
Таблиця 2 – Зведена інформація про викладачів 

ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

Шкрабак 
Ірина 

Володимиівна 

Професор 
 

Кафедра 
економіки 

підприємства 

Донецький 
політехнічний 

інститут, 
1985 р., 

 
спеціальність; 

«Автоматизовані 
системи управління», 

 
кваліфікація: інженер-

системотехнік 
(КВ № 733656) 

 
Кандидат наук з 

державного управління, 
спеціальність 25.00.04 

регіональне управління, 
2003 р. 

(ДК № 020024); 
 

Тема дисертації: 
«Удосконалення 

державного механізму 
управління 

регіональними 
інвестиційними 

потоками»; 
 

Доктор економічних 
наук 

спеціальність 08.00.03 
економіка та 
управління 

національним 
господарством, 

17 років Адміністративна 
реформа і 
проблеми 
політики 
місцевого 

самоврядування 
 

Організація і 
технології 
надання 

публічних послуг 
 
 

30.1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій 

у періодичних виданнях, які включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of 

Science Core Collection 
1. Shkrabak І. V., Riazanova N. О. Financing of projects of 

use of renewable energy sources. Scientific Bulletin of 
Polissia. 2018. № 1 (13), ч. 1. С. 108-114. DOI: 
10.25140/2410-9576-2018-1-1(13)-108-114 

2.  Vitalii Nitsenko, Abbas Mardani, Justas Streimikis, Iryna 
Shkrabak, Ivan Klopov, Oleh Novomlynets, Olha 
Podolska. Criteria for Evaluation of Efficiency of Energy 
Transformation Based on Renewable Energy Sources. 
Montenegrin Journal of Economics. Vol. 14, No. 4 
(2018), 253-263 DOI: 10.14254/1800-5845/2018.14-3.18 

 

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України 
1. Шкрабак І. В., Нікульчев М. О. Державне 

регулювання науково-технологічного й 
інноваційного розвитку України: аналіз 
інституціонального забезпечення. Менеджер, (серія 
«Державне управління») , 2019. №3 (84).С.89-98. 
DOI: 10.35340/2308-104X.2019.84-3-10. 

2. Шкрабак І. В., Нікульчев М. О. Напрями розбудови 
механізмів реалізації державної політики науково-
технологічного розвитку країни. Держава і регіони, 
(серія «Державне управління»), 2019. № 4.С.111-118. 
DOI: 10.35340/2308-104X.2019.84-3-10. 

3. Мойсеєнко К.Є., Шкрабак І.В. Сучасні підходи до 
порівняння результативності систем публічного 
управління. Збірник наукових праць ДонДУУ (Серія 
«Державне управління»). 2019. Т. ХХ. Вип. 315. С. 
92-107. 
 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.35340%2F2308-104X.2019.84-3-10
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.35340%2F2308-104X.2019.84-3-10


ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

2013 р. 
(ДД № 001670); 

 
Тема дисертації: 

«Теоретико-
методологічні засади 

стратегічного 
управління 

економічним 
розвитком 

територіальних 
утворень»; 

 
Доцент кафедри 

маркетингу, 2006 р. 
(02ДЦ №013219) 

 
Підвищення 
кваліфікації: 

1.      Institute for 
International Coop-

eration Development 
Fundation (Poznan, 
Poland). Certificate 
num-ber 0000303, 

Course “Cross-Cultural 
Management” 

November 30, 2017; 
 

2. Навчально-
науковий інститут 

післядипломної 
освіти, Донець-кий 

національний 
технічний уні-
верситет, курс 

«Англійська мова 
ділового спілкування  

4. Шкрабак І. В., Нікульчев М. О. Механізми реалізації 
державної політики науково-технологічного розвитку 
в умовах децентралізації. Збірник наукових праць 
ДонДУУ (Серія «Державне управління»). 2019. Т. 
ХХ. Вип. 317. С. 180-186. 

5. Шкрабак І. В., Рева О. В. Конвенціональна 
комунікаційна стратегія взаємодії в системі 
місцевого самоврядування. Збірник наукових праць 
Донецького державного університету управління. 
Серія Державне управління. 2019. Т. ХХ. Вип. 313. С. 
86-93. 

 
30.3. Наявність виданого підручника чи навчального 
посібника або монографії 

1. Діагностика проблем диверсифікації джерел 
енергопостачання промисловості України: теорія, 
методологія, практика : монографія / Н.Ю. Рекова, 
І.В. Шкрабак, О.С. Харченко, І. О. Клопов та ін.; за 
заг.ред. д.е.н., проф. Н. Ю. Рекової. – Краматорськ : 
Краматорська цифрова типографія, 2017. – 206 с. 

 
30.4. Наукове керівництво (консультування) здобувача, 
який одержав документ про присудження наукового 
ступеня: 

1. Рагуліна Н. В. Розвиток інвестиційного механізму 
державної політики пост-конфліктного відновлення 
національної економіки. Дис. канд. екон. наук. 
08.00.03 – Економіка та управління національним 
господарством, Краматорськ, ДДМА, 2018. 

2. Полгородник О. В. Державне регулювання 
інтеграційних процесів в контексті забезпечення 
економічної безпеки України. Дис. канд. екон. наук. 
08.00.03 – Економіка та управління національним 
господарством, Краматорськ, ДДМА, 2017. 

3. Ахунзянов О.В. Розвиток малого підприємництва в 
структурі національної інноваційної системи України. 
Дис. канд. екон. наук. 08.00.03 – Економіка та 
управління національним господарством, 
Краматорськ, ДДМА, 2016. 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

в менеджменті», 
ПК 02070826/000026-

17 від 31.05.16 р. 

4. Шевцова О.О. Державне регулювання 
довгострокового економічного розвитку 
старопромислових регіонів України. Дис. канд. екон. 
наук. 08.00.03 – Економіка та управління 
національним господарством, Краматорськ, ДДМА, 
2015. 

5. Мехедова Т. М. Удосконалення механізмів 
регулювання соціальних процесів на рівні громади. 
Дис. канд. наук з державного управління: 25.00.04 – 
Місцеве самоврядування, Донецьк, ДонДУУ, 2011. 

6. Демченко В.І. Державна  стратегія управління 
процесами  природокористування  приморських  
регіонів. Дис. канд. наук з державного управління. 
25.00.02 – Механізми державного управління, 
Донецьк, ДонДУУ, 2009. 

 
30.8. Виконання функцій наукового керівника або 
відповідального виконавця наукової теми (проекту), або 
головного редактора/члена редакційної колегії наукового 
видання, включеного до переліку наукових фахових 
видань України, або іноземного рецензованого наукового 
видання 

 Відповідальний виконавець наукового проекту за кошти 
Державного бюджету України «Методологічний базис 
формування організаційно-економічного механізму 
диверсифікації джерел енергопостачання у промисловості» 
(2016-2018 р.р., № держреєстрації 0116U003613). 
 
30.10. Проведення організаційна робота в закладах освіти 
на посадах керівника (заступника керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/відділення (наукової 
установи)/філії/кафедри або іншого відповідального за 
підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу 
(наукової установи)/навчально-методичного управління 
(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 
(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря 
закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального 
секретаря приймальної комісії та його заступника: 

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/id:281410/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:650468/Source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:650468/Source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:650468/Source:default


ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

Завідувач кафедри менеджменту і державного управління 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
МОН України (м. Покровськ), 2015-2018р.р. 

 

30.11. Участь в атестації наукових працівників як 

офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої 

вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих 

вчених рад); 
1. Голова спеціалізованої вченої ради К 11.052.09  у 

ДВНЗ «ДонНТУ» (м. Покровськ) з правом прийняття 
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук за спеціальностями 08.00.05 «Розвиток 
продуктивних сил і регіональна економіка»; 
08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
навколишнього середовища» (2016-2018 рр). 

2. Член спеціалізованої вченої ради Д 12.105.03 у ДДМА 
(м. Краматорськ) з правом прийняття дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за 
спеціальностями: 08.00.03 «Економіка та управління 
національним господарством»; 08.00.04 «Економіка та 
управління підприємствами (за видами економічної 
діяльності)»; 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» (2014-2019). 

3. Офіційне опонування кандидатської дисертації 
Воловікової Є. М. Механізми державного регулювання 
розвитку виробничого потенціалу промислових підприємств 
регіону. 25.00.02 – механізми державного управління.  
Донецьк, ДонДУУ, 2008. 

4. Офіційне опонування кандидатської дисертації 
Новікової І.В. Формування та реалізація державної політики 
регіонального розвитку. 25.00.02 – механізми державного 
управління. Донецьк, ДонДУУ, 2008. 

 

30.13 наявність виданих навчально-методичних 

посібників / посібників для самостійної роботи студентів 

та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок / рекомендацій 

загальною кількістю три найменування: 

 

http://science.donntu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/08.00.05_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.pdf
http://science.donntu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/08.00.06_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.pdf


ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

1. Адміністративна реформа та проблеми політики 

місцевого самоврядування: стислий конспект лекцій 

для здобувачів вищої освіти за освітньою програмою 

«Державна служба» / І. В. Шкрабак. Краматорськ, 

ДДМА, 2020. 78 с. 

2. Методичні рекомендації до виконання 

кваліфікаційних магістерських робіт здобувачами 

вищої освіти за освітньою програмою «Державна 

служба» / І. В. Шкрабак, З. О. Надюк К. Є. 

Мойсеєнко. Краматорськ, ДДМА, 2020. 48 с. 

3. Робоча програма переддипломної практики  

здобувачами вищої освіти за освітньою програмою 

«Державна служба» / І. В. Шкрабак, З. О. Надюк К. Є. 

Мойсеєнко. Краматорськ, ДДМА, 2020. 34с. 

 

Надюк 

Зіновій 

Олександрович 

Професор 

 

Кафедра 

економіки 

підприємства 

Львівський 

національний 

медичний університет 

імені Данило 

Галицького, 1999; 

Педіатрія  

кваліфікація: магістр-

педіатр; 

 

ГУ «Запорізький 

інститут державного 

та муніципального 

управління», 2005; 

кваліфікація: магістр з 

адміністративного 

менеджменту; 

 

доктор наук з 

державного 

управління, 2009; 

25.00.02 – механізми 

державного 

20 років Адміністративний 
менеджмент 

 

Самоменджмент 

та особиста 

тактика 

державного 

службовця 

 

Переддипломна 

практика 

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України 

1. Надюк З. О., Безкоровайна У.Ю., Неділько Р.В. 

Проблема подолання синдрому професійного 

вигоряння у мотиваційному механізмі державного 

управління у медичній сфері України. Актуальні 

проблеми державного управління. 2018. №2. С.6-12. 

2. Надюк З. О., Безкоровайна У.Ю., Неділько Р.В. 

Аналіз інформаційної складової взаємодії 

громадських організацій середнього медичного 

персоналу з органами державної влади. Демократичне 

врядування. 2018. Випуск 21. URL: http:// 

nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2018_21_7. 

3. Надюк З. О.  Узгодження принципів відкритості і 

прозорості з базовими вимогами кібербезпеки в 

діяльності органів публічної влади в Україні. Держава 

та регіони. Серія: Державне управління. 2018. № 

4(64). С. 123-127. 

4. Матюшенко О. І., Надюк З. О. Напрями 

вдосконалення організаційної структури державного 

управління у сфері екології на регіональному рівні. 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

управління; 

тема дисертації 

«Механізми 

державного 

регулювання ринку 

медичних послуг в 

Україні»; 

 

доцент кафедри 

державного 

управління та 

адміністративного 

менеджменту, 2007; 

 

1. Київський міський 

центр перепідготовки 

та підвищення 

кваліфікації праців-

ників органів держа-

вної влади, органів 

місцевого самовря-

дування, державних 

підприємств, установ 

та організацій. Спе-

ціалізований корот-

костроковий навча-

льний курс «Впрова-

дження Закону Укра-

їни «Про державну 

службу» (січень 

2020). 

Аспекти публічного управління. 2017. Т.5. № 1-2. 

С. 5-12. 

5. Кондаков К. Г., Надюк З. О. Удосконалення 

комплексного механізму управління процесом 

впровадження е-урядування на регіональному рівні. 

Аспекти публічного управління. 2016. № 37-38. С.76-

83. 

30.4. Наукове керівництво (консультування) здобувача, 

який одержав документ про присудження наукового 

ступеня: 

1. Неділько Р. В. Удосконалення механізмів державного 

управління системою освіти середнього медичного 

персоналу в Україні: автореф. … к.держ.упр. … 

25.00.02 – механізми державного управління. 

Запоріжжя, КПУ, 2018. 22 с. 

2. Безкоровайна У. Ю. Удсконалення механізмів 

державного регулювання медичної допомоги і послуг 

середнім медичним персоналом в Україні: автореф. 

… к.держ.упр. … 25.00.02 – механізми державного 

управління. Запоріжжя, КПУ, 2019. 20 с. 
 

30.10. Проведення організаційна робота в закладах освіти 

на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової 

установи)/філії/кафедри або іншого відповідального за 

підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу 

(наукової установи)/навчально-методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозділу/вченого 

секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії 

та його заступника: 
Заступник директора з наукової роботи, Мелітопольський 
інститут державного та муніципального управління 
Класичного приватного університету (2005-2011). 
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30.11. Участь в атестації наукових працівників як 

офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої 

вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих 

вчених рад): 
1. Член спеціалізованої вченої ради К 35.860.01 у 

Львівському регіональному інституті державного управління 
НАДУ при Президентові України з правом прийняття 
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук за спеціальностями: 25.00.01 – теорія та 
історія державного управління, 25.00.02 – механізми 
державного управління (2018-2020). 

2. Офіційне опонування докторської дисертації Вовк С.М. 
«Механізми державного управління системними змінами у 
сфері охорони здоров’я », 2019 (Маріуполь, ДонДУУ). 

3. Офіційне опонування кандидатської дисертації 
Матвійчука О.А. «Державна політика у сфері інформатизації», 
2018 (Запоріжжя, КПУ). 

 

30.13 наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій 

загальною кількістю три найменування: 

1. Методичні рекомендації до виконання 

кваліфікаційних магістерських робіт здобувачами 

вищої освіти за освітньою програмою «Державна 

служба» / І. В. Шкрабак, З. О. Надюк К. Є. 

Мойсеєнко. Краматорськ, ДДМА, 2020. 48 с. 

2. Робоча програма переддипломної практики  

здобувачами вищої освіти за освітньою програмою 

«Державна служба» / І. В. Шкрабак, З. О. Надюк К. Є. 

Мойсеєнко. Краматорськ, ДДМА, 2020. 34с. 

3. Самоменджмент та особиста тактика державного 

службовця: методичні рекомендації до самостійної 

роботи з дисципліни для здобувачів вищої освіти за 

освітньою програмою «Державна служба» / З. О. 

Надюк. Краматорськ, ДДМА, 2020. 48 с. 
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Мойсеєнко 

Костянтин 

Євгенійович 

Доцент 

 

Кафедра 

економіки 

підприємства 

Донецький державний 

університет 

управління, 2004, 

8.050206 Менеджмент 

зовнішньоекономічної 

діяльності; 

кваліфікація: магістр з 

менеджменту 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

кандидат економічних 

наук, 2016,  

08.00.01 – економічна 

теорія та історія 

економічної думки  

(ДК 033983 від 

25.02.2016 р.);  

тема дисертації: 

«Механізм  

функціонування та 

розвитку соціально-

економічної системи  

суспільства»; 

доцент кафедри обліку, 

фінансів  

та економічної безпеки  

(АД № 000990 від 

05.07.2018 р.) 

Підвищення 

кваліфікації: 

1. Київський міський 

центр перепідготовки 

16 років Порівняльний 

аналіз систем 

публічного 

управління 

 

Державна та 

національна 

безпека 

 

Курсова робота 

«Методи 

прийняття 

адміністративних 

рішень, 

адміністративний 

та фінансовий 

аудит» 

30.1 наявність за останні п’ять років наукових публікацій 

у періодичних виданнях, які включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of 

Science Core Collection: 

1. Moiseienko K.Ye. Stimulation of investments into 

development of post-conflict territories. Scientific bulletin 

of Polissia. 2017. 4(8). P. 189-195 

2. Antonenko V., Katranzhy, L., Moiseienko K., Yudina S., 

Brezhnyeva-Yermolenko O., Hanziuk S., Galnaityte A., 

Namiotko V. The Prospects for Reforming the State 

Fiscal Policy. Contemporary economics. 2019. 13. 4. PP. 

388-406 doi: 10.5709/ce.1897-9254.321 

 

30.2 наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України: 

1. Мойсеєнко К.Є. Завдання та критерії порівняльного 

аналізу систем публічного управління. Державне 

управління: удосконалення та розвиток, 2019. №12. 

http://www.dy.nayka.com.ua/ 

2. Мойсеєнко К.Є., Шкрабак І.В. Сучасні підходи до 

порівняння результативності систем публічного 

управління. Збірник наукових праць ДонДУУ (Серія 

«Державне управління»). 2019. Т. ХХ. Вип. 315. С. 

92-107 

3. Рекова Н.Ю., Мойсеєнко К.Є. Складові предметно-

об’єктної сфери прийняття управлінських рішень в 

публічному управлінні. Збірник наукових праць 

ДонДУУ (Серія «Державне управління»). 2019. Т. ХХ. 

Вип. 317. С. 295-312. 

4. Рекова Н.Ю., Долозіна І.Л., Мойсеєнко К.Є. Напрями 

відновлення дохідної бази місцевих бюджетів 

постконфліктних територій Збірник наукових праць 

Донецького державного університету управління. 

Серія Економіка. 2019. Т. ХХ. Вип. 313. С. 195-207. 

5. Liashok Ya.O., >Moyseienko K. Ye< Dynamics of 

bilateral investments of Ukraine and Russian Federation: 

http://www.dy.nayka.com.ua/
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та підвищення 

кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, 

органів місцевого 

самоврядування, 

державних 

підприємств, установ 

та організацій. 

Cпеціалізованний 

короткостроковий 

навчальний курс 

«Впровадження 

Закону України «Про 

державну службу» 

(січень 2020). 

2. Wyższa Szkoła 

Biznesu – National 

Louis University 

(Nowy Sącz, Poland), 

Scientific and 

Pedagogical Internship 

in «Innovative 

Education 

Technologies: 

European Experience 

and its Application in 

Economics and 

Management 

Training», certificate 

from 20.09.2016 

before and after the beginning of the political and military 

conflict. Scientific Bulletin Of Polissia. 2018. № 1(13), 

vol. 1. PP. 70-75  

6. Мойсеєнко К.Є. Аналіз фінансових показників 

постконфліктних територій України Проблеми та 

перспективи забезпечення стабільного соціально-

економічного розвитку: зб. наук. праць ДонДУУ. Сер. 

«Економіка». 2018. Т. ХIX. Вип. 308. С. 193-200. 

7. Мойсеєнко К.Є. Аналіз соціально-економічного стану 

постконфліктних територій Донецької та Луганської 

областей в Україні. Ефективна економіка. 2018. №12. 

URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7018 

8. Мойсеєнко К.Є.  Принципи управління публічними 

фінансами за умов постконфліктного відновлення 

національної економіки. Ефективна економіка. 2017. 

№. 12. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6013 

 

30.3 наявність виданого підручника чи навчального 

посібника або монографії: 

1. Рекова Н.Ю., Мойсеєнко К.Є. , Долозіна І.Л. , 

Рагуліна Н.В. Фундаментальні та прикладні аспекти 

фіскальної децентралізації як засобу реалізації 

соціально-економічної політики на пост-конфліктних 

територіях. Краматорськ, ДДМА 2019. 381 с. 

2. Рекова Н. Ю., Долозіна І. Л., Мойсеєнко К. Є. та ін. 

Порівняльний аналіз інституційної архітектури 

бюджетних систем: світовий досвід та Україна: 

монографія / за заг. ред. проф. Н. Ю. Рекової. 

Покровськ: ДонНТУ, 2017. 306 с. 

3. Рекова Н. Ю., Мойсеєнко К. Є., Рагуліна Н. В., 

Олешко О. О та ін. Трансформація місцевих фінансів 

пост-конфліктних територій на засадах фіскальної 

децентралізації : монографія / за заг. ред. проф. Н. Ю. 

Рекової. Краматорськ : ДДМА, 2017. 300 с.  

 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6013
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4. Рекова Н. Ю., Вишневький В. П., Мойсеєнко К. Є. та 

ін. Реформування системи місцевих фінансів на 

засадах фіскальної децентралізації: теорія, 

європейський досвід та вітчизняна практика: 

монографія / за ред. проф. Н. Ю. Рекової. Покровськ : 

ДонНТУ, 2016. 252 с. 

 

30.5 участь у міжнародних наукових проектах, залучення 

до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя 

міжнародної категорії”; 

учасник проектів від Виконавчого Агентства 

Європейської Комісії з питань освіти, аудіовізуальних 

засобів та культури (ЕАСЕА)  

1. 2006-2009 – Jean Monnet Module з європейської 

економічної інтеграції (Донецький державний 

університет управління) від Освітньої, культурної, 

аудіовізуальної виконавчої агенції Європейської 

Комісії; член викладацького складу; 

2. 2010-2013 рр. – Jean Monnet Chair з проблем розвитку 

європейської економіки та бізнесу (Донецький 

державний університет управління) від Освітньої, 

культурної, аудіовізуальної виконавчої агенції 

Європейської Комісії; член викладацького складу;  

3. 2011-2014 – Jean Monnet Center of Excellence 

(Донецький державний університет управління) від 

Освітньої, культурної, аудіовізуальної виконавчої 

агенції Європейської Комісії, член викладацького 

складу. 

 

30.6 проведення навчальних занять із спеціальних 

дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 

аудиторних годин на навчальний рік; 
1. дисципліна «Державна соціально-економічна 

політика» (поглиблений курс англійською мовою) – 

60 годин (30 годин лекції, 30 годин семінари) для 

здобувачів вищої освіти за освітньо-науковим рівнем 

вищої освіти ОНП «Економіка» в Донбаській 
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державній машинобудівній академії,  

2018-2019 рр.; 

2. Дисципліна «Performance Management» 64 години (32 

лепкційні, 32 практичні), ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет»  

МОН України (м. Покровськ), 2016-2018 рр. 

 

30.7 виконання функцій наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена редакційної колегії наукового 

видання, включеного до переліку наукових фахових 

видань України, або іноземного рецензованого наукового 

видання; 

1. науковий керівник наукового проекту за кошти 

Міністерства освіти і науки України 

«Фундаментальні та прикладні аспекти фіскальної 

децентралізації як засобу реалізації соціально-

економічної політики на пост-конфліктних територія» 

(2017-2019 р., номер державної реєстрації 

0117U001166); 

2. відповідальний виконавець наукового проекту за 

кошти Державного фонду фундаментальних 

досліджень «Методологічний базис реформування 

системи місцевих фінансів на засадах фіскальної 

децентралізації: європейський досвід, вітчизняна 

практика та можливості застосування для розвитку 

пост-конфліктних територій» (2016-2017 рр., номер 

державної реєстрації 0117U002856; договір Ф71/8-

2017); 

 

30.8. Виконання функцій наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена редакційної колегії наукового 

видання, включеного до переліку наукових фахових 

видань України, або іноземного рецензованого наукового 

видання: 
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1. Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи 

«Теоретичні та організаційно-методичні засади 

забезпечення дієвості публічного управління в 

постконфліктний період» (2020-2022 р., номер 

державної реєстрації 0220U001244); 

 

30.11 участь в атестації наукових працівників як 

офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої 

вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих 

вчених рад); 

3. вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 

12.105.03 у Донбаській державній машинобудівній 

академії МОН України (спеціальності 08.00.03, 

08.00.04, 08.00.08) у 2018-2019 рр. 

4. член спеціалізованої вченої ради К 11.052.09 у ДВНЗ 

«Донецький  національний технічний університет» 

МОН України (спеціальності 08.00.05, 08.00.06) у 

2017-2018 рр. 

 
30.13 наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій 

загальною кількістю три найменування; 

1. Бюджетування та проектне фінансування: методичні 

рекомендації до виконання курсової роботи / К.Є. 

Мойсеєнко, О.В. Латишева, І.І. Смирнова, Н. В. 

Рагуліна. Краматорськ, ДДМА, 2019. 48с. 

2. Методи прийняття адміністративних рішень, 

адміністративний та фінансовий аудит: методичні 

рекомендації до виконання курсової роботи / Н.Ю. 

Рекова, К.Є. Мойсеєнко. Краматорськ, ДДМА, 2020. 

62с. 

3. Мойсеєнко К.Є. Порівняльний аналіз систем 

публічного управління: стислий конспект лекцій. 

Краматорськ, ДДМА 2019. 75 с.. 
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4. Мойсеєнко К.Є. Державна та національна безпека. 

Конспект лекцій. Краматорск, ДДМА, 2020 128с.. 

5. Робоча програма переддипломної практики  

здобувачами вищої освіти за освітньою програмою 

«Державна служба» / І. В. Шкрабак, З. О. Надюк К. Є. 

Мойсеєнко. Краматорськ, ДДМА, 2020. 34с. 

6. Робоча програма адміністративно-управлінської 

практики для здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування (освітньо-професійна програма 

підготовки магістрів «Державна служба» / Каракай 

М. С., Мойсеєнко К. Є. Краматорськ. 2019. 23 с. 

 
30.18 наукове консультування установ, підприємств, 

організацій протягом не менше двох років. 

7. експерт проекту «Сприяння участі громад в 

добровільному та демократичному процесі 

децентралізації» ГО «Східноукраїнське патріотичне 

об’єднання» за програмою ПРООН в Україні 

«Розбудова миру та відновлення» (2017-2018 р.); 

8. співвиконавець господоговірних тем «Аналітичне 

забезпечення прийняття управлінських рішень з 

реструктуризації підприємства за умов пост-

конфліктного розвитку України» (ПрАТ «Артемівськ 

Вайнері, м. Бахмут, 2016 р., договір №У-4-16); 

«Розробка та впровадження системи підтримки 

інноваційного розвитку машинобудівних підприємств 

в ході постконфліктного відновлення ринку» (ТОВ 

«Бетонмаш», м. Слов’янськ, 2015 р., договір № У-21-

15). 

 

Каракай 

Максим 

Сергійович 

Доцент  Кафедра 

економіки 

підприємства 

Донецький держав-

ний університет 

управління, 2008, 

8.050108 Маркетинг; 

кваліфікація:магістр  з 

5 років Інформаційні 

технології, 

електронне 

урядування та 

електронна 

30.1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій 

у періодичних виданнях, які включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of 

Science Core Collection: 

1. Vitalii Nitsenko, Sergiy Kotenko, Iryna Hanzhurenko, 
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маркетингу 

(НК № 34287873) 

 

кандидат наук з 

державного 

управління, 2012,  

25.00.02 – механізми 

державного 

управління; 

«Формування 

стратегії молодіжної 

політики в регіоні» 

(ДК № 004823) 

 

Підвищення 

кваліфікації: 

1. Київський міський 

центр перепідготовки 

та підвищення 

кваліфікації праців-

ників органів держа-

вної влади, органів 

місцевого самовря-

дування, державних 

підприємств, установ 

та організацій. Спе-

ціалізований корот-

костроковий навча-

льний курс «Впрова-

дження Закону Укра-

їни «Про державну 

службу» (січень 

2020). 

демократія 

 

Адміністративно-

управлінська 

практика 

 

Abbas Mardani, Ihor Stashkevych, and Maksym Karakai. 

Mathematical Modeling  of Multimodal Risks. Springer 

Nature Switzerland AG 2020 R. Ghazali et al. (Eds.): 

SCDM 2020, AISC 978, pp. 439–447, 2020.  

https://doi.org/10.1007/978-3-030-36056-6_41 

  

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України: 

1. Коломієць Є.В., Каракай М.С., Касьянюк С.В. 

Концептуальні положення удосконалення механізму 

інформаційно-аналітичного забезпечення державного 

управління. Збірник наукових праць ДонДУУ (Серія 

«Державне управління»). Маріуполь, ДонДУУ 2019. 

Т. ХХ. Вип. 312.С. 105-114 

2. Касьянюк С.Л., Каракай М.С. Напрями адаптації 

закордонного досвіду впровадження елементів 

електронного урядування в Україні. Державне 

управління: удосконалення та розвиток, 2019. №8. 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1562 

3. Каракай М.С., Касьянюк С.В. Оцінка рівня 

інформатизації державного управління та стану 

впровадження електронного урядування в Україні. 

Державне управління: удосконалення та розвиток, 

2019. №11. http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1564 

4. Каракай М.С., Коломієць Є.В., Касьянюк С.В. 

Структура та зміст інформаційно-аналітичної системи 

державного управління. Державне управління: 

удосконалення та розвиток, 2020. №1. 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1566 

5. Каракай М.С., Касьянюк С.В. Напрями адаптації 

закордонного досвіду впровадження елементів 

електронного урядування в Україні. 

Інституціональний вектор економічного розвитку / 

Institutional vector of economic development : зб. наук. 

праць МІДМУ «КПУ». 2016. Вип. 9 (2). С. 84-92.] 

 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-36056-6_41
http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/8_2019/28.pdf
http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/8_2019/28.pdf
http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/8_2019/28.pdf
http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/11_2019/39.pdf
http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/11_2019/39.pdf
http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/11_2019/39.pdf
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30.8. Виконання функцій наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена редакційної колегії наукового 

видання, включеного до переліку наукових фахових 

видань України, або іноземного рецензованого наукового 

видання; 

2. Керівник науково-дослідної роботи «Теоретичні та 

організаційно-методичні засади забезпечення дієвості 

публічного управління в постконфліктний період» 

(2020-2022 р., номер державної реєстрації 

0220U001244); 

 
30.13.  Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій 

загальною кількістю три найменування; 

1. Каракай М.С., Касьянюк С.Л. Інформаційні 

технології, електронне урядування та електронна 

демократія. Конспект лекцій. Краматорськ, 2019. 

246 с. 

2. Касьянюк С.Л., Каракай М.С. Інформаційні 

технології, електронне урядування та електронна 

демократія. Методичні вказівки до самостійної 

роботи з дисципліни. Краматорськ, 2019. 52 с. 

3. Робоча програма адміністративно-управлінської 

практики для здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування (освітньо-професійна програма 

підготовки магістрів «Державна служба» / Каракай 

М. С., Мойсеєнко К. Є. Краматорськ. 2019. 23 с. 

 
30.18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій протягом не менше двох років. 

1. Експерт проекту «Сприяння участі громад в 

добровільному та демократичному процесі 

децентралізації» ГО «Східноукраїнське патріотичне 
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Обґрунтування 

об’єднання» за програмою ПРООН в Україні 

«Розбудова миру та відновлення» (2017-2019 р.) 

 

Ровенська 

Вікторія  

Вячеславівна 

Доцент  

 

Кафедра 

економіки 

підприємства 

Донбаська державна  

машинобудівна 

академія,  

1999 р.,  

 

спеціальність; 

«Економіка 

підприємства», 

  

кваліфікація: 

економіст 

(ЛВ № 000157) 

 

Кандидат економічних 

наук, 

спеціальність 08.00.04  

 економіка та 

управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності)), 2013 р. 

(ДК №016783); 

 

Тема дисертації:  

«Механізм 

формування та 

використання 

трудового потенціалу 

промислових 

підприємств»; 

 

Доцент кафедри 

економіки 

підприємства, 2015 р. 

20 років Управління 

конфліктами в 

сфері надання 

адміністративних 

послуг 

 

 

30.1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій 

у періодичних виданнях, які включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of 

Science Core Collection 
1.  S. P Vashchuk, O A Sviderskiy,  O N Ezhova,  V V 

Rovenskaya Production of Space-rocket Technique: 

Psychological Factor // ATCES 2017 IOP Publishing IOP 

Conf. Series: Materials Science and Engineering 302 

(2018) 012064 doi:10.1088/1757-

899X/302/1/012064  / http://iopscience.iop.org/article/10.

1088/1757-899X/302/1/012064 

 

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України 

1. Ровенська В.В. Систематизація підходів до медіації 

соціальних конфліктів. Держава та регіони, 2019. 4. 

С. 77-81. 

2. Ровенська В.В. Психологічні технології в організації 

комунікаційної діяльності органів місцевого 

самоврядування. Ефективна економіка. 2018, 4.  

3. Ровенська В. В., Красножон Г. О. Методики оцінки 

корпоративної соціальної відповідальності та 

проблеми їх застосування в Україні. Вісник 

Приазовського державного технічного університету. 

2017. № 33. С. 264-271. 

4. Смирнова І. І., Ровенська В. В. Соціальні проблеми 

відновлення економіки Донбасу в контексті реформи 

децентралізації. Економічний вісник Донбасу. 2018. 

№ 2. С. 29–35. 

5. Ровенська В. В. Дегтярьова К. О. Основи 

використання консалтингу в управлінні персоналом. 

Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. 

№ 4. С. 556–561. 

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/302/1/012064
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/302/1/012064
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(12ДЦ №044611) 

 

Підвищення 

кваліфікації: 

Донбаська державна 

машинобудівна 

академія МОН 

України, свідоцтво 

АА 02070789 / 000948 

– 18, 

Тема: «Використання 

інноваційних освітніх 

технологій при 

викладанні дисциплін 

магістерського рівня», 

30.06.2018 р. 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального 

посібника або монографії 
1. Ровенська В.В. Проблеми соціального забезпечення 

населення територій, охоплених конфліктом, на сході 

Україні. В кн. Фундаментальні аспекти фіскальної 

децентралізації як засобу реалізації соціально-

економічної політики на пост-конфліктних 

територіях: монографія / Рекова Н.Ю., Мойсеєнко 

К.Є., Долозіна І.Л. та ін.; за ред. Рекової Н.Ю. 

Краматорськ, ДДМА, 2019. С. 224-24 

2. Мойсеєнко К.Є., Смирнова І.І., Ровенська В.В. 

Технології соціального захисту та соціального 

забезпечення: навчальний посібник. Краматорськ, 

ДДМА, 2019. 253 с. 

 

30.8. Виконання функцій наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена редакційної колегії наукового 

видання, включеного до переліку наукових фахових 

видань України, або іноземного рецензованого наукового 

видання 

1. Відповідальний виконавець теми ДК-11-2015 

«Інструменти забезпечення соціальної відповідальності 

бізнесу» (ДР № 0115U004738) 

2. Відповідальний виконавець теми ДК-09-2019 

«Механізми регулювання соціально-економічної 

політики держави в умовах постконфліктного 

відновлення» (ДР №0119U103842) 

 

30.13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій 

загальною кількістю три найменування 

1. Ровенська В.В., Смирнова І.І. Медіація та розв’язання 

конфліктів у соціальній сфері:  посібник для самостійної 

роботи. Краматорськ: ДДМА, 2019.  250 с. 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

2. Ровенська В.В., Смирнова І.І. Психологія комунікацій та 

управління конфліктами: посібник для самостійної 

роботи. Краматорськ: ДДМА, 2019.  250 с. 

3. Смирнова І.І., Ровенська В.В., Мойсеєнко К.Є. 

Програми і проекти соціального захисту: методичні 

вказівки до виконання курсової роботи (спеціальність 

232 Соціальне забезпечення). Краматорськ: ДДМА, 

2018. 50 с. 

 

30.18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій протягом не менше двох років 

Наукове консультування з питань організації системи 

оплати праці та формування стратегії забезпечення соціальної 

відповідальності  ТОВ «Елма сервіс» на протязі 2016-2018 рр. 

(довідка додається) 

 

Кірієнко 

Вячеслав 

Олександрович 

Доцент  

 

 

 

Заступник 

міського 

голови 

Кафедра 

економіки 

підприємства  

 

Покровська 

міська рада 

Донецької 

області, 

 

Донецький державний 

університет, 1998р. 

Спеціальність: 

«Правознавство». 

Кваліфікація: юрист  

 

Кандидат юридичних 

наук,  

спеціальність 12.00.08 

– кримінальне право 

та кримінологія; 

кримінально-

виконавче право», 

2018 

 

Тема дисертації: 

«Кримінально-правові 

та кримінологічні 

засади запобігання 

доведенню особи до 

самогубства або до 

3 роки Правове 

забезпечення 

публічного 

управління 

 

Антикорупційна 

політика 

 

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України 

1. Кірієнко В. О. Історичний аналіз законодавства про 

кримінальну відповідальність за доведення до 

самогубства або до замаху на самогубство. 

Підприємництво, господарство і право. 2017. № 5 

(255). С. 198–200. 

2. Кірієнко В. О. Причини та умови, що сприяють 

доведенню до самогубства або до замаху на 

самогубство. Вісник Кримінологічної асоціації 

України. 2017. № 2 (16). С. 193–199. 

3. Кірієнко В. О. Щодо характеристики особи злочинця 

доведення до самогубства або до замаху на 

самогубство. Науковий вісник публічного та 

приватного права. 2016. № 1. С. 87–92. 

4. Кириенко В. А. Характеристика количественных и 

качественных показателей доведения до 

самоубийства или к покушению на самоубийство. 

Право и Политика. 2016. № 3. С. 55–58. 

 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

замаху на 

самогубство». 

Диплом ДК № 046225 

 

Підвищення 

кваліфікації: 

Донецький 

університет 

економіки та права, 

свідоцтво №5/2017, 

Тема: «Сучасне 

законодавство в сфері 

попередження 

корупційних діянь у 

державній службі», 

лютий 2020 р. 

5. Кірієнко В. О. Особа жертви доведення до 

самогубства або замаху на самогубство. Боротьба з 

організованою злочинністю і корупцією (теорія і 

практика). 2016. № 2. С. 105–110. 

 

30.13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій 

загальною кількістю три найменування 

1. Кірієнко В. О., Поляріна Є. С.  Правове забезпечення 

публічного управління: стислий конспект лекцій. 

Краматорськ: ДДМА, 2019.  92 с. 

2. Кірієнко В. О., Поляріна Є. С.  Правове забезпечення 

публічного управління: методичні рекомендації до 

самостійної роботи здобувачами вищої освіти за 

освітньою програмою «Державна служба» 

Краматорськ, ДДМА, 2020. 48 с. 

3. Акімова О. В., Рагуліна Н. В., Кірієнко В. О.  

Антикорупційна політика: стислий конспект лекцій. 

Краматорськ: ДДМА, 2019. 196 с. 

30.17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не 

менше п’яти років  

Суддя, голова Донецького окружного адміністративного суду 

(2008-2018 рр.) 

 

30.18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій протягом не менше двох років 

Заступник міського голови м. Покровська Донецької області 

(2018-2020 рр.). 

 

Рагуліна Надія 

Вікторівна 

Доцент  

кафедри  

економіки  

підприємства 

Кафедра 

економіки 

підприємства 

Горлівський 

державний 

педагогічний інститут 

іноземних мов, 

3,9 роки Ділове та 

академічне 

письмо 

іноземною 

30.1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій 

у періодичних виданнях, які включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of 

Science Core Collection 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

2010 р.,  

спеціальність: 

«Англійська, німецька 

мови та зарубіжна 

література», 

кваліфікація: вчитель 

англійської, німецької 

мов та зарубіжної 

літератури (НК № 

39495643); 

 

Донецький державний 

університет 

управління, 2013 р. 

спеціальність: 

«Фінанси і кредит», 

кваліфікація: 

спеціаліст з фінансів 

та кредиту (12 ДСК № 

261321); 

 

Кандидат економічних 

наук, 

спеціальність 08.00.03 - 

економіка та 

управління 

національним 

господарством (ДК 

№050569), 2019 р; 

 

Тема дисертації:  

«Розвиток 

інвестиційного 

механізму державної 

політики пост-

конфліктного 

відновлення 

мовою (Business 

and Academic 

Writing) 

 

Бюджетування та 

проектування у 

публічні сфері 

 

Курсова робота 

«Бюджетування 

та проектування 

у публічні сфері» 

1. Maryna Melnykova, Yеlyzaveta Gradoboіeva, Tetiana 
Mirzodaieva, Nadiia Ragulina. Complex Modernization 
of Public Infrastructure and Hospitality as a Factor in the 
Sustainable Development of the City in Ukraine. 
European Journal of Sustainable Development. 2020. 
Vol. 9,1. P. 183-204. Doi: 10.14207/ejsd.2020.v9n1p183  

 

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України 
2. Рагуліна Н. В. Концептуалізація підходів до розбудови 

інвестиційного механізму пост-конфліктного 
відновлення економіки України. Причорноморські 
економічні студії. 2018. №25. С. 210-214. 

3. Рагуліна Н. В. Інвестиційний клімат та методи 
покращення інвестиційного потенціалу на пост-
конфліктних територіях України. Ефективна економіка. 
2017. №12. URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6005  

4. Веріга Г.В., Рагуліна Н. В. Система місцевих фінансів 
як сукупність економічних відносин в умовах 
децентралізації. Проблеми економіки: науковий 
журнал. 2017. №3. С. 242-247.  

5. Рагуліна Н. В., Шиліна Г. М. Обґрунтування методів 
та інструментів оцінки фінансового потенціалу 
місцевих бюджетів пост-конфліктних територій 
України. Вісник Донбаської державної 
машинобудівної академії. 2017. №1(40). С. 188-193. 

6. Рагуліна Н. В. Інвестиційні гранти як інструмент 
стимулювання розвитку малого бізнесу в Україні. 
Вісник Донбаської державної машинобудівної 
академії. 2015. № 3. С. 238-243.   

7. Рагуліна Н. В. Напрями підвищення інвестиційної 
активності в регіоні. Управління розвитком фінансово-
економічної системи регіону в умовах світових 
інтеграційних процесів. Серія: Економіка. Зб. наук. пр. 
Донецького держ. ун-ту управління. Донецьк: Ноулідж, 
2014. Т. ХIV. Вип. 288. С. 374-382.  

https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/976
https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/976
https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/976
https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/976
https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/976


ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

національної 

економіки» 

 

Підвищення 

кваліфікації: 

Захист дисертації на 

здобуття наукового 

ступеня кандидата 

економічних наук зі 

спеціальності 08.00.03 

- економіка та 

управління 

національним 

господарством (ДК 

№050569), 2019 р., на 

тему «Розвиток 

інвестиційного 

механізму державної 

політики пост-

конфліктного 

відновлення 

національної 

економіки», 

 

Підвищення 

кваліфікації: 

Донецький 

університет 

економіки та права, 

свідоцтво №5/2017, 

Тема: «Сучасне 

законодавство в сфері 

попередження 

корупційних діянь у 

державній службі», 

лютий 2020 р. 

8. Шкрабак І.В., Рагуліна Н. В. Формування новітніх 

тенденцій розвитку інвестиційних процесів в 

економіці україни у пост-конфліктний період. 

Ефективна економіка. 2018. №2. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6812 

9. Рагуліна Н. В. Інституційні чинники соціально-

економічного розвитку пост-конфліктних територій 

України. Проблеми та перспективи забезпечення 

стабільного соціально-економічного розвитку: зб. 

наук. праць ДонДУУ. Сер. «Економіка». 2018. Т. ХІХ. 

Вип. 308. С. 187-192. 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального 

посібника або монографії 
1. Рекова Н. Ю., Веріга Г. В., Чистюхіна Ю. А., 

Долозіна І. Л., Мойсеєнко К. Є., Рагуліна Н. В., 

Олешко О. О. Трансформація місцевих фінансів пост-

конфліктних територій на засадах фіскальної 

децентралізації : монографія / за заг. ред. проф. 

Н. Ю. Рекової. Краматорськ : ДДМА. 2017. 300 с. 

2. Рекова Н.Ю., Долозіна І.Л., Мойсеєнко К.Є., Рагуліна 

Н.В., Коніщева Н.Й. Фундаментальні та прикладні 

аспекти фіскальної децентралізації як засобу 

реалізації соціально-економічної політики на пост-

конфліктних територіях, монографія / за заг. ред. 

проф. Н. Ю. Рекової. Краматорськ : ДДМА. 2019. 

221 с. 

 

30.5. Участь у міжнародних наукових проектах, залучення 

до міжнародної експертизи, наявність звання "суддя 

міжнародної категорії" 
"Education for leadership, intelligence and talent 

encouraging" (Tempus, 2012- 2014) - development of trainings for 

the preparation of leaders in the spheres of education and public 

administration of Ukraine 

 

 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6812
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6812
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6812
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6812


ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

30.6. Проведення навчальних занять із спеціальних 

дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 

аудиторних годин на навчальний рік 

     Читання лекцій та проведення практичних занять 

англійською мовою з дисципліни «Ділове листування», 

«Ділове та академічне письмо іноземною мовою» (ДДМА, 

2019-2020 рр.) для студентів 232 спеціальності Соціальне 

забезпечення другого (магістерського) рівня вищої освіти та 

281 спеціальності Публічне управління та адміністрування 

напряму підготовки бакалавр. 

30.13 наявність виданих навчально-методичних 

посібників / посібників для самостійної роботи студентів 

та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій 

загальною кількістю три найменування; 

1. Бюджетування та проектне фінансування: методичні 

рекомендації до виконання курсової роботи / К.Є. 

Мойсеєнко, О.В. Латишева, І.І. Смирнова, Н. В. 

Рагуліна. Краматорськ, ДДМА, 2019. 48с. 

2. Рагуліна Н. В. Ділове та академічне письмо іноземною 

мовою (Business and Academic Writing): посібник для 

самостійної роботи. Краматорськ: ДДМА, 2019.  250 с. 

3. Рагуліна Н. В. Ділове та академічне письмо іноземною 

мовою (Business and Academic Writing):завдання для 

виконання індивідуальних робіт . Краматорськ: ДДМА, 

2019. 52 с. 

 

Рекова Наталія 

Юріївна 

Завідувач 

кафедри 

економіки 

підприємства 

Кафедра 

економіки 

підприємства 

Донбаська державна 

машинобудівна 

академія, 1999, 

7.050107 «Економіка 

підприємства», 

кваліфікація: 

економіст 

 

Доктор економічних 

наук, 2018 

20 років Облік у 

бюджетних 

установах  

 

Звітність 

бюджетних 

установ  

 

Методи 

обґрунтування 

30.1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій 

у періодичних виданнях, які включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of 

Science Core Collection: 

1. Rekova, N., Dolozina, I., Nitsenko, V., Zaitsev, Y., & 

Zamlynskyi, V. Budgetary revenue structure at central 

level of public administration in the federal 

countries. Administratie Si Management 

Public, 2018(30), 37-50. doi:10.24818/amp/2018.30-03 

 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

08.00.09 – 

бухгалтерський облік, 

аналіз та аудит (за 

видами економічної 

діяльності); 

08.00.08 – гроші, 

фінанси і кредит; 

«Розвиток методології 

економічного аналізу 

та аудиту 

результатів реалізації 

політики фіскальної 

децентралізації»; 

професор кафедри 

фінансів, 2012 

 

Підвищення 

кваліфікації: 

Wyższa Szkoła Biznesu 

– National Louis 

University (Nowy 

Sącz, Poland), 

Scientific and 

Pedagogical Internship 

in «Innovative 

Education 

Technologies: 

European Experience 

and its Application in 

Economics and 

Management Training» 

(Accounting, Finance 

and Taxation), 

certificate from 

20.09.2016 

 

адміністративних 

рішень, 

адміністративний 

та фінансовий 

аудит  

 

Курсова робота 

«Методи 

прийняття 

адміністративних 

рішень, 

адміністративний 

та фінансовий 

аудит» 

 

2. Vishnevsky V. P., Rekova N. Yu., Chekina V.D. Fiscal 

decentralization in post-conflict territories: conceptual 

states. Науковий вісник Полісся Чернігівського 

національного технологічного університету. 2016. № 

4 (8). С. 174 – 188  

 

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України: 

1. Рекова Н.Ю., Долозіна І.Л., Мойсеєнко К.Є. Напрями 

відновлення дохідної бази місцевих бюджетів 

постконфліктних територій Збірник наукових праць 

Донецького державного університету управління. 

Серія Економіка. 2019. Т. ХХ. Вип. 313. С. 195-207. 

2. Рекова Н. Ю. Фінансовий механізм реалізації 

бюджетних програм як джерела фінансування 

людського розвитку та узгодження бюджетних 

інтересів у об’єднаних територіальних громадах. 

Економіка та суспільство. 2019. Вип. 21. URL: 

http://economyandsociety.in.ua 

3. Рекова Н. Ю. Організаційно-інформаційна складова 

забезпечення економічного аналізу та аудиту 

результатів реалізації політики фіскальної 

децентралізації Причорноморські економічні студії: 

економ. наук-практ. журн. 2018. Вип. 25. С. 203 – 208 

4. Рекова Н. Ю. Вплив стратегічного аналізу та 

стратегічного контролю на оцінку результативності 

та ефективності фінансової підтримки регіональної 

політки. Науковий вісник ХДУ. 2018. Вип. 28, Ч. 1. С. 

173 – 177 

5. Рекова Н. Ю. Економічний аналіз результативності 

фінансової підтримки розвитку регіонів в Україні. 

Науковий вісник Ужгородського національного 

університету: економ. наук-практ. журн. 2018. Вип. 

17. С. 171 – 180   

6. Рекова Н. Ю., Луценко В. І. Проблеми інституційного 

забезпечення податково-бюджетної політики 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

місцевого розвитку в контексті децентралізації 

фінансової системи України. Інституціональний 

вектор економічного розвитку / Institutional vector of 

economic development : зб. наук. праць МІДМУ 

«КПУ». 2016. Вип. 9 (2). С. 65 – 72  

7. Рекова Н. Ю. Координація і контроль заходів з 

реалізації фінансової політики держави. Проблеми та 

перспективи забезпечення стабільного соціально-

економічного розвитку: зб. наук. праць ДонДУУ. Сер. 

«Економіка». 2017. Т. ХVІІІ. Вип. 304. C. 22 – 32 

8. Рекова Н. Ю., Пипко С. О., Чистюхіна Ю. А. 

Реформування основних інститутів системи місцевих 

фінансів на засадах фіскальної децентралізації. Вісник 

Донбаської державної машинобудівної академії. 

2017. №1(40). С. 165 – 173. 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального 

посібника або монографії: 

1. Рекова Н. Ю. Економічний аналіз та аудит 

результатів реалізації політики фіскальної 

децентралізації: методологія, методи та інструменти: 

монографія. Краматорськ: ДДМА, 2018. 559 с. 

2. Рекова Н. Ю., Воронкова О.М. Податковий 

менеджмент. Навчальний посібник. Краматорськ: 

ДДМА, 2019. 454. 

3. Рекова Н.Ю., Мойсеєнко К.Є., Долозіна І.Л., Рагуліна 

Н.В. Фундаментальні та прикладні аспекти фіскальної 

децентралізації як засобу реалізації соціально-

економічної політики на пост-конфліктних 

територіях. Краматорськ, ДДМА 2019. 381 с. 

4. Рекова Н. Ю., Долозіна І. Л., Мойсеєнко К. Є. та ін. 

Порівняльний аналіз інституційної архітектури 

бюджетних систем: світовий досвід та Україна: 

монографія / за заг. ред. проф. Н. Ю. Рекової. 

Покровськ: ДонНТУ, 2017. 306 с. 

5. Рекова Н. Ю., Мойсеєнко К. Є., Рагуліна Н. В., 

Олешко О. О та ін. Трансформація місцевих фінансів 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

пост-конфліктних територій на засадах фіскальної 

децентралізації : монографія / за заг. ред. проф. Н. Ю. 

Рекової. Краматорськ : ДДМА, 2017. 300 с.  

6. Рекова Н. Ю., Долозіна І. Л. та ін. Актуальні питання 

формування податкової політики стимулювання 

економічного розвитку за умов обмеженості 

фіскальних ресурсів : монографія / за заг. ред. проф. 

Н. Ю. Рекової. Краматорськ : ДДМА, 2016. 396 с. 

7. Рекова Н. Ю., Вишневький В. П., Мойсеєнко К. Є. та 

ін. Реформування системи місцевих фінансів на 

засадах фіскальної децентралізації: теорія, 

європейський досвід та вітчизняна практика: 

монографія / за ред. проф. Н. Ю. Рекової. Покровськ : 

ДонНТУ, 2016. 252 с. 

 

30.4. Наукове керівництво (консультування) здобувача, 

який одержав документ про присудження наукового 

ступеня: 

1. Долозіна І.Л. Податково-бюджетні дисбаланси в 

розвитку субнаціональної ланки публічних фінансів: 

автореф. дис.  … д-ра економ. наук: 08.00.08., 

Краматорськ, Донбаська державна машинобудівна 

академія. 2019, 41 с.  

2. Чистюхіна Ю. А. Інституційні засади фіскальної 

децентралізації в Україні: автореф. дис. … канд. екон. 

наук … спец.: 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». 

Краматорськ, Донбаська державна машинобудівна 

академія, 2017, 21 с.  

3. Луценко В. І. Податково-бюджетна політика місцевого 

розвитку в умовах децентралізації фінансової системи 

України: автореф. дис. … канд. екон. наук … спец.: 

08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» Краматорськ, 

Донбаська державна машинобудівна академія, 2017. 

21 с.  

4. Шиліна Г. М. Формування фінансового потенціалу 

місцевих бюджетів: автореф. дис. … канд. екон. наук 

… спец.: 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

Краматорськ, Донбаська державна машинобудівна 

академія, 2015. 21 с.  

5. Талан Г. О. Амортизаційна політика держави та її 

вплив на інвестиційний розвиток промисловості: 

автореф. дис. … канд. екон. наук … спец.: 08.00.08 

«Гроші, фінанси і кредит» Краматорськ, Донбаська 

державна машинобудівна академія, 2015. 21 с.  

 

30.7. Робота у складі експертних рад з питань проведення 

експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, 

або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій 

МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної 

ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої 

освіти МОН; 

1. експерт Наукової ради Міністерства освіти і науки 

України (з 2019 р.); 

2. член підкомісії 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування науково-методичної комісії з бізнесу, 

управління та права Науково-методичної ради МОН 

України (2016-2019 р.); 

 

30.8. Виконання функцій наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена редакційної колегії наукового 

видання, включеного до переліку наукових фахових 

видань України, або іноземного рецензованого наукового 

видання: 

1. відповідальний виконавець наукового проекту за 

кошти Міністерства освіти і науки України 

«Фундаментальні та прикладні аспекти фіскальної 

децентралізації як засобу реалізації соціально-

економічної політики на пост-конфліктних територія» 

(2017-2019 р.). 

 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

2. керівник наукового проекту за кошти Державного 

фонду фундаментальних досліджень 

«Методологічний базис реформування системи 

місцевих фінансів на засадах фіскальної 

децентралізації: європейський досвід, вітчизняна 

практика та можливості застосування для розвитку 

пост-конфліктних територій» (2016-2017 рр.); 

 
30.10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах 

керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової 

установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за 

підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу 

(наукової установи)/навчально-методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозділу/вченого 

секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії 

та його заступника; 

1. завідувач кафедри економіки підприємства ДДМА 

(2019 по теперішній час) 

2. завідувач кафедри обліку, оподаткування та 

економічної безпеки ДонНТУ (2015-2018) 

 

30.11. Участь в атестації наукових працівників як 

офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої 

вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих 

вчених рад); 

1. Голова спеціалізованої вченої ради Д 12.105.03 у 

Донбаській державній машинобудівній академії МОН 

України (спеціальності 08.00.03, 08.00.04, 08.00.08) у 

2015-2019 рр. 

2. Голова спеціалізованої вченої ради К 11.128.05 у 

Донецькому державному університеті управління 

МОН України (спеціальності 08.00.04, 08.00.08) у 

2013-2014 рр. 

 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

3. Член спеціалізованої вченої ради Д 11.128.03 у 
Донецькому державному університеті управління 
МОН України (спеціальність 08.00.03) у 2012-2014 
рр. 

4. Офіційний опонент дисертаційних робіт Максимчука 
О.С. («Бюджети розвитку територіальних громад в 
умовах фінансової децентралізації», 2019 рік, канд. 
екон. наук, Тернопільський національний 
економічний університет, спеціальність 08.00.08). 

 

30.13 наявність виданих навчально-методичних 

посібників / посібників для самостійної роботи студентів 

та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій 

загальною кількістю три найменування; 
1. Рекова Н. Ю., Торопченко Н. В. Облік у бюджетних 

установах: конспект лекцій. Краматорськ. 2019. 126 с. 
2. Рекова Н. Ю., Торопченко Н. В. Звітність бюджетних 

установ: конспект лекцій. Краматорськ. 2020. 96 с. 
3. Методи прийняття адміністративних рішень, 

адміністративний та фінансовий аудит: методичні 
рекомендації до виконання курсової роботи / Н.Ю. 
Рекова, К.Є. Мойсеєнко. Краматорськ, ДДМА, 2020. 
62с. 

 
30.18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій протягом не менше двох років. 
1. експерт проекту «Сприяння участі громад в 

добровільному та демократичному процесі 
децентралізації» ГО «Східноукраїнське патріотичне 
об’єднання» за програмою ПРООН в Україні 
«Розбудова миру та відновлення» (2017-2018 рр.); 

2. тренер-експерт з питань бюджетування в органах 
місцевого самоврядування ГО «Східноукраїнське 
патріотичне об’єднання» (2017-2018 рр.); 

3. позаштатний консультант з питань проблем 
оподаткування ГУ ДФС України в Донецькій області 
(2017-2018 рр.). 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

Лазуткіна 

Юлія 
Андріївна 

Доцент  

кафедри  
мовної 

підготовки 

Кафедра 
мовної 

підготовки 

Слов’янський 

державний 

педагогічний 

університет, 2006р. 

 

Спеціальність: 

«Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Мова та 

література 

(англійська)». 

 

Кваліфікація: 

вчитель  англійської 

мови та зарубіжної 

літератури. 

(НК № 30524432) 

 

Кандидат 

філософських наук, 

спеціальність 09.00.03  

 соціальна філософія та 

філософія історії, 2010 

р. 

(ДК №057959); 
 

Тема дисертації:  

«Феномен 

громадянського 

суспільства: витоки і 

основні тенденції 

розвитку» 

 

Доцент кафедри 

мовної підготовки, 

2015 р. 
(12ДЦ №044609) 

14 років Іноземна мова 

(розділ 1 та 2)  
30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України 

1. Структурні особливості формування усно-

мовленнєвої комунікативної компетенції у студентів 

технічних ВНЗ ; Наукові праці Кам’янець 

Подільського національного університету ім. Івана 

Огієнка: Філологічні науки. Випуск 32. –  Кам’янець 

Подільський: «Аксіома»,2014. –  С.  225–231 

2. Деякі аспекти та особливості викладання англійської 

мови у технічних ВНЗ/Гуманізація навчально-

виховного процесу:збірник наукових праць.-Вип.LX. 

–  Ч.II. –  Слов’янськ: СДПУ, 2014. – С. 239 –245 

3. Граматичний аспект вивчення іноземної мови 

/Педагогічні науки: Збірник наукових праць 

Полтавського національного педагогічного  

університету ім. В.Г. Короленка. –  Вип. 61-62.  –

2015–  С. 120 – 126 

4. Форми та методи фахової підготовки студентів у 

процесі самостійної роботи на уроках з англійської 

мови Філологічні студії: Науковий віник  

Криворізького національного університету: зб. наук 

праць .. 12. – Кривий Ріг : НПП Астерікс, 2016. – С. 

263–270. 

5. Гуманізація навчально-виховного процесу «Метод 

проектів як засіб формування мотивації до вивчення 

іноземної мови у вищій школі»Вип.3(95) – 2019. 

С.137-151 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального 

посібника або монографії 
1. Англійська мова для студентів-магістрантів технічних 

ВНЗ. Краматорськ: ДДМА, 2015. – 50 с. ISBN  978-966-379-

739-7 
 

 

30.13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи студентів 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

Підвищення 
кваліфікації: 

участь у програмі 
«Innovative 

technologies in science 
and education», на базі 
Академіі Dlugosza у 
Польщі, сертифікат 

успішного завершення 
програми у розмірі 128 

годин. (вересень 
2017р) 

  
Сертифікат Cambridge 

English Level in 
ESOL(First) level B2 
accreditation number 

500/2705/0 
(червень 2019р) 

та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ 

практикумів/ методичних вказівок/ рекомендацій 

загальною кількістю три найменування 

1. Англійська мова: методичний посібник для студентів 

спеціальностей «Обладнення та обробка металів 

тиском» і «Металургійне обладнання» Краматорськ: 

ДДМА, 2015.- 112 с. 

2. Методичний посібник «Теорія та практика 

перекладу»  для студентів 4 курсу поглибленого 

вивчення англійської мови. Краматорськ: ДДМА, 

2016. – 70 с. 

3. Англійська мова : методичний посібник для для 1 

курсу економічних спеціальностей ВНЗ / К. В. 

Зубенко, Ю. А. Лазуткіна. – Краматорськ : 

ДДМА, 2019 – 162 с. 

 
30.17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не 

менше п’яти років - 14 років  

 

Родченко 

(Усаченко) 

Лариса 
Михайлівна 

Професор 

кафедри  

менеджменту 

Кафедра 
менеджменту 

Національна академія 

державного 

управління при 

Президентові 

України,  

2005 р.,  
 

спеціальність: 

«Державне 

управління», 
  

кваліфікація: магістр 

державного 

управління 

(КВ №25963833) 
 

доктор наук з 
державного 
управління, 

4 роки Державна служба 

та служба в 

органах 

місцевого 

самоврядування 

 

Документування 

в 

адміністративній 

діяльності 

 

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України: 

1. Родченко Л. М., Шубна О. В.  Державно-управлінська 

діяльність: реформування, світові тенденції, 

зарубіжний досвід. Держава та регіони. Серія: 

Державне управління. 2019. Вип. 4. С. 174-181. 

2. Родченко Л. М., Дачковський В. А. Методика 

оцінювання відновлюваності озброєння та військової 

техніки. Сучасні інформаційні технології у сфері 

безпеки та оборони. 2019. №3. С. 89- 96. 

3. Родченко Л.М. Система принципів взаємовідносин 

органів державної влади з інституціями 

громадянського суспільства в Україні. Наукові 

записки інституту законодавства Верховної Ради 

України: Державне управління. 2018, №6. С. 154-158. 

4. Родченко Л.М. Еволюція громадянського суспільства 

крізь призму історичного розвитку поняття та теорії 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

спеціальність  
«Теорія та історія 

державного 
управління» 

(25.00.01  Теорія та 
історія державного 
управління), 2010 р. 

(ДД № 007942); 
 

Тема дисертації 
«Теоретико-

методологічні засади 
розвитку 

взаємовідносин 
органів державної 

влади з неурядовими 
організаціями», 

 
професор кафедри 

державного 
управління, 2013 р. 
(12ПР № 008582) 

 

демократії. Наукові записки інституту 

законодавства Верховної Ради України: Державне 

управління. 2018р.  №5. С. 138-143. 

5. Усаченко Л. М. Вибір моделі та оціночних 

характеристик системи державного управління як 

орієнтирів її розвитку. Держава та регіони. Серія: 

Державне управління. 2017. Вип. 4. С. 183-186. 
 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального 

посібника або монографії 
1. Державно-службові відносини в системі публічного 

управління:монографія. Л.М. Родченко, О.Л. 

Молошна, О.В. Червякова, Ін-т законодавства 

Верховної Ради України. Дніпро: Грані, 2019. 282 с. 

2. Економічний механізм регулювання обсягів 

сільськогосподарського виробництва в контексті 

забезпечення сталого збалансованого функціонування 

продовольчого ринку : монографія. Л. М. Усаченко, 

Т. В. Олефіренко; КМ України, Нац. ун-т біоресурсів 

і природокористування України. Херсон: Грінь Д.С., 

2014. 203 c. 
 

30.8 Виконання функцій наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена редакційної колегії наукового 

видання, включеного до переліку наукових фахових 

видань України, або іноземного рецензованого наукового 

видання; 

1. Входить до складу редакційної колегії: Наукові записки 

інституту законодавства Верховної Ради України 
 

30.11 участь в атестації наукових працівників як 

офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої 

вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих 

вчених рад); 

1. Член Спеціалізованої вченої ради Міжрегіональної 

академії управління персоналом Д.26.142.04 
 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

30.13. Наявність виданих навчально-методичних 
посібників/посібників для самостійної роботи студентів 
та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ 
практикумів/ методичних вказівок/ рекомендацій 
загальною кількістю три найменування 

1. Бакуменко В. Д., Тимцуник В. І., Усаченко Л. М. 
Адміністративний менеджмент: навч. посіб. / Кабінет 
Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України, Навч.-наук. ін-т 
післядиплом. освіти. Херсон: Грінь Д. С., 2014. 348 с. 

2. Усаченко Л. М., Гурієвська В. М. Прикладна 
психологія у системі державного управління : метод. 
рек.  Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів 
і природокористування України, Нац. наук. ін-т 
післядиплом. освіти. Херсон : Грінь Д. С., 2014. 90 с. 

3. Жовнірчик Я. Ф., Усаченко Л. М. Організація 
діяльності державного службовця: метод. 
рекомендації Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України, Навч.-
наук. ін-т післядиплом. освіти. Херсон: Грінь Д. С., 
2014. 140 с. 

4. Бакуменко В. Д., Усаченко Л. М., Червякова О. В. 
Теоретичні засади державного управління: навч. 
посіб.; за заг. ред. Л. М. Усаченко. К.: НВДЦ 
“Нововведення”, 2013. 174 с.  

5. Усаченко Л. М., Кальшин Ю. Г., Коваль Г. В. 
Публічне адміністрування: навч. посіб. / Кабінет 
Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. К. : Інтерсервіс, 2013. 
185 с. 

6. Бакуменко В. Д., Усаченко Л. М., Червякова О. В. 
Теоретичні засади державного управління: навч. 
посіб. / Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. К.: 
Інтерсервіс, 2013. - 174 с. 

7. Вітер Д. В., Усаченко Л. М.  Державне управління та 
європейська інтеграція: еволюція поглядів: навч. 
посіб./ Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. К. : 
Інтерсервіс, 2013. 152 с. 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

Шубна  
Олена 

Василівна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

доцент Кафедра 
менеджменту 

Білгородський 
університет споживчої 

кооперації (2002),  
 

спеціальність:  
світова економіка,  

 
кваліфікація: 

економіст  
 

кандидат економічних 
наук,  

08.00.05 – розвиток 
продуктивних сил і 

регіональна економіка 
(трансформована у  

25.00.02 – механізми 
державного 

управління, Наказ 
МОНУ від 06.11.2015 

№ 1151 у редакції 
наказу МОНУ від 

12.04.2016 року №419)  
(диплом ДК № 005880) 

 
тема: «Регіональні 

особливості 
просторової асиметрії 

розміщення та 
функціонування 

трудових ресурсів 
України» 

 
підвищення 

кваліфікації: ДДМА 
Свідоцтво АА 

02070789/ 
000107-16 

 

14 Галузева та 
регіональна 

політика 

 

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України 

1. Родченко Л. М., Шубна О. В.  Державно-

управлінська діяльність: реформування, світові 

тенденції, зарубіжний досвід. Держава та регіони. 

Серія: Державне управління. 2019. Вип. 4. С. 174-

181. 

2. Болотіна Є. В., Шубна О. В. Інституціональні зміни і 

траєкторія інституціонального розвитку.  

Економічний вісник Донбасу. 2016. №3(45). С.50-58. 

3. Болотіна Є. В., Шубна О. В. Інституціональні 

матриці суспільства та трансформаційна економіка 

України.  Бізнесінформ. 2016. №10. С. 14-21. 

4. Шубная Е. В., Печеная Т. А. Современные проблемы 

и перспективы развития ИТ-отрасли в 

государственной политике Украине.  Научный 

вестник Донбасской государственной 

машиностроительной академии. Краматорск: 

ДГМА, 2016.  №  2 (20 Е).  С. 203-210. 

5.  Болотіна Є. В., Волошина О. О., Шубна О. В. 

Іноваційні підходи до управління персоналом 

підприємств машинобудівної галузі // Управління 

економікою: теорія та практика: П'яті 

чумаченківські читання. 2017.  С.119-128. 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального 

посібника або монографії 

1. Шубна О В. та ін. Трансформаційні перетворення 

господарської системи в контексті глобалізаційних 

змін: еволюція та управління: монографія / за заг. 

ред. Мироненка Є. В.  Київ: «Центр учбової 

літератури», 2017. 272 с. 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

 тема: 
Управління портфелем 

проектів щодо 
забезпечення політики 

регіонального 
розвитку 

13.06 – 02.07 2016 р. 

 

2. Трудові ресурси регіонів: просторове розміщення та 

підвищення ефективності використання: монографія 

/ В. П. Решетило, Н. С. Міщенко, О. В. Шубна; 

Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. 

Харків: ХНУМГ. 2014. 157 c. 

 

30.8. Виконання функцій наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена редакційної колегії наукового 

видання, включеного до переліку наукових фахових 

видань України, або іноземного рецензованого наукового 

видання: 

0114U003939 «Трансформаційні перетворення 

господарської системи в контексті глобалізаційних змін: 

еволюція та управління» - відповідальний виконавець. 

 

30.13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи студентів 

та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ 

практикумів/ методичних вказівок/ рекомендацій 

загальною кількістю три найменування 

1. Державне та регіональне управління: стислий 

конспект лекцій для здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю «Менеджмент» / О. В. Шубна. 

Краматорськ, ДДМА, 2017. 78 с. 

2. Державне та регіональне управління: методичні 

рекомендації до самостійної роботи студентів 

денної та заочної форми навчання / О. В. Шубна. 

Краматорськ, ДДМА, 2020. 47 с. 

3. Галузева та регіональна політика: методичні 

рекомендації до самостійної роботи з дисципліни 

для здобувачів вищої освіти за освітньою 

програмою «Державна служба» / І. В. Шкрабак, 

О. В. Шубна. Краматорськ, ДДМА, 2020. 51 с. 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

Єлецьких 

Світлана 

Яківна 

 

Завідувач 

кафедрою 

фінансів, 

банківської 

справи та 

підприємницт

ва 

 

Кафедра 

фінансів, 

банківської 

справи та 

підприємниц

тва  

Краматорський 

індустріальний 

інститут,  

рік закінчення -  

1994 р., спеціальність: 

«Організація, 

управління 

виробництвом»,  

кваліфікація за 

дипломом: економіст, 

організатор 

виробництва 

(менеджер) 

(№003819 

від 30.06.1994 р.) 

 

 Краматорський 

індустріальний 

інститут, рік 

закінчення –  

1983 р., спеціальність: 

«Механічне 

обладнання заводів 

чорної металургії», 

кваліфікація за 

дипломом: інженер-

механік 

(В-1 №537662  

від 08.06.1983 р.) 

 

Доктор економічних 

наук, 

спеціальність – 

08.00.04 –  

економіка та 

управління 

підприємствами (за 

25 років Господарська 

діяльність у 

секторі 

публічного 

управління 

 

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України 

1. Єлецьких С. Я. Еволюційні форми та внутрішня структура 

механізму управління фінансово стійким розвитком 

підприємства. Збірник наукових праць Буковинського 

університету. Економічні науки. : зб. наук. пр. Чернівці: 

ВПНЗ Буковинський університет. 2015. Випуск 11. С. 209-220. 

2. Єлецьких С. Я. Механізм управління розвитком 

підприємства і його еволюційні форми. Науковий Вісник 

Донбаської державної машинобудівної академії: зб. наук. пр. 

Краматорськ: ДДМА, 2015. №1(16Е). С. 122-128. 

3. Єлецьких С.Я. Стратегічні аспекти управління персоналом 

на підприємстві. Научный Вестник ДГМА: сб. науч. трудов.  

Краматорск, 2015. № 2 (17E). 405 с.,  С. 218-224. 

4. Єлецьких С.Я. Персонал як статегічний ресурс 

інноваційного підприємства. Научный Вестник ДГМА : сб. 

науч. трудов. Краматорск, 2015. № 3 (18E).  С. 279–284. 

5. Єлецьких С.Я., Каїра З.С.,  Свинаренко Т.І. Системи 

управління трудовим потенціалом в логістичних операціях 

промислового підприємства. Вісник економічної науки 

України. №2. 2018р. с. 95-101. 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального 

посібника або монографії 
1. Єлецьких С. Я., Михайличенко Н.М. Адаптивне планування 

фінансово-господарської діяльності підприємства. 

монографія. Краматорськ: ДДМА, 2019. 188 с. 

 

30.4. Наукове керівництво (консультування) здобувача, 

який одержав документ про присудження наукового 

ступеня: 

1. Михайличенко Н. М. Кандидат економічних наук, 

спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління 

підприємствами (переробна промисловість), тема дисертації: 

«Адаптивне планування фінансово-господарської діяльності 

підприємства», диплом ДК №056047 (рішенням атестаційної  



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

видами економічної 

діяльності), 

ДД №003427, рішення 

Атестаційної колегії   

від 26.06.2014 р. 

 

Тема дисертації: 

«Управління 

фінансовою стійкістю 

промислового 

підприємства» 

Професор кафедри 

фінанси, 

 12ПР №010349,  

Атестаційна колегія, 

рішення № 2/01-П  

від 28.04.2015 р.  

 

Підвищення 

кваліфікації: 

 

1. Донбаська 

державна 

машинобудівна 

академія МОН 

України, свідоцтво 

АА № 

02070789/000180-16 (з 

05.09.2016 по 

17.09.2016 р.),  

тема «Правове 

забезпечення 

діяльності органів 

Пенсійного фонду 

України», 19.09.2016  

2.  ДВНЗ «Київський 

національний 

комісії від 18.11.2009 р.) 

2. Волкогон С.О Кандидат економічних наук, спеціальність 

08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», тема дисертації: 

«Податкова політика сприяння розвитку малого бізнесу у 

регіонах України», захист 01 липня 2016 року у 

спеціалізованій вченій раді Д 12.105.03. 

3. Науковий керівник здобувачів наукового ступеня канд. 

екон. наук (Петрищева К.Г.) 

4.  Науковий консультант здобувача наукового ступеня д-ра. 

екон. наук (Рад Н.С.) 

 

30.7. Робота у складі експертних Національного агентства 

із забезпечення якості вищої освіти або Акредитаційної 

комісії МОН  

1. Робота у складi експертних рад з питань проведення 

акредитаційної експертизи освітньої діяльності з підготовки 

фахівців спеціальності 8.03050801 "Фінанси і кредит (за 

спеціалізованими програмами)" у Запорізькій державній 

інженерній академії (відповідно до наказу Міністерства освіти 

і науки України від 15.06.2015 р.№ 1502л у період 22.06.2015 

р. по 24.06.2015 р.) 

 2. Робота у складi експертної комісії Міністерства освіти і 

науки України з проведення первинної акредитаційної 

експертизи освітньо-професійної програми «Державні 

фінанси» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у 

Харківському торговельно-економічному інституті 

Київського національного торговельно-економічного 

університету (Згідно з наказом Міністерства освіти і науки 

України від 18.06.2018 р. № 1266-л, з 25 червня по 27 червня 

2018 р.) 

3. Робота у складi експертної комісії Міністерства освіти і 

науки України з проведення первинної акредитаційної 

експертизи освітньо-професійної програми «Фінанси, 

банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти у Харківському  



ПІБ викладача Посада 
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викладача 

Стаж 
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роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

економічний 

університет імені 

Вадима Гетьмана», 

Інститут підвищення 

кваліфікації, 

свідоцтво 12СС № 

02070884/035701-17 (з 

13.03.2017 по 

29.03.2017 р.), 

Програма 076 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність», 

051 «Економіка», 

29.03.2017 р. 

 

3. Донбаська 

державна 

машинобудівна 

академія МОН 

України, свідоцтво 

АА № 

02070789/000858-17 (з 

11.12.2017 по 

22.12.2017 р.), тема 

«Актуальні питання 

адміністрування 

супроводження 

інформаційних 

систем 

територіальних 

управлінь Пенсійного 

фонду України», 

26.12.2017 р. 

 

4. Донбаська 

державна 

інституті фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету (Згідно з наказом Міністерства 

освіти і науки України від 22.01.2019 р. № 58-л, з 29 січня по 

31 січня 2019 р.) 

30.8. Виконання функцій наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена редакційної колегії наукового 

видання, включеного до переліку наукових фахових 

видань України, або іноземного рецензованого наукового 

видання 

Науковий керівник наукових тем: 

0114U003938 «Механізм фінансово-економічного управління 

розвитком на макро- та макрорівні», 2014-2016. 

0116U003937 «Антикризові фінансово-економічні імперативи 

розвитку соціально-економічних систем», 2016-2018. 

0118U006889 «Фінансово-економічні проблеми модернізації 

соціально-економічних систем. Financial and economic 

problems of modernization of socio-economic systems», 2018-

2020. 

30.10. Проведення організаційна робота в закладах освіти 

на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової 

установи)/філії/кафедри або іншого відповідального за 

підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу 

(наукової установи)/навчально-методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря 

закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії та його заступника: 
Єлецьких С. Я. – завідувач кафедри «Фінанси, банківська 

справа та підприємництво» ДДМА.  

30.11. Участь в атестації наукових працівників як 

офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої 

вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих 

вчених рад); 

1. Участь в атестацiї наукових кадрiв як офiцiйного 

опонента: 
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дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

машинобудівна 

академія МОН 

України, 

свідоцтво АА 

№02070789/001252-18 

(з 10.12.2018 по 

21.12.2018 р.), тема 

«Актуальні проблеми  

розвитку  

підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльності: теорія, 

практика, 

міжнародний досвід». 

 

- Хараман В.С. - здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і 

кредит, тема «Формування ресурсів комерційних банків та їх 

оптимізація», 2012 р. 

- Коверга С.В. - здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності), тема «Управління збалансованим розвитком 

промислових підприємств», 2014 р. 

- Трифонова О.В. - здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності), тема «Управління стійким функціонуванням 

вугледобувних підприємств», 2015 р. 

- Яковлєва Ю. В. - здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності), тема «Розвиток комплексу соціально-економічних 

методів управління машинобудівними підприємствами», 

20.10. 2017 р. 

2. Член спеціалізованої вченої ради Д 12.105.03 у ДДМА 

(м. Краматорськ) з правом прийняття дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за 

спеціальностями: 08.00.03 «Економіка та управління 

національним господарством»; 08.00.04 «Економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)»; 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» (2014-2019). 

30.18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій протягом не менше двох років.  

1. Наукове консультування співробітників Обласного 

управління ПФУ України в Донецькій області  протягом 2016-

2018 рр. 

2. Наукове консультування підприємств малого та середнього 

бізнесу – членів Донецької торгово-промислової палати  

протягом 2017-2018 рр. 

 

 



ПІБ викладача Посада 
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викладач на ОПП 

Обґрунтування 

Санталова 
Ганна 

Олександрівна 

Доцент 
кафедри хімії та 
охорони праці 

Кафедра хімії 
та охорони 

праці 

Харківський 
державний 

політехнічний 
університет, 

2000 р.; 
Хімічна технологія 

високомолекулярних 
сполук, 

Інженер-хімік-
технолог 

(МВ НХ № 014647) 
 

наук, 

спеціальність  102 
«Хімія» 

(02.00.03  органічна 
хімія), 2009 р. (ДК № 

052101); 
Тема дисертаці 

«Синтез, структурні 
особливості і 

реакційна здатність 
N-арилсульфеніл- та 
N-арилсульфініл-1,4-

бензохінонімінів», 
 

Доцент кафедри хімії та 
охорони праці, 2015 р. 

(12ДЦ № 042721) 
 

Підвищення 
кваліфікації:  

Міністерство освіти і 
науки України, тема 

«Законодавство і 
нормативні акти з 

охорони праці, 
профілактики 

побутового 

26 років Охорона праці в 

галузі та 

цивільний захист 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального 

посібника або монографії 

1. Дементій Л.В., Юсіна Г.Л., Санталова Г.О. Безпека 

життєдіяльності й охорона праці. Частина 1. 

Розрахунки. Краматорськ: ДДМА, 2011. 296 с. Гриф 

МОН України, ISBN 978-966-379-534-8 

2. Дементій Л.В.,Юсіна Г.Л., Санталова Г.О. Безпека 

життєдіяльності й охорона праці. Частина 2. 

Лабораторний практикум. Краматорськ: ДДМА, 2012. 

172 с. Гриф МОН України, ISBN 978-966-379-534-8 

 

30.9. Керівництво школярем, який зайняв призове місце 

III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських 

конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - 

членів Національного центру “Мала академія наук 

України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала 

академія наук України” 

Член журі I етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів «Малої академії 

наук України у 2017-2018 навчальному році», секція 

«Цивільний захист». Місце проведення: м. Краматорськ: 

ДДМА. 

30.13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій 

загальною кількістю три найменування 

1. Г. Л. Юсіна, Г. О. Санталова Охорона праці: правові 

та організаційні питання. Краматорськ: ДДМА. 

2018. 134 с. 

2. Санталова Г.О., Організація самостійної роботи 

студентів з дисципліни  «Охорона праці». Методичні 

вказівки для студентів усіх спеціальностей денної 

форми навчання. Краматорськ : ДДМА. 2016. 68 с. 

 

3. Санталова Г.О.  Організація самостійної роботи 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

травматизму охорони 
здоров’я, пожежної, 
радіаційної безпеки, 
цивільного захисту, 

гігієни праці, 
виробничої санітарії, 
безпеки дорожнього 
руху, поводження в 

надзвичайних 
ситуаціях», посвідчення 

№ 8 від 20.02.2019.  

студентів з дисципліни  «Безпека життєдіяльності». 

Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей 

денної та заочної форми навчання. Краматорськ : 

ДДМА. 2016. 48 с. 

 

30.17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не 

менше п’яти років 

Досвід практичної роботи за спеціальністю – 7 років 10 

місяців: 

03.2000–11.2004 - хімік-технолог, інженер з охорони праці 

НДС СДТЛ «Стома-технологія» (пр. № 8 від 10.03.2000)  

01.01.05–31.10.16:– Науковий співробітник науково-

дослідницького сектору кафедри хімії та охорони праці 

Донбаської державної машинобудівної академії за 

сумісництвом, м. Краматорськ Донецької обл.  – стаж 3 роки 1 

місяців. 

 

 

Керівник ЗВО          В.Д. Ковальов 

 

 

Гарант ОП         І.В. Шкрабак 


