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МЕЩАНІНОВ Олександр Павлович – доктор педагогічних наук., професор, проректор з наукової 

роботи Чорноморського державного університету імені Петра Могили. 

Коло наукових інтересів: формування моделей, моделювання, аналіз сучасних тенденцій та умов, які 

забезпечують сталий розвиток університетської освітньої системи в Україні. 

 

АНТОНІШИНА Вікторія Леонідівна – аспірантка Чорноморського державного університету імені 

Петра Могили. 

Коло наукових інтересів: креативність, формування креативності у дітей старшого дошкільного віку. 

 

ПЕТРЕНКО Лариса Михайлівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, 

докторант Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. 

Коло наукових інтересів: теорія і методика професійної освіти: теоретико-методичні засади розвитку 

інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів. 

 

БАТЕЧКО Ніна Григорівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої та 

прикладної математики Національного університету біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ. 

Коло наукових інтересів: вища освіта України в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції, 

професійна підготовка магістрів, теоретико-методологічні засади підготовки викладачів вищої школи в 

умовах магістратури. 

 

САПОЖНИКОВ Станіслав Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент, ректор ВНЗ 

«Міжнародного педагогічного інституту «Бейт-Хана». 

Коло наукових інтересів: інтеграційні процеси у вищій педагогічній освіті. 

 

ФАТЄЄВА Дар’я Миколаївна – аспірантка кафедри соціальної роботи, психології та педагогіки 

Чорноморського державного університету імені Петра Могили. 

Коло наукових інтересів: використання медіаосвітніх технологій у професійній підготовці студентів 

нефілологічних спеціальностей. 

 

СТРЕЛЬЧУК Яна В’ячеславівна – старший викладач кафедри англійської мови Чорноморського 

державного університету ім. Петра Могили.  

Коло наукових інтересів: формування культури морально-ділових відносин у майбутніх менеджерів 

зовнішньоекономічної діяльності . 

 

БАБКОВА-ПИЛИПЕНКО Наталя Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент (б.в.з), зав. каф. 

професійного англомовного навчання Чорноморського державного університету імені Петра Могили. 

Коло наукових інтересів: професійна освіта майбутніх економістів, професійне навчання 

англійською мовою. 

 

БАЗАРОВА Катерина Василівна – аспірант кафедри соціальної роботи, педагогіки та психології 

Чорноморського державного університету імені Петра Могили. 

Коло наукових інтересів: формування культури ділових відносин молодших спеціалістів-

товарознавців у навчально-виховному процесі коледжу. 

 

БАКАТОВ Володимир Юрійович, доктор філософії, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

фізичного виховання, здоров’я людини та фізичної реабілітації Чорноморського державного 

гуманітарного університету імені Петра Могили. 

Коло наукових інтересів: теорія і методика фізичного виховання, олімпійський та професійний 

спорт, адаптивна фізична культура, лікувальна фізична культура, фізична реабілітація. 

 

БІЛА Тетяна Миколаївна – доцент кафедри английскої мови Чорноморського державного 

університету імені Петра Могили. 

Коло наукових інтересів: применение мультимедийных технологий на занятиях по английскому 

языку. 

 

ВОРОБЙОВА Алла Іванівна – доцент кафедри прикладної та вищої математики Чорноморського 

державного університету імені Петра Могили. 

Коло наукових інтересів: підготовка дітей у математичних турнірах, робота з обдарованими дітьми з 

математики, МАН 
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МАЙБОРОДА Валерій Антонович – викладач математики ММК. 

Коло наукових інтересів: математичні моделі оцінювання. 

 

МАЙБОРОДА Олександр Валерійович – кандидат економічних наук, доцент кафедри вищої 

математики Національного університету кораблебудування імені адм. Макарова.  

Коло наукових інтересів: математичні моделі оцінювання. 

 

ГОРКУША Євгенія Володимирівна – аспірантка кафедри соціальної роботи, психології і 

педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили. 

Коло наукових інтересів: інклюзивне навчання студентів із вадами зору, сталий розвиток 

університетської освіти, вітчизняний та міжнародний досвід із питань інклюзивного навчання студентів 

із вадами зору, інтеграція студентів із вадами зору до європейського освітнього простору. 

 

ГРИШКОВА Раїса Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

англійської мови Чорноморського державного університету ім. Петра Могили. 

Коло наукових інтересів: підготовка студентів нефілологічних спеціальностей до міжкультурної 

взаємодії засобами медіаосвітніх технологій. 

 

ЄРШОВА Олена Павлівна – кандидат філологічних наук, доцент, зав. кафедри іноземних мов 

Факультету РІІТ (м. Черкаси) Київського національного університету технологій та дизайну. 

Коло наукових інтересів: сучасні реформи вищої освіти, проблеми вищої школи в контексті 

Болонського процесу. 

 

ЛЕОНТЯН М. А. – аспірант Чорноморського державного університету імені Петра Могили. 

Коло наукових інтересів: поняття «компетентність», «компетенція», професійні компетенції 

екологів. 

 

МАКУШИНА Інна Вікторівна – старший викладач кафедри дизайну НУК. 

Коло наукових інтересів: образотворче мистецтво. 

 

РЯБОВА Юлія Миколаївна – викладач кафедри англійської мови Чорноморського державного 

університету імені Петра Могили. 

Коло наукових інтересів: професійна підготовка майбутніх соціальних працівників у контексті 

Болонського процесу.  

 

ЛЕБІДЬ Світлана Григорівна – к.пед.н., доцент кафедри екології та природокористування 

Чорноморського державного університету імені Петра Могили. 

Коло наукових інтересів: екологічна освіта, екологічна культура, екологічна свідомість, формування 

екологічної культури особистості. 

 

ЛУПИНІС Тетяна Богданівна – аспірантка кафедри соціальної роботи, психології та педагогіки 

Чорноморського державного університету ім. Петра Могили. 

Коло наукових інтересів: проектна діяльність, організаційна культура університетської системи 

освіти, шляхи підвищення рівня інформаційної компетентності, інноваційні методи проведення навчання 

серед студентського осередку. 

 

ФАЙЧУК О. Л. – аспірант кафедри соціальної роботи, психології і педагогіки Чорноморського 

державного університету імені Петра Могили. 

Коло наукових інтересів: валеологія, валеологічна освіта, професійна освіта соціальних працівників. 

 

ЛОПУШАНСЬКА Юлія Миколаївна – викладач кафедри англійської мови Чорноморського 

державного університету імені Петра Могили. 

Коло наукових інтересів: використання контекстного підходу у навчанні професійній англійській 

мові студентів вищих навчальних закладів. 

 

CОЛОДКАЯ Анжелика Константиновна – кандидат педагогічних наук, доцент, Миколаївський 

національний університет ім. В. О.Сухомлинського, зав. кафедрою іноземних мов. 
Коло наукових інтересів: кросскультурна взаємодія, освітні цінності. 
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ФІЛІПП’ЄВА Ольга Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

Коло наукових інтересів: формування здорового способу життя, соціальна та фізична реабілітація 

людини, геронтологія, валеологія. 

 

ШВЕЦЬ Микола Миколайович – аспірант кафедри соціальної роботи, психології та педагогіки 

Чорноморського державного університету ім. Петра Могили. 

Коло наукових інтересів: формування самоосвітньої компетентності студентів нефілологічних 

спеціальностей. 

 

ШЕВЧУК Тамара Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціально-

гуманітарних і правових дисциплін Уманського НУС. 

Коло наукових інтересів: інноваційні педагогічні технології, актуальні проблеми виховання 

студентської молоді, виховання емоційної культури студентів, шляхи підвищення психологічної 

підготовки спеціалістів-аграріїв. 
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