
ВИПУСКНИКИ-НАУКОВЦІ 

 

Олексій СУХОМЛИНОВ (закінчив факультет у 1997 році) – доктор філологічних 

наук, професор, академік Української технологічної академії по відділенню 

соціально-гуманітарних технологій. Завідувач кафедри слов’янської філології, декан 

польсько-українського суспільно-економічного факультету Бердянського 

університету менеджменту і бізнесу. Очолює Спілку польських учених Бердянська. 

Член Всесвітньої ради досліджень над польською діаспорою. 

  

Ігор КОРОЛЬОВ (закінчив факультет у 2005 році) – доктор філологічних наук, 

професор кафедри полоністики, старший науковий співробітник науково-дослідної 

частини Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка 

 

Елліна ЦИХОВСЬКА (закінчила факультет у 2002 році) – докторка філологічних 

наук, професорка Інституту журналістики Київського  національного  університету 

імені Тараса Шевченка 

 

Руслан ВЕРБОВИЙ (закінчив факультет у 2009 році) – кандидат соціальних 

комунікацій. Резидент клубу «B2B Ukraine», працює на посаді Full Stack Web 

Developer у маркетинговій агенції «B2B Ray», має досвід управління цифровими 

проектами в галузі промислових хайтек. 

 

Тетяна НІКІШИНА (закінчила факультет у 2009 році) – кандидатка філологічних 

наук (Болгарія).  

 

Марія ЧИКІЛЬ (закінчила факультет у 2003 році) – кандидатка філологічних наук 

(Республіка Біларусь).  

 

Іван ДАВИДЕНКО (закінчив факультет у 2011 році) – кандидат філологічних наук  

 

Вікторія КОРКІШКО (закінчила факультет у 2011 році) – кандидатка філологічних 

наук 

 

Віталій ПЕЙЧЕВ (закінчив факультет у 1998 р.) – працівник посольства України в 

республіці Болгарія з 2008 до 2012 рр. 

 

 

 



ВИПУСКНИКИ-НАУКОВЦІ, 

які працюють у Бердянському державному педагогічному університеті 

 

 

Ольга НОВИК (закінчила факультет у 1994 році) – докторка філологічних наук,   

професорка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного 

літературознавства факультету філології та соціальних комунікацій БДПУ. 

  

Володимир НИЩЕТА (закінчив факультет у 1996 році) – доктор педагогічних 

наук, професор кафедри української мови та славістики факультету філології та 

соціальних комунікацій БДПУ. 

 

Софія ФІЛОНЕНКО (закінчила факультет у 1997 році) – докторка філологічних 

наук, професорка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного 

літературознавства факультету філології та соціальних комунікацій БДПУ. 

 

Вікторія ЗАГОРОДНОВА (закінчила факультет у 2000 році) – докторка 

педагогічних наук, професорка  кафедри української мови та славістики факультету 

філології та соціальних комунікацій БДПУ.  

 

Богдана САЛЮК (закінчила факультет у 2007 році) – кандидатка філологічних 

наук,  доцентка кафедри іноземних мов та методики викладання факультету 

філології та соціальних комунікацій БДПУ.  

 

Оксана ХАЛАБУЗАР  (закінчила факультет у 2001 році) – кандидатка педагогічних 

наук,  доцентка кафедри іноземних мов та методики викладання факультету 

філології та соціальних комунікацій БДПУ.  

 

Оксана ДУБРОВА (закінчила факультет у 2001році) – кандидатка педагогічних 

наук,  доцентка кафедри іноземних мов та методики викладання факультету 

філології та соціальних комунікацій БДПУ. 

 

Ірина ШКОЛА (закінчила факультет у 2001 році) – кандидатка педагогічних наук,  

доцентка кафедри іноземних мов та методики викладання факультету філології та 

соціальних комунікацій БДПУ. 

 

Олена КОНДРАТЬЄВА (закінчила факультет у 2007 році) – кандидатка 

педагогічних наук,  доцентка кафедри іноземних мов та методики викладання 

факультету філології та соціальних комунікацій БДПУ. 

 

Юлія ПРЯДКО (закінчила факультет у 2001році) – кандидатка філологічних наук,  

доцентка кафедри іноземних мов та методики викладання факультету філології та 

соціальних комунікацій БДПУ. 

 



Юлія МЕЛЬНИКОВА (закінчила факультет у 1999році) – кандидатка філологічних 

наук,  доцентка, завідувачка кафедри соціальних комунікацій факультету філології 

та соціальних комунікацій БДПУ. 

 

Анастасія НОСКО (закінчила факультет у 2005 році) – кандидатка соціальних 

комунікацій,  доцентка кафедри соціальних комунікацій факультету філології та 

соціальних комунікацій БДПУ. 

 

Роман КОСТРОМИЦЬКИЙ (закінчив факультет у 2003 році) – кандидат 

філологічних наук,  доцент кафедри соціальних комунікацій факультету філології та 

соціальних комунікацій БДПУ. 

 

Анжеліка ШУЛЬЖЕНКО (закінчила факультет у 2012 році) – кандидатка 

філологічних наук,  старша викладачка кафедри соціальних комунікацій факультету 

філології та соціальних комунікацій БДПУ. 

 

Марина БОГДАНОВА (закінчила факультет у 1998 році) – кандидатка 

філологічних наук, доцентка кафедри української та зарубіжної літератури і 

порівняльного літературознавства факультету філології та соціальних комунікацій 

БДПУ. 

 

Ганна ТАБАКОВА (закінчила факультет у 2007 році) – кандидатка філологічних 

наук, доцентка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного 

літературознавства факультету філології та соціальних комунікацій БДПУ. 

 

Ольга БОГОВІН (закінчила факультет у 2007 році) – кандидатка філологічних 

наук, доцентка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного 

літературознавства факультету філології та соціальних комунікацій БДПУ. 

 

Анна АЛЕКСАНДРОВА (закінчила факультет у 2003 році) – кандидатка 

філологічних наук, доцентка кафедри української та зарубіжної літератури і 

порівняльного літературознавства факультету філології та соціальних комунікацій 

БДПУ. 

 

Лариса АЛЄКСЄЄВА  (закінчила факультет у 2005 році) – кандидатка 

педагогічних  наук, доцентка кафедри української мови та славістики факультету 

філології та соціальних комунікацій БДПУ. 

 

Ганна ВУСИК  (закінчила факультет у 1996 році) – кандидатка філологічних  наук, 

доцентка кафедри української мови та славістики факультету філології та 

соціальних комунікацій БДПУ. 

 

Світлана ГЛАЗОВА  (закінчила факультет у 2000 році) – кандидатка філологічних  

наук, доцента, завідувачка кафедри української мови та славістики факультету 

філології та соціальних комунікацій БДПУ. 



Ольга СОПІНА  (закінчила факультет у 1998 році) – кандидатка філологічних  

наук, доцентка кафедри української мови та славістики факультету філології та 

соціальних комунікацій БДПУ. 

 

Еліна ОЛІЙНИК  (закінчила факультет у 2001 році) – кандидатка філологічних  

наук, доцентка кафедри української мови та славістики факультету філології та 

соціальних комунікацій БДПУ. 

 

Оксана ЧЕРВЕНКО  (закінчила факультет у 2007 році) – кандидатка філологічних  

наук, доцентка кафедри української мови та славістики факультету філології та 

соціальних комунікацій БДПУ. 

 

Юлія ГЕРАСИМЕНКО (закінчила факультет у 2014 році) – кандидатка 

філологічних наук,  старша викладачка кафедри іноземних мов та методики 

викладання факультету філології та соціальних комунікацій БДПУ. 

 

Ольга ФРОЛОВА (закінчила факультет у 2001 році) – кандидатка психологічних 

наук, доцента кафедри психології БДПУ. 

 

Лада ЧЕМОНІНА (закінчила факультет у 2001 році) – кандидатка педагогічних 

наук, доцентка кафедри початкової освіти БДПУ. 

 

Ірина ЧЕРЕЗОВА (закінчила факультет у 2001 році) – кандидатка педагогічних 

наук, доцентка кафедри психології БДПУ. 

 

Надія ЩЕРБАКОВА (закінчила факультет у 1999 році) – кандидатка педагогічних 

наук, доцентка кафедри педагогіки БДПУ. 

 

 

Юлія БОЙКО (закінчила факультет у 2008 році) – кандидатка філологічних наук, 

працівник архіву БДПУ. 

 

 



КЕРІВНИКИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

 

Ольга БЄЛЯК (закінчила факультет у 2007 році) – директорка ВНКЗ «Одеське 

педагогічне училище». 

 

Володимир ГРЕБ (закінчив факультет у 1998 році) – директор спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням іноземних мов (м. Бердянськ). 

 

Валентина КИДАЛОВА (закінчила факультет у 2000 році) – директорка 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 (м. Бердянськ). 

 

Наталія ДАНИЛОВА (закінчила факультет у 1998 році) – директорка гімназії № 2 

(м. Бердянськ). 

 

Оксана КРИВУНЬ (закінчила факультет у 1996 році) – директорка гімназії № 3 

«Сузір’я» (м. Бердянськ). 

 

Тетяна МІЩЕНКО (закінчила факультет у 2001 році) – голова циклової комісії 

загальноосвітніх дисциплін Комунального закладу «Бердянський медичний коледж» 

Запорізької обласної ради, викладач-методист вищої категорії, викладач англійської 

мови та англійської мови за професійним спрямуванням. 

 

Марина ТРЕТЬЯК (закінчила факультет у 1995 році) заступниця директора з 

навчальної роботи, учитель української мови загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 1 (м. Бердянськ). 

 

Ірина ХОДИКІНА (закінчила факультет у 1997 році) – заступниця директора з 

виховної роботи, учитель німецької мови загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

(м. Бердянськ). 

 

Оксана ОНИЩЕНКО (закінчила факультет у 1996 році) заступниця директора з 

виховної роботи, учитель української мови Берестівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів (Запорізька область). 

 

 

 



ВИПУСКНИКИ 

 

 

Юлія ДОЙНОВА (закінчила факультет у 1998 році) – співробітниця міського 

виконкому м.Бердянськ. 

 

Катерина МАРЧЕНКО (закінчила факультет у 2013 році) – офіційний представник 

України в Конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи; м. Страсбург, 

Франція (термін повноважень 2016–2020 рр.). Членкиня національної спілки 

журналістів України (м.Киів, Україна). Членкиня міжнародної федерації журналістів 

(м. Брюссель, Бельгія). 

 

Микола АНТОЩАК  (закінчив факультет у 2013 році) – поет, член Національної 

спілки письменників України. 

 

Юлія МУСЕНКО (закінчила факультет у 2013 році) – учителька німецької мови 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням іноземних мов 

(м. Бердянськ). 

 

Вікторія БЕСТЧАСНА (закінчила факультет у 2000 році) – учителька німецької 

мови гімназії № 3 «Сузір’я» (Бердянськ). 

 

Ганна ЖУК (закінчила факультет у 2015 році) –  учителька української  мови та 

літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 (м. Бердянськ). 

 

Олена СЛОБОДЯНЮК (закінчила факультет у 1996 році) –  учителька української  

мови та літератури гімназії № 1 «Надія» (м. Бердянськ). 

 

Олена ТИТАРЕНКО(закінчила факультет у 2011 році) –  учителька української 

мови та літератури гімназії № 1 «Надія» (м. Бердянськ). 

 

Тетяна ГОЛИК (закінчила факультет у 1996 році) –  учителька української  мови та 

літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 (м. Бердянськ). 

 

Людмила ГУДЕНКО (закінчила факультет у 1998 році) –  учителька української  

мови та літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 (м. Бердянськ). 

 

 

Олена ДМИТРЕНКО (закінчила факультет у 2018 році) - вчитель-фрілансер,  (м. 

Бердянськ). 

 

Дар’я КОКОРІНА  (закінчила факультет у 2018 році) - вчитель-фрілансер,  (м. 

Бердянськ). 

 



Вікторія КОСТЕНКО  (закінчила факультет у 2018 році) - учителька англійської 

мови, ЗЗСО № 16,  м. Бердянськ, Запорізька обл. 

 

Альона ПШЕНИЧНА (закінчила факультет у 2018 році) - вчитель-фрілансер,  (м. 

Бердянськ). 

 

Ірина АСМОЛОВА (закінчила факультет у 2018 році) - методист у відділі освіти, 

м. Бердянськ, Запорізька обл. 

 

Вікторія ПОПІВЩАЯ (закінчила факультет у 2018 році) - вчитель-фрілансер, м. 

Бердянськ, Запорізька обл. 

 

Марія БОРОВСЬКА (закінчила факультет у 2018 році) - вчитель-фрілансер, м. 

Бердянськ, Запорізька обл. 

 

Наталя ВІТЕР (закінчила факультет у 2018 році) -  учителька англійської мови,  

Яснополянська ЗОШ 1-3 ступенів. 

 

Уляна ДУША (закінчила факультет у 2018 році) - учителька англійської мови,  

ЗЗСО, смт. Волноваха, Донецька обл. 

 

Галина ЛЕТЮЧЕНКО (закінчила факультет у 2019 році) - учителька англійської 

мови,  ЗЗСО №5, м. Бердянськ. 

 

Ольга МАЛИНКА (закінчила факультет у 2019 році) - учителька англійської мови,  

ЗЗСО №1, м. Бердянськ. 

 

 

Тетяна ПИЛИПЕНКО (закінчила факультет у 2019 році) - учителька англійської 

мови,   ЗЗСО №16, м. Бердянськ. 

 

 

Ольга ПЛЮТА (закінчила факультет у 2019 році) - учителька англійської мови,  

ЗЗСО,  с. Кочержки, Дніпропетровська обл. 

 

Ксенія ЯКОВЛЄВА (закінчила факультет у 2019 році) - учителька англійської 

мови,  ЗЗСО, м. Павлоград. 

 

Аліна ГАЦЬКО (закінчила факультет у 2019 році) - учителька англійської мови,  КЗ 

"Новоукраїнська гімназія " Більмацької селищної ради, Запорізька область. 

 

Олена ТУРЧЕНКОВА (закінчила факультет у 2019 році) - вчитель – фрілансер, м. 

Бердянськ, Запорізька обл. 

 

 



Анжеліка МЕРКУЛОВА (закінчила факультет у 2019 році) - вчитель – фрілансер, 

м. Маріуполь, Донецька обл. 

 

Алла ОСТРОВСЬКА (закінчила факультет у 2019 році) - вчитель – фрілансер, смт. 

Волноваха, Донецька обл. 

 

Павло СМИРНОВ (закінчила факультет у 2019 році) - вчитель – фрілансер, смт. 

Волноваха, Донецька обл. 

 

 Наталія ШУЛЬГА (закінчила факультет у 2019 році) - працівник у сфері 

міжнародного туризму, с. Свободне, Донецька обл. 

 

 

Ірина АНТОНЕНКО (закінчила факультет у 2020 році) - учителька англійської 

мови Юр'ївської БЗОШ І-ІІІ ступенів, с. Юріївка, Запорізька обл. 

 

Анастасія ГНИЛОВА (закінчила факультет у 2020 році) - учителька англійської 

мови  ЗЗСО, м. Покровськ, Донецька обл. 

 

Ірина ГОДЛЕВСЬКА (закінчила факультет у 2020 році) - учителька англійської 

мови ЗЗСО, смт. Волноваха, Донецька обл. 

 

Анастасія ЄСІПОВА (закінчила факультет у 2020 році) - учителька англійської 

мови  ЗЗСО № 11, м. Бердянськ. 

 

Маргарита ЗУБАТЕНКО (закінчила факультет у 2020 році) -  учителька 

англійської мови, ЗЗСО № 20, м. Бердянськ. 

 

 

Марія ЗУБАТЕНКО (закінчила факультет у 2020 році) - учителька англійської 

мови Хлібодарівська ЗЗСО, Донецька обл. 

 

 

Марія КАЛЬМА (закінчила факультет у 2020 році) -  співробітник БДПУ, м. 

Бердянськ, Запорізька обл. 

 

Валерія КРАМАРЕНКО (закінчила факультет у 2019 році) -  учителька англійської 

мови,  ЗЗСО № 11, м. Марганець, Дніпропетровська обл.   

 

Юлія ЛІЩИНА (закінчила факультет у 2020 році) - учителька англійської мови, 

Желаннівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

– дошкільний заклад, смт. Желаннє, Донецька обл. 

 

Юлія РЕДЧИЦЬ (закінчила факультет у 2020 році) - учителька англійської мови,  

КЗ «Покровський педагогічний фаховий коледж». 



 

Наталія ПУГАЧОВА (закінчила факультет у 2020 році) - учителька англійської 

мови,  ЗЗСО № 20, м. Бердянськ. 

 

Леся ДОЛГОВА (закінчила факультет у 2020 році) - учителька англійської мови,  

КЗО "СЗШ123" ДМР, м. Дніпро. 

 

Тетяна СТОЙЧЕВА (закінчила факультет у 2020 році) - учителька англійської 

мови,  Перша Дитяча Академія (англмовний дитячий садочок), м. Київ. 

 

 

Ольга АЛЄЙНІКОВА (закінчила факультет у 2018 році) - учителька англійської 

мови,  Новоолександрівський ліцей, Дніпропетровська обл. 

 

Карина БУЛАХ (закінчила факультет у 2018 році) - учителька англійської мови, 

КЗО СЗШ № 118, м. Дніпро. 

 

Марія КОЧЕРИЖКІНА (закінчила факультет у 2018 році) - учителька англійської 

мови, Удагненська ЗОШ, Донецька обл. 

 

Наталя МЕЛЬНИЧУК (закінчила факультет у 2018 році) - учителька англійської 

мови, ЗОШ № 3, м. Синельниково, Дніпропетровська обл. 

 

Дар’я ЗАЙЧЕНКО  (закінчила факультет у 2019 році) -  учителька англійської мови 

Богуславська ЗОШ, Дніпропетровська обл. 

 

Дар’я КОЛІСНИКОВА (закінчила факультет у 2019 році) - учителька англійської 

мови ЗОШ № 88, м. Дніпро. 

 

Вікторія МАЛЮТІНА (закінчила факультет у 2019 році) - керівник гуртка КЗДО, 

м. Дніпро. 

 

Анастасія СЕРБІНОВА (закінчила факультет у 2019 році) - учителька англійської 

мови, ЗЗСОР № 9, с.Каменське, Дніпропетровська обл. 

 

Олена КУЗІНА (закінчила факультет у 2019 році) - учителька англійської мови, 

Волноваський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, смт. 

Волноваха, Донецька обл. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


