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Інформація про викладачів 

 
  

 

 
Ігор КОГУТ 
 
Голова Ради Лабораторії законодавчих ініціатив, директор Школи професійної 
журналістики «НОВА УКРАЇНА» 
 
Активний громадський діяч (зокрема, був керівником Секретаріату Всеукраїнського 
моніторингового комітету під час парламентських виборів 2002 року, Коаліції "Новий 
вибір 2004" - під час президентських виборів 2004 року, керівником Кампанії "Свідомий 
вибір 2006" під час парламентських виборів 2006 року), політолог.   
Має значний досвід роботи у Верховній Раді України.  
З 2000 року - Голова Ради Лабораторії законодавчих ініціатив.  
З 2001 року - Головний редактор журналу "Часопис ПАРЛАМЕНТ".  
З 2009 року - Директор школи професійної журналістики "НОВА УКРАЇНА". 
 

 

 
Андрій КУЛИКОВ 
  
Експерт із засобів масової інформації, журналіст,  ведучий програми "Свобода слова" 
на ICTV 
 
Закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного права 
Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальностями "фахівець з 
міжнародних відносин; референт-перекладач англійської мови". Працював шеф-
редактором "Нового каналу", автором-ведучим програм на телеканалі СТБ, продюсером 
Української служби ВВС. Професійно займається перекладацькою діяльністю – 
синхронний, послідовний, письмові та літературні переклади (українська-російська-
англійська). 
 

 

 
Наталія ЛИГАЧОВА 
 
Шеф-редактор видань проекту "Телекритика" 
 
У 1984 році закінчила факультет журналістики Київського національного університету ім. 
Т.Г. Шевченка.  Працювала у Держтелерадіо УРСР, Національній телекомпанії України, в 
газетах "Киевские ведомости", "Дзеркало тижня", "День", журналі "Натали". Володар 
відзнаки Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення "За 
розбудову телерадіоінформаційного простору України". Єдиний в Україні володар 
міжнародної нагороди "Лідерство у ЗМІ" (США). 
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Андрій ШЕВЧЕНКО 
 
Депутат Верховної Ради України, Голова Комітету Верховної Ради України з питань 
свободи слова та інформації 
 
Навчався в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" за 
спеціальностями "політологія" та "економіка", а також в Інституті журналістики Київського 
національного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю "теле- і міжнародна 
журналістика". Працював кореспондентом, автором та ведучим програм на "Новому 
каналі", "1+1", "5 каналі". У 2005 р.  – перший віце-президент Національної телекомпанії 
України. З 2006 р. – народний депутат України від Блоку Юлії Тимошенко. Нагороджений 
преміями "Журналіст покоління" ім. Володимира Косовського (2001 р.) за фільм 
"Обличчя протесту" (2003 р.). Лауреат премії свободи слова міжнародної правозахисної 
організації "Репортери без кордонів" (2005 р.). 
 

 

 
Ірина БЕКЕШКІНА 
 
Директор фонду ”Демократичні ініціативи”, кандидат філософських наук 
 
Здобула спеціальність філософа в Київському національному університеті ім. Т.Г. 
Шевченка. Закінчила аспірантуру Інституту філософії АН УРСР. Працювала науковим 
редактором журналу ”Філософська думка”, науковим співробітником Інституту філософії 
АН УРСР та Інституту соціології Академії наук України. Авторка понад сотні наукових 
робіт. 
  
 
Вахтанг КІПІАНІ 
 
Головний редактор проектів «Владометр» та «Історична правда» 
 
Навчався на історичному факультеті Миколаївського державного педагогічного інституту 
за спеціальністю «вчитель історії та правознавства». Працював редактором та 
журналістом у миколаївських газетах та на телебаченні, а також редактором та ведучим 
на телеканалах «1+1», «Інтер», «ТВі», «К1», «Перший національний». З жовтня 2010 
року – головний редактор «Історичної правди». Заслужений журналіст України, отримав 
нагороду НРУ (Народний Рух України) «За заслуги перед українським народом» II 
ступеня (2005 р.), премію імені Олександра Кривенка «За поступ у журналістиці» (2007 
р.), нагороду імені Степана Бандери (2010 р.). 
 

 

 
Наталя КАТЕРИНЧУК 
 
Заступник генерального директора телеканалу «ТВі» 
 
 

 

 
Олексій АНАНОВ  
 
Керівник відділу культурно-просвітницьких програм  ТОВ ТРК «Радіо-Ера» 
 
Закінчив інститут журналістики Київського національного університету ім. Т.Г Шевченка. 
Володар премії «Золоте перо».  З 2002 року працює на ТРК «Радіо-Ера». 
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Єгор СОБОЛЄВ 
 
Координатор Незалежного бюро журналістських розслідувань «Свідомо», член 
Проектної ради Школи професійної журналістики "НОВА УКРАЇНА", журналіст, член 
комітету Київської незалежної медіа-профспілки 
 
Навчався на гуманітарному факультеті Південно-сахалінського державного педагогічного 
інституту. Тривалий час займався журналістською діяльністю в газетах та на 
регіональному телебаченні. Працював на "5 каналі"  спеціальним кореспондентом та 
ведучим. У 2008 р. створив Бюро журналістських розслідувань "Свідомо" і став його 
координатором. Має також досвід роботи у медіа-профспілках. 
 

 

 
Сергій КВІТ 
 
Президент Національного унiверситету «Києво-Могилянська академія» 
 
Закінчив Інститут журналістики Київського національного університету імені Т.Г. 
Шевченка, доктор філософії (PhD, Український Вільний Університет, Німеччина),  доктор 
філологічних наук (Україна). Навчався у Києво-Могилянській Бізнес Школі за модулями 
«Стратегія в умовах турбулентності», «Майстерність управління людськими ресурсами» 
та «Вирішення проблем в командах за методологією Адізеса». Нагороджений медаллю 
Святого Петра Могили, грамотою мера Києва за наукову та педагогічну діяльність, 
премією Фундації Українського вільного університету. 
 

 

 

 
Олександр ВЛАСЕНКО 
 
Керівник  проектів напряму освіти благодійного фонду «Розвиток України» 
 
 
 
 
 
 

 

 
Олег МАРТИНЕНКО 

Голова правління Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в 
діяльності правоохоронних органів (Асоціація УМДПЛ), доктор юридичних наук 

Освіту здобув у Харківському державному університеті (спеціальність «психологія»), 
також завершив навчання в ад’юнктурі Національного університету внутрішніх справ 
(спеціальність «кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право»). Має 
ступінь доктора юридичних наук, яку отримав у Національній юридичній академії  ім. Я. 
Мудрого.  
У 1999-2001 рр., 2002-2003 рр. брав участь у роботі миротворчих місій Цивільної поліції в 
Боснії-Герцеговині та Косово. У 2006-2008 рр. був радником Міністра внутрішніх справ 
України з прав людини та гендерних питань. Після цього працював керівником 
управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ. 
З 2010 року є головою правління ВГО «Асоціація українських моніторів дотримання прав 
людини в діяльності правоохоронних органів».  
Брав участь у науково-дослідницьких проектах ОБСЄ, Європейської комісії з питань 
превентивних механізмів проти тортур в Україні.  
Є автором численних наукових публікацій з питань забезпечення захисту прав людини, 
ксенофобії, гендерного паритету в органах внутрішніх справ України, кримінології.  
 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Олег ПЕТРЕНКО 
 
Перший заступник генерального директора клініки "Оберіг", випускник Української 
школи політичних студій 
 
З 2005 по 2007 рік працював виконавчим директором Школи охорони здоров’я 
Національного університету «Києво-Могилянська академія», був позаштатним радником 
Міністра охорони здоров’я зі стратегічного розвитку. Розробник процедури відкритого 
конкурсу на заміщення посад Головних позаштатних спеціалістів МОЗ України; член 
робочих груп Міністерства охорони здоров’я, Міністерства праці і соціальної політики. 
 

 

 
Олена МАСЛЮКІВСЬКА 
 
Старший викладач кафедри екології Національного університету "Києво-Могилянська 
академія", дослідник у галузі екологічної економіки, консультант, тренер із екологічно 
відповідального ведення бізнесу 
 
Випускниця Національного університету "Києво-Могилянська академія" за  фахом 
"Екологія", здобула також ступінь бакалавра міжнародних відносин (міжнародний бізнес) 
в Київському інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім. 
Т.Г. Шевченка. Закінчила магістерську програму у Єйльському університету за фахом 
екологічного управління, а також магістерську програму з екологічної науки та політики у 
НаУКМА. З 2001 працює в НаУКМА. Досліджує тему еколого-трудової податкової 
реформи в Україні. Серед інших професійних зацікавлень, зокрема, екологічна політика, 
екологія для бізнесменів, партнерство приватного, державного і громадського секторів 
для вирішення проблем урбанізованих поселень. 
 

 

 
Сергій ГАЙДАЙ 
 
Директор зі стратегічного планування соціально-інжинірингового агентства 
"Гайдай.Ком" 
 
Має 17-річний досвід роботи у рекламі та маркетингу, 12 років на політтехнологічному 
ринку. Приймав участь у більш ніж 50 виборчих та політичних кампаніях. В 2002 році 
займався організацією штабу "Нашої України", а в 2004 – активно працював у штабі 
В.Ющенка. Керував виборчими кампаніями І.Хакамади в Санкт-Петербурзі (2003), 
виборами П.Порошенка, М.Катеринчука та інших кандидатів від "Нашої України" (2002), а 
також – А.Кінаха в 2004.  
 
 
Володимир КУШНІРЕНКО 
 
Докторант Національного університету «Києво-Могилянська академія», директор 
Центру комплексних досліджень 
 
 
2008-2010: Національний університет «Києво- Могилянська академія», кафедра 
політології, докторантура. Тема наукового дослідження: «Ісламські ціннісно-традиційні 
орієнтири як фактор формування політичної реальності на Північному Кавказі». 
2009: Співорганізатор та викладач інноваційно-освітнього проекту «Мир: встреча культур 
и цивилизаций», спільний проект ГО «Центр комплексних досліджень глобальних 
мегатенденцій імені Аль-Газалі» та «Чайного клубу» 
2008 – 2009: Співорганізатор та викладач міжнародного проекту «Мережа лідерів 
громадянського суспільства», спільний проект Ради Європи та Міжнародного Центру 
людського розвитку (Вірменія), ГО «Молодь за розвиток» (Азербайджан), Грузинської 
фундації стратегічних та міжнародних досліджень (Грузія), Асоціації міжнародної 
політики Молдови (Республіка Молдова), Лабораторії законодавчих ініціатив (Україна), 
Центра комплексних досліджень глобальних мегатенденцій імені Аль-Газалі (Україна), 
Міжнародного фонду «Відродження» (Україна) 
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2008: Співавтор та викладач інноваційної магістерської програми на кафедрі політології 
НаУКМА «Ціннісні та соціокультурні виміри політики». Курси, що читає: «Цивілізаційні та 
соціокультурні підходи в сучасному гуманітарному знанні». 
2005: Національний університет «Києво-Могилянська академія», доцент кафедри 
політології. Курси, які читав: Етнополітологія, Сучасні політичні ідеології, Ціннісні виміри 
глобалізації: ісламський світ, Правничі системи світу. 

 

 
Дарія ЧЕПАК 
 
Прес-секретар Президента України В. Януковича 
 
Освіту отримала в Львівському національному університеті ім. І. Франка, факультет 
"Журналістика", спеціалізація "Міжнародний журналіст". Має багатий професійний досвід 
у журналістській сфері, зокрема, випусковий редактор служби новин на "5 каналі", 
виданнях "Корреспондент", "Українська правда". У 2008-2011 рр. працювала головним 
редактором проекту "Савік Шустер Студія". З березня 2011 року обіймає посаду Прес-
секретаря Президента України В. Януковича. 
 

 

 
Володимир ПАНІОТТО 
 
Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології, доктор 
філософських наук 
 
Закінчив механічно-математичний факультет Київського національного університету ім. 
Т. Г. Шевченка, здобув ступінь доктора філософських наук в Інституті філософії Академії 
наук, є професором Національного університету «Києво-Могилянська академія». З 1996 
р. - член Європейського товариства вивчання громадської думки і маркетингових 
досліджень(ESOMAR), член Всесвітньої асоціації досліджень громадської думки 
(WAPOR).  Обіймає посаду президента компанії Inmind.  
Є автором багатьох наукових публікацій. Займається вивченням методології 
соціологічних процесів,  математичного моделювання соціальних процесів, бідності, 
динаміки міжетнічних стосунків в Україні, престижу професій та аналізом соціометричнх 
даних.  
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