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СПИСОК ПРАЦІВНИКІВ  

катедри медіакомунікацій соціологічного факультету  

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
у 2020/2021 навчальному році 

 

№ 

з/п 
ПІБ викладача                            Науковий ступінь, звання, посада Сфера професійної діяльності 

Завідувачка катедри 

1 

СТАРОДУБЦЕВА 

Лідія  

Володимирівна 
 

Почесна докторка НДІТІАМ, 

докторка філософських наук,  

професорка 

Кінорежисерка, продюсерка, радіо-  

і тележурналістка, медіаекспертка, 

історикиня культури і мистецтва 

Професори  

2 

ВЕКЛЕНКО  

Олег  

Анатолійович 
 

Академік НАМУ, 

Заслужений діяч мистецтв України, 

професор кафедри графічного 

дизайну ХДАДМ 

Дизайнер-графік, засновник і 

Президент Міжнародної трієнале 

екологічного плаката і графіки «4-й 

Блок» 

3 

ПЕРЕПЕЛИЦЯ  

Олег  
Миколайович 

 

Доктор філософських наук, 

професор, завідувач катедри 
теоретичної і практичної філософії 

ХНУ імені В. Н. Каразіна 

Філософ, історик, дослідник 

соціокультурних медіацій, дослідник 
медіумів просвітництва 

4 

ПЕТРЕНКО  

Дмитрій 

Володимирович 
 

Доктор філософських наук, 

професор, завідувач катедри теорії 

культури і філософії науки  

ХНУ імені В. Н. Каразіна 

Кіно- і медіаексперт, кінознавець, 

телеведучий, дослідник візуальної 

культури, медіааналітик 

Доценти  

5 
КВІТКА Ольга  

Леонідівна 

 

Кандидатка мистецтвознавства, 

доцентка кафедри графічного 

дизайну ХДАДМ 

Дизайнерка, художниця, дослідниця у 

галузі теорії та історії візуального 

мистецтва 

6 

КОБЗАР  

Наталія  

Сергіївна  

Кандидатка філологічних наук, 

доцентка, головна редакторка 

харківської інформаційної агенції 

«Status Quo» 

Журналістка, випускова редакторка, 

модераторка прес-конференцій, 

філологиня,  

7 

КОНОВАЛОВ 

Дмитро 

Олександрович 
 

Кандидат філософських наук, 

доцент катедри кінорежисури 

ХДАК 

Кіно- і телережисер, документаліст, 

автор серії документальних фільмів, 

засновник продакшн-студії «Студія 

Док Кіно ТРАНСФОРМАЦІЯ» 

8 

ТКАЛЯ  

Ірина  

Анатоліївна 
 

Кандидатка філологічних наук, 

доцентка кафедри англійської мови 

ХНУ імені В. Н. Каразіна 

Мовознавиця, філологиня, фахівчиня 

з професійної англійської мови, 

членкиня TESOL-Ukraine і ВУАМТО 

9 
ФІЛІППОВА  
Ольга  

Аркадіївна 
 

Кандидатка соціологічних наук, 
доцентка кафедри соціології ХНУ 

імені В. Н. Каразіна 

Соціологиня, аналітикиня 
соціокультурних процесів, 

дослідниця кіберкультури 

10 

ЯРЕСЬКО  

Катерина  

Вікторівна 
 

Кандидатка педагогічних наук, 

доцентка, завідувачка катедри 

управління соціальними 

комунікаціями ХНЕУ 

Громадська активістка, волонтерка, 

блоґерка, журналістка-дослідниця з 

питань інформаційної війни 
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Старші викладачі  

11 

БІЖКО  

Антон  

Павлович 
 

Відеооператор телеканалу «ZIK», 

старший викладач катедри 

медіакомунікацій 

Режисер, оператор-постановник, 

відеооператор, відеоінженер 

нелінійного монтажу, музикант 

12 

БОЧКАРЬОВ 

Дмитро  

Дмитрович 
 

3D художник у продакшн-студії 

«Migran Studio», старший викладач 

катедри медіакомунікацій 

3D художник, фахівець з 

комп’ютерної графіки та анімації 

13 

БРУК  

Дмитро  
Вадимович 

 

Заступник головного редактора 

всеукраїнського порталу 

«Главное», старший викладач 
катедри медіакомунікацій 

Журналіст, режисер, редактор, 

громадський активіст 

14 

ВЕЛИЧКО  

Євген  

Борисович  
 

Співробітник відділу «Глобальні та 

локальні мережі НЦКТ», ХНУРЕ, 

старший викладач катедри 

медіакомунікацій 

Інженер-електронік, IT-фахівець, 

спеціаліст у галузі веб-технологій 

15 

ГОЛОВАЧОВ 

Максим  

Дмитрович 
 

Власник телекомпанії «Ніка-

Відео», старший викладач катедри 

медіакомунікацій 

Телережисер, режисер монтажу, 

фахівець з моушн дизайну, 

відеозйомки і монтажу 

16 

ДИКАНЬ  

Філіпп  

Сергійович  
 

Головний редактор прес-центру 

інформаційного агентства 

«KHARKIV Today», старший 

викладач катедри медіакомунікацій 

Журналіст, теле- і радіоведучий, 

політолог, історик, актор 

17 

ДРОЗД  

Наталія  

Андріївна 
 

Журналістка телеканалу 

«Україна», старша викладачка 

катедри медіакомунікацій 

Журналістка, авторка соціально-

правових і соціально-політичних 

телепрограм 

18 

ЗІНЕНКО  

Олена  

Дмитрівна 
 

Координаторка проєктів ХОФ 

«Громадська альтернатива», 

старша викладачка катедри 

медіакомунікацій 

Режисерка, сценаристка, редакторка 

ЗМІ, координаторка соціальних 

проектів 

19 

ЙОЛ  

Мер`ям 

 
 

Менеджерка у Школі маркетингу і 

комунікацій «Багаж», старша 

викладачка катедри 

медіакомунікацій 

Продюсерка рекламних проєктів, 

менеджерка, координаторка івент-

проєктів 

20 
МАСЛОВ  
Євген  

Федорович 
 

Заслужений журналіст України, 

член правління Харківської 
організації Національної спілки 

журналістів України та Комісії з 

журналістської етики  

Журналіст друкованих та 
електронних видань, тележурналіст, 

медіапродюсер 

21 

ПАШКІНА  

Кристина  

Юріївна 
 

Засновниця інтернет-журналу 

«Krutezne», старша викладачка 

катедри медіакомунікацій 

Журналістка, фотографка, фахівчиня 

з репортажної фотографії та 

технології фотозйомки 

22 

ПОДОРОЖКО 

Анатолій 

Васильович  
 

Режисер і актор Харківського 

театру для дітей та юнацтва, 

старший викладач катедри 
медіакомунікацій 

Режисер, актор, радіоведучий, диктор, 

фахівець з мовної майстерності, 

роботи актора на радіо і телебаченні 
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23 

ПОСТАВНА  

Тетяна  
Ігорівна 

 

Сценаристка англомовного тревел-

шоу «Discover Destination UA», 
старша викладачка катедри 

медіакомунікацій 

Письменниця, сценаристка, 
режисерка, лекторка зі сторітелінгу 

24 

ПЯТКОВКА  

Роман  

Йосипович 
 

Координатор творчого об’єднання 

«Українська фотографічна 

альтернатива», старший викладач 

катедри медіакомунікацій 

Фотограф, викладач теорії та історії 

фотографії, куратор 

25 
СОЛОМАДІН  
Ігор  

Меркурійович 
 

Керівник Лабораторії гуманітарної 
освіти в НВК «Гімназія ОЧАГ», 

старший викладач катедри 

медіакомунікацій 

Історик, педагог-дослідник, блоґер, 

публіцист 

26 

ТОЛСТОКОРА 

Олена  

Григорівна 
 

Авторка та ведуча програми 

«КультУРА з Оленою 

Григор’євою» на «7 каналі», 

старша викладачка катедри 

медіакомунікацій 

Телеведуча, телережисерка, 

продюсерка, сценаристка, радіо- і 

тележурналістка, актриса 

27 

ТУМАСЯН  

Тетяна  

Аркадіївна 
 

Директорка Харківської 

муніципальної галереї, старша 

викладачка катедри 

медіакомунікацій 

Арт-кураторка, арт-менеджерка, 

галеристка 

28 
ХУДЯКОВ  
Микита 

Володимирович 
 

Координатор фестивалю мистецтва 

у віртуальній реальності 
«FRONTIER», старший викладач 

катедри медіакомунікацій 

VR-фахівець, підприємець, 
культурний менеджер, музикант 

Співробітники катедри  

29 

КАРПЕНКО 

Наталія 

Михайлівна 
 

Інженерка-програмістка, старша 

лаборантка катедри 

медіакомунікацій 

Менеджерка, ревізорка, програмістка, 

адміністраторка соціальних мереж і 

сайтів 

30 

ЛИХОЛЬОТ 

Вікторія  

Володимирівна 
 

Журналістка «Caprice Lifestyle», 

старша лаборантка катедри 

медіакомунікацій 

Фотографка, журналістка, редакторка 

мультимедійних проєктів 

31 

НЕКЛЮДОВА 

Валентина  

Яківна  
 

Інженерка-конструкторка, старша 

лаборантка катедри 

медіакомунікацій 

Фахівчиня у галузі розробки 

конструкцій апаратури зв’язку 

32 

ОВЧИННІК 

Олександра 
Володимирівна 

 

Старша методистка ХПДЮТ, 

старша лаборантка катедри 
медіакомунікацій 

Театральна світлохудожниця, 
живописиця, дизайнерка 
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