
 

Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів 
 

ПІБ  
викладача Посада 

Структурний 
підрозділ, у 

якому 
працює 

викладач 

Інформація про 
кваліфікацію 

викладача 

Стаж 
науково

- 
педагогі

чної 
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) (магістр МК № 
37279222 від 30.06.2009 р.), 
спеціальність – педагогіка і 
методика середньої освіти. 
Історія, кваліфікація – 
викладач історії. 
 
Миколаївський державний 
університет імені 
В.О. Сухомлинського 
(2009) (спеціаліст МК № 
37277845 від 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 

5 років 
 
 
 

ОК01 Історія 
державності та 

культури 
України 

1. Вища освіта: 
Миколаївський державний університет імені 
В. О. Сухомлинського (2009) (магістр МК № 
37279222 від 30.06.2009 р.), спеціальність – 
педагогіка і методика середньої освіти. 
Історія, кваліфікація – викладач історії. 
 
Миколаївський державний університет імені 
В. О. Сухомлинського (2009) (спеціаліст 
МК № 37277845 від 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.).  
 
3. Підвищення кваліфікації: 
‒  платформа масових відкритих онлайн-
курсів Prometheus, курс «Новітня історія 
України: від початку Другої світової війни до 
сучасності» (сертифікат від 30.03.2021 р.); 
‒ ПЗВО «Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа Орлика», тренінг 



імені 
В. О. Сухомлинського, 
диплом ДК № 015413 від 
04.07.2013 р.). 
Тема дисертації: «Побут та 
дозвілля сільського 
населення на Півдні 
України в повоєнний період 
(1945-1955 рр.)». 
 
3. Підвищення 
кваліфікації: 
‒ платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 
Prometheus, курс «Новітня 
історія України: від 
початку Другої світової 
війни до сучасності» 
(сертифікат від 30.03.2021 
р.); 
‒ ПЗВО «Міжнародний 
класичний університет 
імені Пилипа Орлика», 
тренінг «Засоби 
дистанційної освіти» 
(сертифікат № 21/2/20 від 
26.03.2020 р.) (0,1 кредит); 
‒ підвищення кваліфікації 
(стажування)  на кафедрі 
соціально-гуманітарних 
дисциплін Національного 
університету 
кораблебудування імені 
адмірала Макарова 
(сертифікат АБ № 123 від 
25.12.2018 р.) (108 год.).  

«Засоби дистанційної освіти» (сертифікат 
№ 21/2/20 від 26.03.2020 р.) (0,1 кредит); 
‒ підвищення кваліфікації (стажування)  на 
кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін 
Національного університету 
кораблебудування імені адмірала Макарова 
(сертифікат АБ № 123 від 25.12.2018 р.) (108 
год.). 
 
4. Публікації: 
‒ Ревенко В. В. Стан освіти України в 
повоєнний період: огляд історіографії. The 
scientific heritage. Р.3 The scientific heritage. 
2020. № 45. Р. 40-43. 
‒ Ревенко В. В. Відновлення та діяльність 
клубів на Миколаївщині в повоєнний період. 
Емінак: науковий щоквартальник. 2019. № 4 
(28) (жовтень-грудень). С. 83-89. (фахове 
видання, Index Copernicus). 
‒ Ревенко В. В. 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). 
‒ Ревенко В. В. Методика викладання 
контверзійних питань при вивченні історії. 
Історичні мідраші Північного Причорномор’я. 
гол. ред. О. О. Господаренко. Вип. VIII. Том 
II. Миколаїв: типографія «Шамрай», 2019. 
С. 127-132. 
‒ Ревенко В. В. Колективні форми 
організації навчального процесу з історії: 
історія та сучасність. International Scientific 
and Practical Conference «Achievements and 
problems in the field of social sciences in the 



modern world» (December 14-15,  Baku, The 
Republic of Azerbaijan, 2018). Baku: Izdevieciba 
«Baltija Publishing», 2018. С. 99-103. 
‒ Ревенко В. В. Історіографія повсякденного 
життя сільського населення УРСР в повоєнне 
десятиріччя: дослідження проблеми в період 
незалежності України. Науковий вісник 
Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки : 
зб. наук. пр. / за ред. проф. Н. О. Рижевої. № 2 
(46), грудень 2018. Миколаїв: МНУ імені 
В. О. Сухомлинського, 2018. С. 105-109. 
(фахове видання). 

Стеванович 
Раїса Іванівна 

Доцент 
кафедри 

Кафедра 
журналістики 
та філології 

1. Вища освіта: 
Одеський університет імені  
І. І. Мечникова (1964) 
(спеціаліст), спеціальність – 
англійська мова, 
кваліфікація – філолог, 
вчитель англійської мови і 
літератури середньої 
школи. 
 
ПВНЗ «Міжнародний 
економіко-гуманітарний 
університет імені академіка 
Степана Дем’янчука», 
факультет журналістики, 
другий рівень вищої освіти 
«магістр», спеціальність 
«Журналістика» (термін 
навчання до 28.02.2022 р.). 
 
2. Науковий ступінь:   
Кандидат філологічних 
наук, спеціальність 
10.02.04 – германські мови 
(Одеський університет 

34 роки 
 

ОК02 Іноземна 
мова 

(за професійним  
спрямуванням) 

1. Вища освіта: 
Одеський університет імені  І. І. Мечникова 
(1964) (спеціаліст), спеціальність – англійська 
мова, кваліфікація – філолог, вчитель 
англійської мови і літератури середньої 
школи. 
 
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний 
університет імені академіка Степана 
Дем’янчука», факультет журналістики, другий 
рівень вищої освіти «магістр», спеціальність 
«Журналістика» (термін навчання до 
28.02.2022 р.). 
 
2. Науковий ступінь: 
Кандидат філологічних наук, спеціальність 
10.02.04 – германські мови (Одеський 
університет імені  І. І. Мечникова, диплом КД 
№ 056970 від 10.04.1992 р.). 
 
3. Вчене звання: 
Доцент кафедри теорії і практики перекладу 
(рішення Атестаційної колегії МОН України, 
атестат доцента 12ДЦ № 024947 від 
14.04.2011 р.). 



імені  І. І. Мечникова, 
диплом КД № 056970 від 
10.04.1992 р.). 
Тема дисертації: 
«Термінологічна система 
підмови евристики». 
 
3. Вчене звання: 
Доцент кафедри теорії і 
практики перекладу 
(рішення Атестаційної 
колегії МОН України, 
атестат доцента 12ДЦ № 
024947 від 14.04.2011 р.). 
 
4. Підвищення 
кваліфікації: 
‒ 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); 
‒ ПЗВО «Міжнародний 
класичний університет 
імені Пилипа Орлика», 
навчальний тренінг 
«Дистанційне навчання: 
моделі, технології, 
перспективи» (сертифікат 
№ 24/2/20 від 16.04.2020 
р.). 

 
4. Підвищення кваліфікації: 
‒ 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); 
ПЗВО «Міжнародний класичний університет 
імені Пилипа Орлика», навчальний тренінг 
«Дистанційне навчання: моделі, технології, 
перспективи» (сертифікат № 24/2/20 від 
16.04.2020 р.). 
 
5. Публікації: 
‒ Стеванович Р. І. Стадії творчого процесу у 
розумовій діяльності як елемент наукової 
комунікації та їх відображення у евристичних 
текстах (міжмовний аспект). Збірник наукових 
праць «Слов’янський світ та національна 
мовленнєва культура у сучасній комунікації»: 
у 2 ч. Ч. 2. Гродно: ГрДУ імені Янкі Купали, 
2020. С. 483-489. 
‒ Стеванович Р. І. Особливості інтерпретації 
концепту «евристика» у науковій та наївній 
картинах світу (на матеріалі англійської 
мови). Наукові записки. Серія: Філологічні 
науки. Матеріали Міжнародної конференції 
«Мова і світ – 2019». 2019. С. 607-613.  
‒ Стеванович Р. І. Метафора в мові 
евристичного наукового переказу (міжмовний 
аспект). Науковий збірник «Мова в різних 
аспектах». Матеріали Міжнародної 
конференції «Лінгвістичні, дидактичні та 
соціально-культурні аспекти функціонування 
мови». Вільнюс, 2018. С. 220-231. 
‒ Стеванович Р. І. Концептосфера 
«перспективність» у евристичній розумовій 
діяльності та її роль у процесі комунікації. 



Studia Wschdnioslowianskie. Білосток, 2018. С. 
174-188. 
‒ Стеванович Р. І. Механізми експресивності 
мовних одиниць у евристичних наукових 
текстах (міжмовний аспект). Матеріали 
Міжнародної конференції «Мова і світ. 
Дослідження і викладання». Кропивницький, 
2018. С. 293-299. 
‒ Стеванович Р. І. Метамова евристичних 
наукових текстів як інструмент комунікації. 
Збірник наукових праць «Слов’янський світ 
та національна мовна культура у сучасній 
комунікації». Гродно, 2018. С. 298-300. 
‒ Стеванович Р. І. Проблеми екології мови 
евристичного тексту. Матеріали 
міжнародного наукового симпозіуму 
«Екологія мови і сучасна комунікація». 
Шумен, 2018. С. 195-199.  

Берегова 
Галина 

Дмитрівна 

Професор 
кафедри 

Кафедра 
журналістики 
та філології 

1. Вища освіта: 
Херсонський державний 
педагогічний інститут імені 
Н. К. Крупської (1987), 
(спеціаліст), спеціальність –
українська мова та 
література, кваліфікація – 
учитель української мови і 
літератури (диплом ПВ 
№ 629815 від 25.06.1987 р). 
 
2. Науковий ступінь: 
- доктор філософських 
наук (09.00.10 - філософія 
освіти, Інститут вищої 
освіти НАПН України, ДД 
№ 002271 від 04.07.2013 р.) 
Тема дисертації: 
«Світоглядно-формуючий 
потенціал філософського 

41 рік ОК03 
Методологія 
емпіричних 
досліджень 
комунікації 

 

1. Науковий ступінь: 
- доктор філософських наук (09.00.10 - 
філософія освіти, Інститут вищої освіти 
НАПН України, ДД № 002271 від 04.07.2013 
р.) Тема дисертації: «Світоглядно-формуючий 
потенціал філософського знання у вищий 
освіті України»; 
 
- кандидат педагогічних наук (13.00.02 – 
теорія і методика навчання української мови, 
Херсонський державний університет, ДК № 
019357 від 11.06.2003 р.) Тема дисертації: 
«Формування культури мовлення  в умовах 
нижньонаддніпрянських говірок». 
 
2. Вчене звання: 
- професор кафедри філософії і соціально-
гуманітарних дисциплін (атестаційна колегія 
МОН України, атестат ДЦ № 009880 від 
16.12.2004). 



знання у вищий освіті 
України»; 
 
- кандидат педагогічних 
наук (13.00.02 – теорія і 
методика навчання 
української мови, 
Херсонський державний 
університет, ДК № 019357 
від 11.06.2003 р.) Тема 
дисертації: «Формування 
культури мовлення  в 
умовах 
нижньонаддніпрянських 
говірок». 
 
3. Вчене звання: 
- професор кафедри 
філософії і соціально-
гуманітарних дисциплін 
(атестаційна колегія МОН 
України, атестат ДЦ 
№ 009880 від 16.12.2004). 
 
- доцент кафедри 
українознавства та 
філософії (ДЦ  № 009880 
від 16.12.2004). 
 
 
.  
 
 

- доцент кафедри українознавства та філософії 
(ДЦ  № 009880 від 16.12.2004). 
 
3. Підвищення кваліфікації: 
- платформа масових відкритих онлайн-курсів 
Prometheus, курс «Медіашкола “НВ”» 
(сертифікат від 29.03.2021 р.); 
 
- Інформаційно-аналітичний портал Медіа 
група «Миколаївські вісті», курс «Масова 
комунікація в системі соціальних 
комунікацій» (15 год, сертифікат від 
25.01.2021 р.);  
 
- підвищення кваліфікації у формі стажування 
на базі інтернет-видання  «Николаевские 
известия» ТОВ Медіа-група «Миколаївські 
вісті» (05.01.2021 – 05.04.2021 р., довідка) 
 
4. Міжнародне стажування:  
- 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.); 
 
-  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). 
 



5. Автор навчально-методичних праць: 
‒ Берегова Г.Д. Методологія емпіричних 
досліджень комунікації: Методичні 
рекомендації для вивчення дисципліни. 
Миколаїв: МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020. 42 
с. 
‒ Берегова Г.Д., Дробітько А.І., 
Дубовик Л. П. Основи наукових досліджень: 
Навчальний посібник. Херсон: Олді-плюс,  
2019. 162 с.  
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc
=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2a
hUKEwjYvvC0q-
rpAhW6AxAIHbLsDw4QFjABegQIBBAB&url=
http%3A%2F%2Fwww.ksau.kherson.ua%2Flib-
ksau%2Fosn_nauk_dosl_2013.pdf&usg=AOvVa
w0LNzrttz2G9aoC6gn0Ue5y 
 
6. Наукове керівництво здобувача, який 
одержав документ про присудження 
наукового ступеня: 
- Герасименко М. В. Ідея як фактор 
суспільного функціонування (кандидат 
філософських наук зі спеціальності 09.00.03 – 
соціальна філософія та філософія історії, 
31.05.2016 р., спеціалізована вчена рада 
Д 26.456.01, Інститут вищої освіти 
Національної академії педагогічних наук 
України); 
- Костючков С. К. Біофілософська домінанта 
освітньої концепції в умовах становлення 
громадянського суспільства (доктор 
філософських наук зі спеціальності 09.00.10 - 
філософія освіти, 31.01.2019 р., спеціалізована 



вчена рада Д 26.053.16 Національного 
педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова). 
 
7. Виконання функцій члена редакційної 
колегії наукового видання: 
- член редакційної колегії фахового видання 

України Міжнародного журналу «Future 
human image» 
http://www.fhijournal.org/editorial-board/ 
 

8. Участь в атестації наукових працівників 
як офіційного опонента: 
‒ Бак Мирослав. Інформатизація як 
закономірність модернізації освіти в епоху 
глобалізації (україно-польські студії: 
компаративний аналіз); 09.00.10 – філософія 
освіти; дисертація на здобуття наукового 
ступеня доктора філософських наук (Київ, 
2016); 
‒ Кузьменко Ольга Миколаївна. Ідея 
університету: закономірності та особливості 
трансформації історичних типів; 09.00.10 – 
філософія освіти; дисертація на здобуття 
наукового ступеня кандидата філософських 
наук (2016); 
‒ Попова Інна Вадимівна. Освітня 
парадигма екобезпечного розвитку 
трансформаційного суспільства; 09.00.10 – 
філософія освіти; дисертація на здобуття 
наукового ступеня доктора філософських 
наук (2016); 
‒ Шиндаулова Раушан Байсеітівна. 



філософська парадигма утвердження 
ноогуманістичного світогляду у сучасній 
вищій освіті; 09.00.10 – філософія освіти; 
дисертація  на здобуття наукового ступеня 
доктора філософських наук (2017); 
‒ Поліщук Наталія Володимирівна. Освітні 
стратегії формування духовності молоді у 
контексті інформаційно-
високотехнологічного прогресу; 09.00.10 – 
філософія освіти; дисертація на здобуття 
наукового ступеня доктора філософських 
наук (2017); 
‒ Кийков Олексій Юрійович. Філософська 
парадигма національної стратегії 
інтернаціоналізації вищої освіти; 09.00.10 – 
філософія освіти; дисертація на здобуття 
наукового ступеня кандидата філософських 
наук (2018). 
 
9. Публікації: 
‒ Берегова Г.Д. Значущість філософії освіти в 
історичному контексті. Гуманітарний вісник 
Запорізької державної інженерної академії: 
Збірник наукових праць.  Випуск 65. Запоріжжя, 
РВВ ЗДІА, 2016. С. 251-262.  
‒ Берегова Г.Д. Філософія освіти: основні 
методологічні вектори формування світогляду 
людини майбутнього у вищій школі. 
Міжнародний журнал «Future human image». 
2017. Том 8.С. 14-29.  
‒ Берегова Г.Д. Цінності особистості 
сучасного студента як соціальні орієнтири. 
Збірник наукових праць ІВО НАПНУ. Київ, 
2017. С. 18-24. 
‒ Берегова Г.Д. Взаємоперетин навчання й 



виховання особистості у філософії освіти.  
Філософія та гуманізм. 2018. Вип. 2 (6). Одеса: 
ОНПУ.  2018. С. 15-22. 
‒ Берегова Г.Д. Міждисциплінарний статус і 
багатовимірність категорії «особистість». 
Збірник наукових праць Sophia Prima: діалог 
вічного повернення. К.: Вид-во ВІР УАН, 2019. 
№1 (1). С. 20-25. 
‒ Берегова Г.Д. Сучасна освіта: між 
консерватизмом і лібералізмом. Virtus: 
Scientific Journal; Editor-in-Chief M.A. Zhurba.  
February# 31. Канада: Монреаль, 2019. С.53-56. 
‒ Berehova Halyna. Pragmatism and 
instrumentalism Conception of Philosophy of 
Education. New prospects for development of our 
science.  2019. Detroit, USA. С.25-30. 
‒ Берегова Г.Д. Актуальність формування 
культури мовлення в закладах вищої освіти. 
Вища школа. №3 (188). 2020. С. 35-45. 
‒ Берегова Г.Д. Суспільне буття як 
екстраполяція ідей / Г.Д.Берегова, 
М.В.Герасименко. Практична філософія. 2020. 
№ 1. С. 19-23. 
‒  Берегова Г.Д. Інтелектуальне пізнання як 
енергетична взаємодія. Збірник наукових праць 
«Гілея: науковий вісник». Випуск №153. 2020. 
С. 238-243. 
‒ Берегова, Галина. Філософія освіти: 
прагматистсько-інструменталістська концепція 
формування людини майбутнього у вищій 
школі. Міжнародний журнал «Future human 
image». 2016. №3(6). С. 31-45.  
https://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail
.php3?doc_id=1730136  
‒ Berehova, Halyna. The Philosophy of  Unity 
and Development of  Harmony as an Option of the 
Anthropocosmic World View. The Academic 
Journal «Philosophy and Cosmology». Volume 18. 



Kyiv: International Society of Philosophy and 
Cosmology, 2017:   p. 104-111.  
http://ispcjournal.org/journals/2017/PC_vol_18.pdf. 
‒ Berehova, Halyna. Philosophy of Education: 
Cosmism in the System of Philosophical 
Knowledge.  FILOSOFIJA. SOCIOLOGIJA. T. 
31. Nr. 1. Lietuvos mokslų akademija, 2020. p. 
43-50.   

Грищенко 
Олександр 

Володимирови
ч 

доцент 
кафедри 

кафедра 
журналістики 
та філології 

1. Вища освіта: 
Миколаївський 
національний університет 
імені В. О. Сухомлинського 
(2012), спеціальність – 
українська мова і 
література, 
кваліфікація – філолог, 
викладач  з української 
мови і літератури (магістр) 

4,5 років ОК04 Практична 
стилістика та 

культура 
української мови 

1. Вища освіта: 
Миколаївський національний університет 
імені В. О. Сухомлинського (2012), 
спеціальність – українська мова і література, 
кваліфікація – філолог, викладач  з української 
мови і літератури (магістр). 
 
2. Підвищення кваліфікації: 
- інформаційно-аналітичний портал Медіа 
група «Миколаївські вісті», курс «Культура 
медійного слововживання» (15 годин, 
сертифікат від 08.09.2020 р.); 
 
- дистанційна платформа «Відкритий 
Університет Майдану» курс «Цифрова 
безпека та комунікація в онлайні» (2 години) 
(сертифікат №034355 від 22.07.2020 р.); 
 
-Дистанційна платформа «PROMETEUS» 
Києво-Могилянська академія, курс 
«Комунікаційні інструменти для побудови 
репутації» (сертифікат від 28.07.2020 р.);  
 
3. Міжнародне стажування: 
‒ 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. Участь у конференції: 
-Ca Foscari University (м. Венеція, Італія) 
Міжнародна науково-практична конференція 
«Проблеми філологічних наук, міжкультурних 
комунікації та перекладознавства в Україні та 
ЄС» 
(сертифікат FC-3031036-CAF від 31.10.2020). 
 
5. Навчально-методичні праці та 
публікації: 
‒ Грищенко О. Практикум з сучасної 
української мови : навчальний посібник. 
Миколаїв: Іліон, 2020. 102 с. 
‒ 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. 
 
6. Наукове консультування: 
‒ Наукове консультування з теоретичних та 
практичних аспектів сучасної української 
мови, діловодства, культури мовлення  ТОВ 
«Сантарекс» (довідка № 1-9/21 від 02.02.2021 
р.); 
‒ Наукове консультування розмовного клубу 
української мови «СловоТворення», що діє на 
базі Миколаївської обласної універсальної 
наукової бібліотеки (довідка № 01.06-06/29 
від 17.02.2021 р.). 



Павєл Наталя 
Вікторівна 

асистент 
кафедри 

кафедра 
журналістики 
та філології 

1. Вища освіта: 
Ізмаїльский державний 
гуманітарний університет 
2002 р. (спеціаліст), 
спеціальність – педагогіка і 
методика середньої освіти. 
Українська мова і 
література. Кваліфікація – 
учитель української мови і 
літератури та зарубіжної 
літератури. 
 
Коледж ПВНЗ 
«Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа 
Орлика» (2021 р.), 
спеціальність – 
журналістика, ступінь 
вищої освіти – молодший 
спеціаліст. 

12 років ОК05 
Практикум з 

медіамовлення 

1. Вища освіта: 
- Ізмаїльский державний гуманітарний 
університет 2002 р. (спеціаліст), спеціальність 
– педагогіка і методика середньої освіти. 
Українська мова і література. Кваліфікація – 
учитель української мови і літератури та 
зарубіжної літератури. 
 
- Коледж ПВНЗ «Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа Орлика» (2021 р.), 
спеціальність – журналістика, ступінь вищої 
освіти – молодший спеціаліст. 
 
2) Підвищення кваліфікації: 
- 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.); 
 
- платформа масових відкритих онлайн-курсів 
Prometheus, курс «Медіашкола “НВ”» 
(сертифікат від 30.03.2021 р.); 
 
- Інформаційно-аналітичний портал Медіа 
група «Миколаївські вісті», курс «Культура 
медійного слововживання» (15 годин, 
сертифікат від 08.09.2020 р.); 
 
- 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.  



Гайша 
Олександр 

Олександрович 

Доцент 
кафедри 

кафедра 
інженерних 
технологій 

1. Вища освіта: 
Миколаївський 
національний університет 
кораблебудування імені 
адмірала Макарова (2004),  
спеціальність – захист 
інформації з обмеженим 
доступом та автоматизація 
її обробки в комп’ютерних 
системах та мережах, 
кваліфікація – інженер-
конструктор. 
 
Миколаївський 
національний університет 
імені В. О. Сухомлинського 
(2016 p.), спеціальність 
«Середня освіта 
(Математика)», 
кваліфікація – математик, 
вчитель математики, 
вчитель інформатики. 
 
2. Кандидат наук: 
Кандидат технічних наук, 
спеціальність – 05.13.06 – 
інформаційні технології 
(диплом ДК № 046610 від 
21.05.2008 р.). 
Тема дисертації: 
«Методики забезпечення 
захищеності систем 
дистанційної освіти». 
 

16 років ОК06 Сучасні 
інформаційні  

системи та 
технології (за 
професійним 

спрямуванням) 

1. Вища освіта: 
Миколаївський національний університет 
кораблебудування імені адмірала Макарова 
(2004),  
спеціальність – захист інформації з 
обмеженим доступом та автоматизація її 
обробки в комп’ютерних системах та 
мережах, 
кваліфікація – інженер-конструктор. 
 
Миколаївський національний університет 
імені В. О. Сухомлинського (2016 p.), 
спеціальність «Середня освіта (Математика)», 
кваліфікація – математик, вчитель 
математики, вчитель інформатики. 
 
2. Кандидат наук: 
Кандидат технічних наук, спеціальність – 
05.13.06 – інформаційні технології (диплом 
ДК № 046610 від 21.05.2008 р.). 
Тема дисертації: «Методики забезпечення 
захищеності систем дистанційної освіти». 
 
3. Вчене звання: 
Доцент кафедри фізики (атестат 12ДЦ № 
031309 від 29.03.2012 р.). 
 
4. Підвищення кваліфікації: 
Миколаївський 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. до 10.06.2016 р. (сертифікат про 
підвищення кваліфікації АБ № 180 від 
10.06.2016 р.).   
 
5. Автор монографії: 



Гайша О.О., Бандура В.М., Єганов О.Ю. 
Теоретичні засади побудови інформаційних 
технологій сучасних геоінформаційних 
систем / Монографія. Варшава: «RS Global», 
2020. 
 
6. Публікації:  
‒ 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); 
‒ 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; 
‒ Гайша О.О., Ряба Л.О. Особливості 
методики викладання дисципліни 
«Математичні методи моделювання та 
оптимізації процесів кібербезпеки» з 
використанням сучасних комп’ютерних 
технологій. Зб. наук. праць ВІ КНУ імені 
Тараса Шевченка. № 55. 2017. С.181-185; 
‒ Лєнков С.В., Гайша О.О., Лєнков Є.С. 
Графова модель станів користувача системи 
дистанційного навчання. Інформатика та 
математичні методи в моделюванні: Наук.-
техн. журнал. Одеса. Т.3, №4. 2016. С.45-49. 
(РИНЦ, "Ulrich's Periodicals Directory"); 
‒ Gaisha O.O., Gachovich S.V., Zhyrov B.G., 
Solodeeva L.V. Model of user learning process in 
distance education system based on network 
graphs. Зб. наук. праць ВІ КНУ ім. Т. 
Шевченка. № 45. 2016. С.148-151; 
 
7. Автор патентів: 



‒ патент України на корисну модель 
№19187. Спосіб захисту програмного 
забезпечення від несанкціонованого 
використання / Мочалов О.О. (UA), Гайша 
О.О. (UA). – Заявлено 18.04.2006; Опубл. 
18.12.2006, Бюл. 12. 
‒ патент України на корисну модель 
№23180. Спосіб дистанційної освіти / 
Мочалов О.О. (UA), Гайша О.О. (UA). – 
Заявлено 25.12.2006; Опубл. 10.05.2007, Бюл. 
6. 

Берегова 
Галина 

Дмитрівна 

професор 
кафедри 

кафедра 
журналістики 
та філології 

1. Вища освіта: 
Херсонський державний 
педагогічний інститут імені 
Н. К. Крупської (1987), 
(спеціаліст), спеціальність –
українська мова та 
література, кваліфікація – 
учитель української мови і 
літератури (диплом ПВ 
№ 629815 від 25.06.1987 р). 
 
2. Науковий ступінь: 
- доктор філософських 
наук (09.00.10 - філософія 
освіти, Інститут вищої 
освіти НАПН України, ДД 
№ 002271 від 04.07.2013 р.) 
Тема дисертації: 
«Світоглядно-формуючий 
потенціал філософського 
знання у вищий освіті 
України»; 
 
- кандидат педагогічних 
наук (13.00.02 – теорія і 
методика навчання 
української мови, 

41 рік ОК07 Риторика 
 

1. Науковий ступінь: 
- доктор філософських наук (09.00.10 - 
філософія освіти, Інститут вищої освіти 
НАПН України, ДД № 002271 від 
04.07.2013 р.) Тема дисертації: «Світоглядно-
формуючий потенціал філософського знання 
у вищий освіті України»; 
 
- кандидат педагогічних наук (13.00.02 – 
теорія і методика навчання української мови, 
Херсонський державний університет, ДК № 
019357 від 11.06.2003 р.) Тема дисертації: 
«Формування культури мовлення  в умовах 
нижньонаддніпрянських говірок». 
 
2. Вчене звання: 
- професор кафедри філософії і соціально-
гуманітарних дисциплін (атестаційна колегія 
МОН України, атестат ДЦ № 009880 від 
16.12.2004). 
 
- доцент кафедри українознавства та філософії 
(ДЦ  № 009880 від 16.12.2004). 
 
3. Підвищення кваліфікації: 
- Академія Української Преси, Фонд Конрада 
Аденауера в Україні, вебінар «Політична 



Херсонський державний 
університет, ДК № 019357 
від 11.06.2003 р.) Тема 
дисертації: «Формування 
культури мовлення  в 
умовах 
нижньонаддніпрянських 
говірок». 
 
3. Вчене звання: 
- професор кафедри 
філософії і соціально-
гуманітарних дисциплін 
(атестаційна колегія МОН 
України, атестат ДЦ 
№ 009880 від 16.12.2004). 
 
- доцент кафедри 
українознавства та 
філософії (ДЦ  № 009880 
від 16.12.2004). 
 
 

медіаграмотність: як не стати «електоратом» у 
руках політичних «Карабасів» (сертифікат від 
25-26 березня 2021 р.); 
  
- Академія Української Преси, Фонд Конрада 
Аденауера в Україні, вебінар «Політична 
журналістика чи активізм? Професійні 
стандарти як запобіжник» (сертифікат від 23-
24 березня 2021 р.); 
 
- платформа масових відкритих онлайн-курсів 
Prometheus, курс «Медіашкола “НВ”» 
(сертифікат від 29.03.2021 р.); 
 
- Інформаційно-аналітичний портал Медіа 
група «Миколаївські вісті», курс «Масова 
комунікація в системі соціальних 
комунікацій» (15 год, сертифікат від 
25.01.2021 р.);  
 
- підвищення кваліфікації у формі стажування 
на базі інтернет-видання  «Николаевские 
известия» ТОВ Медіа-група «Миколаївські 
вісті» (05.01.2021 – 05.04.2021 р., довідка). 
 
4. Міжнародне стажування: 
- 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.); 
 
-  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). 
 
5. Автор наукових та навчально-
методичних праць: 
‒ Берегова Г.Д. Риторика: Опорний конспект 
лекцій. Миколаїв: МКУ ім. Пилипа Орлика, 
2020. 72 с.  
‒ Берегова Г.Д. Риторика: Практичні заняття, 
самостійна робота, індивідуальні завдання. 
Миколаїв: МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020. 42 
с. 
‒ Берегова Г.Д. Риторика: для контролю та 
самоконтролю знань. Миколаїв: МКУ ім. 
Пилипа Орлика, 2020. 52 с.  
‒ Берегова Г. Д. Культура мовлення у 
структурі професійної підготовки молоді: 
монографія / Г. Д. Берегова, 
О. Г. Предместніков. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 
2021. 272 с. 
 
6. Публікації: 
‒ Берегова Г.Д. Знання з філософії мови для 
журналістів. Virtus: Scientific Journal / Editor-
in-Chief M.A. Zhurba. March # 52, Монреаль, 
2021. С.12-15. Режим доступу: 
http://conference-
ukraine.com.ua/ua/virtus/archivej/ 
‒ Берегова Г.Д. Значущість філософії освіти в 
історичному контексті. Гуманітарний вісник 
Запорізької державної інженерної академії: 
Збірник наукових праць.  Випуск 65. Запоріжжя, 
РВВ ЗДІА, 2016. С. 251-262.  
‒ Берегова Г.Д. Філософія освіти: основні 
методологічні вектори формування світогляду 



людини майбутнього у вищій школі. 
Міжнародний журнал «Future human image». 
2017. Том 8.С. 14-29.  
‒ Берегова Г.Д. Цінності особистості 
сучасного студента як соціальні орієнтири. 
Збірник наукових праць ІВО НАПНУ. Київ, 
2017. С. 18-24. 
‒ Берегова Г.Д. Взаємоперетин навчання й 
виховання особистості у філософії освіти.  
Філософія та гуманізм. 2018. Вип. 2 (6). Одеса: 
ОНПУ.  2018. С. 15-22. 
‒ Берегова Г.Д. Міждисциплінарний статус і 
багатовимірність категорії «особистість». 
Збірник наукових праць Sophia Prima: діалог 
вічного повернення. К.: Вид-во ВІР УАН, 2019. 
№1 (1). С. 20-25. 
‒ Берегова Г.Д. Сучасна освіта: між 
консерватизмом і лібералізмом. Virtus: 
Scientific Journal; Editor-in-Chief M.A. Zhurba.  
February# 31. Канада: Монреаль, 2019. С.53-56. 
‒ Berehova Halyna. Pragmatism and 
instrumentalism Conception of Philosophy of 
Education. New prospects for development of our 
science.  2019. Detroit, USA. С.25-30. 
‒ Берегова Г.Д. Актуальність формування 
культури мовлення в закладах вищої освіти. 
Вища школа. №3 (188). 2020. С. 35-45. 
‒ Берегова Г.Д. Суспільне буття як 
екстраполяція ідей / Г.Д.Берегова, 
М.В.Герасименко. Практична філософія. 2020. 
№ 1. С. 19-23. 
‒  Берегова Г.Д. Інтелектуальне пізнання як 
енергетична взаємодія. Збірник наукових праць 
«Гілея: науковий вісник». Випуск №153. 2020. 
С. 238-243. 
‒ Берегова, Галина. Філософія освіти: 
прагматистсько-інструменталістська концепція 
формування людини майбутнього у вищій 



школі. Міжнародний журнал «Future human 
image». 2016. №3(6). С. 31-45.  
https://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail
.php3?doc_id=1730136  
‒ Berehova, Halyna. The Philosophy of  Unity 
and Development of  Harmony as an Option of the 
Anthropocosmic World View. The Academic 
Journal «Philosophy and Cosmology». Volume 18. 
Kyiv: International Society of Philosophy and 
Cosmology, 2017:   p. 104-111.  
http://ispcjournal.org/journals/2017/PC_vol_18.pdf. 
Berehova, Halyna. Philosophy of Education: 
Cosmism in the System of Philosophical 
Knowledge.  FILOSOFIJA. SOCIOLOGIJA. T. 
31. Nr. 1. Lietuvos mokslų akademija, 2020. p. 
43-50.   

Грищенко 
Олександр 

Володимирови
ч 

доцент 
кафедри 

кафедра 
журналістики 
та філології 

1. Вища освіта: 
Миколаївський 
національний університет 
імені В. О. Сухомлинського 
(2012), спеціальність – 
українська мова і 
література, 
кваліфікація – філолог, 
викладач  з української 
мови і літератури (магістр) 
 
1. Кандидат наук: 
Кандидат філологічних 
наук, спеціальність – 
10.01.01 українська 
література, 2016, НУ 
«Києво-Могилянська 
академія» (ДК № 038944 від 
29.09.2016), тема 
дисертації: «Моделі 
урбаністичного простору в 
сучасній українській прозі». 

4,5 роки ОК08 Історія 
української 

публіцистики 

1. Вища освіта:  
Миколаївський національний університет 
імені В. О. Сухомлинського (2012), 
спеціальність – українська мова і література, 
кваліфікація – філолог, викладач  з української 
мови і літератури (магістр) 
 
2. Кандидат наук: 
Кандидат філологічних наук, спеціальність – 
10.01.01 українська література, 2016, НУ 
«Києво-Могилянська академія» (ДК № 038944 
від 29.09.2016), тема дисертації: «Моделі 
урбаністичного простору в сучасній 
українській прозі». 
 
3. Підвищення кваліфікації: 
- 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.); 
 
- платформа масових відкритих онлайн-курсів 
Prometheus, курс «Як читати складні 
модерністські та постмодерністські твори» 
(сертифікат від 02.08.2020 р.); 
 
- платформа масових відкритих онлайн-курсів 
Prometheus, курс «Медіашкола “НВ”» 
(сертифікат від 28.03.2021 р.); 
 
Ca Foscari University (м.Венеція, Італія) 
Міжнародна науково-практична конференція 
«Проблеми філологічних наук, міжкультурних 
комунікації та перекладознавства в Україні та 
ЄС» (сертифікат FC-3031036- CAF від 
31.10.2020 р.). 
 
4. Міжнародне стажування: 
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. 

Бабич Віра 
Ігорівна 

 

доцент 
кафедри 

кафедра 
журналістики 
та філології 

1. Вища освіта: 
Чорноморський державний 
університет імені Петра 
Могили (2011 р.)  
(спеціаліст), спеціальність – 
мова та література 
(англійська), кваліфікація – 
спеціаліст з філології, 
викладач англійської та 
німецької мов та зарубіжної 

5 років ОК09 
Міжнародна 

публіцистика: 
історія і контент 

1. Вища освіта: 
Чорноморський державний університет імені 
Петра Могили (2011 р.) (спеціаліст), 
спеціальність – мова та література 
(англійська), кваліфікація – спеціаліст з 
філології, викладач англійської та німецької 
мов та зарубіжної літератури в навчальних 
закладах освіти I-IV рівня акредитації;  
 
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний 



літератури в навчальних 
закладах освіти I-IV рівня 
акредитації;  
 
ПВНЗ «Міжнародний 
економіко-гуманітарний 
університет імені академіка 
Степана Дем’янчука», 
факультет журналістики, 
другий рівень вищої освіти 
«магістр», спеціальність 
«Журналістика» (термін 
навчання до 28.02.2022 р.);   
 
Коледж ПВНЗ 
«Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа 
Орлика» (2021 р.), 
спеціальність – 
журналістика, ступінь 
вищої освіти – молодший 
спеціаліст. 
 
2. Кандидат наук: 
Кандидат філологічних 
наук, спеціальність 10.02.04 
– германські мови, 2017 р., 
Херсонський державний 
університет  
(ДК № 042962 від 
26.06.2017 р.). 

університет імені академіка Степана 
Дем’янчука», факультет журналістики, другий 
рівень вищої освіти «магістр», спеціальність 
«Журналістика» (термін навчання до 
28.02.2022 р.);   
 
Коледж ПВНЗ «Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа Орлика» (2021 р.), 
спеціальність – журналістика, ступінь вищої 
освіти – молодший спеціаліст. 
 
2. Кандидат наук: 
Кандидат філологічних наук, спеціальність 
10.02.04 – германські мови, 2017 р., 
Херсонський державний університет  
(ДК № 042962 від 26.06.2017 р.). 
    
3. Підвищення кваліфікації: 
- British council, University of Southampton, 
Великобританія, курс підвищення кваліфікації 
«Exploring English: language and culture» 
(02.02.2016-15.03.2016), сертифікат 
підвищення кваліфікації; 
 
- University of Basel, Швейцарія Курс 
підвищення кваліфікації (28.03.2016-
08.05.2016) «Reading literature in the digital age 
new ways of interpreting literare texts», 
Сертифікат підвищення кваліфікації. 

Стєкольщиков
а Валентина 
Андріївна 

завідувач-
ка 

кафедри 
 

кафедра 
журналістики 
та філології 

1. Вища освіта: 
Українська академія 
друкарства (2007), 
спеціальність – 
журналістика / видавнича 
справа та редагування, 
кваліфікація – видавець, 

9 років ОК10 Основи 
журналістики і 
технічні засоби 
виробництва 

1. Вища освіта: 
Українська академія друкарства (2007), 
спеціальність – журналістика / видавнича 
справа та редагування, кваліфікація – 
видавець, редактор; 
 
Миколаївський державний університет імені 



редактор; 
 
Миколаївський державний 
університет імені 
В. О. Сухомлинського 
(2005), спеціальність – 
педагогіка і методика 
середньої освіти. 
Українська мова і 
література, кваліфікація – 
вчитель української мови і 
літератури, літературний 
редактор. 
 
2. Науковий ступінь: 
Кандидат наук із 
соціальних комунікацій, 
2015 , спеціальність – 
27.00.04 теорія і історія 
журналістики. 
Тема дисертації: «Образні 
засоби підвищення 
ефективності сучасного 
медіа тексту». 
 
 

В. О. Сухомлинського (2005), спеціальність – 
педагогіка і методика середньої освіти. 
Українська мова і література, кваліфікація – 
вчитель української мови і літератури, 
літературний редактор. 
 
2. Науковий ступінь: 
Кандидат наук із соціальних комунікацій, 
2015 , спеціальність – 27.00.04 теорія і історія 
журналістики. 
Тема дисертації: «Образні засоби підвищення 
ефективності сучасного медіа тексту». 
 
3. Підвищення кваліфікації: 
- Академія української преси, підрозділ з 
комунікації та налагодження діалогу 
Програми U-LEAD з Європою, тренінг 
«Медіашкола децентралізації для 
регіональних журналістів», сертифікат, 2018; 
- Всеукраїнська асоціація психолінгвістів, 
Третій міжнародний симпозіум «Соціальні 
комунікації: теорія і практика», сертифікат від 
21.04. 2018; 
- Миколаївський Центр журналістських  
розслідувань, цикл навчальних заходів з основ 
журналістських розслідувань і журналістики 
даних, сертифікат № 134  від 31.07.2017; 
- Миколаївський Центр журналістських  
розслідувань, тренінг «Журналістські 
розслідування: регіональний вимір», 
сертифікат від 31.10.2017; 
- Асоціація з міжнародних питань Чехія, 
Центр аналітики розслідувань, Україна, 
семінар «Практика фактчек в Україні – 
можливості і перспективи» (208 годин), 
сертифікат, 2017; 
- ГО «Центр аналітики і розслідувань», 
тренінг з креативного фактчекінгу «Звільни 



свого фактчекера напередодні перевиборчиз 
перегонів», сертифікат, 2019 р.; 
- Академії практичної журналістики ім. Марка 
Твена «Червоний квадрат», курс практичної 
журналістики в редакції газети «Експрес», 
диплом від 22.10.2020 р.; 
- Академія Української Преси, Фонд Конрада 
Аденауера в Україні, вебінар «Стандарти 
журналістики в умовах пандемії та кризи» (9 
годин) 22-23.06.2020 р., сертифікат;  
- Академія Української Преси, Фонд Конрада 
Аденауера в Україні, вебінар «Школа 
фактчекерів: викривати фейки, протидіяти 
дезінформації» (9 годин) 8-9.06.2020 р., 
сертифікат;  
- Академія Української Преси, Фонд Конрада 
Аденауера в Україні, вебінар «Сторітелінг для 
початківців. Як створювати вірусний контент» 
(9 годин) 18-19.06.2020 р., сертифікат;  
- 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) 16-17.11.2020р., сертифікат № 
AUP-434-NOV-20; 
- 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) Київ 18-
19.11.2020 р., сертифікат №AUP-448-NOV-20. 
 
4. Стажування:  
- Науково-дослідний інститут пресознавства 
Львівської національної наукової бібліотеки 
України імені В. Стефаника, стажування 
16.07.2018 – 16.10.2018 р.( наказ №69-аг від 
16.07.2018 ) за програмою «Сучасні методики 



дослідження журналістських розслідувань» 
- «МІЦНА ГРОМАДА» – проєкт реалізується 
за підтримки проєкту «Зміцнення 
міжсекторальної співпраці для соціальної 
згуртованостї (SC3)», що співфінансується 
Європейським Союзом та Британською Радою 
в Україні. Підвишення кваліфікації і тренінг у 
рамках проєкту «Цифрова грамотність 
освітян» ( загальна кількість годин – 22 год), 
сертифікат від 20.10.2020 р. 
 
5. Участь у конференціях: 
- Львівський національний університет імені 
Івана Франка, факультет журналістики, 
Міжнародна науково-практична конференція 
«Засоби масової інформації в умовах 
інформаційно-психологічної і військової 
агресії РФ проти України», 01-02.03.2019, 
сертифікат; 
- Харківський національний університет ім. 
В.Н. Каразіна, кафедра журналістики 
філологічного факультету, Міжнародна 
науково-практична конференція 
«Журналістика в Епоху цивілізаційних 
трансформацій», сертифікат учасника від 
20.11.2020 р. 
 
6. Публікації: 
‒ Стєкольщикова В.А. Специфіка мови 
інвестигативних текстів у розрізі явища 
асоціативної наочності. Challenges and 
achievements of European countries in the area 
of philological researches : Collective 
monograph Vol. 2. Riga, Latvia «Baltija 
Publishing», 2020.296p. PP. 218-236. 
‒ Стєкольщикова В.А. Психологічна 
складова та соціальний запит на 
журналістське розслідування, як підґрунтя 



впливогенності якісного інвестигативного 
сторітелінгу. Knowledge, Education, Law, 
Management, 2020 № 5 (33), vol. 4. PP. 110-
116. 
‒ Стєкольщикова В.А. Інвестигейтори: 
гендерний аспект професійної діяльності. 
Вісник Львівського університету. Серія 
Журналістика. 2019. Вип. 46. С. 237–243. 
«Index Copernicus». 
‒ Стєкольщикова В.А. 
Оксюмороністичний симбіоз: чи існує 
інвестигейторна джинса? Науковий вісник 
Ужгородського університету. 2019. Вип. 2 
(42). С. 209–214. 
‒ Стєкольщикова В.А. Investigative 
journalist’s library: суперечливість, 
достовірність та пошук першоджерел 
доказової бази під час роботи журналіста-
розслідувача. Вісник Львівського 
університету. Серія Журналістика. 2019. 
Вип. 47. С. 68–76. «Index Copernicus». 
‒ Стєкольщикова В.А. Ідейно-тематична 
екзегетика інвестигейторних текстів крізь 
призму концепту «вбивчих кілометрів». 
Збірник праць науково-дослідного інституту 
пресознавства. 2020. Вип.. С. 294–304. 
‒ Стєкольщикова В.А. Специфіка та 
концептуалізація соціально-психологічного 
підґрунтя ефективної градації тематичного 
розмаїття журналістського розслідування. 
Збірник праць науково-дослідного інституту 
пресознавства. 2020. Вип.. С.288–299. 
‒ Стєкольщикова В.А. Відеосторітелінг 
як ефективна модель та форма у структурі 
якісного інвестигейторного матеріалу. Збірник 
праць Таврійського національного 
університету імені Вернадського. 2020. Серія  
Том 31 (70). № 3. С. 174–179. 



Мірошкіна 
Наталія 

Валеріївна 
 

в.о. 
доцента 
кафедри 

кафедра права 1. Вища освіта: 
Миколаївський державний 
педагогічний інститут 
1995 р. (спеціаліст), 
спеціальність – історія, 
кваліфікація – вчитель 
історії та права. 
 
2. Науковий ступінь: 
Кандидат філософських 
наук, спеціальність 09.00.02 
– діалектика і методологія 
пізнання (ДК №007413 від 
27.06.2000 р.) 
 

22 роки ОК11 Філософія 
(за професійним 
спрямуванням) 

1 Вища освіта: 
Миколаївський державний педагогічний 
інститут 1995 р. (спеціаліст), спеціальність – 
історія, кваліфікація – вчитель історії та права. 
 
2. Науковий ступінь:  
Кандидат філософських наук, 
спеціальність 09.00.02 – діалектика і 
методологія пізнання (ДК №007413 від 
27.06.2000 р.). 
 
3. Автор навчально-методичних праць: 
‒ Мірошкіна Н.В. Проблема буття та 
пізнання у філософії: методичні рекомендації 
до виконання обов’язкової самостійної роботи 
студентів спеціальності 061 «Журналістика». 
Миколаїв, 2021. 91 с. 
‒ Мірошкіна Н.В. Людина та суспільство у 
філософському вимірі: методичні 
рекомендації до виконання обов’язкової 
самостійної роботи студентів спеціальності 
061 «Журналістика». Миколаїв, 2021. 85 с. 
4. Публікації: 
‒ Мірошкіна Н.В. Дослідження впливу 
соціальної реклами на поведінку учнівської 
молоді. Збірник наукових праць 
Миколаївського міжрегіонального інституту 
розвитку людини вищого навчального закладу 
«Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна». Серія: 
Педагогічні та психологічні науки / За заг. 
ред. А.М. Старєвої. Вип. ІІІ. Миколаїв: 
ММIРЛ, 2019. С. 111-122. Режим доступу: 
http://mmirl.edu.ua/images/downloads/nauka/2.p
df 
‒ 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. 
‒ Мірошкіна Н.В. Успішна інтеграція молоді 
в суспільство: досвід, проблеми, перспективи. 
Матеріали Всеукраїнської науково-
практичної інтернет-конференції з 
міжнародною участю (м. Миколаїв, 17-19 
травня 2017 р.) / За заг.ред. А.М. Старєвої; 
упоряд. О.А. Шевченко, В.В. Мельніченко, 
С.В. Кандюк-Лебідь. Миколаїв: Вид-во 
«Іліон», 2017. С. 41-45. 
‒ Мірошкіна Н.В. Підстави звернення до 
компетентністного підходу. Тези конференції 
Сучасні технології розвитку людини в 
інтегрованому суспільстві: Матеріали ІV 
Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Миколаїв, 28 травня 2020 р.) / 
За заг. ред. А.М. Старєвої; упоряд. О.А. 
Шевченко, С.В. Кандюк-Лебідь. Миколаїв: 
ММІРЛ Університету «Україна», 2020. С. 38-
40. 
‒ Мірошкіна Н.В. Старушок А.М. З 
історичного погляду на сім’ю та шлюбно-
сімейні відносини. Збірник наукових праць 
Миколаївського міжрегіонального інституту 
розвитку людини вищого навчального закладу 
«Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна». Серія: Соціальні 
комунікації. Соціальні науки  / за заг. Ред. 
А.М. Старєвої. Миколаїв: ММІРЛ, 2017. 
С. 102-109. 
‒ Мірошкіна Н.В., Трунілін М.О. Соціальне 
виключення молоді як проблема професійної 



соціалізації. Збірник наукових праць 
Миколаївського міжрегіонального інституту 
розвитку людини вищого навчального закладу 
«Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна». Серія: Соціальні 
комунікації. Соціальні науки / за заг. Ред. А.М. 
Старєвої. Миколаїв: ММІРЛ, 2017. С. 109-116. 
 
5. Наукове консультування: 
Науковий консультант літературно-
філософського дискусійного клубу «Позиція», 
що діє на базі Миколаївської науково-
педагогічної бібліотеки (довідка) 

Думенко Ірина 
Володимирівна 

доцент 
кафедри 

кафедра 
інженерних 
технологій 

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

 
10 років 

ОК12 Безпека 
життєдіяльності, 
охорона праці та 

цивільний 
захист  (за 

професійним 
спрямуванням) 

1. Вища освіта: 
Херсонський  державний технічний 
університет (2002), спеціальність – облік і 
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 з 06.06.2016 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». 
 
4. Публікації: 
‒ Думенко І.В. Методи самоконтролю 
охорони праці / зб. ХНТУСГ, вип. 107, Т.2 – 
Харків: ХНТУСГ, 2018. С. 335-339. 
‒ Думенко І.В. Проблеми самонавчання 
охорони праці. Загальнодержавний 
міжвідомчий науково-технічний збірник. Вип. 
41, Кропивницький, 2019. С.365-369. 
‒ Методика навчання студентів ВНЗ в 
галузі охорони праці з використанням 
комп’ютерних технологій. MOTOROL. Lublin, 
2016. Vol. 15 № 2. P. 171-176. 
‒ Сучасні методи та методологічні підходи 
у викладанні дисципліни «Безпека 
життєдіяльності». MOTOROL. Lublin, 2017/ 
Vol.16 № 2. P. 97-102. 
‒ Думенко І.В. Безпека життєдіяльності – 
сучасні методи і підходи. Вісник ЖНАЕУ. 
Науково-теоретичний збірник. Вип. № 2(45), 
Т 4 ч. ІІ. Житомир ЖНАЕУ, 2017. С. 383-390. 

Звягінцева 
Ольга 

Борисівна 

завідувач
ка 

кафедри, 
професор 

 

кафедра 
готельно-

ресторанної 
справи та 
туризму 

1. Вища освіта: 
Одеський технологічний  
інститут харчової  
промисловості (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 (диплом 
ДД № 001684 від 
01.03.2013), тема 

12 років ОК13 Основи 
рекламної 
діяльності  

1. Вища освіта: 
Одеський технологічний інститут харчової  
промисловості (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 (диплом ДД № 001684 від 
01.03.2013), тема дисертації: «Формування 
ринкової стратегії підприємств: теорія, 
методологія, практика». 
 
3. Вчене звання:  
Доцент кафедри економічних систем та 



дисертації: «Формування 
ринкової стратегії 
підприємств: теорія, 
методологія, практика». 
 
3. Вчене звання:  
Доцент кафедри 
економічних систем та 
маркетингу (атестат 12ДЦ 
№ 034736 від 28.03.2013). 
 
 
 

маркетингу (атестат 12ДЦ № 034736 від 
28.03.2013). 
 
4. Підвищення кваліфікації: 
‒ платформа масових відкритих онлайн-
курсів Prometheus, курс «Медіашкола “НВ”» 
(сертифікат від 07.04.2021 р.); 
‒ платформа масових відкритих онлайн-
курсів Prometheus, курс «Нативна реклама» 
(сертифікат від 10.04.2021 р.); 
‒ платформа масових відкритих онлайн-
курсів Prometheus, курс «Експрес-курс 
підготовки менеджера з продажу реклами в 
локальному медіа “з нуля”» (сертифікат від 
09.04.2021 р.); 
‒ ТОВ «Інститут регіональної інформації»  
Підвищення кваліфікації за програмою 
«Маркетинговий консалтинг» (свідоцтво про 
підвищення кваліфікації СМ № 0017/17, 
2018 р.). 
 
5. Автор монографій: 
‒ Звягінцева О.Б., Іванцова Н.Б., Вербина 
Ю.В., Євдокимова Н.О. Теоретико-
методологічні засади стратегічного 
маркетингу в сфері інформаційних 
технологій: монографія. Варшава: «RS 
Global», 2020. 
‒ Звягінцева О.Б. Протидіючий та 
конверсійний маркетинг виробників товарів 
ірраціонального попиту: монографія / О.Б. 
Звягінцева, М.О. Каташинська. Одеса : 
Фотосинтетика, 2017. 357 с. 
‒ Звягінцева О.Б. Інноваційний маркетинг 
підприємств: теорія, методологія, механізм : 
монографія. / О.Б. Звягінцева, Е.М. Забарна.  
Одеса : Фенікс,  2013. 274 с 
 



6. Керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком 
Науковий гурток здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня ОП Журналістика 
«Медіамаркетинг». 

Берегова 
Галина 

Дмитрівна 

професор 
кафедри 

кафедра 
журналістики 
та філології 

1. Вища освіта: 
Херсонський державний 
педагогічний інститут імені 
Н. К. Крупської (1987), 
(спеціаліст), спеціальність –
українська мова та 
література, кваліфікація – 
учитель української мови і 
літератури (диплом ПВ 
№ 629815 від 25.06.1987 р). 
 
2. Науковий ступінь: 
- доктор філософських 
наук (09.00.10 - філософія 
освіти, Інститут вищої 
освіти НАПН України, ДД 
№ 002271 від 04.07.2013 р.) 
Тема дисертації: 
«Світоглядно-формуючий 
потенціал філософського 
знання у вищий освіті 
України»; 
 
- кандидат педагогічних 
наук (13.00.02 – теорія і 
методика навчання 
української мови, 
Херсонський державний 
університет, ДК № 019357 
від 11.06.2003 р.) Тема 
дисертації: «Формування 
культури мовлення  в 
умовах 

41 рік ОК14 Зв'язки з 
громадськістю 

1. Науковий ступінь: 
- доктор філософських наук (09.00.10 - 
філософія освіти, Інститут вищої освіти 
НАПН України, ДД № 002271 від 04.07.2013 
р.) Тема дисертації: «Світоглядно-формуючий 
потенціал філософського знання у вищий 
освіті України»; 
 
- кандидат педагогічних наук (13.00.02 – 
теорія і методика навчання української мови, 
Херсонський державний університет, ДК № 
019357 від 11.06.2003 р.) Тема дисертації: 
«Формування культури мовлення  в умовах 
нижньонаддніпрянських говірок». 
 
2. Вчене звання: 
- професор кафедри філософії і соціально-
гуманітарних дисциплін (атестаційна колегія 
МОН України, атестат ДЦ № 009880 від 
16.12.2004). 
- доцент кафедри українознавства та філософії 
(ДЦ  № 009880 від 16.12.2004). 
 
3. Підвищення кваліфікації: 
- 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.); 
 
- Академія Української Преси, Фонд Конрада 
Аденауера в Україні, вебінар «Політична 
журналістика чи активізм? Професійні 



нижньонаддніпрянських 
говірок». 
 
3. Вчене звання: 
- професор кафедри 
філософії і соціально-
гуманітарних дисциплін 
(атестаційна колегія МОН 
України, атестат ДЦ 
№ 009880 від 16.12.2004). 
 
- доцент кафедри 
українознавства та 
філософії (ДЦ  № 009880 
від 16.12.2004). 
 
 

стандарти як запобіжник» (сертифікат від 23-
24 березня 2021 р.); 
 
- Академія української преси, Фонд Фрідріха 
Наумана за Свободу, онлайн школа «Digital-
trainer: антитіла до інфодемії» (30 год, 
сертифікат від 29-31 березня № AUP-812-
MAR-21); 
 
- платформа масових відкритих онлайн-курсів 
Prometheus, курс «Медіашкола “НВ”» 
(сертифікат від 29.03.2021 р.); 
 
- інформаційно-аналітичний портал Медіа 
група «Миколаївські вісті», курс «Масова 
комунікація в системі соціальних 
комунікацій» (15 год, сертифікат від 
25.01.2021 р.);  
 
- підвищення кваліфікації у формі стажування 
на базі інтернет-видання  «Николаевские 
известия» ТОВ Медіа-група «Миколаївські 
вісті» (05.01.2021 – 05.04.2021 р., довідка) 
 
4. Міжнародне стажування:  
- 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.); 
 
-  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). 
 
5. Автор навчально-методичних праць: 
Берегова Г.Д. Зв'язки з громадськістю: 
Методичні рекомендації з дисципліни для 
журналістів.  Миколаїв: МКУ ім. Пилипа 
Орлика, 2021. 42 с. 
 
6. Публікації: 
‒ Берегова Г.Д. Журналістська освіта: 
загальні тенденції та спрямування.  Стратегії 
та модуси соціального буття сучасної 
людини: захист та допомога / [ред. кол. : В.П. 
Андрущенко, Е.М. Герасимова й ін.]. К.: НПУ 
імені М. П. Драгоманова; Чернігів : НУ 
Чернігівський колегіум ім. Т.Г. Шевченка, 
2019. С.139-144. 
‒ Берегова Г.Д. Знання з філософії мови для 
журналістів. Virtus: Scientific Journal / Editor-
in-Chief M.A. Zhurba. March # 52, Монреаль, 
2021. С.12-15. Режим доступу: 
http://conference-
ukraine.com.ua/ua/virtus/archivej/ 
‒ Берегова Г.Д. Значущість філософії освіти в 
історичному контексті. Гуманітарний вісник 
Запорізької державної інженерної академії: 
Збірник наукових праць.  Випуск 65. Запоріжжя, 
РВВ ЗДІА, 2016. С. 251-262.  
‒ Берегова Г.Д. Філософія освіти: основні 
методологічні вектори формування світогляду 
людини майбутнього у вищій школі. 
Міжнародний журнал «Future human image». 
2017. Том 8.С. 14-29.  
‒ Берегова Г.Д. Цінності особистості 
сучасного студента як соціальні орієнтири. 



Збірник наукових праць ІВО НАПНУ. Київ, 
2017. С. 18-24. 
‒ Берегова Г.Д. Взаємоперетин навчання й 
виховання особистості у філософії освіти.  
Філософія та гуманізм. 2018. Вип. 2 (6). Одеса: 
ОНПУ.  2018. С. 15-22. 
‒ Берегова Г.Д. Міждисциплінарний статус і 
багатовимірність категорії «особистість». 
Збірник наукових праць Sophia Prima: діалог 
вічного повернення. К.: Вид-во ВІР УАН, 2019. 
№1 (1). С. 20-25. 
‒ Берегова Г.Д. Сучасна освіта: між 
консерватизмом і лібералізмом. Virtus: 
Scientific Journal; Editor-in-Chief M.A. Zhurba.  
February# 31. Канада: Монреаль, 2019. С.53-56. 
‒ Berehova Halyna. Pragmatism and 
instrumentalism Conception of Philosophy of 
Education. New prospects for development of our 
science.  2019. Detroit, USA. С.25-30. 
‒ Берегова Г.Д. Актуальність формування 
культури мовлення в закладах вищої освіти. 
Вища школа. №3 (188). 2020. С. 35-45. 
‒ Берегова Г.Д. Суспільне буття як 
екстраполяція ідей / Г.Д.Берегова, 
М.В.Герасименко. Практична філософія. 2020. 
№ 1. С. 19-23. 
‒  Берегова Г.Д. Інтелектуальне пізнання як 
енергетична взаємодія. Збірник наукових праць 
«Гілея: науковий вісник». Випуск №153. 2020. 
С. 238-243. 
‒ Берегова, Галина. Філософія освіти: 
прагматистсько-інструменталістська концепція 
формування людини майбутнього у вищій 
школі. Міжнародний журнал «Future human 
image». 2016. №3(6). С. 31-45.  
https://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail
.php3?doc_id=1730136  
‒ Berehova, Halyna. The Philosophy of  Unity 



and Development of  Harmony as an Option of the 
Anthropocosmic World View. The Academic 
Journal «Philosophy and Cosmology». Volume 18. 
Kyiv: International Society of Philosophy and 
Cosmology, 2017:   p. 104-111.  
http://ispcjournal.org/journals/2017/PC_vol_18.pdf. 
Berehova, Halyna. Philosophy of Education: 
Cosmism in the System of Philosophical 
Knowledge.  FILOSOFIJA. SOCIOLOGIJA. T. 
31. Nr. 1. Lietuvos mokslų akademija, 2020. p. 
43-50.   

Гайша 
Олександр 

Олександрович 

Доцент 
кафедри 

кафедра 
інженерних 
технологій 

1. Вища освіта: 
Миколаївський 
національний університет 
кораблебудування імені 
адмірала Макарова (2004),  
спеціальність – захист 
інформації з обмеженим 
доступом та автоматизація 
її обробки в комп’ютерних 
системах та мережах, 
кваліфікація – інженер-
конструктор. 
 
Миколаївський 
національний університет 
імені В. О. Сухомлинського 
(2016 p.), спеціальність 
«Середня освіта 
(Математика)», 
кваліфікація – математик, 
вчитель математики, 
вчитель інформатики. 
 
2. Кандидат наук: 
Кандидат технічних наук, 
спеціальність – 05.13.06 – 
інформаційні технології 

16 років ОК15 WEB-
дизайн та 
HTML-

програмування 

1. Вища освіта: 
Миколаївський національний університет 
кораблебудування імені адмірала Макарова 
(2004),  
спеціальність – захист інформації з 
обмеженим доступом та автоматизація її 
обробки в комп’ютерних системах та 
мережах, 
кваліфікація – інженер-конструктор. 
 
Миколаївський національний університет 
імені В. О. Сухомлинського (2016 p.), 
спеціальність «Середня освіта (Математика)», 
кваліфікація – математик, вчитель 
математики, вчитель інформатики. 
 
2. Кандидат наук: 
Кандидат технічних наук, спеціальність – 
05.13.06 – інформаційні технології (диплом 
ДК № 046610 від 21.05.2008 р.). 
Тема дисертації: «Методики забезпечення 
захищеності систем дистанційної освіти». 
 
3. Вчене звання: 
Доцент кафедри фізики (атестат 12ДЦ № 
031309 від 29.03.2012 р.). 
 



(диплом ДК № 046610 від 
21.05.2008 р.). 
Тема дисертації: 
«Методики забезпечення 
захищеності систем 
дистанційної освіти». 
 

4. Підвищення кваліфікації: 
Миколаївський 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. до 10.06.2016 р. (сертифікат про 
підвищення кваліфікації АБ № 180 від 
10.06.2016 р.).   
 
5. Автор монографії: 
Гайша О.О., Бандура В.М., Єганов О.Ю. 
Теоретичні засади побудови інформаційних 
технологій сучасних геоінформаційних 
систем / Монографія. Варшава: «RS Global», 
2020. 
 
6. Публікації:  
‒ 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); 
‒ 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; 
‒ Гайша О.О., Ряба Л.О. Особливості 
методики викладання дисципліни 
«Математичні методи моделювання та 
оптимізації процесів кібербезпеки» з 
використанням сучасних комп’ютерних 
технологій. Зб. наук. праць ВІ КНУ імені 
Тараса Шевченка. № 55. 2017. С.181-185; 
‒ Лєнков С.В., Гайша О.О., Лєнков Є.С. 
Графова модель станів користувача системи 



дистанційного навчання. Інформатика та 
математичні методи в моделюванні: Наук.-
техн. журнал. Одеса. Т.3, №4. 2016. С.45-49. 
(РИНЦ, "Ulrich's Periodicals Directory"); 
‒ Gaisha O.O., Gachovich S.V., Zhyrov B.G., 
Solodeeva L.V. Model of user learning process in 
distance education system based on network 
graphs. Зб. наук. праць ВІ КНУ ім. Т. 
Шевченка. № 45. 2016. С.148-151; 
 
7. Автор патентів: 
‒ патент України на корисну модель 
№19187. Спосіб захисту програмного 
забезпечення від несанкціонованого 
використання / Мочалов О.О. (UA), Гайша 
О.О. (UA). – Заявлено 18.04.2006; Опубл. 
18.12.2006, Бюл. 12. 
патент України на корисну модель №23180. 
Спосіб дистанційної освіти / Мочалов О.О. 
(UA), Гайша О.О. (UA). – Заявлено 25.12.2006; 
Опубл. 10.05.2007, Бюл. 6. 

Стєкольщиков
а Валентина 
Андріївна 

Завідувач
ка 

кафедри 
 

Кафедра 
журналістики 
та філології 

1. Вища освіта: 
Українська академія 
друкарства (2007), 
спеціальність – 
журналістика / видавнича 
справа та редагування, 
кваліфікація – видавець, 
редактор; 
 
Миколаївський державний 
університет імені 
В. О. Сухомлинського 
(2005), спеціальність – 
педагогіка і методика 
середньої освіти. 
Українська мова і 
література, кваліфікація – 

9 років ОК16 Теорія та 
історія 

журналістики 

1. Вища освіта: 
Українська академія друкарства (2007), 
спеціальність – журналістика / видавнича 
справа та редагування, кваліфікація – 
видавець, редактор; 
 
Миколаївський державний університет імені 
В. О. Сухомлинського (2005), спеціальність – 
педагогіка і методика середньої освіти. 
Українська мова і література, кваліфікація – 
вчитель української мови і літератури, 
літературний редактор. 
 
2. Науковий ступінь: 
Кандидат наук із соціальних комунікацій, 
2015 , спеціальність – 27.00.04 теорія і історія 
журналістики. 



вчитель української мови і 
літератури, літературний 
редактор. 
 
2. Науковий ступінь: 
Кандидат наук із 
соціальних комунікацій, 
2015 , спеціальність – 
27.00.04 теорія і історія 
журналістики. 
Тема дисертації: «Образні 
засоби підвищення 
ефективності сучасного 
медіа тексту». 
 

Тема дисертації: «Образні засоби підвищення 
ефективності сучасного медіа тексту». 
 
3. Підвищення кваліфікації: 
- Академія української преси, підрозділ з 
комунікації та налагодження діалогу 
Програми U-LEAD з Європою, тренінг 
«Медіашкола децентралізації для 
регіональних журналістів», сертифікат, 2018; 
- Всеукраїнська асоціація психолінгвістів, 
Третій міжнародний симпозіум «Соціальні 
комунікації: теорія і практика», сертифікат від 
21.04. 2018; 
- Миколаївський Центр журналістських  
розслідувань, цикл навчальних заходів з основ 
журналістських розслідувань і журналістики 
даних, сертифікат № 134  від 31.07.2017; 
- Миколаївський Центр журналістських  
розслідувань, тренінг «Журналістські 
розслідування: регіональний вимір», 
сертифікат від 31.10.2017; 
- Асоціація з міжнародних питань Чехія, 
Центр аналітики розслідувань, Україна, 
семінар «Практика фактчек в Україні – 
можливості і перспективи» (208 годин), 
сертифікат, 2017; 
- ГО «Центр аналітики і розслідувань», 
тренінг з креативного фактчекінгу «Звільни 
свого фактчекера напередодні перевиборчиз 
перегонів», сертифікат, 2019 р.; 
- Академії практичної журналістики ім. Марка 
Твена «Червоний квадрат», курс практичної 
журналістики в редакції газети «Експрес», 
диплом від 22.10.2020 р.; 
- Академія Української Преси, Фонд Конрада 
Аденауера в Україні, вебінар «Стандарти 
журналістики в умовах пандемії та кризи» (9 
годин) 22-23.06.2020 р., сертифікат;  



- Академія Української Преси, Фонд Конрада 
Аденауера в Україні, вебінар «Школа 
фактчекерів: викривати фейки, протидіяти 
дезінформації» (9 годин) 8-9.06.2020 р., 
сертифікат;  
- Академія Української Преси, Фонд Конрада 
Аденауера в Україні, вебінар «Сторітелінг для 
початківців. Як створювати вірусний контент» 
(9 годин) 18-19.06.2020 р., сертифікат;  
- 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) 16-17.11.2020р., сертифікат № 
AUP-434-NOV-20; 
- 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) Київ 18-
19.11.2020 р., сертифікат №AUP-448-NOV-20. 
 
4. Стажування:  
- Науково-дослідний інститут пресознавства 
Львівської національної наукової бібліотеки 
України імені В. Стефаника, стажування 
16.07.2018 – 16.10.2018 р.( наказ №69-аг від 
16.07.2018 ) за програмою «Сучасні методики 
дослідження журналістських розслідувань» 
- «МІЦНА ГРОМАДА» – проєкт реалізується 
за підтримки проєкту «Зміцнення 
міжсекторальної співпраці для соціальної 
згуртованостї (SC3)», що співфінансується 
Європейським Союзом та Британською Радою 
в Україні. Підвишення кваліфікації і тренінг у 
рамках проєкту «Цифрова грамотність 
освітян» ( загальна кількість годин – 22 год), 
сертифікат від 20.10.2020 р. 



 
5. Участь у конференціях: 
- Львівський національний університет імені 
Івана Франка, факультет журналістики, 
Міжнародна науково-практична конференція 
«Засоби масової інформації в умовах 
інформаційно-психологічної і військової 
агресії РФ проти України», 01-02.03.2019, 
сертифікат; 
- Харківський національний університет ім. 
В.Н. Каразіна, кафедра журналістики 
філологічного факультету, Міжнародна 
науково-практична конференція 
«Журналістика в Епоху цивілізаційних 
трансформацій», сертифікат учасника від 
20.11.2020 р. 
 
6. Публікації: 
‒ Стєкольщикова В.А. Специфіка мови 
інвестигативних текстів у розрізі явища 
асоціативної наочності. Challenges and 
achievements of European countries in the area 
of philological researches : Collective 
monograph Vol. 2. Riga, Latvia «Baltija 
Publishing», 2020.296p. PP. 218-236. 
‒ Стєкольщикова В.А. Психологічна 
складова та соціальний запит на 
журналістське розслідування, як підґрунтя 
впливогенності якісного інвестигативного 
сторітелінгу. Knowledge, Education, Law, 
Management, 2020 № 5 (33), vol. 4. PP. 110-
116. 
‒ Стєкольщикова В.А. Інвестигейтори: 
гендерний аспект професійної діяльності. 
Вісник Львівського університету. Серія 
Журналістика. 2019. Вип. 46. С. 237–243. 
«Index Copernicus». 
‒ Стєкольщикова В.А. 



Оксюмороністичний симбіоз: чи існує 
інвестигейторна джинса? Науковий вісник 
Ужгородського університету. 2019. Вип. 2 
(42). С. 209–214. 
‒ Стєкольщикова В.А. Investigative 
journalist’s library: суперечливість, 
достовірність та пошук першоджерел 
доказової бази під час роботи журналіста-
розслідувача. Вісник Львівського 
університету. Серія Журналістика. 2019. 
Вип. 47. С. 68–76. «Index Copernicus». 
‒ Стєкольщикова В.А. Ідейно-тематична 
екзегетика інвестигейторних текстів крізь 
призму концепту «вбивчих кілометрів». 
Збірник праць науково-дослідного інституту 
пресознавства. 2020. Вип.. С. 294–304. 
‒ Стєкольщикова В.А. Специфіка та 
концептуалізація соціально-психологічного 
підґрунтя ефективної градації тематичного 
розмаїття журналістського розслідування. 
Збірник праць науково-дослідного інституту 
пресознавства. 2020. Вип.. С.288–299. 
Стєкольщикова В.А. Відеосторітелінг як 
ефективна модель та форма у структурі 
якісного інвестигейторного матеріалу. Збірник 
праць Таврійського національного 
університету імені Вернадського. 2020. Серія  
Том 31 (70). № 3. С. 174–179. 

Маскалева 
Людмила 

Анатоліївна 
 

доцент 
кафедри 

кафедра 
журналістики 
та філології 

1. Вища освіта:  
Миколаївський 
міжрегіональний інститут 
розвитку людини вищого 
навчального закладу 
«Відкритий міжнародний 
університет розвитку 
людини «Україна» (2016), 
спеціальність – 
журналістика, 

6 років ОК16 Теорія та 
історія 

журналістики 

1. Вища освіта:  
Миколаївський міжрегіональний інститут 
розвитку людини вищого навчального закладу 
«Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна» (2016), 
спеціальність – журналістика, кваліфікація – 
магістр з журналістики, керівник 
інформаційно-аналітичного центру, 
інокореспондент, викладач вищого 
навчального закладу; 



кваліфікація – магістр з 
журналістики, керівник 
інформаційно-аналітичного 
центру, інокореспондент, 
викладач вищого 
навчального закладу; 
 
Миколаївський 
міжрегіональний інститут 
розвитку людини вищого 
навчального закладу 
«Відкритий міжнародний 
університет розвитку 
людини «Україна» (2014). 
спеціальність – психологія, 
кваліфікація – магістр з 
психології, викладач 
вищого навчального 
закладу. 

 
Миколаївський міжрегіональний інститут 
розвитку людини вищого навчального закладу 
«Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна» (2014), 
спеціальність – психологія, 
кваліфікація – магістр з психології, викладач 
вищого навчального закладу. 
 
2. Стажування: 
‒ стажування на базі інтернет-видання 
«Николаевские известия» ТОВ Медіа-група 
«Миколаївські вісті» у період з 05.01.2021 до 
05.04.2021 р.(довідка). 
 
3. Підвищення кваліфікації: 
‒ Інформаційно-аналітичний портал 
Медіа група «Миколаївські вісті», курс 
«Масова комунікація в системі соціальних 
комунікацій» (15 год, сертифікат від 
25.01.2021 р.); 
‒ Фонд Конрада Аденауера в Україні, 
вебінар «Школа фактчекерів: викривати 
фейки, протидіяти дезінформації» (9 год, 
сертифікат від 08-09 червня 2020 р.); 
‒ Фонд Конрада Аденауера в Україні, 
вебінар «Влогінг. Лайфхаки для інтерв’ю» (9 
год, сертифікат від 10-11 вересня 2020 р.); 
‒ 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.); 
‒ Миколаївський міжрегіональний 
інститут розвитку людини університет 
«Україна», курс дисциплін загальним обсягом 
414 години зі спеціалізації «Соціальні 



комунікації та зв’язки з громадськістю» 
№14/121 від 11.07.2014 р. 
 
4. Кандидат наук: 
Кандидат психологічних наук, спеціальність 
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. 
(ДК № 054096 від 15.10.2019 р.) 

Грищенко 
Олександр 
Володимирови
ч 

доцент 
кафедри 

кафедра 
журналістики 
та філології 

1. Вища освіта:  
ПВНЗ «Міжнародний 
економіко-гуманітарний 
університет імені академіка 
Степана Дем’янчука», 
факультет журналістики, 
другий рівень вищої освіти 
«магістр», спеціальність 
«Журналістика» (термін 
навчання до 28.02.2022 р.);   
 
Коледж ПВНЗ 
«Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа 
Орлика» (2021), 
спеціальність – 
журналістика, професійна 
кваліфікація – молодший 
редактор-коректор, 
працівник видавництва, 
ступінь вищої освіти – 
молодший спеціаліст. 
 
Миколаївський 
національний університет 
імені В. О. Сухомлинського 
(2012), спеціальність – 
українська мова і 
література, 
кваліфікація – філолог, 
викладач  з української 

4,5 років ОК17 Загальне 
редагування та 

основи 
видавничої 

справи 

1. Вища освіта: 
- ПВНЗ «Міжнародний економіко-
гуманітарний університет імені академіка 
Степана Дем’янчука», факультет 
журналістики, другий рівень вищої освіти 
«магістр», спеціальність «Журналістика» 
(термін навчання до 28.02.2022 р.);   
 
-  Коледж ПВНЗ «Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа Орлика» (2021), 
спеціальність – журналістика, професійна 
кваліфікація – молодший редактор-коректор, 
працівник видавництва, ступінь вищої освіти 
– молодший спеціаліст. 
 
- Миколаївський національний університет 
імені В. О. Сухомлинського (2012), 
спеціальність – українська мова і література, 
кваліфікація – філолог, викладач  з української 
мови і літератури (магістр). 
 
2. Досвід роботи: 
- фахівець редакційно-видавничого відділу 
Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського (наказ № 198/к від 
01.10.2014 р., звільнений – наказ № 318/к від 
23.10.2018 р.); 
 
- коректор лабораторії редагування та 
видавничої діяльності Миколаївського 
обласного інституту післядипломної 



мови і літератури (магістр). педагогічної освіти (наказ № 50 від 26.12.2011 
р., звільнений – наказ № 5 від 29.02.2012 р.). 
 
3) Підвищення кваліфікації: 
- платформа масових відкритих онлайн-курсів 
Prometheus, курс «Медіашкола “НВ”» 
(сертифікат від 28.03.2021 р.); 
 
- платформа масових відкритих онлайн-курсів 
Prometheus, курс «Медіаграмотність для 
освітян» (сертифікат від 20.07.2020 р.); 
 
- 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.); 
 
- технологічна медіа-компанія BrightTALK, 
вебінар «Пошук інформації у Scopus» 
(сертифікат від 10.07.2020 р.) 
 
- інформаційно-аналітичні ресурси та 
навчання Clarivate, вебінар «Публікації в 
міжнародних виданнях» (1 год.) (сертифікат 
від 06.07.2020 р.); 
 
-ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет ім. В. Стефаника», тренінг  
«Цифрові інструменти в онлайн навчанні» (1 
година) (сертифікат від 20.08.2020 р.); 
 
-Ca Foscari University (м. Венеція, Італія) 
Міжнародна науково-практична конференція 
«Проблеми філологічних наук, міжкультурної 
комунікації та перекладознавства в Україні та 
ЄС» (сертифікат FC-3031036- CAF від 
31.10.2020 р.). 

Маскалева доцент кафедра 1. Вища освіта:  6 років ОК18 1. Вища освіта:  



Людмила 
Анатоліївна 

 

кафедри  журналістики 
та філології 

Миколаївський 
міжрегіональний інститут 
розвитку людини вищого 
навчального закладу 
«Відкритий міжнародний 
університет розвитку 
людини «Україна» (2016), 
спеціальність – 
журналістика, 
кваліфікація – магістр з 
журналістики, керівник 
інформаційно-аналітичного 
центру, інокореспондент, 
викладач вищого 
навчального закладу; 
 
Миколаївський 
міжрегіональний інститут 
розвитку людини вищого 
навчального закладу 
«Відкритий міжнародний 
університет розвитку 
людини «Україна» (2014). 
спеціальність – психологія, 
кваліфікація – магістр з 
психології, викладач 
вищого навчального 
закладу. 
 
2. Кандидат наук: 
Кандидат психологічних 
наук, спеціальність 19.00.07 
– педагогічна та вікова 
психологія. (ДК № 054096 
від 15.10.2019 р.). 

Психологія 
масової 

комунікації 

Миколаївський міжрегіональний інститут 
розвитку людини вищого навчального закладу 
«Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна» (2016), 
спеціальність – журналістика, кваліфікація – 
магістр з журналістики, керівник 
інформаційно-аналітичного центру, 
інокореспондент, викладач вищого 
навчального закладу; 
 
Миколаївський міжрегіональний інститут 
розвитку людини вищого навчального закладу 
«Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна» (2014), 
спеціальність – психологія, 
кваліфікація – магістр з психології, викладач 
вищого навчального закладу. 
 
2. Стажування: 
‒ стажування на базі інтернет-видання 
«Николаевские известия» ТОВ Медіа-група 
«Миколаївські вісті» у період з 05.01.2021 до 
05.04.2021 р.(довідка). 
 
3. Підвищення кваліфікації: 
‒ Інформаційно-аналітичний портал 
Медіа група «Миколаївські вісті», курс 
«Масова комунікація в системі соціальних 
комунікацій» (15 год, сертифікат від 
25.01.2021 р.); 
‒ Фонд Конрада Аденауера в Україні, 
вебінар «Школа фактчекерів: викривати 
фейки, протидіяти дезінформації» (9 год, 
сертифікат від 08-09 червня 2020 р.); 
‒ Фонд Конрада Аденауера в Україні, 
вебінар «Влогінг. Лайфхаки для інтерв’ю» (9 
год, сертифікат від 10-11 вересня 2020 р.); 
‒ 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.); 
‒ Миколаївський міжрегіональний 
інститут розвитку людини університет 
«Україна», курс дисциплін загальним обсягом 
414 години зі спеціалізації «Соціальні 
комунікації та зв’язки з громадськістю» 
№14/121 від 11.07.2014 р. 
 
4. Кандидат наук: 
Кандидат психологічних наук, спеціальність 
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. 
(ДК № 054096 від 15.10.2019 р.). 

Кириченко 
Олександр 

Анатолійович 

завідувач 
кафедри, 
професор 

кафедра права 1. Вища освіта: 
Київський державний 
університет імені 
Т.Г. Шевченка (1984), 
спеціальність – 
правознавство, кваліфікація 
– юрист.  

28 років ОК19 
Медіаправо 

1. Вища освіта: 
Київський державний університет імені 
Т.Г. Шевченка (1984), спеціальність – 
правознавство, кваліфікація – юрист.  
 
2. Науковий ступінь: 
Доктор юридичних наук за спеціальністю 
12.00.09 – кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза (ДН 
№003334 від 25.12.1996). 
 
3. Вчене звання: 
Професор кафедри кримінального процесу та 
криміналістики (ПР № 000892 від 18.10.2001). 
 
4. Підвищення кваліфікації: 
‒ Національний університет 
кораблебудування ім. адмірала Макарова, 
стажування з  дисциплін за науковою 
спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес 
та криміналістика; судова експертиза» 
(сертифікат серія 69-01 № 3941 від 



16.01.2015 р.); 
‒ Інститут права та післядипломної освіти 
Міністерства Юстиції України, підвищення 
кваліфікації за програмою тематичного 
короткострокового семінару «Забезпечення 
основ національної безпеки України 
кримінально-правовими заходами» 
(сертифікат про підвищення кваліфікації 
№ 375, 2018 р.); 
‒ МВС України Миколаївський науково-
дослідний експертно-криміналістичний центр, 
стажування в обсязі 166 годин 2020 р. 
(довідка про стажування №19/115/05/-8967-
2020 р.).  
 
5. Автор наукових на навчально-
методичних праць: 
‒ Кириченко О.А., Тунтула О.С., Ткач Ю.Д. 
Інновації юриспруденції в забезпеченні 
журналістської галузі права та медіабезпеки: 
монографія. Варшава: RS Global Sp. z. O.O., 
2021. 
‒ Kyrychenko О. A. Modern Doctrine Value of 
Legal Status of Socio Individuals to Resolve 
Jurisprudence Collisions of Judges Removal 
from Office Due to Criminal Responsibility 
/ O. A. Kyrychenko, O. U. Shlychek. The Journal 
of Eastern European Law. Журнал 
східноєвропейського права. – Міжнар. 
наукометричні бази Index Copernicus 
International, HeinOnline. 2017. № 37. – С. 4-7 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// 
easternlaw.com.ua/wp-
content/uploads/2017/03/kyrychenko_slychek_37
.pdf 
‒ Ланцедова Ю. О. Курс лекцій із сучасних 
проблем протидії правопорушенням: навч. 
посібник / [Ю. О. Ланцедова; за наук. ред. 



О. А. Кириченка]. – Друге видання. - 
Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 
2015. – 92 с. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: 
http://www.chdu.edu.ua/index.php?page=yuridic
hniy 
‒ Кириченко О. А. Новітня доктрина 
сутності і видового поділу правопорушень та 
юридичної відповідальності. Курс лекцій до 
традиційної навчальної дисципліни «Теорія 
держави і права»: навч. посібник 
/ О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – 
Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 
2015. – 36 с. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: 
http://librarymnu.kl.com.ua/prac_vycl.html 
‒ Тунтула О. С. Курс лекцій з навчальної 
дисципліни «Правові основи реалізації 
соціального захисту населення»: навч. 
посібник для підготовки студентів з галузі 
знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 
231 «Соціальна робота» ОКР «Магістр». 
Четверте видання / О. С. Тунтула, 
О. А. Кириченко. – Миколаїв : МНУ імені 
В. О. Сухомлинського, 2017. – 192 с. 
 

Берегова 
Галина 

Дмитрівна 

професор 
кафедри 

кафедра 
журналістики 
та філології 

1. Вища освіта: 
Херсонський державний 
педагогічний інститут імені 
Н. К. Крупської (1987), 
(спеціаліст), спеціальність –
українська мова та 
література, кваліфікація – 
учитель української мови і 
літератури (диплом ПВ 
№ 629815 від 25.06.1987 р). 
 
2. Науковий ступінь: 

41 рік ОК20 Теорія та 
історія 

соціальних 
комунікацій 

1. Науковий ступінь: 
- доктор філософських наук (09.00.10 - 
філософія освіти, Інститут вищої освіти 
НАПН України, ДД № 002271 від 04.07.2013 
р.) Тема дисертації: «Світоглядно-формуючий 
потенціал філософського знання у вищий 
освіті України»; 
 
- кандидат педагогічних наук (13.00.02 – 
теорія і методика навчання української мови, 
Херсонський державний університет, ДК № 
019357 від 11.06.2003 р.) Тема дисертації: 



- доктор філософських 
наук (09.00.10 - філософія 
освіти, Інститут вищої 
освіти НАПН України, ДД 
№ 002271 від 04.07.2013 р.) 
Тема дисертації: 
«Світоглядно-формуючий 
потенціал філософського 
знання у вищий освіті 
України»; 
 
- кандидат педагогічних 
наук (13.00.02 – теорія і 
методика навчання 
української мови, 
Херсонський державний 
університет, ДК № 019357 
від 11.06.2003 р.) Тема 
дисертації: «Формування 
культури мовлення  в 
умовах 
нижньонаддніпрянських 
говірок». 
 
3. Вчене звання: 
- професор кафедри 
філософії і соціально-
гуманітарних дисциплін 
(атестаційна колегія МОН 
України, атестат ДЦ 
№ 009880 від 16.12.2004). 
 
- доцент кафедри 
українознавства та 
філософії (ДЦ  № 009880 
від 16.12.2004). 

«Формування культури мовлення  в умовах 
нижньонаддніпрянських говірок». 
 
2. Вчене звання: 
- професор кафедри філософії і соціально-
гуманітарних дисциплін (атестаційна колегія 
МОН України, атестат ДЦ № 009880 від 
16.12.2004). 
- доцент кафедри українознавства та філософії 
(ДЦ  № 009880 від 16.12.2004). 
 
3. Підвищення кваліфікації: 
- 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.); 
 
- Академія Української Преси, Фонд Конрада 
Аденауера в Україні, вебінар «Політична 
журналістика чи активізм? Професійні 
стандарти як запобіжник» (сертифікат від 23-
24 березня 2021 р.); 
 
- Академія української преси, Фонд Фрідріха 
Наумана за Свободу, онлайн школа «Digital-
trainer: антитіла до інфодемії» (30 год, 
сертифікат від 29-31 березня № AUP-812-
MAR-21); 
 
- платформа масових відкритих онлайн-курсів 
Prometheus, курс «Медіашкола “НВ”» 
(сертифікат від 29.03.2021 р.); 
 
- інформаційно-аналітичний портал Медіа 
група «Миколаївські вісті», курс «Масова 
комунікація в системі соціальних 
комунікацій» (15 год, сертифікат від 



25.01.2021 р.);  
 
- підвищення кваліфікації у формі стажування 
на базі інтернет-видання  «Николаевские 
известия» ТОВ Медіа-група «Миколаївські 
вісті» (05.01.2021 – 05.04.2021 р., довідка) 
 
4. Міжнародне стажування: 
- 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.); 
 
-  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). 
 
5. Автор науково-методичних праць: 
‒ Берегова Г.Д. Теорія та історія соціальних 
комунікацій: Методичні рекомендації з 
дисципліни для журналістів.  Миколаїв: МКУ 
ім. Пилипа Орлика, 2021. 72 с. 
‒ Берегова Г.Д. Масова комунікація та 
інформація. Методичні рекомендації для 
студентів спеціальності 061 Журналістика. 
Миколаїв: МКУ ім. Пилипа Орлика, 2021. 62 
с. 
 
6. Публікації: 



‒ Берегова Г.Д. Журналістська освіта: 
загальні тенденції та спрямування.  Стратегії 
та модуси соціального буття сучасної 
людини: захист та допомога [ред. кол. : В.П. 
Андрущенко, Е.М. Герасимова й ін.]. К.: НПУ 
імені М.П.Драгоманова; Чернігів : НУ 
Чернігівський колегіум ім. Т.Г. Шевченка, 
2019. С.139-144. 
‒ Берегова Г.Д. Знання з філософії мови для 
журналістів. Virtus: Scientific Journal / Editor-
in-Chief M.A. Zhurba. March # 52, Монреаль, 
2021. С.12-15. Режим доступу: 
http://conference-
ukraine.com.ua/ua/virtus/archivej/ 
‒ Берегова Г.Д. Значущість філософії освіти в 
історичному контексті. Гуманітарний вісник 
Запорізької державної інженерної академії: 
Збірник наукових праць.  Випуск 65. Запоріжжя, 
РВВ ЗДІА, 2016. С. 251-262.  
‒ Берегова Г.Д. Філософія освіти: основні 
методологічні вектори формування світогляду 
людини майбутнього у вищій школі. 
Міжнародний журнал «Future human image». 
2017. Том 8.С. 14-29.  
‒ Берегова Г.Д. Цінності особистості 
сучасного студента як соціальні орієнтири. 
Збірник наукових праць ІВО НАПНУ. Київ, 
2017. С. 18-24. 
‒ Берегова Г.Д. Взаємоперетин навчання й 
виховання особистості у філософії освіти.  
Філософія та гуманізм. 2018. Вип. 2 (6). Одеса: 
ОНПУ.  2018. С. 15-22. 
‒ Берегова Г.Д. Міждисциплінарний статус і 
багатовимірність категорії «особистість». 
Збірник наукових праць Sophia Prima: діалог 
вічного повернення. К.: Вид-во ВІР УАН, 2019. 
№1 (1). С. 20-25. 
‒ Берегова Г.Д. Сучасна освіта: між 



консерватизмом і лібералізмом. Virtus: 
Scientific Journal; Editor-in-Chief M.A. Zhurba.  
February# 31. Канада: Монреаль, 2019. С.53-56. 
‒ Berehova Halyna. Pragmatism and 
instrumentalism Conception of Philosophy of 
Education. New prospects for development of our 
science.  2019. Detroit, USA. С.25-30. 
‒ Берегова Г.Д. Актуальність формування 
культури мовлення в закладах вищої освіти. 
Вища школа. №3 (188). 2020. С. 35-45. 
‒ Берегова Г.Д. Суспільне буття як 
екстраполяція ідей / Г.Д.Берегова, 
М.В.Герасименко. Практична філософія. 2020. 
№ 1. С. 19-23. 
‒  Берегова Г.Д. Інтелектуальне пізнання як 
енергетична взаємодія. Збірник наукових праць 
«Гілея: науковий вісник». Випуск №153. 2020. 
С. 238-243. 
‒ Берегова, Галина. Філософія освіти: 
прагматистсько-інструменталістська концепція 
формування людини майбутнього у вищій 
школі. Міжнародний журнал «Future human 
image». 2016. №3(6). С. 31-45.  
https://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail
.php3?doc_id=1730136  
‒ Berehova, Halyna. The Philosophy of  Unity 
and Development of  Harmony as an Option of the 
Anthropocosmic World View. The Academic 
Journal «Philosophy and Cosmology». Volume 18. 
Kyiv: International Society of Philosophy and 
Cosmology, 2017:   p. 104-111.  
http://ispcjournal.org/journals/2017/PC_vol_18.pdf. 
Berehova, Halyna. Philosophy of Education: 
Cosmism in the System of Philosophical 
Knowledge.  FILOSOFIJA. SOCIOLOGIJA. T. 
31. Nr. 1. Lietuvos mokslų akademija, 2020. p. 
43-50.   

Стєкольщиков Завідувач Кафедра 1. Вища освіта: 9 років ОК21 1. Вища освіта: 



а Валентина 
Андріївна 

ка 
кафедри 

 

журналістики 
та філології 

Українська академія 
друкарства (2007), 
спеціальність – 
журналістика / видавнича 
справа та редагування, 
кваліфікація – видавець, 
редактор; 
 
Миколаївський державний 
університет імені 
В. О. Сухомлинського 
(2005), спеціальність – 
педагогіка і методика 
середньої освіти. 
Українська мова і 
література, кваліфікація – 
вчитель української мови і 
літератури, літературний 
редактор. 
 
2. Науковий ступінь: 
Кандидат наук із 
соціальних комунікацій, 
2015 , спеціальність – 
27.00.04 теорія і історія 
журналістики. 
Тема дисертації: «Образні 
засоби підвищення 
ефективності сучасного 
медіа тексту». 
 

Журналістський 
фах (агенційна 
журналістика, 
друковані медіа, 
фотожурналісти
ка,  
телерадіожурнал
істика, крос-
медіажурналісти
ка, онлайн 
медіа) 
 

Українська академія друкарства (2007), 
спеціальність – журналістика / видавнича 
справа та редагування, кваліфікація – 
видавець, редактор; 
 
Миколаївський державний університет імені 
В. О. Сухомлинського (2005), спеціальність – 
педагогіка і методика середньої освіти. 
Українська мова і література, кваліфікація – 
вчитель української мови і літератури, 
літературний редактор. 
 
2. Науковий ступінь: 
Кандидат наук із соціальних комунікацій, 
2015 , спеціальність – 27.00.04 теорія і історія 
журналістики. 
Тема дисертації: «Образні засоби підвищення 
ефективності сучасного медіа тексту». 
 
3. Підвищення кваліфікації: 
- Академія української преси, підрозділ з 
комунікації та налагодження діалогу 
Програми U-LEAD з Європою, тренінг 
«Медіашкола децентралізації для 
регіональних журналістів», сертифікат, 2018; 
- Всеукраїнська асоціація психолінгвістів, 
Третій міжнародний симпозіум «Соціальні 
комунікації: теорія і практика», сертифікат від 
21.04. 2018; 
- Миколаївський Центр журналістських  
розслідувань, цикл навчальних заходів з основ 
журналістських розслідувань і журналістики 
даних, сертифікат № 134  від 31.07.2017; 
- Миколаївський Центр журналістських  
розслідувань, тренінг «Журналістські 
розслідування: регіональний вимір», 
сертифікат від 31.10.2017; 
- Асоціація з міжнародних питань Чехія, 



Центр аналітики розслідувань, Україна, 
семінар «Практика фактчек в Україні – 
можливості і перспективи» (208 годин), 
сертифікат, 2017; 
- ГО «Центр аналітики і розслідувань», 
тренінг з креативного фактчекінгу «Звільни 
свого фактчекера напередодні перевиборчиз 
перегонів», сертифікат, 2019 р.; 
- Академії практичної журналістики ім. Марка 
Твена «Червоний квадрат», курс практичної 
журналістики в редакції газети «Експрес», 
диплом від 22.10.2020 р.; 
- Академія Української Преси, Фонд Конрада 
Аденауера в Україні, вебінар «Стандарти 
журналістики в умовах пандемії та кризи» (9 
годин) 22-23.06.2020 р., сертифікат;  
- Академія Української Преси, Фонд Конрада 
Аденауера в Україні, вебінар «Школа 
фактчекерів: викривати фейки, протидіяти 
дезінформації» (9 годин) 8-9.06.2020 р., 
сертифікат;  
- Академія Української Преси, Фонд Конрада 
Аденауера в Україні, вебінар «Сторітелінг для 
початківців. Як створювати вірусний контент» 
(9 годин) 18-19.06.2020 р., сертифікат;  
- 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) 16-17.11.2020р., сертифікат № 
AUP-434-NOV-20; 
- 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) Київ 18-
19.11.2020 р., сертифікат №AUP-448-NOV-20. 
 



4. Стажування:  
- Науково-дослідний інститут пресознавства 
Львівської національної наукової бібліотеки 
України імені В. Стефаника, стажування 
16.07.2018 – 16.10.2018 р.( наказ №69-аг від 
16.07.2018 ) за програмою «Сучасні методики 
дослідження журналістських розслідувань» 
- «МІЦНА ГРОМАДА» – проєкт реалізується 
за підтримки проєкту «Зміцнення 
міжсекторальної співпраці для соціальної 
згуртованостї (SC3)», що співфінансується 
Європейським Союзом та Британською Радою 
в Україні. Підвишення кваліфікації і тренінг у 
рамках проєкту «Цифрова грамотність 
освітян» ( загальна кількість годин – 22 год), 
сертифікат від 20.10.2020 р. 
 
5. Участь у конференціях: 
- Львівський національний університет імені 
Івана Франка, факультет журналістики, 
Міжнародна науково-практична конференція 
«Засоби масової інформації в умовах 
інформаційно-психологічної і військової 
агресії РФ проти України», 01-02.03.2019, 
сертифікат; 
- Харківський національний університет ім. 
В.Н. Каразіна, кафедра журналістики 
філологічного факультету, Міжнародна 
науково-практична конференція 
«Журналістика в Епоху цивілізаційних 
трансформацій», сертифікат учасника від 
20.11.2020 р. 
 
6. Публікації: 
‒ Стєкольщикова В.А. Специфіка мови 
інвестигативних текстів у розрізі явища 
асоціативної наочності. Challenges and 
achievements of European countries in the area 



of philological researches : Collective 
monograph Vol. 2. Riga, Latvia «Baltija 
Publishing», 2020.296p. PP. 218-236. 
‒ Стєкольщикова В.А. Психологічна 
складова та соціальний запит на 
журналістське розслідування, як підґрунтя 
впливогенності якісного інвестигативного 
сторітелінгу. Knowledge, Education, Law, 
Management, 2020 № 5 (33), vol. 4. PP. 110-
116. 
‒ Стєкольщикова В.А. Інвестигейтори: 
гендерний аспект професійної діяльності. 
Вісник Львівського університету. Серія 
Журналістика. 2019. Вип. 46. С. 237–243. 
«Index Copernicus». 
‒ Стєкольщикова В.А. 
Оксюмороністичний симбіоз: чи існує 
інвестигейторна джинса? Науковий вісник 
Ужгородського університету. 2019. Вип. 2 
(42). С. 209–214. 
‒ Стєкольщикова В.А. Investigative 
journalist’s library: суперечливість, 
достовірність та пошук першоджерел 
доказової бази під час роботи журналіста-
розслідувача. Вісник Львівського 
університету. Серія Журналістика. 2019. 
Вип. 47. С. 68–76. «Index Copernicus». 
‒ Стєкольщикова В.А. Ідейно-тематична 
екзегетика інвестигейторних текстів крізь 
призму концепту «вбивчих кілометрів». 
Збірник праць науково-дослідного інституту 
пресознавства. 2020. Вип.. С. 294–304. 
‒ Стєкольщикова В.А. Специфіка та 
концептуалізація соціально-психологічного 
підґрунтя ефективної градації тематичного 
розмаїття журналістського розслідування. 
Збірник праць науково-дослідного інституту 
пресознавства. 2020. Вип.. С.288–299. 



Стєкольщикова В.А. Відеосторітелінг як 
ефективна модель та форма у структурі 
якісного інвестигейторного матеріалу. Збірник 
праць Таврійського національного 
університету імені Вернадського. 2020. Серія  
Том 31 (70). № 3. С. 174–179. 

Маскалева 
Людмила 

Анатоліївна 
 

доцент 
кафедри 

кафедра 
журналістики 
та філології 

1. Вища освіта:  
Миколаївський 
міжрегіональний інститут 
розвитку людини вищого 
навчального закладу 
«Відкритий міжнародний 
університет розвитку 
людини «Україна» (2016), 
спеціальність – 
журналістика, 
кваліфікація – магістр з 
журналістики, керівник 
інформаційно-аналітичного 
центру, інокореспондент, 
викладач вищого 
навчального закладу; 
 
Миколаївський 
міжрегіональний інститут 
розвитку людини вищого 
навчального закладу 
«Відкритий міжнародний 
університет розвитку 
людини «Україна» (2014). 
спеціальність – психологія, 
кваліфікація – магістр з 
психології, викладач 
вищого навчального 
закладу. 
 
 
 

6 років ОК21 
Журналістський 
фах (агенційна 
журналістика, 

друковані медіа, 
фотожурналісти

ка, 
телерадіожурнал

істика, крос-
медіажурналісти
ка, онлайн медіа 

1. Вища освіта:  
Миколаївський міжрегіональний інститут 
розвитку людини вищого навчального закладу 
«Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна» (2016), 
спеціальність – журналістика, кваліфікація – 
магістр з журналістики, керівник 
інформаційно-аналітичного центру, 
інокореспондент, викладач вищого 
навчального закладу; 
 
Миколаївський міжрегіональний інститут 
розвитку людини вищого навчального закладу 
«Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна» (2014), 
спеціальність – психологія, 
кваліфікація – магістр з психології, викладач 
вищого навчального закладу. 
 
2. Стажування: 
‒ стажування на базі інтернет-видання 
«Николаевские известия» ТОВ Медіа-група 
«Миколаївські вісті» у період з 05.01.2021 до 
05.04.2021 р.(довідка). 
 
3. Підвищення кваліфікації: 
‒ Інформаційно-аналітичний портал 
Медіа група «Миколаївські вісті», курс 
«Масова комунікація в системі соціальних 
комунікацій» (15 год, сертифікат від 
25.01.2021 р.); 
‒ Фонд Конрада Аденауера в Україні, 



вебінар «Школа фактчекерів: викривати 
фейки, протидіяти дезінформації» (9 год, 
сертифікат від 08-09 червня 2020 р.); 
‒ Фонд Конрада Аденауера в Україні, 
вебінар «Влогінг. Лайфхаки для інтерв’ю» (9 
год, сертифікат від 10-11 вересня 2020 р.); 
‒ 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.); 
‒ Миколаївський міжрегіональний 
інститут розвитку людини університет 
«Україна», курс дисциплін загальним обсягом 
414 години зі спеціалізації «Соціальні 
комунікації та зв’язки з громадськістю» 
№14/121 від 11.07.2014 р. 
 
4. Кандидат наук: 
Кандидат психологічних наук, спеціальність 
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. 
(ДК № 054096 від 15.10.2019 р.). 

Грищенко 
Олександр 

Володимирови
ч 

доцент 
кафедри 

кафедра 
журналістики 
та філології 

1. Вища освіта:  
ПВНЗ «Міжнародний 
економіко-гуманітарний 
університет імені академіка 
Степана Дем’янчука», 
факультет журналістики, 
другий рівень вищої освіти 
«магістр», спеціальність 
«Журналістика» (термін 
навчання до 28.02.2022 р.);   
 
Коледж ПВНЗ 
«Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа 
Орлика» (2021), 

4,5 роки ОК22 Сучасна 
українська мова 

в ЗМІ 

1. Вища освіта:  
- ПВНЗ «Міжнародний економіко-
гуманітарний університет імені академіка 
Степана Дем’янчука», факультет 
журналістики, другий рівень вищої освіти 
«магістр», спеціальність «Журналістика» 
(термін навчання до 28.02.2022 р.);   
 
- Коледж ПВНЗ «Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа Орлика» (2021), 
спеціальність – журналістика, професійна 
кваліфікація – молодший редактор-коректор, 
працівник видавництва, ступінь вищої освіти 
– молодший спеціаліст. 
 



спеціальність – 
журналістика, професійна 
кваліфікація – молодший 
редактор-коректор, 
працівник видавництва, 
ступінь вищої освіти – 
молодший спеціаліст. 
 
Миколаївський 
національний університет 
імені В. О. Сухомлинського 
(2012), спеціальність – 
українська мова і 
література, 
кваліфікація – філолог, 
викладач  з української 
мови і літератури (магістр). 

- Миколаївський національний університет 
імені В. О. Сухомлинського (2012), 
спеціальність – українська мова і література, 
кваліфікація – філолог, викладач  з української 
мови і літератури (магістр). 
 
2. Кандидат наук: 
Кандидат філологічних наук, спеціальність – 
10.01.01 українська література, 2016, НУ 
«Києво-Могилянська академія» (ДК № 038944 
від 29.09.2016), тема дисертації: «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.); 
- платформа масових відкритих онлайн-курсів 
Prometheus, курс «Медіашкола “НВ”» 
(сертифікат від 28.03.2021 р.); 
 
- дистанційна платформа «PROMETEUS» 
Києво-Могилянська академія, курс 
«Комунікаційні інструменти для побудови 
репутації» (сертифікат від 28.07.2020 р.);  
 
- платформа масових відкритих онлайн-курсів 
Prometheus, курс «Медіаграмотність для 
освітян» (сертифікат від 20.07.2020 р.); 
 
-Дистанційна платформа «Відкритий 
Університет Майдану» курс «Цифрова 
безпека та комунікація в онлайн» (2 години) 
(сертифікат №034355 від 22.07.2020 р.); 
 
-Ca Foscari University (м. Венеція, Італія) 



Міжнародна науково-практична конференція 
«Проблеми філологічних наук, міжкультурних 
комунікації та перекладознавство в Україні та 
ЄС» (сертифікат FC-3031036- CAF від 
31.10.2020 р.). 
 
4. Міжнародне стажування: 
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. 
 
5. Навчально-методичні праці та 
публікації: 
‒ Грищенко О. Практикум з сучасної 
української мови : навчальний посібник. 
Миколаїв: Іліон, 2020. 102 с. 
‒ 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. 
 
6. Наукове консультування: 
‒ Наукове консультування з теоретичних та 
практичних аспектів сучасної української 
мови, діловодства, культури мовлення  ТОВ 
«Сантарекс» (довідка № 1-9/21 від 02.02.2021 
р.); 



‒ Наукове консультування розмовного клубу 
української мови «СловоТворення», що діє на 
базі Миколаївської обласної універсальної 
наукової бібліотеки (довідка № 01.06-06/29 
від 17.02.2021 р.). 

Звягінцева 
Ольга 

Борисівна 

завідувач
ка 

кафедри, 
професор 

 

кафедра 
готельно-

ресторанної 
справи та 
туризму 

1. Вища освіта: 
Одеський технологічний  
інститут харчової  
промисловості (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 (диплом 
ДД № 001684 від 
01.03.2013), тема 
дисертації: «Формування 
ринкової стратегії 
підприємств: теорія, 
методологія, практика». 
 
3. Вчене звання:  
Доцент кафедри 
економічних систем та 
маркетингу (атестат 12ДЦ 
№ 034736 від 28.03.2013). 
 

12 років ОК23 
Організація і 

економіка ЗМІ 

1. Вища освіта: 
Одеський технологічний інститут харчової  
промисловості (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 (диплом ДД № 001684 від 
01.03.2013), тема дисертації: «Формування 
ринкової стратегії підприємств: теорія, 
методологія, практика». 
 
3. Вчене звання:  
Доцент кафедри економічних систем та 
маркетингу (атестат 12ДЦ № 034736 від 
28.03.2013). 
 
4. Підвищення кваліфікації: 
‒ платформа масових відкритих онлайн-
курсів Prometheus, курс «Медіашкола “НВ”» 
(сертифікат від 07.04.2021 р.); 
‒ платформа масових відкритих онлайн-
курсів Prometheus, курс «Нативна реклама» 
(сертифікат від 10.04.2021 р.); 
‒ платформа масових відкритих онлайн-
курсів Prometheus, курс «Експрес-курс 
підготовки менеджера з продажу реклами в 
локальному медіа “з нуля”» (сертифікат від 
09.04.2021 р.); 
‒ ТОВ «Інститут регіональної інформації»  
Підвищення кваліфікації за програмою 



«Маркетинговий консалтинг» (свідоцтво про 
підвищення кваліфікації СМ № 0017/17, 
2018 р.). 
 
5. Автор монографій: 
‒ Звягінцева О.Б., Іванцова Н.Б., Вербина 
Ю.В., Євдокимова Н.О. Теоретико-
методологічні засади стратегічного 
маркетингу в сфері інформаційних 
технологій: монографія. Варшава: «RS 
Global», 2020. 
‒ Звягінцева О.Б. Протидіючий та 
конверсійний маркетинг виробників товарів 
ірраціонального попиту: монографія / О.Б. 
Звягінцева, М.О. Каташинська. Одеса : 
Фотосинтетика, 2017. 357 с. 
‒ Звягінцева О.Б. Інноваційний маркетинг 
підприємств: теорія, методологія, механізм : 
монографія. / О.Б. Звягінцева, Е.М. Забарна.  
Одеса : Фенікс,  2013. 274 с 
 
6. Керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком 
1. Науковий гурток здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня ОП Журналістика 
«Медіамаркетинг». 

Звягінцева 
Ольга 

Борисівна 

завідувач
ка 

кафедри, 
професор 

 

кафедра 
готельно-

ресторанної 
справи та 
туризму 

1. Вища освіта: 
Одеський технологічний  
інститут харчової  
промисловості (1993),  
спеціальність  – економіка 
та управління в галузях 
АПК, кваліфікація. – 
інженер-економіст. 
 
2. Науковий ступінь: 
Доктор економічних наук, 
спеціальність 08.00.04.  – 

12 років ОК24 
Медіаменеджме

нт та 
медіамаркетинг 

1. Вища освіта: 
Одеський технологічний інститут харчової  
промисловості (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 (диплом ДД № 001684 від 
01.03.2013), тема дисертації: «Формування 
ринкової стратегії підприємств: теорія, 



економіка та управління 
підприємствами (диплом 
ДД № 001684 від 
01.03.2013), тема 
дисертації: «Формування 
ринкової стратегії 
підприємств: теорія, 
методологія, практика». 
 
3. Вчене звання:  
Доцент кафедри 
економічних систем та 
маркетингу (атестат 12ДЦ 
№ 034736 від 28.03.2013). 
 

методологія, практика». 
 
3. Вчене звання:  
Доцент кафедри економічних систем та 
маркетингу (атестат 12ДЦ № 034736 від 
28.03.2013). 
 
4. Підвищення кваліфікації: 
‒ платформа масових відкритих онлайн-
курсів Prometheus, курс «Медіашкола “НВ”» 
(сертифікат від 07.04.2021 р.); 
‒ платформа масових відкритих онлайн-
курсів Prometheus, курс «Нативна реклама» 
(сертифікат від 10.04.2021 р.); 
‒ платформа масових відкритих онлайн-
курсів Prometheus, курс «Експрес-курс 
підготовки менеджера з продажу реклами в 
локальному медіа “з нуля”» (сертифікат від 
09.04.2021 р.); 
‒ ТОВ «Інститут регіональної інформації»  
Підвищення кваліфікації за програмою 
«Маркетинговий консалтинг» (свідоцтво про 
підвищення кваліфікації СМ № 0017/17, 
2018 р.). 
 
5. Автор навчально-методичних праць: 
‒ Опорний конспект лекцій з дисципліни 
«Маркетинг (за професійним спрямуванням)» 
для студентів освітнього ступеня «бакалавр» / 
укл. О.Б. Звягінцева. Миколаїв: МКУ ім. 
П. Орлика, 2020. 47 с. 
 
6. Автор монографій: 
‒ Звягінцева О.Б., Іванцова Н.Б., Вербина 
Ю.В., Євдокимова Н.О. Теоретико-
методологічні засади стратегічного 
маркетингу в сфері інформаційних 
технологій: монографія. Варшава: «RS 



Global», 2020. 
‒ Звягінцева О.Б. Протидіючий та 
конверсійний маркетинг виробників товарів 
ірраціонального попиту: монографія / О.Б. 
Звягінцева, М.О. Каташинська. Одеса : 
Фотосинтетика, 2017. 357 с. 
‒ Звягінцева О.Б. Інноваційний маркетинг 
підприємств: теорія, методологія, механізм : 
монографія. / О.Б. Звягінцева, Е.М. Забарна.  
Одеса : Фенікс,  2013. 274 с 
 
7. Керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком 
1. Науковий гурток здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня ОП Журналістика 
«Медіамаркетинг». 

Стєкольщиков
а Валентина 
Андріївна 

Завідувач
ка 

кафедри 
 

Кафедра 
журналістики 
та філології 

1. Вища освіта: 
Українська академія 
друкарства (2007), 
спеціальність – 
журналістика / видавнича 
справа та редагування, 
кваліфікація – видавець, 
редактор; 
 
Миколаївський державний 
університет імені 
В. О. Сухомлинського 
(2005), спеціальність – 
педагогіка і методика 
середньої освіти. 
Українська мова і 
література, кваліфікація – 
вчитель української мови і 
літератури, літературний 
редактор. 
 
2. Науковий ступінь: 

9 років ОК25 Теорія і 
методика 

журналістської 
творчості 

1. Вища освіта: 
Українська академія друкарства (2007), 
спеціальність – журналістика / видавнича 
справа та редагування, кваліфікація – 
видавець, редактор; 
 
Миколаївський державний університет імені 
В. О. Сухомлинського (2005), спеціальність – 
педагогіка і методика середньої освіти. 
Українська мова і література, кваліфікація – 
вчитель української мови і літератури, 
літературний редактор. 
 
2. Науковий ступінь: 
Кандидат наук із соціальних комунікацій, 
2015 , спеціальність – 27.00.04 теорія і історія 
журналістики. 
Тема дисертації: «Образні засоби підвищення 
ефективності сучасного медіа тексту». 
 
3. Підвищення кваліфікації: 
- Академія української преси, підрозділ з 



Кандидат наук із 
соціальних комунікацій, 
2015 , спеціальність – 
27.00.04 теорія і історія 
журналістики. 
Тема дисертації: «Образні 
засоби підвищення 
ефективності сучасного 
медіа тексту». 

комунікації та налагодження діалогу 
Програми U-LEAD з Європою, тренінг 
«Медіашкола децентралізації для 
регіональних журналістів», сертифікат, 2018; 
- Всеукраїнська асоціація психолінгвістів, 
Третій міжнародний симпозіум «Соціальні 
комунікації: теорія і практика», сертифікат від 
21.04. 2018; 
- Миколаївський Центр журналістських  
розслідувань, цикл навчальних заходів з основ 
журналістських розслідувань і журналістики 
даних, сертифікат № 134  від 31.07.2017; 
- Миколаївський Центр журналістських  
розслідувань, тренінг «Журналістські 
розслідування: регіональний вимір», 
сертифікат від 31.10.2017; 
- Асоціація з міжнародних питань Чехія, 
Центр аналітики розслідувань, Україна, 
семінар «Практика фактчек в Україні – 
можливості і перспективи» (208 годин), 
сертифікат, 2017; 
- ГО «Центр аналітики і розслідувань», 
тренінг з креативного фактчекінгу «Звільни 
свого фактчекера напередодні перевиборчиз 
перегонів», сертифікат, 2019 р.; 
- Академії практичної журналістики ім. Марка 
Твена «Червоний квадрат», курс практичної 
журналістики в редакції газети «Експрес», 
диплом від 22.10.2020 р.; 
- Академія Української Преси, Фонд Конрада 
Аденауера в Україні, вебінар «Стандарти 
журналістики в умовах пандемії та кризи» (9 
годин) 22-23.06.2020 р., сертифікат;  
- Академія Української Преси, Фонд Конрада 
Аденауера в Україні, вебінар «Школа 
фактчекерів: викривати фейки, протидіяти 
дезінформації» (9 годин) 8-9.06.2020 р., 
сертифікат;  



- Академія Української Преси, Фонд Конрада 
Аденауера в Україні, вебінар «Сторітелінг для 
початківців. Як створювати вірусний контент» 
(9 годин) 18-19.06.2020 р., сертифікат;  
- 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) 16-17.11.2020р., сертифікат № 
AUP-434-NOV-20; 
- 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) Київ 18-
19.11.2020 р., сертифікат №AUP-448-NOV-20. 
 
4. Стажування:  
- Науково-дослідний інститут пресознавства 
Львівської національної наукової бібліотеки 
України імені В. Стефаника, стажування 
16.07.2018 – 16.10.2018 р.( наказ №69-аг від 
16.07.2018 ) за програмою «Сучасні методики 
дослідження журналістських розслідувань» 
- «МІЦНА ГРОМАДА» – проєкт реалізується 
за підтримки проєкту «Зміцнення 
міжсекторальної співпраці для соціальної 
згуртованостї (SC3)», що співфінансується 
Європейським Союзом та Британською Радою 
в Україні. Підвишення кваліфікації і тренінг у 
рамках проєкту «Цифрова грамотність 
освітян» ( загальна кількість годин – 22 год), 
сертифікат від 20.10.2020 р. 
 
5. Участь у конференціях: 
- Львівський національний університет імені 
Івана Франка, факультет журналістики, 
Міжнародна науково-практична конференція 



«Засоби масової інформації в умовах 
інформаційно-психологічної і військової 
агресії РФ проти України», 01-02.03.2019, 
сертифікат; 
- Харківський національний університет ім. 
В.Н. Каразіна, кафедра журналістики 
філологічного факультету, Міжнародна 
науково-практична конференція 
«Журналістика в Епоху цивілізаційних 
трансформацій», сертифікат учасника від 
20.11.2020 р. 
 
6. Публікації: 
‒ Стєкольщикова В.А. Специфіка мови 
інвестигативних текстів у розрізі явища 
асоціативної наочності. Challenges and 
achievements of European countries in the area 
of philological researches : Collective 
monograph Vol. 2. Riga, Latvia «Baltija 
Publishing», 2020.296p. PP. 218-236. 
‒ Стєкольщикова В.А. Психологічна 
складова та соціальний запит на 
журналістське розслідування, як підґрунтя 
впливогенності якісного інвестигативного 
сторітелінгу. Knowledge, Education, Law, 
Management, 2020 № 5 (33), vol. 4. PP. 110-
116. 
‒ Стєкольщикова В.А. Інвестигейтори: 
гендерний аспект професійної діяльності. 
Вісник Львівського університету. Серія 
Журналістика. 2019. Вип. 46. С. 237–243. 
«Index Copernicus». 
‒ Стєкольщикова В.А. 
Оксюмороністичний симбіоз: чи існує 
інвестигейторна джинса? Науковий вісник 
Ужгородського університету. 2019. Вип. 2 
(42). С. 209–214. 
‒ Стєкольщикова В.А. Investigative 



journalist’s library: суперечливість, 
достовірність та пошук першоджерел 
доказової бази під час роботи журналіста-
розслідувача. Вісник Львівського 
університету. Серія Журналістика. 2019. 
Вип. 47. С. 68–76. «Index Copernicus». 
‒ Стєкольщикова В.А. Ідейно-тематична 
екзегетика інвестигейторних текстів крізь 
призму концепту «вбивчих кілометрів». 
Збірник праць науково-дослідного інституту 
пресознавства. 2020. Вип.. С. 294–304. 
‒ Стєкольщикова В.А. Специфіка та 
концептуалізація соціально-психологічного 
підґрунтя ефективної градації тематичного 
розмаїття журналістського розслідування. 
Збірник праць науково-дослідного інституту 
пресознавства. 2020. Вип.. С.288–299. 
Стєкольщикова В.А. Відеосторітелінг як 
ефективна модель та форма у структурі 
якісного інвестигейторного матеріалу. Збірник 
праць Таврійського національного 
університету імені Вернадського. 2020. Серія  
Том 31 (70). № 3. С. 174–179. 

Бабич Віра 
Ігорівна 

 

доцент 
кафедри 

Кафедра 
журналістики 
та філології 

1. Вища освіта: 
Чорноморський державний 
університет імені Петра 
Могили (2011 р.)  
(спеціаліст), спеціальність – 
мова та література 
(англійська), кваліфікація – 
спеціаліст з філології, 
викладач англійської та 
німецької мов та зарубіжної 
літератури в навчальних 
закладах освіти I-IV рівня 
акредитації;  
 
ПВНЗ «Міжнародний 

5 років ОК26 Теорія 
твору і тексту 

1. Вища освіта: 
Чорноморський державний університет імені 
Петра Могили (2011 р.), (спеціаліст), 
спеціальність – мова та література 
(англійська), кваліфікація – спеціаліст з 
філології, викладач англійської та німецької 
мов та зарубіжної літератури в навчальних 
закладах освіти I-IV рівня акредитації;  
 
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний 
університет імені академіка Степана 
Дем’янчука», факультет журналістики, другий 
рівень вищої освіти «магістр», спеціальність 
«Журналістика» (термін навчання до 
28.02.2022 р.);   



економіко-гуманітарний 
університет імені академіка 
Степана Дем’янчука», 
факультет журналістики, 
другий рівень вищої освіти 
«магістр», спеціальність 
«Журналістика» (термін 
навчання до 28.02.2022 р.);   
 
Коледж ПВНЗ 
«Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа 
Орлика» (2021 р.), 
спеціальність – 
журналістика, ступінь 
вищої освіти – молодший 
спеціаліст. 
 
2. Кандидат наук: 
Кандидат філологічних 
наук, спеціальність 10.02.04 
– германські мови, 2017 р., 
Херсонський державний 
університет  
(ДК № 042962 від 
26.06.2017 р.). 
 
  

 
Коледж ПВНЗ «Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа Орлика» (2021 р.), 
спеціальність – журналістика, ступінь вищої 
освіти – молодший спеціаліст. 
 
2. Кандидат наук: 
Кандидат філологічних наук, спеціальність 
10.02.04 – германські мови, 2017 р., 
Херсонський державний університет  
(ДК № 042962 від 26.06.2017 р.). 
    
3. Підвищення кваліфікації: 
- British council, University of Southampton, 
Великобританія, курс підвищення кваліфікації 
«Exploring English: language and culture» 
(02.02.2016-15.03.2016), сертифікат 
підвищення кваліфікації; 
 
- University of Basel, Швейцарія Курс 
підвищення кваліфікації (28.03.2016-
08.05.2016) «Reading literature in the digital age 
new ways of interpreting literare texts», 
Сертифікат підвищення кваліфікації. 

Бабич Віра 
Ігорівна 

 

Доцент 
кафедри 

Кафедра 
журналістики 
та філології 

1. Вища освіта: 
Чорноморський державний 
університет імені Петра 
Могили (2011 р.)  
(спеціаліст), спеціальність – 
мова та література 
(англійська), кваліфікація – 
спеціаліст з філології, 
викладач англійської та 
німецької мов та зарубіжної 

5 років ОК27 Сучасна 
публіцистика 

1. Вища освіта: 
Чорноморський державний університет імені 
Петра Могили (2011 р.), (спеціаліст), 
спеціальність – мова та література 
(англійська), кваліфікація – спеціаліст з 
філології, викладач англійської та німецької 
мов та зарубіжної літератури в навчальних 
закладах освіти I-IV рівня акредитації;  
 
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний 



літератури в навчальних 
закладах освіти I-IV рівня 
акредитації;  
 
ПВНЗ «Міжнародний 
економіко-гуманітарний 
університет імені академіка 
Степана Дем’янчука», 
факультет журналістики, 
другий рівень вищої освіти 
«магістр», спеціальність 
«Журналістика» (термін 
навчання до 28.02.2022 р.);   
 
Коледж ПВНЗ 
«Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа 
Орлика» (2021 р.), 
спеціальність – 
журналістика, ступінь 
вищої освіти – молодший 
спеціаліст. 
 
2. Кандидат наук: 
Кандидат філологічних 
наук, спеціальність 10.02.04 
– германські мови, 2017 р., 
Херсонський державний 
університет  
(ДК № 042962 від 
26.06.2017 р.). 

університет імені академіка Степана 
Дем’янчука», факультет журналістики, другий 
рівень вищої освіти «магістр», спеціальність 
«Журналістика» (термін навчання до 
28.02.2022 р.);   
 
Коледж ПВНЗ «Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа Орлика» (2021 р.), 
спеціальність – журналістика, ступінь вищої 
освіти – молодший спеціаліст. 
 
2. Кандидат наук: 
Кандидат філологічних наук, спеціальність 
10.02.04 – германські мови, 2017 р., 
Херсонський державний університет  
(ДК № 042962 від 26.06.2017 р.). 
    
3. Підвищення кваліфікації: 
- British council, University of Southampton, 
Великобританія, курс підвищення кваліфікації 
«Exploring English: language and culture» 
(02.02.2016-15.03.2016), сертифікат 
підвищення кваліфікації; 
 
- University of Basel, Швейцарія Курс 
підвищення кваліфікації (28.03.2016-
08.05.2016) «Reading literature in the digital age 
new ways of interpreting literare texts», 
Сертифікат підвищення кваліфікації. 

Берегова 
Галина 

Дмитрівна 

професор 
кафедри 

кафедра 
журналістики 
та філології 

1. Вища освіта: 
Херсонський державний 
педагогічний інститут імені 
Н. К. Крупської (1987), 
(спеціаліст), спеціальність –
українська мова та 
література, кваліфікація – 

41 рік ОК28 Масова 
комунікація та 

інформація 

1. Науковий ступінь: 
- доктор філософських наук (09.00.10 - 
філософія освіти, Інститут вищої освіти 
НАПН України, ДД № 002271 від 04.07.2013 
р.) Тема дисертації: «Світоглядно-формуючий 
потенціал філософського знання у вищий 
освіті України»; 



учитель української мови і 
літератури (диплом ПВ 
№ 629815 від 25.06.1987 р). 
 
2. Науковий ступінь: 
- доктор філософських 
наук (09.00.10 - філософія 
освіти, Інститут вищої 
освіти НАПН України, ДД 
№ 002271 від 04.07.2013 р.) 
Тема дисертації: 
«Світоглядно-формуючий 
потенціал філософського 
знання у вищий освіті 
України»; 
 
- кандидат педагогічних 
наук (13.00.02 – теорія і 
методика навчання 
української мови, 
Херсонський державний 
університет, ДК № 019357 
від 11.06.2003 р.) Тема 
дисертації: «Формування 
культури мовлення  в 
умовах 
нижньонаддніпрянських 
говірок». 
 
3. Вчене звання: 
- професор кафедри 
філософії і соціально-
гуманітарних дисциплін 
(атестаційна колегія МОН 
України, атестат ДЦ 
№ 009880 від 16.12.2004). 
 
- доцент кафедри 

 
- кандидат педагогічних наук (13.00.02 – 
теорія і методика навчання української мови, 
Херсонський державний університет, ДК № 
019357 від 11.06.2003 р.) Тема дисертації: 
«Формування культури мовлення  в умовах 
нижньонаддніпрянських говірок». 
 
2. Вчене звання: 
- професор кафедри філософії і соціально-
гуманітарних дисциплін (атестаційна колегія 
МОН України, атестат ДЦ № 009880 від 
16.12.2004). 
- доцент кафедри українознавства та філософії 
(ДЦ  № 009880 від 16.12.2004). 
 
3. Підвищення кваліфікації: 
- 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.); 
 
- Академія Української Преси, Фонд Конрада 
Аденауера в Україні, вебінар «Політична 
журналістика чи активізм? Професійні 
стандарти як запобіжник» (сертифікат від 23-
24 березня 2021 р.); 
 
- Академія української преси, Фонд Фрідріха 
Наумана за Свободу, онлайн школа «Digital-
trainer: антитіла до інфодемії» (30 год, 
сертифікат від 29-31 березня № AUP-812-
MAR-21); 
 
- платформа масових відкритих онлайн-курсів 
Prometheus, курс «Медіашкола “НВ”» 
(сертифікат від 29.03.2021 р.); 



українознавства та 
філософії (ДЦ  № 009880 
від 16.12.2004). 
 

 
- інформаційно-аналітичний портал Медіа 
група «Миколаївські вісті», курс «Масова 
комунікація в системі соціальних 
комунікацій» (15 год, сертифікат від 
25.01.2021 р.);  
 
- підвищення кваліфікації у формі стажування 
на базі інтернет-видання  «Николаевские 
известия» ТОВ Медіа-група «Миколаївські 
вісті» (05.01.2021 – 05.04.2021 р., довідка) 
 
4. Міжнародне стажування: 
- 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.); 
 
-  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). 
 
5. Автор науково-методичних праць: 
‒ Берегова Г.Д. Теорія та історія соціальних 
комунікацій: Методичні рекомендації з 
дисципліни для журналістів.  Миколаїв: МКУ 
ім. Пилипа Орлика, 2021. 72 с. 
‒ Берегова Г.Д. Масова комунікація та 
інформація. Методичні рекомендації для 



студентів спеціальності 061 Журналістика. 
Миколаїв: МКУ ім. Пилипа Орлика, 2021. 62 
с. 
 
6. Публікації: 
‒ Берегова Г.Д. Журналістська освіта: 
загальні тенденції та спрямування.  Стратегії 
та модуси соціального буття сучасної 
людини: захист та допомога; [ред. кол. : В.П. 
Андрущенко, Е.М. Герасимова й ін.]. К.: НПУ 
імені М.П.Драгоманова; Чернігів : НУ 
Чернігівський колегіум ім. Т.Г. Шевченка, 
2019. С.139-144. 
‒ Берегова Г.Д. Знання з філософії мови для 
журналістів. Virtus: Scientific Journal / Editor-
in-Chief M.A. Zhurba. March # 52, Монреаль, 
2021. С.12-15. Режим доступу: 
http://conference-
ukraine.com.ua/ua/virtus/archivej/ 

Маскалева 
Людмила 

Анатоліївна 
 

доцент 
кафедри 

кафедра 
журналістики 
та філології 

1. Вища освіта:  
Миколаївський 
міжрегіональний інститут 
розвитку людини вищого 
навчального закладу 
«Відкритий міжнародний 
університет розвитку 
людини «Україна» (2016), 
спеціальність – 
журналістика, 
кваліфікація – магістр з 
журналістики, керівник 
інформаційно-аналітичного 
центру, інокореспондент, 
викладач вищого 
навчального закладу; 
 
Миколаївський 
міжрегіональний інститут 

6 років ОК29 
Журналістське 
розслідування 

1. Вища освіта:  
Миколаївський міжрегіональний інститут 
розвитку людини вищого навчального закладу 
«Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна» (2016), 
спеціальність – журналістика, кваліфікація – 
магістр з журналістики, керівник 
інформаційно-аналітичного центру, 
інокореспондент, викладач вищого 
навчального закладу; 
 
Миколаївський міжрегіональний інститут 
розвитку людини вищого навчального закладу 
«Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна» (2014), 
спеціальність – психологія, 
кваліфікація – магістр з психології, викладач 
вищого навчального закладу. 
 



розвитку людини вищого 
навчального закладу 
«Відкритий міжнародний 
університет розвитку 
людини «Україна» (2014). 
спеціальність – психологія, 
кваліфікація – магістр з 
психології, викладач 
вищого навчального 
закладу. 

2. Стажування: 
‒ стажування на базі інтернет-видання 
«Николаевские известия» ТОВ Медіа-група 
«Миколаївські вісті» у період з 05.01.2021 до 
05.04.2021 р.(довідка). 
 
3. Підвищення кваліфікації: 
‒ Інформаційно-аналітичний портал 
Медіа група «Миколаївські вісті», курс 
«Масова комунікація в системі соціальних 
комунікацій» (15 год, сертифікат від 
25.01.2021 р.); 
‒ Фонд Конрада Аденауера в Україні, 
вебінар «Школа фактчекерів: викривати 
фейки, протидіяти дезінформації» (9 год, 
сертифікат від 08-09 червня 2020 р.); 
‒ Фонд Конрада Аденауера в Україні, 
вебінар «Влогінг. Лайфхаки для інтерв’ю» (9 
год, сертифікат від 10-11 вересня 2020 р.); 
‒ 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.); 
‒ Миколаївський міжрегіональний 
інститут розвитку людини університет  
«Україна», курс дисциплін загальним обсягом 
414 години зі спеціалізації «Соціальні 
комунікації та зв’язки з громадськістю» 
№14/121 від 11.07.2014 р. 
 
4. Кандидат наук: 
Кандидат психологічних наук, спеціальність 
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. 
(ДК № 054096 від 15.10.2019 р.). 

Стєкольщиков
а Валентина 

Завідувач
ка 

Кафедра 
журналістики 

1. Вища освіта: 
Українська академія 

9 років ОК30 
Міжнародна 

1. Вища освіта: 
Українська академія друкарства (2007), 



Андріївна кафедри 
 

та філології друкарства (2007), 
спеціальність – 
журналістика / видавнича 
справа та редагування, 
кваліфікація – видавець, 
редактор; 
 
Миколаївський державний 
університет імені 
В. О. Сухомлинського 
(2005), спеціальність – 
педагогіка і методика 
середньої освіти. 
Українська мова і 
література, кваліфікація – 
вчитель української мови і 
літератури, літературний 
редактор. 
 
2. Науковий ступінь: 
Кандидат наук із 
соціальних комунікацій, 
2015 , спеціальність – 
27.00.04 теорія і історія 
журналістики. 
Тема дисертації: «Образні 
засоби підвищення 
ефективності сучасного 
медіа тексту». 
 

журналістика спеціальність – журналістика / видавнича 
справа та редагування, кваліфікація – 
видавець, редактор; 
 
Миколаївський державний університет імені 
В. О. Сухомлинського (2005), спеціальність – 
педагогіка і методика середньої освіти. 
Українська мова і література, кваліфікація – 
вчитель української мови і літератури, 
літературний редактор. 
 
2. Науковий ступінь: 
Кандидат наук із соціальних комунікацій, 
2015 , спеціальність – 27.00.04 теорія і історія 
журналістики. 
Тема дисертації: «Образні засоби підвищення 
ефективності сучасного медіа тексту». 
 
3. Підвищення кваліфікації: 
- Академія української преси, підрозділ з 
комунікації та налагодження діалогу 
Програми U-LEAD з Європою, тренінг 
«Медіашкола децентралізації для 
регіональних журналістів», сертифікат, 2018; 
- Всеукраїнська асоціація психолінгвістів, 
Третій міжнародний симпозіум «Соціальні 
комунікації: теорія і практика», сертифікат від 
21.04. 2018; 
- Миколаївський Центр журналістських  
розслідувань, цикл навчальних заходів з основ 
журналістських розслідувань і журналістики 
даних, сертифікат № 134  від 31.07.2017; 
- Миколаївський Центр журналістських  
розслідувань, тренінг «Журналістські 
розслідування: регіональний вимір», 
сертифікат від 31.10.2017; 
- Асоціація з міжнародних питань Чехія, 
Центр аналітики розслідувань, Україна, 



семінар «Практика фактчек в Україні – 
можливості і перспективи» (208 годин), 
сертифікат, 2017; 
- ГО «Центр аналітики і розслідувань», 
тренінг з креативного фактчекінгу «Звільни 
свого фактчекера напередодні перевиборчиз 
перегонів», сертифікат, 2019 р.; 
- Академії практичної журналістики ім. Марка 
Твена «Червоний квадрат», курс практичної 
журналістики в редакції газети «Експрес», 
диплом від 22.10.2020 р.; 
- Академія Української Преси, Фонд Конрада 
Аденауера в Україні, вебінар «Стандарти 
журналістики в умовах пандемії та кризи» (9 
годин) 22-23.06.2020 р., сертифікат;  
- Академія Української Преси, Фонд Конрада 
Аденауера в Україні, вебінар «Школа 
фактчекерів: викривати фейки, протидіяти 
дезінформації» (9 годин) 8-9.06.2020 р., 
сертифікат;  
- Академія Української Преси, Фонд Конрада 
Аденауера в Україні, вебінар «Сторітелінг для 
початківців. Як створювати вірусний контент» 
(9 годин) 18-19.06.2020 р., сертифікат;  
- 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) 16-17.11.2020р., сертифікат № 
AUP-434-NOV-20; 
- 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) Київ 18-
19.11.2020 р., сертифікат №AUP-448-NOV-20. 
 
4. Стажування:  



- Науково-дослідний інститут пресознавства 
Львівської національної наукової бібліотеки 
України імені В. Стефаника, стажування 
16.07.2018 – 16.10.2018 р.( наказ №69-аг від 
16.07.2018 ) за програмою «Сучасні методики 
дослідження журналістських розслідувань» 
- «МІЦНА ГРОМАДА» – проєкт реалізується 
за підтримки проєкту «Зміцнення 
міжсекторальної співпраці для соціальної 
згуртованостї (SC3)», що співфінансується 
Європейським Союзом та Британською Радою 
в Україні. Підвишення кваліфікації і тренінг у 
рамках проєкту «Цифрова грамотність 
освітян» ( загальна кількість годин – 22 год), 
сертифікат від 20.10.2020 р. 
 
5. Участь у конференціях: 
- Львівський національний університет імені 
Івана Франка, факультет журналістики, 
Міжнародна науково-практична конференція 
«Засоби масової інформації в умовах 
інформаційно-психологічної і військової 
агресії РФ проти України», 01-02.03.2019, 
сертифікат; 
- Харківський національний університет ім. 
В.Н. Каразіна, кафедра журналістики 
філологічного факультету, Міжнародна 
науково-практична конференція 
«Журналістика в Епоху цивілізаційних 
трансформацій», сертифікат учасника від 
20.11.2020 р. 
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