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КВАЛІФІКАЦІЯ 
2015 р. – Київський національний торговельно-економічний університет 
Вчене звання доцента кафедри маркетингу та реклами 
 
2009 р. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій. 
Тема дисертації: "Взаємокореляція та взаємозбагачення жанрів: новітні тенденції розвитку 

журналістської творчості". 
 
2006 р. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Диплом магістра з відзнакою. 
Спеціальність «Журналістика». 
 
ДОСВІД РОБОТИ 
2009 р. – Київський національний торговельно-економічний університет, асистент кафедри 

маркетингу та реклами 
 
2004 р. – газета «Тавр&я», кореспондент 
 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
19-20 жовтня 2011 р. – тренінг «Стандарти недискримінаційної реклами за ознакою статі», 

організованого Всеукраїнською асоціацією маркетингу в партнерстві з Представництвом Фонду ім. Фрідріха 
Берта в Україні. 

31 травня 2013 р. – Перший Всеукраїнський фестиваль організаційної, економічної та практичної 
психології «Мудрість поколінь» 

січень 2014 р. – ТОВ НВФ «Студцентр» (Київська редакція журналу «Маркетинг і реклама». 
 
ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ 
«Копірайтинг», «Спічрайтинг», «Основи редагування» 
 
СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ 
Особливості написання рекламних та PR-текстів, спічрайтинг, проблеми професійної етики 

рекламіста та фахівця зі зв’язків з громадськістю. 
 
ПЕРЕЛІК НАЙВАГОМІШИХ ПРАЦЬ 
1. Голік О.В. Рекламна аргументація у рекламному заголовку / Голік О.В. // Інформаційне 

суспільство. – 2017. – Вип. 26 (лип.–груд.) – С. 38–43. 
2. Голік О.В. Сучасні форми основного рекламного тексту / О.В. Голік //  Держава та регіони : 

наук.-виробн. журн. – 2017. – № 3 (31). – С. 145–149. – (Соціальні комунікації). 
3. Голік О. В. Реклама продуктів харчування: етичні аспекти контентного наповнення / О. В. 

Голік // Наукові записки Інституту журналістики. – 2016. – Т. 3 (64) (лип.–верес.). – С. 49–54. 
4. Голік О.В. Особливості функціонування різних груп лексики в рекламній комунікації / О.В. 

Голік // Держава та регіони : наук.-виробн. журн. – 2016. – № 3 (27). – С. 160–164. – (Соціальні комунікації). 
5. Голік О.В. Маніпулятивні ознаки оманливої реклами / О.В. Голік // Вісник КНУ імені 

Тараса Шевченка. – К., 2015. – № 22 (1). – С. 39–42.– (Серія «Журналістика»). 
 
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 
 
ВІДЗНАКИ 
6 березня 2014р. – Почесна грамота КНТЕУ за сумлінну і плідну працю  та з нагоди святкування 

Міжнародного жіночого дня 8 Березня.  
Березень 2013 р. – Почесна грамота від Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.  
12-15 березня 2013 р. – Подяка за особистий внесок у розвиток консумеризму в Україні.  
4 жовтня 2012р. – Почесна грамота КНТЕУ за досягнення у науково-педагогічній роботі, найвищий 

результат в університетському рейтингу «Викладач очима студентів» за 2011-2012н.р. та з нагоди Дня 
працівника освіти.  

 
ЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 



Англійська мова – розмовна та письмова (рівень Upper Intermediate) 
 
КОМП'ЮТЕРНІ НАВИЧКИ  
Ms Office (Word, Excel, PowerPoint) – досвідчений користувач, Internet.  
 
ЗАХОПЛЕННЯ  
Подорожі, спорт, в’язання. 

 
 

   

 

 


