапії 

1. Кваліфікація викладача: 
1. Миколаївський державний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, 
2006 р. (спеціаліст МК №30516190 



2006 р. (спеціаліст МК 
№30516190 від 
30.06.2006 р.) 
Спеціальність – 
практична психологія. 
Кваліфікація – 
практичний психолог 
2) Науковий ступінь: 
Кандидат психологічних 
наук за спеціальністю 
19.00.04 – медична 
психологія (Харківська 
медична академія 
післядипломної освіти 
МОЗ України ДК № 
012728 від 28.03.2013 р.) 
Тема: «Особливості 
порушення емоційної 
сфери у дітей з 
гіперкінетичними 
розладами та принципи 
їх медико-психологічної 
корекції» 
3) Підвищення 
кваліфікації: 
- Українська громадська 
організація «Інститут 
розвитку символ драми 
та глибинної 
психології» 
Учбово-практичний 
семінар «Депресія з 
позиції сучасного 
психоаналізу та 
психотерапії за методом 

від 30.06.2006 р.) Спеціальність – 
практична психологія. 
Кваліфікація – практичний 
психолог  
2. Кандидат психологічних наук за 
спеціальністю 19.00.04 – медична 
психологія (Харківська медична 
академія післядипломної освіти МОЗ 
України ДК № 012728 від 28.03.2013 р.) 
Тема: «Особливості порушення 
емоційної сфери у дітей з 
гіперкінетичними розладами та 
принципи їх медико-психологічної 
корекції» 
3. Українська громадська організація 
«Інститут розвитку символ драми та 
глибинної психології» 
Учбово-практичний семінар «Депресія 
з позиції сучасного психоаналізу та 
психотерапії за методом 
символдрами» 
Сертифікат 14829, 2019 р. 
4. Навчається за освітньою 
програмою «Дошкільна освіта» в 
Міжнародному економіко-
гуманітарному університеті імені 
Степана Дем’янчука (м.Рівне) за 
освітньо-науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 2020 р., рік 
випуску 2022 р. 
 
2. Публікації: 
1. Šavlìs, Natalâ Anatolìïvna. (2017) 
Doslìdžennâ agresivnoï povedìki u 
dìtej z gìperkìnetičnimi rozladami. 



символдрами» 
Сертифікат 14829, 
2019 р. 
- ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 
«Засоби дистанційної 
освіти» (3 години, 0,1 
кредити ЕКТС) 
Сертифікат № 10/1/20, 
26.03.2020 р. 
- ПЗВО «Міжнародний 
класичний університет 
імені Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 
«Інноваційні методи 
навчання» (3 години, 0,1 
кредити ЕКТС) 
Сертифікат № 11/3/20, 
29.09.2020 р. 
- Навчається за 
освітньою програмою 
«Дошкільна освіта» в 
Міжнародному 
економіко-
гуманітарному 
університеті імені 
Степана Дем’янчука 
(м.Рівне) за освітньо-
науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 

European Humanities Studies. State 
and Society. 2450-6486. 2017, [nr] 3, 
s. 172-184.  
2. Шавліс Н.А.(2017) Сучасний 
стан проблеми порушення 
емоційної сфери у дітей з 
гіперкінетичними розладами та 
принципи їх корекції. Психолого-
педагогічні та технологічні основи 
диференційованої логодіагностики 
та логокорекції: колективна 
монографія. Миколаїв: Іліон, 2017. – 
С. 203-231 (у співавторстві). 
 
3. Участь у професійних 
об’єднаннях: 
Член ВГО «Товариство психологів 
України». 
 
4. Досвід практичної роботи: 
1. Практичний психолог дитячої 
медико-психологічної лабораторії 
Миколаївської обласної 
психіатричної лікарні № 1 (2006-
2012 рр.) 
2. Член психолого-медико-
педагогічної комісії Миколаївської 
обласної психіатричної лікарні № 1 
(2011-2013 рр.) 
 



2020 р., рік випуску 
2022 р. 

Сироєжко Ольга 
Вячеславівна 

Старший 
викладач  

Кафедри 
психології та 
педагогічної 

освіти 

1). Вища освіта: 
Миколаївська філія 
Київського 
національного 
університету культури 
і мистецтв, 2005 р., 
(МК №27774491 від 
07.07.2005 р.) 
Спеціальність -
музичне мистецтво. 
Кваліфікація -
викладач, артист 
оркестру (ансамблю), 
диригент оркестру 
народних 
інструментів  
2) Науковий ступінь: 
Кандидат 
педагогічних наук, 
спеціальність -
13.00.07 - теорія і 
методика виховання 
(МОН України 
Вінницький 
державний 
педагогічний 
університет імені 
М.Коцюбинського. 
ДК №057692 від 
24.09.2020 р.) 
Тема: «Музично-

1 місяць ВК 30. 
Організація 
музичних свят 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Миколаївська філія Київського 
національного університету 
культури і мистецтв, 2005 р., (МК 
№27774491 від 07.07.2005 р.) 
Спеціальність - музичне мистецтво. 
Кваліфікація - викладач, артист 
оркестру (ансамблю), диригент 
оркестру народних інструментів  
2) Кандидат педагогічних наук, 
спеціальність -13.00.07 - теорія і 
методика виховання (МОН 
України Вінницький державний 
педагогічний університет імені 
М.Коцюбинського. ДК №057692 від 
24.09.2020 р.) 
Тема: «Музично-естетичне 
виховання підлітків засобами 
народно-інструментального 
виконавства у позашкільних 
навчальних закладах». 
3). Lietuvos Agrarines Ekonomikos 
Institutas Vilnius, Lithuania 
The 1-st Internatsjnal Simposium 
«Intellectual economics, мanagement 
and educatson» 
Certificate of participatijn №51-
09/2019 20,09.2019 р. 
 
2. Публікації: 
1) Сироєжко О. В. Музично-



естетичне виховання 
підлітків засобами 
народно-
інструментального 
виконавства у 
позашкільних 
навчальних закладах». 
3) Підвищення 
кваліфікації: 
- Lietuvos Agrarines 
Ekonomikos Institutas 
Vilnius, Lithuania 
The 1-st Internatsjnal 
Simposium 
«Intellectual 
economics, 
мanagement and 
educatson» 
Certificate of 
participatijn №51-
09/2019 20,09.2019 р. 
- ПЗВО  
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 
«Розвиток 
викладацької 
майстерності при 
застосуванні 
інтерактивних методів 
навчання» , обсяг 3 

естетичне виховання у дитячому 
оркестрі народних інструментів. 
Науковий часопис Національного 
педагогічного університету імені М. 
П. Драгоманова. 2019. Вип. 69. С. 
219 – 223.(Index Copernicus) 
2). Сироєжко О. В. Педагогічні 
умови формування творчого 
освітньо-виховного середовища в 
позашкільних навчальних закладах : 
навч.-метод. посіб. Київ : 
Видавничий Дім «Слово», 2016. 
184 с. 
3) Сироєжко О. В. Психолого-
педагогічні особливості музично-
естетичного виховання підлітків 
засобами народно-
інструментального виконавства у 
закладах позашкільної освіти. Імідж 
сучасного педагога Полтавського 
обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
імені М. В. Остроградського. 2019. 
Вип. 5 (188), Web-site: 
isp.poippo.pl.ua. С. 115 – 120. 
 
4. Тези доповідей на конференціях: 
1) Сироєжко О. В. Народно-
інструментальна музика, як 
фактор формування музично-
естетичної культури підлітків в 
позашкільних навчальних закладах. 
The journal publishes scientific 



години (0,1 кредит 
ЕКТС) 
Сертифікат №8/5/20 
від 22.10.2020 р. 

studies, reports and reports about 
achievements in different scientific 
fields. 2019. № 38. Р. 23 – 29. 
2). Сироєжко О. В. Обґрунтування 
педагогічних умов музично-
естетичного виховання підлітків 
засобами народно-
інструментального виконавства в 
позашкільних навчальних закладах. 
Virtus: Scientific Journal.2019. № 36. 
Р. 122 – 125. 
3) Сироєжко О. В. Музичне 
мистецтво, як засіб виховання 
молодших школярів. Гуманізація 
освітнього простору початкової 
школи: проблеми та перспективи: 
матеріали регіон. наук.-практ. інтер. 
конф., 15 груд. 2017 р. Миколаїв, 
2017. С. 85–89. 
 
Досвід практичної роботи: 
1) Керівник оркестру народних 
інструментів Ленінського будинку 
дитячої творчості  міста Миколаєва 
(2000-2008 рр.) 
2). Керівник ансамблю  народних 
інструментів Ленінського будинку 
дитячої творчості  міста Миколаєва 
(2008-2013 рр.) 
3) Завідуюча художньо-естетичним 
відділом закладу позашкільної 
освіти місто Миколаїв (2013-
2021 рр.) 



Болотникова 
Тетяна 
Григорівна 

Доцент 
кафедри 

Кафедра 
психології та 
педагогічної 
освіти 

1). Вища освіта: 
- Національний 
університет імені 
адмірала Макарова 
Диплом: МК 47505184 
від 01.07.2014р. 
Спеціальність – спорт. 
Кваліфікація – тренер 
із спорту, викладач з 
фізичного виховання. 
- Миколаївський 
національний 
університет імені В.О. 
Сухомлинського 
Диплом: МК 47249919 
від 30.06.2014р. 
Спеціальність – 
психологія.  
Кваліфікація – 
психолог. 
-  Чорноморський 
державний 
університет імені 
Петра Могили 
Диплом: 
М15№048851 від 
30.06.2015р. 
Спеціальність – 
фізична реабілітація.  
Кваліфікація – магістр 
з фізичної 
реабілітації.  
- Приватний заклад 

7 років ВК 31. Теорія та 
методика 
фізичного 
виховання 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Національний університет імені 
адмірала Макарова 
Диплом: МК 47505184 від 
01.07.2014р. 
Спеціальність – спорт. Кваліфікація 
– тренер із спорту, викладач з 
фізичного виховання. 
2). Кандидат педагогічних наук, 
спеціальність 13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки 
Тернопільський національний 
педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка 
(диплом: ДК №048348 від 
05.07.2018) Тема дисертації: 
«Організаційно-педагогічні засади 
фізичної підготовки молодших 
школярів 1947-1991 рр.» 
3). Науково-педагогічне стажування 
«Інноваційні технології в освіті», 
Польща, м. Катовіце, 
грудень 2018р.-квітень 2019 р. (180 
годин). 
4). Навчається за освітньою 
програмою «Дошкільна освіта» в 
Міжнародному економіко-
гуманітарному університеті імені 
Степана Дем’янчука (м.Рівне) за 
освітньо-науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 2020 р., рік 
випуску 2022 р. 
 



вищої освіти 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
(бакалавр 
В20№263327 від 
06.07.2020р.) 
Спеціальність – 
початкова освіта 
Кваліфікація – 
бакалавр з початкової 
освіти 
 
2) Науковий ступінь: 
Кандидат 
педагогічних наук, 
спеціальність 13.00.01 
– загальна педагогіка 
та історія педагогіки 
Тернопільський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Володимира Гнатюка 
(диплом: ДК №048348 
від 05.07.2018) 
Тема дисертації: 
«Організаційно-
педагогічні засади 
фізичної підготовки 
молодших школярів 
1947-1991 рр.» 

2. Публікації: 
1. Виховні технології у 
передшкільній та шкільній освіті у 
контексті нової української школи/ 
Євдокимова Н. О., Іванцова Н. Б., 
Довгань Н. Ю., Барвінок І. В., 
Безушко С. В., Матвієнко Л. П., Нор 
К. Ф., Потоцька Т. Ф., Чижик Т. Г.// 
монографія. Миколаїв: Вид-во 
«Іліон». 2020. 146 с. 
2. Чижик Т. Г. Філософсько-
культурологічні витоки проблеми 
розвитку людини / Т. Г. Чижик // 
Педагогічний альманах: збірник 
наукових праць / Ред. кол. В. В. 
Кузьменко (голова). – 2016. – № 29. 
– С. 313-320. (фахове видання) 
3. Чижик Т. Г. Національні витоки 
проблеми загальної фізичної 
підготовки підростаючого 
покоління (ХVІІІ-ХІХ століття) / 
Т.Г. Чижик // Педагогічний 
альманах: збірник наукових праць / 
Ред. кол. В.В. Кузьменко (голова) – 
2016.-№32.- С.304-308. 
 
3. Досвід практичної роботи: 
1. Вчитель фізичної культури 
ПДНЗ «Дитячий садок «Гранд-
Гіпаніс» (за сумісництвом) (2015-
2020 рр.) – довідка від 02.03 2020 р. 
за № 30 
2. Керівник гуртка Центру 
раннього розвитку дитини 
«Теремок Знань» м. Миколаєва 



3) Вчене звання: 
Доцент кафедри 
психології та 
педагогічної освіти 
(наказ МОН України 
від 09.02.2021 р. за 
№ 157) 
4). Підвищення 
кваліфікації: 
- Науково-педагогічне 
стажування 
«Інноваційні 
технології в освіті», 
Польща, м. Катовіце, 
грудень 2018р.-
квітень 2019 р. (180 
годин). 
- Навчається за 
освітньою програмою 
«Дошкільна освіта» в 
Міжнародному 
економіко-
гуманітарному 
університеті імені 
Степана Дем’янчука 
(м.Рівне) за освітньо-
науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 
2020 р., рік випуску 
2022 р. 

(2010-2015 рр.) 

Іванцова Наталя 
Борисівна 

Завідувачка 
кафедри 

Кафедра 
психології та 
педагогічної 

1). Вища освіта: 
- Миколаївський 
державний 

16 років ВК 32. Сімейна 
психологія 

1. Кваліфікація викладача: 
1. Миколаївський міжрегіональний 
інститут розвитку людини ВНЗ 



освіти педагогічний інститут 
імені В.Г.Бєлінського, 
1986 р. (спеціаліст ПВ 
№646370 від 
28.06.1986 р.) 
Спеціальність – 
математика. 
Кваліфікація - вчитель 
математики. 
- Миколаївський 
міжрегіональний 
інститут розвитку 
людини ВНЗ 
«Відкритий 
міжнародний 
університет розвитку 
людини «Україна», 
2017 р. (магістр М17 
№ 077773 від 
17.10.2017 р.) 
Спеціальність – 
психологія. 
Кваліфікація – магістр 
психології. 
2) Науковий ступінь: 
Доктор психологічних 
наук за спеціальністю 
19.00.07 – педагогічна 
та вікова психологія 
(Інститут психології 
імені Г.С.Костюка 
НАПН України 
диплом ДД №001180 

«Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини 
«Україна», 2017 р. (магістр М17 № 
077773 від 17.10.2017 р.) 
Спеціальність – психологія. 
Кваліфікація – магістр психології; 
2. Доктор психологічних наук за 
спеціальністю 19.00.07 – педагогічна 
та вікова психологія (Інститут 
психології імені Г.С.Костюка НАПН 
України диплом ДД №001180 від 
26.09.2012р.)  
3. Професор кафедри теоретичної 
та прикладної психології (рішення 
атестаційної комісії МОН України 
атестат – 12ПР №010909 від 
29.09.2015 р.) 
4. Українська громадська 
організація «Інститут розвитку 
символ драми та глибинної 
психології» 
Учбово-практичний семінар 
«Депресія з позиції сучасного 
психоаналізу та психотерапії по 
методу символдрами» - сертифікат 
№ 14827, 2019 р. 
5. Навчається за освітньою 
програмою «Дошкільна освіта» в 
Міжнародному економіко-
гуманітарному університеті імені 
Степана Дем’янчука (м.Рівне) за 
освітньо-науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 2020 р., рік 



від 26.09.2012р.) 
Тема: «Ґенеза 
професійної 
спрямованості 
практичного 
психолога» 
3) Вчене звання: 
Професор кафедри 
теоретичної та 
прикладної психології 
(рішення атестаційної 
комісії МОН України 
атестат – 12ПР 
№010909 від 
29.09.2015 р.) 
4)Підвищення 
кваліфікації: 
- Українська 
громадська 
організація «Інститут 
розвитку символ 
драми та глибинної 
психології» 
Учбово-практичний 
семінар «Депресія з 
позиції сучасного 
психоаналізу та 
психотерапії по 
методу символдрами» 
- сертифікат № 14827, 
2019 р. 
- Інститут психології 

випуску 2022 р. 
 
2. Публікації: 
1. Іванцова Н.Б. Виховні технології 
у передшкільній та шкільній освіті 
у контексті нової української школи/ 
Євдокимова Н.О., Іванцова Н.Б., 
Довгань Н.Ю., Барвінок І.В., 
Безушко С.В., Матвієнко Л.П., Нор 
К.Ф., Потоцька Т.Ф., Чижик Т.Г.// 
монографія. Миколаїв: Вид-во 
«Іліон». 2020. – 130 с. 
2. Іванцова Н.Б. Ціннісні орієнтації 
як регулятори емоційного клімату 
сім’ї. Збірник наукових праць 
«Теорія і практика сучасної 
психології». Випуск № 1 Том 3, 2020 
р. – С. 46-49.  
 
3. Організаційна робота у закладах 
освіти: 
Проректор з науково-педагогічної 
роботи МНУ імені В.О. 
Сухомлинського (2006-2010 рр.) 
 
4. Участь у професійних 
об’єднаннях: 
Член ВГО «Товариство 
психологів України». 
 
5. Наукове консультування: 
Наукове консультування керівних та 
педагогічних кадрів щодо реалізації 
Базового компоненту у закладах 



імені Г.С. Костюка 
НАПН України. Тема: 
«Кризова психологія» 
27.09-17.10.2017 р. 
- ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 
«Засоби дистанційної 
освіти» (3 години, 0,1 
кредити ЕКТС) 
Сертифікат № 3/1/20, 
26.03.2020 р. 
- Навчається за 
освітньою програмою 
«Дошкільна освіта» в 
Міжнародному 
економіко-
гуманітарному 
університеті імені 
Степана Дем’янчука 
(м.Рівне) за освітньо-
науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 
2020 р., рік випуску 
2022 р. 

дошкільної освіти міста Миколаєва 
(2017-2020 рр.) – довідка НМЦ 
Управління освіти Миколаївської 
міської ради від 26.02.2020 р. за № 
51. 
 
 

Іванцова Наталя 
Борисівна 

Завідувачка 
кафедри 

Кафедра 
психології та 
педагогічної 

1). Вища освіта: 
- Миколаївський 
державний 

16 років ВК 33. 
Психолого-
педагогічний 

1. Кваліфікація викладача: 
1. Миколаївський міжрегіональний 
інститут розвитку людини ВНЗ 



освіти педагогічний інститут 
імені В.Г.Бєлінського, 
1986 р. (спеціаліст ПВ 
№646370 від 
28.06.1986 р.) 
Спеціальність – 
математика. 
Кваліфікація - вчитель 
математики. 
- Миколаївський 
міжрегіональний 
інститут розвитку 
людини ВНЗ 
«Відкритий 
міжнародний 
університет розвитку 
людини «Україна», 
2017 р. (магістр М17 
№ 077773 від 
17.10.2017 р.) 
Спеціальність – 
психологія. 
Кваліфікація – магістр 
психології. 
2) Науковий ступінь: 
Доктор психологічних 
наук за спеціальністю 
19.00.07 – педагогічна 
та вікова психологія 
(Інститут психології 
імені Г.С.Костюка 
НАПН України 
диплом ДД №001180 

супровід в 
умовах 
родинного 
виховання 

«Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини 
«Україна», 2017 р. (магістр М17 № 
077773 від 17.10.2017 р.) 
Спеціальність – психологія. 
Кваліфікація – магістр психології; 
2. Доктор психологічних наук за 
спеціальністю 19.00.07 – педагогічна 
та вікова психологія (Інститут 
психології імені Г.С.Костюка НАПН 
України диплом ДД №001180 від 
26.09.2012р.)  
3. Професор кафедри теоретичної 
та прикладної психології (рішення 
атестаційної комісії МОН України 
атестат – 12ПР №010909 від 
29.09.2015 р.) 
4. Українська громадська 
організація «Інститут розвитку 
символ драми та глибинної 
психології» 
Учбово-практичний семінар 
«Депресія з позиції сучасного 
психоаналізу та психотерапії по 
методу символдрами» - сертифікат 
№ 14827, 2019 р. 
5. Навчається за освітньою 
програмою «Дошкільна освіта» в 
Міжнародному економіко-
гуманітарному університеті імені 
Степана Дем’янчука (м.Рівне) за 
освітньо-науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 2020 р., рік 



від 26.09.2012р.) 
Тема: «Ґенеза 
професійної 
спрямованості 
практичного 
психолога» 
3) Вчене звання: 
Професор кафедри 
теоретичної та 
прикладної психології 
(рішення атестаційної 
комісії МОН України 
атестат – 12ПР 
№010909 від 
29.09.2015 р.) 
4)Підвищення 
кваліфікації: 
- Українська 
громадська 
організація «Інститут 
розвитку символ 
драми та глибинної 
психології» 
Учбово-практичний 
семінар «Депресія з 
позиції сучасного 
психоаналізу та 
психотерапії по 
методу символдрами» 
- сертифікат № 14827, 
2019 р. 
- Інститут психології 

випуску 2022 р. 
 
2. Публікації: 
1. Іванцова Н.Б. Виховні технології 
у передшкільній та шкільній освіті 
у контексті нової української школи/ 
Євдокимова Н.О., Іванцова Н.Б., 
Довгань Н.Ю., Барвінок І.В., 
Безушко С.В., Матвієнко Л.П., Нор 
К.Ф., Потоцька Т.Ф., Чижик Т.Г.// 
монографія. Миколаїв: Вид-во 
«Іліон». 2020. – 130 с. 
2. Іванцова Н.Б. Ціннісні орієнтації 
як регулятори емоційного клімату 
сім’ї. Збірник наукових праць 
«Теорія і практика сучасної 
психології». Випуск № 1 Том 3, 2020 
р. – С. 46-49.  
 
3. Організаційна робота у закладах 
освіти: 
Проректор з науково-педагогічної 
роботи МНУ імені В.О. 
Сухомлинського (2006-2010 рр.) 
 
4. Участь у професійних 
об’єднаннях: 
Член ВГО «Товариство 
психологів України». 
 
5. Наукове консультування: 
Наукове консультування керівних та 
педагогічних кадрів щодо реалізації 
Базового компоненту у закладах 



імені Г.С. Костюка 
НАПН України. Тема: 
«Кризова психологія» 
27.09-17.10.2017 р. 
- ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 
«Засоби дистанційної 
освіти» (3 години, 0,1 
кредити ЕКТС) 
Сертифікат № 3/1/20, 
26.03.2020 р. 
- Навчається за 
освітньою програмою 
«Дошкільна освіта» в 
Міжнародному 
економіко-
гуманітарному 
університеті імені 
Степана Дем’янчука 
(м.Рівне) за освітньо-
науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 
2020 р., рік випуску 
2022 р. 

дошкільної освіти міста Миколаєва 
(2017-2020 рр.) – довідка НМЦ 
Управління освіти Миколаївської 
міської ради від 26.02.2020 р. за № 
51. 
 
 

Звягінцева Ольга 
Борисівна 

Завідувачка 
кафедри 

Кафедра 
готельно-
ресторанної 

1). Вища освіта: 
- Одеський  
технологічний  

8 років ВК 36. 
Підприємницька 
діяльність 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Одеський  
технологічний  



справи та 
туризму 

інститут харчової  
промисловості,1993р., 
(КГ № 902105 
23.06.1993)   
спеціальність  – 
економіка та 
управління в галузях 
АПК,  
кваліфікація. – 
інженер-економіст. 
2) Науковий ступінь: 
Доктор економічних 
наук спеціальність  – 
08.00.04.  економіка та 
управління 
підприємствами 
(ПВНЗ «Міжнародний 
університет бізнесу і 
права» диплом ДД № 
001684 від 
01.03.2013 р.) 
Тема «Формування 
ринкової стратегії 
підприємств: теорія, 
методологія, 
практика» 
3) Вчене звання: 
Доцент кафедри 
економічних систем 
та маркетингу 
(Атестаційна колегія 
МОН України атестат 
12ДЦ № 034736 від 

інститут харчової  
промисловості,1993р., (КГ № 902105 
23.06.1993)   
спеціальність  – економіка та 
управління в галузях АПК,  
кваліфікація. – інженер-економіст. 
2). Доктор економічних наук 
спеціальність  – 08.00.04.  
економіка та управління 
підприємствами (ПВНЗ 
«Міжнародний університет бізнесу і 
права» диплом ДД № 001684 від 
01.03.2013 р.) 
Тема «Формування ринкової 
стратегії підприємств: теорія, 
методологія, практика» 
3). ТОВ «Інститут регіональної 
інформації»  
Підвищення кваліфікації за 
програмою «Маркетинговий 
консалтинг» 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації СМ № 0017/17 , 2018р. 
 
2. Публікації: 
1).Звягінцева О.Б. Напрями 
використання маркетингових 
аспектів у стратегічному плануванні 
на підприємствах АПК України / 
О.Б. Звягінцева, І.І. Соколи // 
Економіка: реалії часу. Науковий 
журнал. – 2015. – № 4 (9). – С. 75-80. 
– Режим доступу до журн.: 



28.03.2013). 
4) Підвищення 
кваліфікації: 
- ТОВ «Інститут 
регіональної 
інформації»  
Підвищення 
кваліфікації за 
програмою 
«Маркетинговий 
консалтинг» 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СМ № 
0017/17 , 2018р. 
- Туристична агенція 
«TAFF», Туречина, 
ПЗВО «Міжнародний 
класичний 
университет 
ім.П.Орлика 
Практичний тренінг за 
програмою 
«Організація 
туристичного та 
ресторанного бізнесу» 
(обсяг 3 кредита, 
термін 03,02-
29.02.2020) 
Сертифікат 
- ПЗВО  
«Міжнародний 
класичний 

http://www.economics.opu.ua/2013/n4.
html(фахове видання) 
2). Звягінцева О.Б. Моделювання 
споживчої поведінки на ринках 
соціально небезпечних товарів / О.Б. 
Звягінцева, М.О. Каташинська // 
Наук.вісн. ХДУ. – Херсон : ХДУ, 
2015. – вип. 8. – С. 91-95. (фахове 
видання) 
3). Звягінцева О.Б. Місце та 
значення маркетингового аудиту в 
системі маркетингового управління 
підприємств / О.Б. Звягінцева // 
Вісник Волинського інституту 
економіки та менеджменту. – Луцьк 
: ВІЕМ, 2016. – № 11. – С. 72-79. 
(фахове видання) 
4). Звягінцева О.Б. Методика аналізу 
ринкових можливостей рекрута в 
процесі самомаркетингу / О.Б. 
Звягінцева // Вісник Волинського 
інституту економіки та 
менеджменту. – Луцьк : ВІЕМ, 2016. 
– № 16. – С. 129-138. (фахове 
видання) 
5). Звягінцева О.Б. Проблеми та 
напрями удосконалення 
бухгалтерського обліку, аналізу та 
аудиту аграрних підприємств 
України : монографія. / О.Б. 
Звягінцева, В.А. Кононенко, Т.А. 
Кулаковська [та ін.] / За ред. О.Б. 
Звягінцевої. – Одеса : БВВ, 2015. – 



університет імені 
Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 
«Дистанційне 
навчання; моделі, 
технології, 
перспективи» , обсяг 3 
години (0,1 кредит 
ЕКТС) 
Сертифікат №8/2/20 
від 16,.04.2020 р. 

289 с. 
 

Шрамко 
Ігор 

Анатолійович 

Доцент 
кафедри 

 

Кафедра 
охорони 
здоров’я  

1). Вища освіта: 
- ВНПЗ 
«Дніпропетровський 
гуманітарний 
університет» 
Диплом: НР № 
47775847 від 
28.02.2015 р.  
Спеціальність – 
психологія 
Кваліфікація – 
бакалавр з психології 
- ВНПЗ 
«Дніпропетровський 
гуманітарний 
університет» 
(диплом: М17 № 
046760 від 
10.03.2017 р.) 
Спеціальність – 
психологія 
Кваліфікація – магістр 

5 років 5 
місяців 

ВК 37. Лідерство 
та кар'єрний 
коучинг 

1. Кваліфікація викладача: 
1). ВНПЗ «Дніпропетровський 
гуманітарний університет» 
(диплом: М17 № 046760 від 
10.03.2017 р.) 
Спеціальність – психологія 
Кваліфікація – магістр з психології 
2). Кандидат психологічних наук 
за спеціальністю 19.00.05 – 
соціальна психологія; психологія 
соціальної роботи 
(Східноукраїнський національний 
університет імені Володимира Даля 
ДК №051024 від 05.03.2019 р.)  
3). Університет Марії Кюрі-
Склодовської (Республіка Польща). 
Науково-педагогічне стажування. 
Тема: «Інноваційні методи 
організації освітнього процесу в 
галузі педагогіки і психології в 
Україні та країнах ЄС» (180 годин) 
за фахом «Педагогічні та 



з психології 
2) Науковий ступінь: 
Кандидат 
психологічних наук за 
спеціальністю 
19.00.05 – соціальна 
психологія; 
психологія соціальної 
роботи 
(Східноукраїнський 
національний 
університет імені 
Володимира Даля ДК 
№051024 від 
05.03.2019 р.)  
Тема: «Психологічне 
забезпечення 
соціальної підтримки 
жінок в період 
вагітності та після 
пологів» 
3) Підвищення 
кваліфікації: 
Університет Марії 
Кюрі-Склодовської 
(Республіка Польща). 
Науково-педагогічне 
стажування. Тема: 
«Інноваційні методи 
організації освітнього 
процесу в галузі 
педагогіки і 

психологічні науки». Сертифікат 
21.10-29.11.2019 р. 
 
2. Участь у професійних 
об’єднаннях: 
Член ВГО «Товариство 
психологів України». 
 
 



психології в Україні 
та країнах ЄС» (180 
годин) за фахом 
«Педагогічні та 
психологічні науки». 
Сертифікат 21.10-
29.11.2019 р. 

Вербина Юлія 
В’ячеславівна 

Завідувачка 
закладу 
дошкільної 
освіти 

ПЗДО 
«Гранд-
Гіпаніс» 

1). Вища освіта: 
- Національний 
педагогічний 
університет імені 
М.П.Драгоманова, 
2007 р. (спеціаліст КВ 
№32178534 від 
08.06.2007 р.) 
Спеціальність – 
психологія. 
Кваліфікація – 
психолог; 
- Приватний заклад 
вищої освіти 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
(бакалавр В20 
№262878 від 
06.07.2020 р.) 
Спеціальність – 
початкова освіта 
Кваліфікація – 
бакалавр з початкової 

9 років ВК 40. 
Психологія 
спілкування 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Національний педагогічний 
університет імені М.П.Драгоманова, 
2007 р. (спеціаліст КВ №32178534 
від 08.06.2007 р.) Спеціальність – 
психологія. Кваліфікація – 
психолог. 
2). Кандидат психологічних наук 
за спеціальністю 19.00.07-
педагогічна та вікова психологія 
(Національний педагогічний 
університет ім. М.П. Драгоманова 
ДК № 013666 від 25.04.2013 р.)  
3).  Інститут психології імені 
Г.С.Костюка НАПН України. Тема: 
«Психологія забезпечення 
професійної діяльності фахівців 
виробничої сфери», 03.12.18-
27.06.19 рр. 
4). Навчається за освітньою 
програмою «Дошкільна освіта» в 
Міжнародному економіко-
гуманітарному університеті імені 
Степана Дем’янчука (м.Рівне) за 
освітньо-науковим ступенем 



освіти 
2) Науковий ступінь: 
Кандидат 
психологічних наук за 
спеціальністю 
19.00.07-педагогічна 
та вікова психологія 
(Національний 
педагогічний 
університет ім. М.П. 
Драгоманова 
ДК № 013666 від 
25.04.2013 р.) Тема: 
«Особливості 
розвитку гендерної 
ідентичності дівчат-
підлітків в умовах 
шкіл-інтернатів» 
3) Підвищення 
кваліфікації: 
- Інститут психології 
імені Г.С.Костюка 
НАПН України. Тема: 
«Психологія 
забезпечення 
професійної 
діяльності фахівців 
виробничої сфери», 
03.12.18-27.06.19 рр. 
- ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 

«магістр», рік вступу 2020 р., рік 
випуску 2022 р. 
 
2. Організаційна робота у закладах 
освіти: 
Керівник Психологічної служби 
ПЗВО «Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа Орлика» 
(2018-2020 рр.) 
 
3. Участь у професійних 
об’єднаннях: 
Член ВГО «Товариство 
психологів України». 
 
4. Наукове консультування: 
Наукове консультування керівних та 
педагогічних кадрів щодо реалізації 
Базового компоненту у закладах 
дошкільної освіти міста Миколаєва 
(2017-2020 рр.) – довідка НМЦ 
Управління освіти Миколаївської 
міської ради від 26.02.2020 р. за № 
46. 
 
5. Досвід науково-дослідної роботи: 
Науковий кореспондент 
лабораторії психології 
дошкільника Інституту психології 
імені Г.С.Костюка НАПН України (з 
2016 року по теперішній час). 



Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 
«Засоби дистанційної 
освіти» (3 години, 0,1 
кредити ЕКТС) 
Сертифікат № 8/1/20, 
26.03.2020 р. 
- ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 
«Інноваційні методи 
навчання» (3 години, 
0,1 кредити ЕКТС) 
Сертифікат № 9/3/20, 
29.09.2020 р. 
- Навчається за 
освітньою програмою 
«Дошкільна освіта» в 
Міжнародному 
економіко-
гуманітарному 
університеті імені 
Степана Дем’янчука 
(м.Рівне) за освітньо-
науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 
2020 р., рік випуску 
2022 р. 



Сироєжко Ольга 
Вячеславівна 

Старший 
викладач  

Кафедри 
психології та 
педагогічної 

освіти 

1). Вища освіта: 
Миколаївська філія 
Київського 
національного 
університету культури 
і мистецтв, 2005 р., 
(МК №27774491 від 
07.07.2005 р.) 
Спеціальність -
музичне мистецтво. 
Кваліфікація -
викладач, артист 
оркестру (ансамблю), 
диригент оркестру 
народних 
інструментів  
2) Науковий ступінь: 
Кандидат 
педагогічних наук, 
спеціальність -
13.00.07 - теорія і 
методика виховання 
(МОН України 
Вінницький 
державний 
педагогічний 
університет імені 
М.Коцюбинського. 
ДК №057692 від 
24.09.2020 р.) 
Тема: «Музично-
естетичне виховання 
підлітків засобами 

1 місяць ВК 41. Музична і 
театральна 
діяльність у 
дошкільному віці 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Миколаївська філія Київського 
національного університету 
культури і мистецтв, 2005 р., (МК 
№27774491 від 07.07.2005 р.) 
Спеціальність - музичне мистецтво. 
Кваліфікація - викладач, артист 
оркестру (ансамблю), диригент 
оркестру народних інструментів  
2) Кандидат педагогічних наук, 
спеціальність -13.00.07 - теорія і 
методика виховання (МОН 
України Вінницький державний 
педагогічний університет імені 
М.Коцюбинського. ДК №057692 від 
24.09.2020 р.) 
Тема: «Музично-естетичне 
виховання підлітків засобами 
народно-інструментального 
виконавства у позашкільних 
навчальних закладах». 
3). Lietuvos Agrarines Ekonomikos 
Institutas Vilnius, Lithuania 
The 1-st Internatsjnal Simposium 
«Intellectual economics, мanagement 
and educatson» 
Certificate of participatijn №51-
09/2019 20,09.2019 р. 
 
2. Публікації: 
1) Сироєжко О. В. Музично-
естетичне виховання у дитячому 
оркестрі народних інструментів. 



народно-
інструментального 
виконавства у 
позашкільних 
навчальних закладах». 
3) Підвищення 
кваліфікації: 
- Lietuvos Agrarines 
Ekonomikos Institutas 
Vilnius, Lithuania 
The 1-st Internatsjnal 
Simposium 
«Intellectual 
economics, 
мanagement and 
educatson» 
Certificate of 
participatijn №51-
09/2019 20,09.2019 р. 
- ПЗВО  
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 
Навчальний тренінг 
«Розвиток 
викладацької 
майстерності при 
застосуванні 
інтерактивних методів 
навчання» , обсяг 3 
години (0,1 кредит 
ЕКТС) 

Науковий часопис Національного 
педагогічного університету імені М. 
П. Драгоманова. 2019. Вип. 69. С. 
219 – 223.(Index Copernicus) 
2). Сироєжко О. В. Педагогічні 
умови формування творчого 
освітньо-виховного середовища в 
позашкільних навчальних закладах : 
навч.-метод. посіб. Київ : 
Видавничий Дім «Слово», 2016. 
184 с. 
3) Сироєжко О. В. Психолого-
педагогічні особливості музично-
естетичного виховання підлітків 
засобами народно-
інструментального виконавства у 
закладах позашкільної освіти. Імідж 
сучасного педагога Полтавського 
обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
імені М. В. Остроградського. 2019. 
Вип. 5 (188), Web-site: 
isp.poippo.pl.ua. С. 115 – 120. 
 
4. Тези доповідей на конференціях: 
1) Сироєжко О. В. Народно-
інструментальна музика, як 
фактор формування музично-
естетичної культури підлітків в 
позашкільних навчальних закладах. 
The journal publishes scientific 
studies, reports and reports about 
achievements in different scientific 



Сертифікат №8/5/20 
від 22.10.2020 р. 

fields. 2019. № 38. Р. 23 – 29. 
2). Сироєжко О. В. Обґрунтування 
педагогічних умов музично-
естетичного виховання підлітків 
засобами народно-
інструментального виконавства в 
позашкільних навчальних закладах. 
Virtus: Scientific Journal.2019. № 36. 
Р. 122 – 125. 
3) Сироєжко О. В. Музичне 
мистецтво, як засіб виховання 
молодших школярів. Гуманізація 
освітнього простору початкової 
школи: проблеми та перспективи: 
матеріали регіон. наук.-практ. інтер. 
конф., 15 груд. 2017 р. Миколаїв, 
2017. С. 85–89. 
 
Досвід практичної роботи: 
1) Керівник оркестру народних 
інструментів Ленінського будинку 
дитячої творчості  міста Миколаєва 
(2000-2008 рр.) 
2). Керівник ансамблю  народних 
інструментів Ленінського будинку 
дитячої творчості  міста Миколаєва 
(2008-2013 рр.) 
3) Завідуюча художньо-естетичним 
відділом закладу позашкільної 
освіти місто Миколаїв (2013-
2021 рр.) 

 


