
ВІДОМОСТІ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  
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Прізвище, ім’я, по 
батькові викладача Посада 

Науковий ступінь, шифр і 
найменування наукової 

спеціальності, тема 
дисертації, вчене звання, 

за якою кафедрою 
(спеціальністю) присвоєно, 
або категорія, педагогічне 

звання 

Відомості про підвищення 
кваліфікації викладача 
(найменування закладу, 

установи, організації тощо, 
вид документа, тема, дата 

видачі) 

Стєкольщикова 
Валентина Андріївна 

завідувачка кафедри 
журналістики та філології 

Кандидат наук із соціальних 
комунікацій (диплом ДК 
№ 027146 від 26.02.2015 р.), 
27.00.04 – теорія та історія 
журналістики.  
Тема дисертації: «Образні 
засоби підвищення 
ефективності сучасного 
медіатексту». 
 
Кваліфікаційна категорія 
«спеціаліст вищої категорії» 
(Департамент освіти і науки 
Миколаївської обласної 
державної адміністрації, 
витяг з наказу № 279 від 
26.04.2019 р.)  

1. Академія української преси, 
підрозділ з комунікації та 
налагодження діалогу Програми 
U-LEAD з Європою, тренінг 
«Медіашкола децентралізації 
для регіональних журналістів» 
(сертифікат, 2018); 
 
2. Всеукраїнська асоціація 
психолінгвістів, третій 
міжнародний симпозіум 
«Соціальні комунікації: теорія і 
практика» (сертифікат від 21.04. 
2018 р.); 

 
3. Миколаївський Центр 
журналістських  розслідувань, 



цикл навчальних заходів з основ 
журналістських розслідувань і 
журналістики даних (сертифікат 
№ 134  від 31.07.2017 р.); 

 
4. Миколаївський Центр 
журналістських  розслідувань, 
тренінг «Журналістські 
розслідування: регіональний 
вимір» (сертифікат від 
31.10.2017 р.); 

 
5. Асоціація з міжнародних 
питань Чехія, Центр аналітики 
розслідувань, Україна, семінар 
«Практика фактчек в Україні – 
можливості і перспективи» (208 
год.) (сертифікат, 2017 р.); 

 
6. ГО «Центр аналітики і 
розслідувань», тренінг з 
креативного фактчекінгу 
«Звільни свого фактчекера 
напередодні перевиборчиз 
перегонів» (сертифікат, 2019 р.); 

 
7. Академія Української Преси, 
Фонд Конрада Аденауера в 
Україні, вебінар «Стандарти 



журналістики в умовах пандемії 
та кризи» (9 год.) (сертифікат від 
22.06–23.06.2020 р.);  

 
8. Академія Української Преси, 
Фонд Конрада Аденауера в 
Україні, вебінар «Школа 
фактчекерів: викривати фейки, 
протидіяти дезінформації» (9 
год.) (сертифікат 08.06-
09.06.2020 р.); 

 
9. Академія Української Преси, 
Фонд Конрада Аденауера в 
Україні, вебінар «Сторітелінг 
для початківців. Як створювати 
вірусний контент» (9 год.) 
(сертифікат 18.06-19.06.2020 р.);  

 
10. Академія Української Преси, 
Фонд Конрада Аденауера в 
Україні, вебінар « Ігри 
експертів: мистецтво 
маніпуляції. Модуль 3. Ток – 
шоу: як визначити прийоми та 
техніки маніпуляції» (0,3 
кредити) (сертифікат № AUP-
434-NOV-20 від 16.11-
17.11.2020р.); 



 
11. Академія Української Преси, 
Фонд Конрада Аденауера в 
Україні, вебінар «Ігри експертів: 
мистецтво маніпуляції. Модуль 
4. Експертна думка: як 
розпізнати аргументи та 
викривати дезінформацію» (0,3 
кредити) (сертифікат №AUP-
448-NOV-20 від 18.09-
19.11.2020 р.); 

 
12. Академія Української Преси, 
Фонд Конрада Аденауера в 
Україні, вебінар «Влогінг. 
Лайфхаки для інтерв’ю» (9 год.) 
(сертифікат); 

 
13. Академія Української Преси, 
Фонд Фрідріха Науманна за 
Свободу, вебінар «Мобільна 
журналістика: оперативно, 
креативно, відповідально» (9 
год.) (сертифікат від 17-17 липня 
2020 р.); 

 
14.  Академія Української Преси, 
Інтерньюз-Україна, курс 
«Освітні практики із запобігання 



інфодемії» (8 год.) (сертифікат 
№ 121 від 26.08.2020 р.); 

 
15.   Академія Української 
Преси, Фонд Конрада Аденауера 
в Україні, вебінар «Політична 
медіаграмотність: як не стати 
«електоратом» у руках 
політичних «Карабасів»» (9 год.) 
(сертифікат від 25-26 березня 
2021 р.); 

 
16. Академія Української Преси, 
Фонд Конрада Аденауера в 
Україні, вебінар «Практичний 
фактчек: тренди, правила та 
інструменти» (9 год.) 
(сертифікат); 

 
17. ГО «Міцна громада», 
підвищення кваліфікації у 
рамках проєкту «Цифрова 
грамотність освітян» (22 год.) 
(сертифікат від 20.10.2020 р.); 

 
18. БФ «Гендер Зед», тренінг 
«Школа толерантності з питань 
СОГІ» (22 год) (сертифікат від 
22-27 листопада 2018 р.); 



 
19. Платформа She Exports, 
онлайн програма для 
українських жінок-підприємиць 
та власниць малого бізнесу 
(сертифікат від 20.08.2020 р.); 

 
20. 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-162824-CaF. 

Берегова 
Галина Дмитрівна 

професор кафедри 
журналістики та філології 

Доктор філософських наук 
(диплом ДД № 002271), 
09.00.10 – філософія освіти. 
Тема дисертації: 
«Світоглядно-формуючий 
потенціал філософського 
знання у вищій аграрній 
освіті України». 
 
Кандидат педагогічних наук 
(диплом ДК 019357), 
13.00.02 – теорія і методика 

1. Академія Української Преси, 
Фонд Конрада Аденауера в 
Україні, вебінар «Політична 
медіаграмотність: як не стати 
«електоратом» у руках 
політичних «Карабасів» 
(сертифікат від 25-26 березня 
2021 р.); 
 
2. Академія Української Преси, 
Фонд Конрада Аденауера в 
Україні, вебінар «Політична 



навчання (українська мова). 
Тема дисертації: 
«Формування культури 
мовлення студентів-
аграрників в умовах 
нижньонаддніпрянських 
говірок». 
 
Вчене звання професора 
кафедри філософії та 
соціально-гуманітарних 
дисциплін присвоєно 
Рішенням Атестаційної 
колегії (протокол № 8/01-П 
від 22.12.2014 р., атестат – 
12 ПР 010142). 
 
Вчене звання доцента 
кафедри українознавства та 
філософії присвоєно 
Рішенням Атестаційної 
колегії (протокол № 5/51-Д 
від 16.12.2004 р., атестат – 
ДЦ № 009880).  

журналістика чи активізм? 
Професійні стандарти як 
запобіжник» (сертифікат від 23-
24 березня 2021 р.); 

 
3. Академія української преси, 
Фонд Фрідріха Науманна за 
Свободу, онлайн школа «Digital-
trainer: антитіла до інфодемії» 
(30 год, сертифікат від 29-31 
березня № AUP-812-MAR-21); 
 
4. Інформаційно-аналітичний 
портал Медіа група 
«Миколаївські вісті», курс 
«Масова комунікація в системі 
соціальних комунікацій» 
(15 год, сертифікат від 
25.01.2021 р.);  
 
5. Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 
Prometheus, курс «Медіашкола 
“НВ”» (сертифікат від 
29.03.2021 р.); 

 
6. Підвищення кваліфікації у 
формі стажування на базі 
інтернет-видання  



«Николаевские известия» ТОВ 
Медіа-група «Миколаївські 
вісті» (05.01.2021 – 05.04.2021 
р., довідка); 

 
7. Стажування у Вищій 
соціально-економічній школі 
(м. Пшеворськ, Польща) з 
03.04.2018 р. до 18.04.2018 р. за 
програмою «Modern university in 
the system of  European education: 
methods of teaching, scientific and 
pedagogical development, distance 
education and internationalization 
of the educational process» 
(сертифікат №IFC-
WSSG/WK/2018-92 від 
18.04.2018 р.) (120 год.); 

 
8. Міжнародне наукове 
стажування «IIASC’s Summer 
School» у Байя Доміція, Італія) 
(27.07.2018 – 03.08.2018) 
(сертифікат № BD – 42/07 від 
03.08.2018 р.) (Participated in 
internship on «Institute of 
International Academic and 
Scientific Cooperation» in Baia 
Domizia, Italy). 



 
9. Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 
Prometheus, курс «Експерт з 
акредитації освітніх програм: 
онлайн тренінг», наданий 
Національним агентством із 
забезпечення якості вищої 
освіти (сертифікат від 
10.10.2019 р.).  

Грищенко Олександр 
Володимирович 

доцент кафедри журналістики 
та філології 

Кандидат філологічних наук 
(диплом ДК № 038944), 
10.01.01 – українська 
література. 
Тема дисертації: «Моделі 
урбаністичного простору в 
сучасній українській прозі». 
 
Кваліфікаційна категорія 
«спеціаліст вищої категорії» 
(Департамент освіти і науки 
Миколаївської обласної 
державної адміністрації, 
витяг з наказу № 279 від 
26.04.2019 р.) 

1. Інформаційно-аналітичний 
портал Медіа група 
«Миколаївські вісті», курс 
«Культура медійного 
слововживання» (15 годин, 
сертифікат від 08.09.2020 р.); 
 

2. Дистанційна платформа 
«Відкритий Університет 
Майдану» курс «Цифрова 
безпека та комунікація в 
онлайні» (2 години) (сертифікат 
№034355 від 22.07.2020 р.); 

 
3. Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 
Prometheus, Києво-
Могилянська академія, курс 
«Комунікаційні інструменти 



для побудови репутації» 
(сертифікат від 28.07.2020 р.);  

 
4. ДП «Національний 
культурно-мистецький та 
музейний комплекс 
«Мистецький арсенал», 
Інститут післядипломної 
педагогічної освіти Київського 
університету імені Бориса 
Грінченка та платформа 
масових відкритих онлайн-
курсів Prometheus, курс 
«Осмислені та переосмислені. 
Рецепція ключових постатей 
української літератури» (15 
год.) (сертифікат від 
02.04.2020 р.); 

 
5. Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 
Prometheus, курс «Як читати 
складні модерністські та 
постмодерністські твори» 
(сертифікат від 02.08.2020 р.); 

 
6. Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 
Prometheus, курс «Медіашкола 



“НВ”» (сертифікат від 
28.03.2021 р.); 

 
7. 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; 

 
8. Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 
Prometheus, курс 
«Медіаграмотність для освітян» 
(сертифікат від 20.07.2020 р.); 

 
9. ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені 
В. Стефаника», тренінг  
«Цифрові інструменти в онлайн 
навчанні» (1 година) 
(сертифікат від 20.08.2020 р.); 

 
10. ДВНЗ «Прикарпатський 



національний університет імені 
В. Стефаника», тренінг  
«”Перевернуте” навчання як 
одна з сучасних освітніх 
технологій» (1 год.) (сертифікат 
від 20.08.2020 р.); 

 
11. Інформаційно-аналітичні 
ресурси та навчання Clarivate, 
вебінар «Публікації в 
міжнародних виданнях» (1 год.) 
(сертифікат від 06.07.2020 р.); 

 
12. Технологічна медіа-компанія 
BrightTALK, вебінар «Пошук 
інформації у Scopus» 
(сертифікат від 10.07.2020 р.); 

 
13. Інформаційно-аналітичні 
ресурси та навчання Clarivate, 
вебінар «Пошук і аналіз 
літератури у Web of Science 
Core Collection» (1 год.) 
(сертифікат від 07.07.2020 р.); 

 
14. Технологічна медіа-компанія 
BrightTALK, вебінар 
«ScienceDirect – можливості у 
відкритому доступі» 



(сертифікат від 18.07.2020 р.); 
 

15. Інформаційно-аналітичні 
ресурси та навчання Clarivate, 
вебінар «Оновлений Journal 
Citation Reports» (1 год.) 
(сертифікат від 08.07.2020 р.); 

 
16. Інформаційно-аналітичні 
ресурси та навчання Clarivate, 
вебінар «Аналітичний 
інструмент InCites 
для установи та науковця» (1 
год.) (сертифікат від 10.07.2020 
р.); 

 
17. Інформаційно-аналітичні 
ресурси та навчання Clarivate, 
вебінар «Демонстрація, аналіз і 
оцінка 
наукового доробку науковця» 
(1 год.) (сертифікат від 
09.07.2020 р.); 

 
18. Технологічна медіа-компанія 
BrightTALK, вебінар 
«Знайомство зі Scopus» 
(сертифікат від 13.07.2020 р.); 

 



19. Технологічна медіа-компанія 
BrightTALK, вебінар «Профіль 
автора у Scopus» (сертифікат 
від 27.07.2020 р.); 

 
20. Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 
Prometheus, курс «Протидія та 
попередження булінгу 
(цькуванню) в закладах освіти» 
(сертифікат від 30.07.2020).  

Маскалева 
Людмила Анатоліївна 

доцент кафедри журналістики 
та філології 

Кандидат психологічних 
наук (диплом ДК № 054096 
від 15.10.2019 р.), 19.00.07 – 
педагогічна та вікова 
психологія. 
Тема дисертації: 
«Психолого-педагогічні 
умови розвитку 
рефлексивності майбутніх 
психологів». 

1. Інформаційно-аналітичний 
портал Медіа група 
«Миколаївські вісті», курс 
«Масова комунікація в системі 
соціальних комунікацій» (15 
год.) (сертифікат від 
25.01.2021 р.); 
 
2. Фонд Конрада Аденауера в 
Україні, вебінар «Школа 
фактчекерів: викривати фейки, 
протидіяти дезінформації» (9 
год, сертифікат від 08-09 червня 
2020 р.); 

 
3. Фонд Конрада Аденауера в 
Україні, вебінар «Влогінг. 
Лайфхаки для інтерв’ю» (9 год, 



сертифікат від 10-11 вересня 
2020 р.); 

 
4. Фонд Конрада Аденауера в 
Україні, вебінар «Ігри експертів: 
мистецтво маніпуляції. Модуль 
1. Вплив: як формують суспільні 
наративи, створюють 
інформаційні міфи та 
поширюють стереотипи» (9 год, 
сертифікат від 15-16 жовтня 
2020 р.); 

 
5. Стажування на базі інтернет-
видання «Николаевские 
известия» ТОВ Медіа-група 
«Миколаївські вісті» у період з 
05.01.2021 до 05.04.2021 р. 
(довідка); 

 
6. ПЗВО «Міжнародний 
класичний університет імені 
Пилипа Орлика», навчальний 
тренінг «Інноваційні методи 
навчання» (3 год.) (сертифікат 
№ 1/3/20 від 29.09.2020 р.); 
 
7. Миколаївський 
міжрегіональний інститут 



розвитку людини університет 
«Україна», курс дисциплін 
загальним обсягом 414 години зі 
спеціалізації «Соціальні 
комунікації та зв’язки з 
громадськістю» (диплом 
№ 14/121 від 11.07.2014 р.); 

 
8. Миколаївський 
міжрегіональний інститут 
розвитку людини університет 
«Україна», курс дисциплін 
загальним обсягом 396 годин зі 
спеціалізації «Дефектологія та 
логопедія» (диплом № 14/122 від 
11.07.2014 р.). 

Бабич 
Віра Ігорівна 

доцент кафедри журналістики 
та філології 

Кандидат філологічних наук 
(диплом ДК № 042962), 
10.02.04 – германські мови. 
Тема дисертації: «Ліричне я 
в ідіодискурсах Р. Фроста та 
К. Сендберга: 
лінгвокогнітивний та 
комунікативно-
прагматичний аспекти». 
 
Кваліфікаційна категорія 
«спеціаліст вищої категорії» 
(Департамент освіти і науки 

1. Oxford University Press, 
Oxford Professional Development 
Conference “ELTOC 2021” 
(certificate 25-27.02.2021); 
 
2. Cambridge University Press, 
workshop “Monitoring and 
assessing learning and giving 
feedback professional 
development” (certificate 27 
October 2020); 

 
3. Cambridge University Press, 



Миколаївської обласної 
державної адміністрації, 
витяг з наказу № 279 від 
26.04.2019 р.) 

workshop “Developing speaking 
skills professional development” 
(certificate 22 October 2020); 

 
4. Cambridge University Press, 
workshop “Delivering engaging 
input and maintaining motivation 
professional development” 
(certificate 20 October 2020); 

 
5. Cambridge University Press, 
workshop “Developing and 
maintaining the social aspects of 
learning professional 
development” (certificate 15 
October 2020); 

 
6. Cambridge University Press, 
workshop “Key elements of 
effective distance learning 
professional development” 
(certificate 06 October 2020); 

 
7. Тренінговий центр 
«Лінгвіст», вебінар «Warmers, 
Ice-Breakers, Fillers and Where to 
Find Them» (1 год.), (сертифікат 
від 13.08.2020 р.); 

 



8. Тренінговий центр 
«Лінгвіст», вебінар «Advanced 
Learners: How to make them learn 
something new?» (1 год.), 
(сертифікат від 11.06.2020 р.); 

 
9. Cambridge Assessment 
English, webinar “Reading and 
Use of English at C1 and C2” 
(certificate 3 June 2020);  

 
10. Cambridge University Press, 
workshop “Focus on vocabulary in 
speaking in English for Academic 
Purposes with Averill Coxhead” 
(certificate 29 October 2019). 

Стеванович 
Раїса Іванівна 

доцент кафедри журналістики 
та філології 

Кандидат філологічних наук 
(диплом КД № 056970 від 
10.04.1992 р.), 10.02.04 – 
германські мови. 
Тема дисертації: 
«Термінологічна система 
підмови евристики». 
 
Вчене звання доцента 
кафедри теорії і практики 
перекладу присвоєно 
Рішенням Атестаційної 
колегії (протокол № 2/78-Д 

1. Cambridge Assessment 
English, webinar “Reading and 
Use of English at C1 and C2” 
(certificate 3 June 2020);  
 
2. ПЗВО «Міжнародний 
класичний університет імені 
Пилипа Орлика», навчальний 
тренінг «Інноваційні методи 
навчання» (сертифікат № 2/3/20 
від 20.09.2020 р.) (3 год.) (0,1 
кредит); 

 



від 14.04.2011 р., атестат – 
12 ДЦ № 024947). 
 

3. ПЗВО «Міжнародний 
класичний університет імені 
Пилипа Орлика», навчальний 
тренінг «Дистанційне навчання: 
моделі, технології, перспективи» 
(сертифікат № 24/2/20 від 
16.04.2020 р.). 

Павєл 
Наталя Вікторівна 

асистент кафедри 
журналістики та філології 

Кваліфікаційна категорія 
«спеціаліст вищої категорії» 
(Департамент освіти і науки 
Миколаївської обласної 
державної адміністрації, 
витяг з наказу № 279 від 
26.04.2019 р.) 

1. Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 
Prometheus за підтримки онлайн 
платформи для вивчення 
української мови «Є – мова», 
курс «Українська за 27 уроків» 
(сертифікат від 30.03.2021 р.); 
 
2. Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 
Prometheus, курс «Медіашкола 
“НВ”» (сертифікат від 
30.03.2021 р.); 

 
3. Інформаційно-аналітичний 
портал Медіа група 
«Миколаївські вісті», курс 
«Культура медійного 
слововживання» (15 годин, 
сертифікат від 08.09.2020 р.); 

 
4. Миколаївський обласний 



інститут післядипломної 
педагогічної освіти, 
підвищення кваліфікації зі 
спецкурсу «Куратор-тьютор 
дистанційного навчання» на 
тему «Сучасна українська 
школа» (108 годин). Свідоцтво 
про підвищення кваліфікації ПК 
№31193118/1488-17 від 
07.04.2017р.; 
 
5. Департамент освіти  і науки 
Миколаївської обласної 
державної адміністрації, 
атестацією педагогічних 
працівників закладів вищої 
освіти присвоєно кваліфікаційну 
категорію «спеціаліст вищої 
категорії» (витяг наказу № 279 
від 26.04.2019 р.); 
 
6. Миколаївський національний 
аграрний університет, 
регіональний форум «Проблеми 
і перспективи взаємодії органів 
державного управління та 
молодіжних наукових 
об’єднань» (сертифікат 23-24 
травня 2019 р.); 



 
7. Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 
Prometheus, курс «Зміцнення 
викладання та організаційного 
управління в університетах» 
(сертифікат від 31.03.2021 р.). 

 


