
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП 
 

ID 
викла
дача 

ПІБ Посада Структур
ний 

підрозділ 

Кваліфікація 
викладача 

Стаж 
 
 

Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування 

168779 Запша 
Галина 
Миколаївна 

Завідувач 
кафедри, 
професор, 

основне 
місце 

роботи 

Факультет 
економіки 

та 
управління 

Диплом про 
вищу освіту:  

Одеський 
сільськогоспод

арський 
інститут, 

спеціальність – 
Економічна 
кібернетика,  

1982 р.,  
кваліфікація –

Економіст-
математик 
сільського 

господарства. 
ЖВ № 959015  

Диплом  
доктора наук  

 ДД №003894 
від 22.12.2014 

р. 
Атестат  

професора  12 
ПР №011540 

від 25.02.2016 
р. 

 

34 Методологія 
наукових 
досліджень в 
менеджменті 

Науковий ступінь: доктор економічних 
наук, спеціальність 08.00.03 – Економіка 
та управління національним 
господарством 
Вчене звання – професор кафедри 
менеджменту і маркетингу  
Підвищення кваліфікації:  
- Одеський національний економічний 
університет; сертифікат №5 від 09.11.2021 
р.; Тема: «Методологія наукових 
досліджень  управління бізнес-процесами 
у сфері виробничої, зовнішньоекономічної 
та маркетингової діяльності суб’єктів 
господарювання»; 180 годин (6 ECTS). 
- Університет Collegium Civitas у місті 
Варшава, Польща; сертифікат №157/2020 
від 18.12.2020 р.; тема: 
«Інтернаціоналізація вищої освіти. 
Організація навчального процесу та 
інноваційні методи навчання у вищих 
навчальних закладах Польщі»; 180 годин 
(6 ECTS). 
- Національний університет біоресурсів і 
природокористування України; свідоцтво 
СС 00493706/007433-18 від 28.10.2018 р.; 
тема «Роль навчальної дисципліни 
«Маркетинг» у формуванні професійних 
компетенцій майбутнього фахівця 
аграрної сфери»; 120 годин (4 ECTS). 
- Проєкт «EU4Youth - Вплив соціальних 
інновацій - стратегічне партнерство!», що 



фінансується Європейською Комісією в 
рамках програми «EU4Youth - Сприяння 
зайнятості молоді та соціальним змінам 
через соціальне підприємництво», 
розроблений у партнерстві з Фундацією 
«Алетурь дє Вой» Румунія, Асоціацією 
Транскордонного Співробітництва 
«Єврорегіон Нижній Дунай», Румунія, 
Фундацією Єкоул Чєрнобилулуй, Р. 
Молдова та Агентством Транскордонного 
Співробітництва та Європейської 
Інтеграції, Р. Молдова. Сертифікат №072/ 
04.12.2020. Тема «Соціальне 
підприємництво». 24 години (0,8 ECTS). 
Рівень наукової та професійної активності 
відповідає 10 пунктам ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності:  
38.1, 38.3, 38.4, 38.6, 38.7, 38.8, 38.9, 38.12, 
38.14, 38.19.  

Наукові та методичні публікації за 
дисциплінами, що викладаються: 

1. Запша Г. М., Дідур Г. І., Рощін І. Г. 
Теоретико-методологічне забезпечення 
сучасного менеджменту. Науково-
практичний журнал «Проблеми 
інноваційно-інвестиційного розвитку». 
2021. №25. С.4-15. (категорія В) 
https://doi.org/10.33813/2224-
1213.25.2021.1  
2. Запша Г. М., Орлова-Курилова О. В., 
Лімаренко С. М., Яцун А. Г. Ресурсне 
забезпечення ефективності стратегічного 
управління інноваційною 
інфраструктурою у формуванні 
конкурентних переваг та соціально-
економічних гарантій в умовах 
глобалізації економіки. 
Центральноукраїнський науковий вісник. 
Серія "Економічні науки". 2021. №6(39). С. 

https://doi.org/10.33813/2224-1213.25.2021.1
https://doi.org/10.33813/2224-1213.25.2021.1


9-16. https://cutt.ly/3TzQcwD  
3.Сахацький М.П., Запша Г.М. Розвиток 
маркетингу інновацій суб’єктами 
господарювання аграрного сектора 
економіки. Економіка та суспільство. 
2021. № 30. URL: https://cutt.ly/YTpS4N3 

4. Sakhatskyi M.P., Zapsha H.M., 

Sakhatskyi P.M Marketing development of 

innovative products. International 

agriculture and natural sciences congress. 

Selkchu University, Odessa State Agrarian 

University, 

Kyrgyz-Turkish Manas Yniversity 

30.10.2020. С. 521-526. 

http://agrieurasia.com/EN/poster_papers/ 
http://agrieurasia.com/EN/poster_papers/ 
5. Сахацький М.П., Запша Г.М., 
Сахацький П.М. Науково-економічне 
забезпечення інвестування аграрного 
сектору та його економічної 
результативності. Економіка АПК. 2020. 
№11. С.30-38. (категорія В) 
http://eapk.org.ua/contents/2020/11/30 
6.Сахацький М.П., Запша Г.М., 
Сахацький М.М. Управління розвитком 
економічного потенціалу 
сільськогосподарських підприємств та 
фермерських господарств. Інноваційна 
економіка. 2019.  №7-8. С. 52-56. 
https://cutt.ly/STpS6bj 
7. Захарченко О.В., Сахацький М.П. 
Запша Г.М. Розвиток організаційно-
правових форм сільськогосподарських 
підприємств в умовах модернізації та 
технологічного оновлення виробництва. 
Вісник Прикарпатського університету. 
Економіка. 2019. Вип. ХІV. С. 70-75. 

https://cutt.ly/3TzQcwD
http://agrieurasia.com/EN/poster_papers/
http://eapk.org.ua/contents/2020/11/30
https://cutt.ly/STpS6bj


https://econ.pnu.edu.ua 
8. Запша Г.М. Методологічні основи 
наукових досліджень відносин власності в 
системі сучасних аграрних перетворень. 
Агросвіт. 2015. №14.  С.3-7. 
http://www.agrosvit.info/?op=1&z=1938&i=
0 
9. Запша Г.М. Організаційні форми 
управління маркетинговою діяльністю 
аграрних господарюючих суб’єктів. 
Ефективна економіка. 2015. №9. 
[Електронний ресурс].Режим доступу: 
http://www.economy.nayka.com.ua  
https://cutt.ly/VTpDeTD  
10. Запша Г.М., Сахацький М.П. Методичні 
рекомендації до виконання дисертаційної 
роботи  на здобуття ОС «доктор філософії» 
спеціальності 073 Менеджмент. 
Одеса:ОДАУ,2020. 25 с.  
11. Запша Г.М. Бахчиванжи Л.А. 
Методологія наукових досліджень в 
менеджменті: Методичні вказівки для  
практичних занять для здобувачів ОС 
«Доктор філософії» спеціальності 073 
«Менеджмент», 2021. 24 с. 
12. Запша Г.М. Методичні рекомендації до 
проходження педагогічної практики  на 
здобуття ОС «доктор філософії» 
спеціальності 073 Менеджмент. 
Одеса:ОДАУ,2020. 20 с. 
13. Запша Г.М.. Сахацький М.П. Актуальні 
проблеми економіки і управління в 
аграрному секторі: Методичні вказівки 
для  практичних занять для здобувачів ОС 
«Доктор філософії» спеціальності 073 
«Менеджмент». Одеса: ОДАУ, 2021. 24 с. 

30626 Шабатура 
Тетяна 
Сергіївна 

Завідувач 
кафедри, 
основне 

Факультет 
економіки 

та 

Диплом про 
вищу освіту: 

Одеський 

22 Статистичні 
методи 
обробки 

Науковий ступінь: доктор економічних 
наук, спеціальність 08.00.04 – Економіка 
та управління підприємствами (за видами 

https://econ.pnu.edu.ua/%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83/
http://www.agrosvit.info/?op=1&z=1938&i=0
http://www.agrosvit.info/?op=1&z=1938&i=0
https://cutt.ly/VTpDeTD


місце 
роботи 

управління сільськогоспод
арський 
інститут, 

спеціальність – 
Менеджмент 
організацій, 

1999 р., 
кваліфікація – 

Менеджер-
економіст. 

(ЛА НХ 
№007215 від 
02.07.1999р.) 

Диплом 
доктора наук: 
ДД №009584 
від 26.02.2020 

р. 
Атестат 

професора  АП 
№002502 від 
09.02.2021р. 

 

інформації в 
наукових 
дослідженнях 
 
 

економічної діяльності 
Вчене звання – професор кафедри 
економічної теорії і економіки 
підприємства. 
Підвищення кваліфікації:  
- Науково-технічне товариство 
машинобудівників» (Софія, Болгарія). 
Свідоцтво № 171 від 22.12.2020 р. Тема: 
«Опанування досвіду впровадження  
інноваційний технологій викладання  
дисциплін у межах спеціальності 
«Економіка». 125 годин. (4,2 ECTS). 
- Сумський державний університет, центр 
розвитку кадрового потенціалу 
навчального закладу; свідоцтво СП 
05408289/1214-21 від 09.04.2021 р.; тема: 
«Методи активізації навчального процесу: 
сучасні тренди»; 30 годин (1 ECTS). 
- Херсонський державний аграрно-
економічний університет; свідоцтво  
СС004930020/000055-21 від 11.10.2021р.; 
тема «Вдосконалення освітнього процесу 
та методики проведення занять з 
дисципліни «Статистика». 90 годин (3 
ECTS). 
Рівень наукової та професійної активності 
відповідає 9 пунктам ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності:  
38.1, 38.3, 38.4, 38.5, 38.7, 38.8, 38.12, 38.14, 
38.19.  
Наукові та методичні публікації за  
дисциплінами, що викладаються: 
1. Shabatura T.S., Kravchuk А.A., Hnatieva 
T. М. Model of economic development 
enterprise in the context of European 
integration. Науковий вісник Полісся. 2017. 
№ 3 (11). Ч. 2. С. 89–94. 
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/1234567
89/2599 (Web of Science) 



2. Shabatura T.S., Grishova I.Yu, Nikolyuk 
O.V. State regulation of ecotourism in the 
context of the European experience Наукові 
записки Інституту законодавства 
Верховної Ради України. 2020. № 1. С.126-
136. https://cutt.ly/6TzQMT4 (категорія В) 
3.Шабатура Т.С. Аналітичний 
інструментарій оцінки економічного 
потенціалу агропродовольчих 
підприємств. Комплементарність 
механізмів реалізації економічного 
потенціалу агропродовольчих 
підприємств: монографія Одеса ТЕС, 
2019.  388с. С. 98-122. ISBN 978-677-
7711-24-6. 
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/12345
6789/3117  (22,5 друк. арк.). 
4. Шабатура Т.С. Методичні вказівки з 
організації самостійної роботи та 
виконання індивідуального завдання з 
дисципліни «Статистичні методи обробки 
інформації в наукових дослідження» для 
здобувачів третього (освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти ступеня доктора 
філософії (PhD) спеціальностей 073 
«Менеджмент», 201 «Агрономія», 204 
«Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва», 212 
«Ветеринарна гігієна, санітарія і 
експертиза». Одеса: ОДАУ, 2020. 38с.  
5. Шабатура Т.С. Методичні вказівки до 
проведення практичних занять з 
дисципліни «Статистичні методи обробки 
інформації в наукових дослідження» для 
здобувачів третього (освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти ступеня доктора 
філософії (PhD) спеціальностей 073 
«Менеджмент», 201 «Агрономія», 204 
«Технологія виробництва і переробки 

http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3117
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3117


продукції тваринництва», 212 
«Ветеринарна гігієна, санітарія і 
експертиза». Одеса: ОДАУ, 2020. 22с.  
6. Шабатура Т.С. Методичні вказівки 
для практичних занять і самостійної 
роботи з дисципліни «Економічна 
глобалізація: управлінський аспект» для 
здобувачів третього (освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти ступеня доктора 
філософії (PhD) спеціальності 073 
«Менеджмент», Одеса: ОДАУ, 2021. С.45   
10.  
7. Шабатура Т.С. Методичні вказівки 
для практичних занять і самостійної 
роботи з дисципліни «Управління 
регіональним розвитком» для здобувачів 
третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти ступеня доктора філософії (PhD) 
спеціальності 073 «Менеджмент», Одеса: 
ОДАУ, 2021. С.42  

57119 Дідур Ганна 
Іванівна 

Доцент 
кафедри, 
основне 

місце 
роботи 

Факультет 
економіки 

та 
управління 

Диплом про 
вищу освіту: 

Одеський 
сільськогоспод

арський 
інститут, 

спеціальність –  
Економіка та 
керування в 

галузях 
агропромислов
ого комплексу, 

1993 р., 
кваліфікація - 

економіст-
організатор 

сільськогоспод
арського 

виробництва. 

22 Сучасні 
концепції 
менеджменту  
 

Науковий ступінь: кандидат економічних 
наук, спеціальність 08.00.05 – розвиток 
продуктивних сил та регіональна 
економіка. 
Вчене звання – Доцент кафедри 
менеджменту і маркетингу 
 Підвищення кваліфікації:  
- Одеська державна академія будівництва 
та архітектури; довідка про стажування від 
29.10.2021р. №09-872; Тема: «Сучасні 
концепції та інноваційні технології в 
управлінні операціями та персоналом 
підприємства»; 180 годин (6 ECTS). 
-  Західно-Фінляндський Коледж,  м. 
Гуйттінен, Фінляндія. освітній проект 
«Школа з англійської мови + стажування в 
аграрній сфері». Сертификат. 25.11.2016 р. 
108  год. (3 ECTS) 
- Національний університет біоресурсів і 



Диплом 
кандидата наук 

ДК №012514 
від 

25.04.2013р. 
Диплом 

доцента 12ДЦ, 
№ 045239 від  
15.12.2015 р. 

: 

природокористування України; СС 
00493706/007433-18 від 28.10.2018 р; тема 
«Навчальна дисципліна «Менеджмент» в 
світлі реалізації ідей Болонського 
процесу»; 120 годин (4 ECTS). 
- Вища школа агробізнесу в Ломзі 
(Польща). Міжнародний науково -
педагогічний семінар «Кваліфіковані 
випускники - основа перспективного 
розвитку агропромислового виробництва в 
рамках підвищення кваліфікації - 
навчання протягом усього життя. 
Сертифікат № WSA/2021/05/06 від 
27.05.2021. 6 годин (0,2 ECTS). 
- Проєкт «EU4Youth - Вплив соціальних 
інновацій - стратегічне партнерство!», що 
фінансується Європейською Комісією в 
рамках програми «EU4Youth - Сприяння 
зайнятості молоді та соціальним змінам 
через соціальне підприємництво», 
розроблений у партнерстві  з Фундацією 
«Алетурь дє Вой» Румунія,  Асоціацією 
Транскордонного Співробітництва 
«Єврорегіон Нижній Дунай», Румунія, 
Фундацією Єкоул Чєрнобилулуй, Р. 
Молдова та Агентством Транскордонного 
Співробітництва та Європейської 
Інтеграції, Р. Молдова. Сертифікат №073 / 
04.12.2020. Тема «Соціальне 
підприємництво». 24 години (0,8 ECTS). 
Рівень наукової та професійної активності 
відповідає 7 пунктам ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності:  
38.1, 38.3, 38.4, 38.6, 38.7, 38.12, 38.14, 
38.19.  
Наукові та методичні публікації за  
дисципліною, що викладається:  
1. Запша Г. М., Дідур Г. І., Рощін І. Г. 
Теоретико-методологічне забезпечення 



сучасного менеджменту. Науково-
практичний журнал «Проблеми 
інноваційно-інвестиційного розвитку». 
2021. №25. С.4-15.   (категорія В) 
https://doi.org/10.33813/2224-
1213.25.2021.1  
2.  Tetiana Tielkiniena, Gryshova Inna, 
Shabatura Tatyana, Nehodenko Viktoriia, 
Didur Hanna, Shevchenko Alisa. Lobby 
legalization - legal instrument for ensuring 
state subsidies to leaders of agricultural 
producers.(2020). Jjournal of critical 
reviews.  7 (4), 1679-1684. Retrieved from  
 http://www.jcreview.com/?mno=110368  
(Scopus) 
3. Smyrnova N., Didur H., Naida I. Factors of 
Ukrainian Southern regional grain market 
development. IV International Eurasian 
Agriculture and Natural Sciences Congress. 
October 30-31, 2020. Р. 526-533. 
https://cutt.ly/MTzTMs6 
4. Дідур Г.І., Смирнова Н.В.  
Підсистема управління персоналом як 
складова  менеджменту аграрних організацій. 
Економічний аналіз. 2018. Том 28. №1. с.222-
230.  https://cutt.ly/rTpDjBP  
5. Дідур Г.І. Резерви підвищення ефективності 
операційного менеджменту в аграрних 
підприємствах: регіональний аспект. 
Аграрний вісник Причорномор’я.. Одеса, 2017. 
Вип. 86. с. 42-54.  https://cutt.ly/XTpDlrV 
6.Методичні рекомендації до практичних 
занять  з дисципліни «Сучасні концепції 
менеджменту» для здобувачів ОС «доктор 
філософії» спеціальності 073 Менеджмент. 
Одеса:ОДАУ,2021. 28с.  
7. Методичні вказівки щодо самостійного 
вивчення дисципліни «Сучасні концепції 
менеджменту» для здобувачів ОС «доктор 

https://doi.org/10.33813/2224-1213.25.2021.1
https://doi.org/10.33813/2224-1213.25.2021.1
http://www.jcreview.com/?mno=110368
https://cutt.ly/MTzTMs6
https://cutt.ly/rTpDjBP


філософії» спеціальності 073 Менеджмент. 
Одеса:ОДАУ, 2021. 20 с. 
8. Дідур Г.І., Стратан А.Б. Впровадження 
сучасних інноваційних технологій в 
управління підприємствами. Сучасний 
менеджмент в агробізнесі: проблеми та 
рішення: матеріали Міжвузівської наук.-
практ. Інтернет-конф. за міжнар. 
участю (м. Одеса, 24 червня 2019 р.). 
Одеса, ОДАУ. 2019. 230 с. С. 130-134  

367835 Андрейченк
о Андрій 
Вадимович 

професор 
кафедри, 
сумісник 

Факультет 
економіки 

та 
управління 

Диплом про 
вищу освіту:  

Одеський 
державний 

економічний 
університет, 

спеціальність – 
Фінанси та 

кредит,  
2002 р.,  

кваліфікація –
Економіст. 

Диплом  
доктора наук   
ДД №008712 
від 20.06.2019 

р. 
Атестат  

професора   
АП №002506 
від 09.02.2021 
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Науковий ступінь: доктор економічних 
наук, спеціальність 08.00.03 – Економіка 
та управління національним 
господарством. 
Вчене звання – професор кафедри 
менеджменту та інновацій. 
Підвищення кваліфікації:  
- Участь у міжнародному проєкті «Освіта 
для лідерства, інтелігентності та розвитку 
таланту» (TEMPUS PROGRAMME 
(NO.544343)) (2015-17 рр.) та Програмі 
розвитку лідерського потенціалу 
університетів України (British Council) 
(2017-18 рр.). Наказ №2983-18 від 
16.11.2017 р. Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова. 180 
годин (6 ECTS). 
- Захист дисертації на здобуття наукового 
ступеню доктора економічних наук на тему 
«Науково-економічне забезпечення 
розвитку безвідходного виробництва в 
аграрному секторі”. Спеціальність 
08.00.03 – економіка та управління 
національним господарством. Диплом ДД 
008712 від 20.06.2019 р. 
Рівень наукової та професійної активності 
відповідає 8 пунктам ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності:  
38.1, 38.3, 38.5, 38.6, 38.7, 38.8, 38.10, 



38.12.  
Наукові та методичні публікації за  
дисципліною, що викладається: 
п.38.1.  
1. Андрейченко А. В., Андрейченко С. С., 
Гарафонова О. І., Маргасова В. Г., Балла І. 
В. Трансформація національних 
економіко-правових процесів на основі 
патентної охорони біотехнологічних 
винаходів. Збірник наукових праць 
"Фінансово-кредитна діяльність: проблеми 
теорії та практики". Харків, 2020. С.444-
452 Випуск 1 (32). С. 444-452. (Web of 
Science) https://cutt.ly/iTzfhDV  
2. Andreichenko, A., Koliadenko, S., 
Galperina, L., Minenko, S., & Kovylina, M. 
(2020). Analysis and forecasting of Ukrainian 
agrarian exports to the EU 
countries. Agricultural and Resource 
Economics: International Scientific E-
Journal, 6(3), 29-47. Retrieved from 
https://cutt.ly/9Tzgtqb (Web of Science) 
3. Andreichenko, A., Andreichenko, S., 
Smentyna, N. Ensuring biosphere balance in 
the context of agricultural waste management 
(2021). Philosophy and Cosmology, Volume 
26, 46-61. Retrieved from 
http://ispcjournal.org/26-4/ (Web of 
Science) 
4. Andreichenko A., Zakharchenko N., 
Zhadanova Yu., Korolova O., Navolska N. 
(2021) Conceptual model of macro-regulation 
of social-economic relations in the conditions 
of innovative-investment development of 
Ukraine. Збірник наукових праць 
"Фінансово-кредитна діяльність: 
проблеми теорії та практики". Харків, 
2021. Випуск 1 (36). С. 272-280. Retrieved 
from 

https://cutt.ly/iTzfhDV


http://fkd1.ubs.edu.ua/article/view/227879 
(Web of Science) 
5. Андрейченко А. В., Горбаченко С. А., 
Дикий О. В. Особливості управління 
проєктами у сфері кіберзахисту. 
Електронне фахове наукове видання 
"Кібербезпека: освіта, наука, техніка". 
Том 2, № 10 (2020). С. 45-53. URL: 
https://cutt.ly/nTzgkMt  
6. Андрейченко А. В., Горбаченко С. А. 
Ідентифікація особистих якостей 
проєктних менеджерів IT-сфери. 
Науковий економічний журнал 
«ІНТЕЛЕКТ ХХІ». 2020. № 3. С. 135-139. 
URL: 
http://www.intellect21.nuft.org.ua/index.php
/3-2020  
7. Андрейченко А. В. Управління 
проектами в парадигмі бізнес-лідерства : 
навчальний посібник. Київ : ДП «НВЦ 
«Пріоритети», 2016. 36 с. (1,5 д.а.) 
8. Андрейченко А. В. Економічна 
безпека держави крізь призму 
інноваційного розвитку аграрного сектору 
економіки. Проблемні аспекти 
функціонування фінансової системи 
України в умовах дестабілізаційних 
процесів: Матеріали VІІ Всеукраїнської 
міжвузівської науково-практичної 
конференції, 22 травня 2020 р. Одеса, ОТЕІ 
КНТЕУ, 2020. 212 с. (С. 15-17) 
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Науковий ступінь: кандидат економічних 
наук, спеціальність 08.00.08 – Гроші, 
фінанси і кредит. 
Вчене звання – доцент кафедри фінансів 
Підвищення кваліфікації:  
- Одеський національний економічний 
університет. сертифікат про підвищення 
кваліфікації №6 від 09.11.2021 р.; Тема: 

https://cutt.ly/nTzgkMt
http://www.intellect21.nuft.org.ua/index.php/3-2020
http://www.intellect21.nuft.org.ua/index.php/3-2020


Даля, 
спеціальність – 

Міжнародна 
економіка,  

2005 р.,  
кваліфікація –

магістр з 
міжнародної 
економіки з 
поглибеним 

знанням 
іноземної 

мови. 
Диплом 

кандидата наук   
ДК№ 055192 
від 14.10.2009 

р. 
Диплом 

доцента 12 ДЦ 
№ 025895 від 

01 липня  
2011 р. 

 

«Організаційні та фінансово-інвестиційні 
засади управління інноваційними 
проектами». 180 годин (6 ECTS). 
- Бізнес-проект «Новий Відлік – бізнес 
інкубатор для переселенців та учасників 
АТО 2.0», Сертифікат проведено через 
Наказ ОДАБА №65/вк від 31.01.2018 р., 60 
годин (2 ECTS).  
- Курси бізнес-акселерації в рамках 
проекту «ТЕМП: Тривалий економічний 
підйом для миру». Сертифікат проведено 
через наказ ОДАБА №65/вк від 31.01.2018 
р., 90 год.(3 ECTS). 
Рівень наукової та професійної активності 
відповідає 7 пунктам ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності:  
38.1, 38.3, 38.4, 38.9, 38.10, 38.12, 38.20.  
Наукові та методичні публікації за 
дисципліною, що викладаються: 
п.38.1.  
1. Danchenko O. B., Palchynska M. V., 
Azhaman I. A., Telichko N. A., Sadova M. A. 
Psychological means of theoretical modeling 
of the optimum number of project staff. 
International Journal of Management (IJM). 
Vol.11 (2020) No. 4. р. 414-426 
http://paper.researchbib.com/view/paper/24
4315 (Scopus) 
2. Телічко Н.А., Махортов Ю.О. 
Інноваційні підходи до удосконалення 
системи управління сферою соціального 
захисту населення. Проблеми інноваційно-
інвестиційного розвитку, 2018. № 17. С.4 
14. URL: https://cutt.ly/rTpDUbp 
3. Телічко Н.А., Кудлай І.В., Євдокімова 
О.М. Планування команд із менеджменту 
проектів авіаційними компаніями. 
Ринкова економіка: сучасна теорія і 
практика управління.2020. Том 19 № 

http://paper.researchbib.com/view/issn/0976-6502/11/4
http://paper.researchbib.com/view/issn/0976-6502/11/4


3(46). С. 243-261. URL: 
https://cutt.ly/dTpDIKX  
4. Iryna Azhaman, Telichko Nataliya. 
Scientific and economic support for 
construction development in the countryside 
of Ukraine International Journal of 
Engineering & Technology, 7 (2.23) (2018) 
Р.63-67. https://cutt.ly/oTpDPgI (Scopus) 
5. Телічко Н.А., Махортов Ю.А. Сучасні 
проблеми впровадження інновацій та 
розвитку менеджменту в туризмі Культура 
і мистецтво в сучасній Україні : 
монографія / відпов. ред. Ю. В. Трач. Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв, 2020. 416 с. 
С. 366-391 (особистий внесок – 
редагування, текст – 1,5 др.арк.). 
6. Телічко Н.А., Смирнова Н.В. 
Управління інноваційними проєктами. 
Методичні вказівки до проведення 
практичних занять для здобувачів 
третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти ступеня доктора філософії (PhD) 
спеціальностей 073«Менеджмент». Одеса: 
ОДАУ, 2021. 32 с.  
7. Телічко Н.А., Смирнова Н.В. 
Управління інноваційними проєктами. 
Методичні вказівки з організації 
самостійної роботи та виконання 
індивідуального завдання для здобувачів 
третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти ступеня доктора філософії (PhD) 
спеціальностей 073«Менеджмент». Одеса: 
ОДАУ, 2021. 36 с.  

1. 8. Телічко Н.А., Голобородько Р. 
Удосконалення системи процесу управління 
проектами на будівництві. Х Міжнародна 
науково-практична конференція 
«Розвиток маркетингової діяльності в 
умовах економічної глобалізації» (м. Одеса, 

https://cutt.ly/dTpDIKX


24 квітня 2018 р.), ОДАБА. 2018 №10. 
С.204-207. 

2. 9. Телічко Н.А., Махортов Ю.О. 
Впровадження проектного менеджменту в 
інноваційному державному управлінні 
системою соціального страхування. III 
Міжнародна науково-практична 
конференція «Управління проектами: 
проектний підхід в сучасному 
менеджменті» (11-12 жовтня 2018 року м. 
Одеса, Україна). С.18-21. 

3. 10. Телічко Н.А., Махортов Ю.О. 
Інноваційні підходи до удосконалення 
системи управління сферою соціального 
захисту населення. IV Міжнародна 
науково-практична конференція 
«Економіка та управління: стан та 
перспективи розвитку» (13-14 грудня 
2018 р.), м. Одеса .С.518-520. 
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Науковий ступінь: Кандидат педагогічних 
наук, наукова спеціальність: 13.00.04  
«Теорія і  
методика професійної освіти». 
Доцент кафедри 
іноземних мов професійного 
спілкування.  
Підвищення кваліфікації:  
- Ізмаїльський  державний гуманітарний  
університет, кафедра української мови і  
літератури. Довідка № 02-01-377 від 
24.11.2021 р. Тема: «Інноваційна 
спрямованість методики викладання 
дисциплін «Українська мова за 
професійним спрямуванням», «Українська 
мова як іноземна», «Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням)»,  
180 годин (6 ECTS). 
- Одеський національний політехнічний 
університет, кафедра української та 



мова і  
література  

(англійська),  
Диплом  
магістра,  

Південноукраї 
нський  

державний  
педагогічний  

університет ім.  
К.Д.  

Ушинського,  
рік закінчення:  

2007,  
спеціальність:  

010103  
Педагогіка і  

методика  
середньої  

освіти.  
Українська  

мова та  
література,  

Диплом  
магістра,  

Міжнародний  
гуманітарний  
університет,  

рік закінчення:  
2019,  

спеціальність:  
073  

Менеджмент,  
Диплом  

кандидата наук  
ДE 023454,  

виданий  
23.09.2014,  

Атестат  

російських мов. Довідка №  
489/120-07 від 27.02.2017 р., 90 годин (3 
ECTS). 
- ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти». Закордонне стажування на тему:  
«Проектний підхід в системі підготовки та  
перепідготовки керівного, 
адміністративного та педагогічного складу 
навчальних закладів в  
контексті реформування системи освіти 
України. Європейський досвід 
(управлінсько-економічний аспект).  
Сертифікат № 2018/10/006 від 23.10.2018 
р. 
- Сумський державний університет, Центр  
розвитку кадрового потенціалу 
навчального закладу. Тема: «Методи 
активізації навчального процесу: сучасні 
тренди».  Свідоцтво СП № 05408289/1179-
21 від 09.04.2021 р. 30 годин. (1 ECTS). 
- Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, 
Higher School of Agribusiness in Lomza  
(WSA). International Scientific and 
Pedagogical Seminar Integration of 
professional universities in the European 
Educational Space. Development of 
international cooperation within the  
framework of teachers professional 
development – lifelong learning Held 
February 27.04.2021, six hours (0.2 ECTS). 
Сертифікат No.WSA/2021/05/150. 
- Alfred Nobel University. Міжнародний 
семінар на тему: «Європейські стандарти 
якості вищої освіти у контексті 
проходження міжнародної акредитації» за 
участю Центрального агентства з 
оцінювання та акредитації ZEvA 
(Ганновер, Німмечина) та Національного 
агентства із забезпечення якості вищої 



доцента 12ДЦ  
046736,  
виданий  

25.02.2016 

освіти. Сертифікат №2677 від  
12.05.2021 р. 6 годин (0,2 ЕСТS). 
Рівень наукової та професійної активності 
відповідає 4 пунктам ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності:  
38.3, 38.4, 38.12, 38.19 
Наукові та методичні публікації за  
дисципліною, що викладається: 
1.Малецька І.В. Інноваційні технології в 
педагогіці вищої школи: методичні 
рекомендації для підготовки до 
практичних занять здобувачів за третім 
(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти 
спеціальностей 073 Менеджмент, 201 
Агрономія, 204 Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва, 211 
Ветеринарна медицина, 212 Ветеринарна 
гігієна, санітарія та експертиза. Одеса: 
ОДАУ, 2021.  
2. Малецька І.В. Інноваційні технології в 
педагогіці вищої школи: методичні 
рекомендації для підготовки до 
самостійної роботи здобувачів за третім 
(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти 
спеціальностей 073 Менеджмент, 201 
Агрономія, 204 Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва, 211 
Ветеринарна медицина, 212 Ветеринарна 
гігієна, санітарія та експертиза. Одеса: 
ОДАУ, 2021. 
3. Малецька І.В. Фахова підготовка 
майбутніх викладачів як наукова 
проблема. Матеріали XXI Міжнародної 
науково-практичної інтернет-
конференції «Сучасні виклики і актуальні 
проблеми науки, освіти та виробництва: 
міжгалузеві диспути» (м.  Київ,  22  
жовтня  2021 року). Київ, 2021. С. 169-172. 
4. Малецька І.В. Методика формування 



художньо-творчих умінь майбутніх 
викладачів. Сучасні  світові  тенденції  
розвитку  науки,  освіти  та  технологій:  
збірник  тез доповідей  міжнародної  
науково-практичної  конференції  
(Полтава,  19  жовтня  2021  р.). Полтава, 
2021.  Ч.  1. С. 48-50. 
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22 Філософія  
науки 

Науковий ступінь: кандидат  філософських 
наук, наукова спеціальність - 09.00.03 – 
соціальна філософія та філософія історії. 
Вчене звання – Доцент кафедри філософії, 
історії і політології 
Підвищення кваліфікації:  
- національний університет біоресурсів і 
природокористування України; СС 
№00493706 / 005820 від 23.03.2018 р.; 
тема «Створення електронного 
навчального курсу з дисципліни 
«Філософія»; 150 годин (5 кредитів ECTS). 
- Державний університет «Одеська 
політехніка»; сертифікат № 1010/03-07 від 
22.06.2021 р.;  Тема: «Підвищення 
науково-теоретичного і методичного рівнів 
викладання навчальних дисциплін та 
удосконалення освітнього процесу і 
науково-дослідної роботи» 180 годин (6 
ECTS). 
-Ізмаїльський державний гуманітарний 
університет; довідка № 02-01-360 від 
25.10.2021 р.; тема стажування: Психолого-
педагогічні особливості викладання 
суспільно-гуманітарних дисциплін. 180 
годин (6 ECTS). 
- Одеський національний політехнічний 
університет; сертифікат №591/0307 від 
28.04.2017р.; тема: «Організація і 
методологія наукових досліджень»; 
180годин (6 ECTS). 
- Платформа масових відкритих онлайн-



курсів Prometheus. курс «Академічна 
доброчесність: онлайн-курс для 
викладачів»; сертифікат від 07.10.2021 р. 
60 годин. (2 ECTS). 
Рівень наукової та професійної активності 
відповідає 5 пунктам Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності: 38.3, 
38.4, 38.12, 38.14, 38.19. 
Наукові та методичні публікації за  
дисципліною, що викладається: 
1. Чебан О.М., Сидоренко О.П. та ін. 
Пропедевтичний курс з філософії науки. 
Підручник. За ред. Сидоренка О.П. Київ: 
видавництво «Освіта України», 2017. 430 с. 
2. Чебан О. М. Філософія науки: 
методичні вказівки для підготовки до 
семінарських занять та самостійної роботи 
здобувачів вищої освіти третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти 
спеціальності 073 Менеджмент, 201 
Агрономія, 204 Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва, 211 
Ветеринарна медицина, 212 Ветеринарна 
гігієна, санітарія та експертиза. Одеса: 
ОДАУ, 2021. 80с. 
3. Чебан О.М. та ін. Філософія науки. 
Навчально-методичний посібник (наукове 
видання). За ред. Сидоренка О.П. Одеса: 
видавництво Digital Print, 2019. 96 с. 
4. Чебан О.М. Актуальні проблеми і 
предмет сучасної філософії науки. Сучасні 
виклики і актуальні проблеми науки, 
освіти та виробництва: міжгалузеві 
диспути: матеріали XXI Міжнародної 
науково-практичної інтернет-конференції 
(м. Київ, 22 жовтня 2021 року). Київ, 2021. 
С. 385-390. 
5. Чебан О.М. Роль філософії у 
формуванні ціннісних орієнтацій 



особистості фахівця-аграрія. Сучасні 
світові тенденції розвитку науки, освіти та 
технологій: збірник тез доповідей 
міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Полтава, 19 жовтня 2021 
р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 1. С. 33-34. 
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29 Іноземна 
мова в 
науково-
освітній 
діяльності  
 

Науковий ступінь: кандидат філологічних 
наук, наукова спеціальність 10.02.15 – 
Загальне мовознавство. 
Вчене звання – Доцент кафедри 
української та іноземних мов 
Підвищення кваліфікації:  
- Ізмаїльський державний гуманітарний 
університет; довідка № 02-01-358 від 
11.10.2021 р.; тема стажування: 
Розвиток професійно-педагогічної 
компетентності викладача іноземних мов 
закладу вищої освіти. 90 годин (3 ECTS). 
- Одеський регіональний інститут 
державного управління Національної 
академії державного управління при 
Президентові України; сертифікат 
№01/13/232 від 25.05.2020; 180 год. (6 
ECTS). 
Рівень наукової та професійної активності 
відповідає 5 пунктам ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності:  
38.1, 38.3, 38.4, 38.7, 38.12 
Наукові та методичні публікації за  
дисципліною, що викладається: 
1. Насакіна С.В. Діджиталізація на 
заняттях англійської мови у вищих 
аграрних закладах як інноваційна 
педагогічна технологія. Освіта 
майбутнього: концепції, методи, підходи: 
колективна монографія. Київ. Міленіум, 
2020. С. 48 –57. 
2. Iноземна мова у науковій діяльності: 
навч. посіб. / Н. М. Колісніченко, 



С.В.Насакіна, А.П.Маєв. Одеса. ОРІДУ 
НАДУ, 2021. 137 с. 
3. Насакіна С.В., Маєв А.П. Методичні 
вказівки для самостійної роботи для 
підготовки  здобувачів ОС «Доктор 
філософії» «Іноземна мова в науково-
освітній діяльності  (Англійська мова)». 
2021. ОДАУ.52с. 
4. Насакіна С.В., Маєв А.П. Методичні 
вказівки для практичних занять для 
підготовки  здобувачів ОС «Доктор 
філософії» «Іноземна мова в науково-
освітній діяльності  (Англійська мова)». 
2021. ОДАУ.31с. 
5. Насакіна С.В., Маєв А.П. Конспект 
лекцій для підготовки  здобувачів ОС 
«Доктор філософії» «Іноземна мова в 
науково-освітній діяльності (Англійська 
мова)». 2021. ОДАУ.57с. 

 


