
ВІДОМОСТІ 

про педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників, що підтверджують їх освітню та/або 

професійну кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу за освітньою (освітніми) програмами 

«Комунікативний менеджмент», «HR-менеджмент», «Психологія бізнесу», «Креативний менеджмент» підвищення 

кваліфікації із спеціальності 073 «Менеджмент» або програмами __-__ підготовки в інтернатурі із 

спеціальності_____-_____ 
 

Найменування 

освітнього 

(практичного) 

компонента, який 

закріплено за 

педагогічним, 

науково-

педагогічним, 

науковим та іншим 

працівником 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

педагогічного, 

науково-

педагогічного, 

наукового, іншого 

працівника 

Найменування 

посади (для осіб, 

що працюють за 

сумісництвом, - 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Освітня кваліфікація 

(найменування закладу, 

який закінчив 

педагогічний, науково-

педагогічний, науковий, 

інший працівник, рік 

закінчення, спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту) 

Освітня кваліфікація 

(науковий ступінь, шифр і 

найменування наукової 

спеціальності, тема дисертації 

(серія, номер, дата, ким 

виданий диплом), вчене 

звання, за якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно 

(серія, номер, дата, ким 

виданий атестат) 

Професійна 

кваліфікація 

(відомості про 

практичний досвід 

професійної та/або 

управлінської роботи, 

що безпосередньо 

стосується змісту 

освітнього 

(практичного) 

компонента, із 

зазначенням посади та 

строку роботи на цій 

посаді 
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Освітня програма «Комунікативний менеджмент» 
Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Основи 

онтопсихології 

 

Лідерство: 

онтопсихологічний 

підхід  

 

Онтопсихологічний 

практикум 

 

Кваліфікаційна 

Бабіна Олена 

Вікторівна 

Доцент кафедри 

менеджменту та 

онтопсихології, 

в.о.ректора 

Одеський державний 

університет імені І.І. 

Мечникова, 1993 р.,  

спеціальність «Англійська 

мова і література», 

кваліфікація  філолог, 

викладач англійської і 

німецької мови і 

літератури 

(диплом спеціаліста  

KЖ № 008764  

Кандидат економічних наук, 

спеціальність 08.00.04 – 

Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності), 

Тема дисертації: «Формування 

системи управління змінами 

на підприємстві в контексті 

результуючого лідерства»  

(ДК №050691 від 05.03.2019р., 

Вища атестаційна комісія 

1) управлінська робота 

на посаді директора 

приватного 

підприємства «3С»  

з 03.11.2003 р. по 

01.05.2018 р.  

(14,5 років) 
 

2) професійна робота 

на посаді спеціаліста в 

галузі маркетингу 

компанії «Кока Кола  



робота від 02.07.1993 р.) України) 
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   Одеський державний 

економічний університет, 

1996 р.  

спеціальність «Економіка 

підприємства», 

спеціалізація 

"Менеджмент", 

кваліфікація економіст  

(диплом спеціаліста  

ЛЖ № 002811  

від 01.06.1996 р.) 
 

Санкт-Петербургзький 

державний університет, 

2011 р., спеціальність 

«Психологія», 

кваліфікація виконання 

професійної діяльності у 

сфері онтопсихології 

(диплом ПП-І №620188 

від 30.06.2011 р.) 

 Аматіл Україна»  

з 01.12.1995 р. по 

28.02.2002 р.  

(6 років 3 місяці) 
 

3) загальний науково-

педагогічний стаж – 

3 роки 

Менеджмент 

 

Digital-комунікації в 

маркетингу 

 

Кваліфікаційна 

робота 

 

 

 

Морщенок Тетяна 

Сергіївна 

Завідувач 

кафедри 

менеджменту та 

онтопсихології 

Запорізький державний 

університет, 2003 р., 

спеціальність  

«Облік і аудит», 

кваліфікація економіст 

(диплом спеціаліста  

АР №23450745  

від 30.06.2003 р.) 

 

Кандидат економічних наук, 

спеціальність 08.00.04 - 

Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності), 

Тема дисертації: «Стратегічні 

напрями удосконалення 

управління персоналом» 

(ДК №048698  

від 08.10.2008 р., Вища 

атестаційна комісія України) 

 

Доцент кафедри економіки 

1) загальний науково-

педагогічний стаж на 

посадах асистента, 

старшого викладача, 

доцента - 15 років 
 

2) управлінська 

робота на посаді 

завідувача кафедри 

менеджменту та 

онтопсихології  

з лютого 2021 р. по 

теперішній час  

(9 місяців) 
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підприємства,   

(12ДЦ №026942  

від 20.01.2011 р. Атестаційна 

колегія Міністерства освіти і 

науки України)  

 

 

3) професійна робота 

на посаді менеджера-

адміністратора, smm- 

та контент-менеджера 

інтернет-магазину  

з вересня 2017 р. по 

січень 2021 р.  

(3 роки 4 місяці) 

Формування іміджу 

 

Психологія 

соціальних мереж 

 

Кваліфікаційна 

робота 

 

Хоменко Ірина 

Богданівна 

Доцент кафедри 

менеджменту та 

онтопсихології 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет, 2003 р., 

спеціальність 

«Менеджмент 

антимонопольної 

діяльності»,  

кваліфікація менеджера 

антимонопольної 

діяльності 

(диплом спеціаліста  

КВ №21595281  

від 25.06.2003 р.) 
 

Санкт-Петербургзький 

державний університет, 

2015 р., спеціальність 

«Психологія», 

кваліфікація: виконання 

виду діяльності у сфері 

онтопсихології  

(диплом №14 0025878  

від 27.01.2016 р.) 

Кандидат економічних наук, 

спеціальність 08.00.02 – Світове 

господарство і міжнародні 

економічні відносини, 

Тема дисертації: «Вплив 

транснаціональних корпорацій 

на конкурентне середовище 

національної економіки» 

 (ДК №058871  

від 14.04.2010 р. Вища 

атестаційна комісія України) 

 

1) загальний науково-

педагогічний стаж на 

посадах асистента, 

доцента - 9 років 

 

2) приватний 

підприємець у сфері 

роздрібної торгівлі та 

виробництва одягу та 

аксесуарів,  

24.03.2017 р. - по 

теперішній час 

(4 роки 7 місяців) 

 

Практична 

характерологія 

 

Шкурко Ярослава 

Іванівна 

Доцент кафедри 

менеджменту та 

онтопсихології 

Український державний 

педагогічний університет 

ім. М.Драгоманова,  

Кандидат психологічних наук, 

спеціальність 19.00.05 – 

Соціальна психологія, 

1) загальний науково-

педагогічний стаж –  

6 років 
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Кваліфікаційна 

робота 

 

1996 р., спеціальність 

«Історія і правознавство», 

кваліфікація вчитель 

історії і правознавства 

(диплом спеціаліста  

ЛК № 000313  

від 25.06.1996 р.)  

 

Державна Академія 

керівних кадрів освіти, 

1998 р., спеціальність 

«Практична психологія», 

спеціалізація: Соціальна 

психологія,  

кваліфікація магістр 

психології 

(диплом магістра  

ДМ № 0011968  

від 03.07.1998 р.) 

Тема дисертації: «Вплив 

комунікативних особливостей 

жінки-керівника закладу освіти 

на ефективність її управлінської 

діяльності» 

(ДК № 007447  

від 27.06.2000 р., Вища 

атестаційна комісія України) 

 

2) управлінська 

робота на посаді 

заступника 

генерального 

директора з персоналу 

на підприємстві з 

іноземними 

інвестиціями 

«ІТRACO»  

2000-2013 роки 

(12,5 років) 

 

3) професійна робота 

на посаді 

консультанта з 

розвитку персоналу 

аграрного холдингу 

"UKRAVIT", 

2017-2019 роки  

(2,5 роки) 

Медіація Косарєв Тарас 

Вікторович 

Викладач 

кафедри 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет, 2015 р., 

спеціальність 

«Правознавство», 

кваліфікація магістр з 

правознавства 

(диплом магістра  

М15 № 001292  

від 23.06.2015 р.)  

- Загальний науково-

педагогічний стаж –  

з квітня 2021 р. по 

теперішній час 

(8 місяців) 

 

 

Особи, які працюють за сумісництвом 

Філософія 

 

Аксіологія 

Тарасюк Лариса 

Сергіївна 

Таврійський 

національний 

університет 

імені В.І. 

Криворізький 

національний 

педагогічний університет, 

2006 р., спеціальність 

Кандидат філософських наук, 

спеціальність  26.00.01 – Теорія 

та історія культури 

(філософські науки),  

Загальний науково-

педагогічний стаж –  

17 років 
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Вернадського, 

доцент кафедри 

філософії та 

історії; 

за сумісництвом 

- доцент кафедри 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

 

 

«Педагогіка та методика 

середньої освіти», 

кваліфікація вчитель 

трудового навчання 

(диплом спеціаліста 

НР № 28520032  

від 13.06.2006 р.) 

Тема дисертації: «Креативність 

як феномен людського буття в 

культурі» 

(ДК № 004730  

від 17.02.2012 р., Вища 

атестаційна комісія України) 

 

Доктор філософських наук, 

спеціальність 09.00.04 – 

Філософська антропологія, 

філософія культури, 

Тема дисертації: «Цілісність та 

андрогінність у буттєвих 

констеляціях людини» 

(ДД № 007144 

від 12.12.2017 р., Вища 

атестаційна комісія України) 

 

Доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін, (12ДЦ  

№038633  

від 16.05.2014 р., Атестаційна 

колегія Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту 

України)  

 

Загальна психологія 

 

Управління 

конфліктами 

 

Емоційний 

інтелект 

 

Кваліфікаційна 

робота 

Виноградова 

Вікторія Євгенівна 

Таврійський 

національний 

університет 

імені В.І. 

Вернадського, 

завідувач 

кафедри 

психології, 

соціальної 

роботи та 

Український державний 

педагогічний університет 

ім. М.П. Драгоманова 

1995 р., спеціальність 

«Педагогіка та методика 

початкового навчання», 

кваліфікація вчитель 

початкових класів 

(диплом спеціаліста 

ЛК ВЕ №003035  

Кандидат педагогічних наук, 

спеціальність 13.00.01 - 

Загальна педагогіка та історія 

педагогіки,  

Тема дисертації: «Виховання 

безпритульних дітей в Україні в 

20-х роках ХХ ст.»,  (ДК № 

013162  

від 09.01.2002 р., Вища 

атестаційна комісія України) 

1) загальний науково-

педагогічний стаж –  

18 років 

 

2) управлінська 

робота: 

- на посаді завідувача 

кафедри Академії 

муніципального 

управління - 9 років; 
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педагогіки;  

за сумісництвом 

- доцент кафедри 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін  

 

 

від 20.06.1995 р.) 
 

Національний авіаційний 

університет, 2017 р., 

спеціальність 

«Психологія», 

кваліфікація психолог 

(диплом спеціаліста  

С17 № 044349  

від 30.06.2017 р.) 

 

Доктор психологічних наук, 

спеціальність  19.00.01 - 

Загальна психологія, історія 

психології, 

Тема дисертації: «Психологічна 

генеза творчих здібностей 

видатних діячів науки» 

(ДД №011663  

від 29.06.2021 р. Атестаційна 

колегія Міністерства освіти і 

науки України) 
 

Доцент кафедри психології та 

педагогіки,  

(12ДЦ №017073  

від 21.06.2007 р. Атестаційна 

колегія Міністерства освіти і 

науки України)  

- на посаді завідувача 

кафедри психології, 

соціальної роботи та 

педагогіки 

Таврійського 

національного 

університету імені В.І. 

Вернадського - 4 роки 

 

 

Соціальна 

онтопсихологія 

 

Кваліфікаційна 

робота 

 

Круглов Костянтин 

Олександрович 

Керівник ГО 

"Асоціація 

випускників 

міжнародного 

інституту 

менеджменту 

(МІМ-Київ)";  

за сумісництвом 

-доцент кафедри 

менеджменту та 

онтопсихології  

 

 

Дніпропетровський 

національний університет, 

2002 р., спеціальність 

«Економіка 

підприємства», 

кваліфікація економіст 

(диплом спеціаліста  

HP 21184863  

від 30.06.2002 р.) 
 

Державний вищий 

навчальний заклад 

"Київський національний 

економічний університет 

імені Вадима Гетьмана", 

2015 р., спеціальність 

«Правознавство», 

- 1) управлінська робота 

на посаді директора 

ТОВ  "Універсум Такс 

Енд Лігал"  

з 10 вересня 2013 р. по 

16 квітня 2021 р. 

(7 років 7 місяців) 
 

 

2) загальний науково-

педагогічний стаж – 

з 01 квітня 2021 р. – 

по теперішній час 

(8 місяців) 
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кваліфікація магістр права 

(диплом магістра  

M15 №054599  

від 31.10.2015 р.) 
 

Санкт-Петербургзький 

державний університет, 

2015 р., спеціальність 

«Психологія», 

кваліфікація виконання 

виду діяльності у сфері 

онтопсихології 

(диплом №14 0025531  

від 17.07.2015 р.) 

Ораторське 

мистецтво 

 

Мистецтво 

створення 

презентацій 

 

 

 

 

Журба Наталія 

Іванівна 

Приватний 

підприємець, 

засновник 

«Школа 

ораторського 

мистецтва 

Наталії Махно»; 

викладач 

кафедри 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

 

 

Черкаський державний 

університет імені 

Б.Хмельницького, 2001 р., 

спеціальність «Біологія», 

кваліфікація біолог, 

викладач біології, вчитель 

основ екології 

(диплом спеціаліста  

EP №16973353  

від 27.06.2001 р.) 
 

Санкт-Петербургзький 

державний університет, 

2015 р., спеціальність 

«Психологія», 

кваліфікація виконання 

виду діяльності у сфері 

онтопсихології  

(диплом №14 0025532  

від 17.07.2015 р.) 

- 1) професійна робота: 

приватний 

підприємець, 

засновник «Школа 

ораторського 

мистецтва Наталії 

Махно», 

з 2007 р. по 

теперішній час  

(14 років) 

 

Event-менеджмент 

 

Ільєнко Оксана 

Вікторівна 

Військовий 

інститут 

Київський інститут 

зв’язку Української 

Кандидат економічних наук, 

спеціальність 08.00.04 – 

1) загальний науково-

педагогічний стаж на 
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Кваліфікаційна 

робота 

 

телекомунікації 

та 

інформатизації 

імені Героїв 

Крут, старший 

науковий 

співробітник; за 

сумісництвом -

професор 

кафедри 

менеджменту та 

онтопсихології 

 

 

державної академії зв’язку 

ім. О.С.Попова, 2001 р., 

спеціальність 

«Інформаційні мережі 

зв’язку», 

кваліфікація інженер 

телекомунікації  

(диплом спеціаліста  

КВ №15671892 від 

09.06.2001 р.) 

 

Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності),  

Тема дисертації: «Управління 

партнерською взаємодією 

підприємств в логістичних 

ланцюгах авіаційних 

перевезень» 

(ДК № 050140  

від 28.04.2009 р., Вища 

атестаційна комісія України) 
 

Доктор економічних наук, 

спеціальність 08.00.02 –Світове 

господарство та міжнародні  

економічні відносини, 

Тема дисертації: «Методологія 

маркетингового забезпечення 

міжнародної економічної 

безпеки України»  

(ДД№ 004387 

від 30.06.2015 р., Атестаційна 

колегія Міністерства освіти і 

науки України) 
 

Доцент кафедри логістики, 

(12ДЦ №026013  

від 20.01.2011 р., Атестаційна 

колегія Міністерства освіти і 

науки України) 
 

Професор кафедри 

менеджменту 

зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств, 

(АП №000700  

посадах викладача, 

доцента, професора – 

17 років 

 

2) управлінська 

робота на посаді 

декана факультету 

Національного 

авіаційного 

університету – 9 

років;  

на посаді завідувача 

кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

Національного 

авіаційного 

університету – 2 роки 
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від 18.12.2018 р., Атестаційна 

колегія Міністерства освіти і 

науки України) 

Кінетика, 

проксеміка, 

фізіогноміка 
 

Основи комунікацій 
 

Комунікативний 

менеджмент 
 

Кінетико-

проксемічний, 

фізіогномічний 

аналіз 
 

Переговори та 

продажі 

 

Кваліфікаційна 

робота 

Іоффе Михайло 

Володимирович 

Приватний 

підприємець у 

сфері 

консультування 

з питань 

комерційної 

діяльності й 

керування; за 

сумісництвом -

доцент кафедри 

менеджменту та 

онтопсихології 

 

 

Національна 

Металургійна Академія 

України, 2002 р.,  

спеціальність «Економіка 

підприємства», 

кваліфікація магістр 

економіки  

(диплом магістра  

HP №19753814  

від 01.07.2002 р.) 

 

Санкт-Петербургзький 

державний університет, 

2016 р., спеціальність 

«Психологія», 

кваліфікація виконання 

виду діяльності у сфері 

онтопсихології 

(диплом №27 002840  

від 20.02.2017 р.) 

- 1) управлінська 

робота на посадах 

заступника керуючого 

філією, керуючого 

філією, начальника 

управління 

проектами, 

начальника 

управління по роботі 

з корпоративними 

клієнтами, 

начальника 

управління 

кредитування малого 

та середнього бізнесу 

ВАТ «Укрексімбанк» 

 з 18 жовтня 2005 р. 

по 12 квітня 2013 р. 

(7років 6 місяців) 
 

2) приватний 

підприємець у сфері 

консультування з 

питань комерційної 

діяльності й 

керування з 2015 року  

(6 років 3 місяці) 
 

3) загальний науково-

педагогічний стаж – 

8 місяців 

Копірайтинг Пасик-Косарєва 

Наталія 

Київський 

національний 

Національний 

педагогічний університет 

- Загальний науково-

педагогічний стаж –  
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Олександрівна торговельно-

економічний 

університет, 

викладач 

кафедри 

іноземної 

філології та 

перекладу; 

за сумісництвом 

- викладач 

кафедри 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

імені М.П. Драгоманова, 

2014 р., спеціальність 

«Українська мова і 

література», кваліфікація 

викладач української мови 

і літератури; вчитель 

зарубіжної літератури та 

англійської мови 

(диплом магістра 

КВ №47470173  

від 25.06.2014 р.) 

5 років 

Освітня програма «HR-менеджмент» 
Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Основи 

онтопсихології 

 

Лідерство: 

Онтопсихологічний 

підхіл 

 

Управління 

персоналом: 

онтопсихологічний 

підхід 

 

Онтопсихологічний 

бізнес-консалтинг 

 

Кваліфікаційна 

робота 

Бабіна Олена 

Вікторівна 

Доцент кафедри 

менеджменту та 

онтопсихології, 

в.о.ректора 

Одеський державний 

університет імені І.І. 

Мечникова, 1993 р.,  

спеціальність «Англійська 

мова і література», 

кваліфікація  філолог, 

викладач англійської і 

німецької мови і 

літератури 

(диплом спеціаліста  

KЖ № 008764  

від 02.07.1993 р.) 
 

Одеський державний 

економічний університет, 

1996 р.  

спеціальність «Економіка 

підприємства», 

спеціалізація 

Кандидат економічних наук, 

спеціальність 08.00.04 – 

Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності), 

Тема дисертації: «Формування 

системи управління змінами на 

підприємстві в контексті 

результуючого лідерства»  

(ДК №050691 від 05.03.2019р., 

Вища атестаційна комісія 

України) 

1) управлінська робота 

на посаді директора 

приватного 

підприємства «3С»  

з 03.11.2003 р. по 

01.05.2018 р.  

(14,5 років) 
 

2) професійна робота 

на посаді спеціаліста в 

галузі маркетингу 

компанії «Кока Кола 

Аматіл Україна»  

з 01.12.1995 р. по 

28.02.2002 р.  

(6 років 3 місяці) 
 

3) загальний науково-

педагогічний стаж – 

3 роки 
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"Менеджмент", 

кваліфікація економіст  

(диплом спеціаліста  

ЛЖ № 002811  

від 01.06.1996 р.) 
 

Санкт-Петербургзький 

державний університет, 

2011 р., спеціальність 

«Психологія», 

кваліфікація виконання 

професійної діяльності у 

сфері онтопсихології 

(диплом ПП-І №620188 

від 30.06.2011 р.) 

Менеджмент 

 

Кваліфікаційна 

робота 

 

Морщенок Тетяна 

Сергіївна 

Завідувач 

кафедри 

менеджменту та 

онтопсихології 

Запорізький державний 

університет, 2003 р., 

спеціальність  

«Облік і аудит», 

кваліфікація економіст 

(диплом спеціаліста  

АР №23450745  

від 30.06.2003 р.) 

 

Кандидат економічних наук, 

спеціальність 08.00.04 - 

Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності), 

Тема дисертації: «Стратегічні 

напрями удосконалення 

управління персоналом» 

(ДК №048698  

від 08.10.2008 р., Вища 

атестаційна комісія України) 

 

Доцент кафедри економіки 

підприємства,   

(12ДЦ №026942  

від 20.01.2011 р. Атестаційна 

колегія Міністерства освіти і 

науки України)  

 

1) загальний науково-

педагогічний стаж на 

посадах асистента, 

старшого викладача, 

доцента - 15 років 
 

2) управлінська 

робота на посаді 

завідувача кафедри 

менеджменту та 

онтопсихології  

з лютого 2021 р. по 

теперішній час  

(9 місяців) 
 

3) професійна робота 

на посаді менеджера-

адміністратора, smm- 

та контент-менеджера 

інтернет-магазину  

з вересня 2017 р. по 

січень 2021 р.  
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(3 роки 4 місяці) 

Формування іміджу 

 

Психологія 

соціальних мереж 

 

Управління 

зайнятістю 

 

Кваліфікаційна 

робота 

 

Хоменко Ірина 

Богданівна 

Доцент кафедри 

менеджменту та 

онтопсихології 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет, 2003 р., 

спеціальність 

«Менеджмент 

антимонопольної 

діяльності»,  

кваліфікація менеджера 

антимонопольної 

діяльності 

(диплом спеціаліста  

КВ №21595281  

від 25.06.2003 р.) 
 

Санкт-Петербургзький 

державний університет, 

2015 р., спеціальність 

«Психологія», 

кваліфікація: виконання 

виду діяльності у сфері 

онтопсихології  

(диплом №14 0025878  

від 27.01.2016 р.) 

Кандидат економічних наук, 

спеціальність 08.00.02 – Світове 

господарство і міжнародні 

економічні відносини, 

Тема дисертації: «Вплив 

транснаціональних корпорацій 

на конкурентне середовище 

національної економіки» 

 (ДК №058871  

від 14.04.2010 р. Вища 

атестаційна комісія України) 

 

1) загальний науково-

педагогічний стаж на 

посадах асистента, 

доцента - 9 років 

 

2) приватний 

підприємець у сфері 

роздрібної торгівлі та 

виробництва одягу та 

аксесуарів,  

24.03.2017 р. - по 

теперішній час 

(4 роки 7 місяців) 

 

Андрагогіка 

 

Менеджмент 

персоналу 

 

Практична 

характерологія 

 

Побудова 

HR-процесів 

 

Шкурко Ярослава 

Іванівна 

Доцент кафедри 

менеджменту та 

онтопсихології 

Український державний 

педагогічний університет 

ім. М.Драгоманова,  

1996 р., спеціальність 

«Історія і правознавство», 

кваліфікація вчитель 

історії і правознавства 

(диплом спеціаліста  

ЛК № 000313  

від 25.06.1996 р.)  
 

Державна Академія 

Кандидат психологічних наук, 

спеціальність 19.00.05 – 

Соціальна психологія, 

Тема дисертації: «Вплив 

комунікативних особливостей 

жінки-керівника закладу освіти 

на ефективність її управлінської 

діяльності» 

(ДК № 007447  

від 27.06.2000 р., Вища 

атестаційна комісія України) 

1) загальний науково-

педагогічний стаж –  

6 років 
 

2) управлінська 

робота на посаді 

заступника 

генерального 

директора з персоналу 

на підприємстві з 

іноземними 

інвестиціями 
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Рекрутинг 

 

Кваліфікаційна 

робота 

 

 

керівних кадрів освіти, 

1998 р., спеціальність 

«Практична психологія», 

спеціалізація: Соціальна 

психологія,  

кваліфікація магістр 

психології 

(диплом магістра  

ДМ № 0011968  

від 03.07.1998 р.) 

 «ІТRACO»  

2000-2013 роки 

(12,5 років) 

 

3) професійна робота 

на посаді 

консультанта з 

розвитку персоналу 

аграрного холдингу 

"UKRAVIT", 

2017-2019 роки  

(2,5 роки) 

Особи, які працюють за сумісництвом 

Філософія 

 

Аксіологія 

 

Антропосоціогенез 

 

Культурна 

антропологія 

Тарасюк  

Лариса Сергіївна 

Таврійський 

національний 

університет 

імені В.І. 

Вернадського, 

доцент кафедри 

філософії та 

історії; 

за сумісництвом 

- доцент кафедри 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

 

 

Криворізький 

національний 

педагогічний університет, 

2006 р., спеціальність 

«Педагогіка та методика 

середньої освіти», 

кваліфікація вчитель 

трудового навчання 

(диплом спеціаліста 

НР № 28520032  

від 13.06.2006 р.) 

Кандидат філософських наук, 

спеціальність  26.00.01 – Теорія 

та історія культури 

(філософські науки),  

Тема дисертації: «Креативність 

як феномен людського буття в 

культурі» 

(ДК № 004730  

від 17.02.2012 р., Вища 

атестаційна комісія України) 

 

Доктор філософських наук, 

спеціальність 09.00.04 – 

Філософська антропологія, 

філософія культури, 

Тема дисертації: «Цілісність та 

андрогінність у буттєвих 

констеляціях людини» 

(ДД № 007144 

від 12.12.2017 р., Вища 

атестаційна комісія України) 

 

Загальний науково-

педагогічний стаж –  

17 років 
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Доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін, (12ДЦ  

№038633  

від 16.05.2014 р., Атестаційна 

колегія Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту 

України)  

Загальна психологія 

 

Управління 

конфліктами 

 

Креативне мислення 

 

Діагностика 

персоналу 

 

Кваліфікаційна 

робота 

 

 

 

Виноградова 

Вікторія Євгенівна 

Таврійський 

національний 

університет 

імені В.І. 

Вернадського, 

завідувач 

кафедри 

психології, 

соціальної 

роботи та 

педагогіки; 

за сумісництвом 

- доцент кафедри 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін  

 

Український державний 

педагогічний університет 

ім. М.П. Драгоманова 

1995 р., спеціальність 

«Педагогіка та методика 

початкового навчання», 

кваліфікація вчитель 

початкових класів 

(диплом спеціаліста 

ЛК ВЕ №003035  

від 20.06.1995 р.) 
 

Національний авіаційний 

університет, 2017 р., 

спеціальність 

«Психологія», 

кваліфікація психолог 

(диплом спеціаліста  

С17 № 044349  

від 30.06.2017 р.) 

Кандидат педагогічних наук, 

спеціальність 13.00.01 - 

Загальна педагогіка та історія 

педагогіки,  

Тема дисертації: «Виховання 

безпритульних дітей в Україні в 

20-х роках ХХ ст.»,  (ДК № 

013162  

від 09.01.2002 р., Вища 

атестаційна комісія України) 
 

Доктор психологічних наук, 

спеціальність  19.00.01 - 

Загальна психологія, історія 

психології, 

Тема дисертації: «Психологічна 

генеза творчих здібностей 

видатних діячів науки» 

(ДД №011663  

від 29.06.2021 р. Атестаційна 

колегія Міністерства освіти і 

науки України) 
 

Доцент кафедри психології та 

педагогіки,  

(12ДЦ №017073  

від 21.06.2007 р. Атестаційна 

колегія Міністерства освіти і 

науки України)  

1) загальний науково-

педагогічний стаж –  

18 років 

 

2) управлінська 

робота: 

- на посаді завідувача 

кафедри Академії 

муніципального 

управління - 9 років; 

- на посаді завідувача 

кафедри психології, 

соціальної роботи та 

педагогіки 

Таврійського 

національного 

університету імені В.І. 

Вернадського - 4 роки 
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Соціальна 

онтопсихологія 

 

Психологія права: 

онтопсихологіч- 

ний підхід 

 

Кваліфікаційна 

робота 

 

 

Круглов Костянтин 

Олександрович 

Керівник ГО 

"Асоціація 

випускників 

міжнародного 

інституту 

менеджменту 

(МІМ-Київ)";  

за сумісництвом 

-доцент кафедри 

менеджменту та 

онтопсихології  

 

 

Дніпропетровський 

національний університет, 

2002 р., спеціальність 

«Економіка 

підприємства», 

кваліфікація економіст 

(диплом спеціаліста  

HP 21184863  

від 30.06.2002 р.) 
 

Державний вищий 

навчальний заклад 

"Київський національний 

економічний університет 

імені Вадима Гетьмана", 

2015 р., спеціальність 

«Правознавство», 

кваліфікація магістр права 

(диплом магістра  

M15 №054599  

від 31.10.2015 р.) 
 

Санкт-Петербургзький 

державний університет, 

2015 р., спеціальність 

«Психологія», 

кваліфікація виконання 

виду діяльності у сфері 

онтопсихології 

(диплом №14 0025531  

від 17.07.2015 р.) 

- 1) управлінська робота 

на посаді директора 

ТОВ  "Універсум Такс 

Енд Лігал"  

з 10 вересня 2013 р. по 

16 квітня 2021 р. 

(7 років 7 місяців) 
 

 

2) загальний науково-

педагогічний стаж – 

з 01 квітня 2021 р. – 

по теперішній час 

(8 місяців) 
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Кінетика, 

проксеміка, 

фізіогноміка 

 

Основи комунікацій 

Іоффе Михайло 

Володимирович 

Приватний 

підприємець у 

сфері 

консультування 

з питань 

комерційної 

діяльності й 

керування; за 

сумісництвом -

доцент кафедри 

менеджменту та 

онтопсихології 

 

 

Національна 

Металургійна Академія 

України, 2002 р.,  

спеціальність «Економіка 

підприємства», 

кваліфікація магістр 

економіки  

(диплом магістра  

HP №19753814  

від 01.07.2002 р.) 

 

Санкт-Петербургзький 

державний університет, 

2016 р., спеціальність 

«Психологія», 

кваліфікація виконання 

виду діяльності у сфері 

онтопсихології 

(диплом №27 002840  

від 20.02.2017 р.) 

- 1) управлінська 

робота на посадах 

заступника керуючого 

філією, керуючого 

філією, начальника 

управління 

проектами, 

начальника 

управління по роботі 

з корпоративними 

клієнтами, 

начальника 

управління 

кредитування малого 

та середнього бізнесу 

ВАТ «Укрексімбанк» 

 з 18 жовтня 2005 р. 

по 12 квітня 2013 р. 

(7років 6 місяців) 
 

2) приватний 

підприємець у сфері 

консультування з 

питань комерційної 

діяльності й 

керування з 2015 року  

(6 років 3 місяці) 
 

3) загальний науково-

педагогічний стаж – 

8 місяців 

Ділова 

кореспонденція 

 

Пасик-Косарєва 

Наталія 

Олександрівна 

Київський 

національний 

торговельно-

економічний 

університет, 

Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 

2014 р., спеціальність 

«Українська мова і 

- Загальний науково-

педагогічний стаж –  

5 років 
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викладач 
кафедри 

іноземної 

філології та 

перекладу; за 

сумісництвом - 

викладач 

кафедри 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

література», кваліфікація 

викладач української мови 

і літератури; вчитель 

зарубіжної літератури та 

англійської мови 

(диплом магістра 

КВ №47470173  

від 25.06.2014 р.) 

Історія мистецтва Петренко Ольга 

Сергіївна 

за сумісництвом 

- викладач 

кафедри 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін  

Київський державний 

інститут декоративно-

прикладного мистецтва і 

дизайну імені Михайла 

Бойчука, 2010 р., 

спеціальність 

«Образотворче та 

декоративно-прикладне 

мистецтво», кваліфікація 

художник декоративно-

прикладного мистецтва 

(диплом спеціаліста  

КВ №38735377  

від 26.03.2010 р) 

- 1) практична робота на 

посаді художника-

реставратора 

Української 

спеціальної науково-

реставраційної 

проектно-будівельно-

виробничої корпорації 

«Укрреставрація»,  

з 2006 р. до 2012 р.  

(6 років) 

 

Освітня програма «Психологія бізнесу» 
Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Основи 

онтопсихології 

 

Лідерство: 

онтопсихологічний 

підхід 

 

Управління 

Бабіна Олена 

Вікторівна 

Доцент кафедри 

менеджменту та 

онтопсихології, 

в.о.ректора 

Одеський державний 

університет імені І.І. 

Мечникова, 1993 р.,  

спеціальність «Англійська 

мова і література», 

кваліфікація  філолог, 

викладач англійської і 

німецької мови і 

Кандидат економічних наук, 

спеціальність 08.00.04 – 

Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності), 

Тема дисертації: «Формування 

системи управління змінами на 

підприємстві в контексті 

1) управлінська робота 

на посаді директора 

приватного 

підприємства «3С»  

з 03.11.2003 р. по 

01.05.2018 р.  

(14,5 років) 
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персоналом: 

онтопихологічний 

підхід 

 

Онтопсихологічний 

бізнес-консалтинг 

 

Кваліфікаційна 

робота 

літератури 

(диплом спеціаліста  

KЖ № 008764  

від 02.07.1993 р.) 
 

Одеський державний 

економічний університет, 

1996 р.  

спеціальність «Економіка 

підприємства», 

спеціалізація 

"Менеджмент", 

кваліфікація економіст  

(диплом спеціаліста  

ЛЖ № 002811  

від 01.06.1996 р.) 
 

Санкт-Петербургзький 

державний університет, 

2011 р., спеціальність 

«Психологія», 

кваліфікація виконання 

професійної діяльності у 

сфері онтопсихології 

(диплом ПП-І №620188 

від 30.06.2011 р.) 

результуючого лідерства»  

(ДК №050691 від 05.03.2019р., 

Вища атестаційна комісія 

України) 

2) професійна робота 

на посаді спеціаліста в 

галузі маркетингу 

компанії «Кока Кола 

Аматіл Україна»  

з 01.12.1995 р. по 

28.02.2002 р.  

(6 років 3 місяці) 
 

3) загальний науково-

педагогічний стаж – 

3 роки 

Менеджмент 

 

Стратегічний 

менеджмент  

 

Бухгалтерський 

облік 

 

Кваліфікаційна 

робота 

Морщенок Тетяна 

Сергіївна 

Завідувач 

кафедри 

менеджменту та 

онтопсихології 

Запорізький державний 

університет, 2003 р., 

спеціальність  

«Облік і аудит», 

кваліфікація економіст 

(диплом спеціаліста  

АР №23450745  

від 30.06.2003 р.) 

 

Кандидат економічних наук, 

спеціальність 08.00.04 - 

Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності), 

Тема дисертації: «Стратегічні 

напрями удосконалення 

управління персоналом» 

(ДК №048698  

від 08.10.2008 р., Вища 

1) загальний науково-

педагогічний стаж на 

посадах асистента, 

старшого викладача, 

доцента - 15 років 
 

2) управлінська 

робота на посаді 

завідувача кафедри 

менеджменту та 
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 атестаційна комісія України) 

 

Доцент кафедри економіки 

підприємства,   

(12ДЦ №026942  

від 20.01.2011 р. Атестаційна 

колегія Міністерства освіти і 

науки України)  

 

онтопсихології  

з лютого 2021 р. по 

теперішній час  

(9 місяців) 
 

3) професійна робота 

на посаді менеджера-

адміністратора, smm- 

та контент-менеджера 

інтернет-магазину  

з вересня 2017 р. по 

січень 2021 р.  

(3 роки 4 місяці) 

Правознавство Косарєв Тарас 

Вікторович 

Викладач 

кафедри 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет, 2015 р., 

спеціальність 

«Правознавство», 

кваліфікація магістр з 

правознавства 

(диплом магістра  

М15 № 001292  

від 23.06.2015 р.)  

- Загальний науково-

педагогічний стаж –  

з квітня 2021 р. по 

теперішній час 

(8 місяців) 

 

 

Формування 

іміджу 

 

Психологія 

соціальних 

мереж 

 

Проєктний 

менеджмент 

 

Кваліфікаційна 

робота 

Хоменко Ірина 

Богданівна 

Доцент кафедри 

менеджменту та 

онтопсихології 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет, 2003 р., 

спеціальність 

«Менеджмент 

антимонопольної 

діяльності»,  

кваліфікація менеджера 

антимонопольної 

діяльності 

(диплом спеціаліста  

КВ №21595281  

Кандидат економічних наук, 

спеціальність 08.00.02 – Світове 

господарство і міжнародні 

економічні відносини, 

Тема дисертації: «Вплив 

транснаціональних корпорацій 

на конкурентне середовище 

національної економіки» 

 (ДК №058871  

від 14.04.2010 р. Вища 

атестаційна комісія України) 

 

1) загальний науково-

педагогічний стаж на 

посадах асистента, 

доцента - 9 років 

 

2) приватний 

підприємець у сфері 

роздрібної торгівлі та 

виробництва одягу та 

аксесуарів,  

24.03.2017 р. - по 

теперішній час 
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від 25.06.2003 р.) 
 

Санкт-Петербургзький 

державний університет, 

2015 р., спеціальність 

«Психологія», 

кваліфікація: виконання 

виду діяльності у сфері 

онтопсихології  

(диплом №14 0025878  

від 27.01.2016 р.) 

(4 роки 7 місяців) 

 

Менеджмент 

персоналу 

 

 Андрагогіка 

 

 

Шкурко Ярослава 

Іванівна 

Доцент кафедри 

менеджменту та 

онтопсихології 

Український державний 

педагогічний університет 

ім. М.Драгоманова,  

1996 р., спеціальність 

«Історія і правознавство», 

кваліфікація вчитель 

історії і правознавства 

(диплом спеціаліста  

ЛК № 000313  

від 25.06.1996 р.)  
 

Державна Академія 

керівних кадрів освіти, 

1998 р., спеціальність 

«Практична психологія», 

спеціалізація: Соціальна 

психологія,  

кваліфікація магістр 

психології 

(диплом магістра  

ДМ № 0011968  

від 03.07.1998 р.) 

Кандидат психологічних наук, 

спеціальність 19.00.05 – 

Соціальна психологія, 

Тема дисертації: «Вплив 

комунікативних особливостей 

жінки-керівника закладу освіти 

на ефективність її управлінської 

діяльності» 

(ДК № 007447  

від 27.06.2000 р., Вища 

атестаційна комісія України) 

 

1) загальний науково-

педагогічний стаж –  

6 років 
 

2) управлінська 

робота на посаді 

заступника 

генерального 

директора з персоналу 

на підприємстві з 

іноземними 

інвестиціями 

«ІТRACO»  

2000-2013 роки 

(12,5 років) 

 

3) професійна робота 

на посаді 

консультанта з 

розвитку персоналу 

аграрного холдингу 

"UKRAVIT", 

2017-2019 роки  

(2,5 роки) 
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Особи, які працюють за сумісництвом 

Філософія 

 

Аксіологія 

 

Антропосоціогенез 

 

Культурна 

антропологія 

Тарасюк  

Лариса Сергіївна 

Таврійський 

національний 

університет 

імені В.І. 

Вернадського, 

доцент кафедри 

філософії та 

історії; за 

сумісництвом - 

доцент кафедри 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

 

 

Криворізький 

національний 

педагогічний університет, 

2006 р., спеціальність 

«Педагогіка та методика 

середньої освіти», 

кваліфікація вчитель 

трудового навчання 

(диплом спеціаліста 

НР № 28520032  

від 13.06.2006 р.) 

Кандидат філософських наук, 

спеціальність  26.00.01 – Теорія 

та історія культури 

(філософські науки),  

Тема дисертації: «Креативність 

як феномен людського буття в 

культурі» 

(ДК № 004730  

від 17.02.2012 р., Вища 

атестаційна комісія України) 
 

Доктор філософських наук, 

спеціальність 09.00.04 – 

Філософська антропологія, 

філософія культури, 

Тема дисертації: «Цілісність та 

андрогінність у буттєвих 

констеляціях людини» 

(ДД № 007144 

від 12.12.2017 р., Вища 

атестаційна комісія України) 
 

Доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін, (12ДЦ  

№038633  

від 16.05.2014 р., Атестаційна 

колегія Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту 

України)  

Загальний науково-

педагогічний стаж –  

17 років 

 

 

Загальна психологія 

 

Управління 

конфліктами 

 

Креативне мислення 

Виноградова 

Вікторія Євгенівна 

Таврійський 

національний 

університет 

імені В.І. 

Вернадського, 

завідувач 

Український державний 

педагогічний університет 

ім. М.П. Драгоманова 

1995 р., спеціальність 

«Педагогіка та методика 

початкового навчання», 

Кандидат педагогічних наук, 

спеціальність 13.00.01 - 

Загальна педагогіка та історія 

педагогіки,  

Тема дисертації: «Виховання 

безпритульних дітей в Україні в 

1) загальний науково-

педагогічний стаж –  

18 років 

 

2) управлінська 

робота: 
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Емоційний інтелект 

 

Кваліфікаційна 

робота 

 

 

 

кафедри 

психології, 

соціальної 

роботи та 

педагогіки; 

за сумісництвом 

- доцент кафедри 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін  

 

кваліфікація вчитель 

початкових класів 

(диплом спеціаліста 

ЛК ВЕ №003035  

від 20.06.1995 р.) 
 

Національний авіаційний 

університет, 2017 р., 

спеціальність 

«Психологія», 

кваліфікація психолог 

(диплом спеціаліста  

С17 № 044349  

від 30.06.2017 р.) 

20-х роках ХХ ст.»,  (ДК № 

013162  

від 09.01.2002 р., Вища 

атестаційна комісія України) 
 

Доктор психологічних наук, 

спеціальність  19.00.01 - 

Загальна психологія, історія 

психології, 

Тема дисертації: «Психологічна 

генеза творчих здібностей 

видатних діячів науки» 

(ДД №011663  

від 29.06.2021 р. Атестаційна 

колегія Міністерства освіти і 

науки України) 
 

Доцент кафедри психології та 

педагогіки,  

(12ДЦ №017073  

від 21.06.2007 р. Атестаційна 

колегія Міністерства освіти і 

науки України)  

- на посаді завідувача 

кафедри Академії 

муніципального 

управління - 9 років; 

- на посаді завідувача 

кафедри психології, 

соціальної роботи та 

педагогіки 

Таврійського 

національного 

університету імені В.І. 

Вернадського - 4 роки 

 

 

Соціальна 

онтопсихологія 

 

Психологія права: 

онтопсихологічний 

підхід 

 

Кваліфікаційна 

робота 

 

 

Круглов Костянтин 

Олександрович 

Керівник ГО 

"Асоціація 

випускників 

міжнародного 

інституту 

менеджменту 

(МІМ-Київ)";  

за сумісництвом 

-доцент кафедри 

менеджменту та 

онтопсихології  

 

 

Дніпропетровський 

національний університет, 

2002 р., спеціальність 

«Економіка 

підприємства», 

кваліфікація економіст 

(диплом спеціаліста  

HP 21184863  

від 30.06.2002 р.) 
 

Державний вищий 

навчальний заклад 

"Київський національний 

- 1) управлінська робота 

на посаді директора 

ТОВ  "Універсум Такс 

Енд Лігал"  

з 10 вересня 2013 р. по 

16 квітня 2021 р. 

(7 років 7 місяців) 
 

 

2) загальний науково-

педагогічний стаж – 

з 01 квітня 2021 р. – 

по теперішній час 

(8 місяців) 
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економічний університет 

імені Вадима Гетьмана", 

2015 р., спеціальність 

«Правознавство», 

кваліфікація магістр права 

(диплом магістра  

M15 №054599  

від 31.10.2015 р.) 
 

Санкт-Петербургзький 

державний університет, 

2015 р., спеціальність 

«Психологія», 

кваліфікація виконання 

виду діяльності у сфері 

онтопсихології 

(диплом №14 0025531  

від 17.07.2015 р.) 

Кінетика, 

проксеміка, 

фізіогноміка 

 

Основи комунікацій 

 

Кваліфікаційна 

робота 

 

 

 

Іоффе Михайло 

Володимирович 

Приватний 

підприємець у 

сфері 

консультування 

з питань 

комерційної 

діяльності й 

керування; за 

сумісництвом -

доцент кафедри 

менеджменту та 

онтопсихології 

 

 

Національна 

Металургійна Академія 

України, 2002 р.,  

спеціальність «Економіка 

підприємства», 

кваліфікація магістр 

економіки  

(диплом магістра  

HP №19753814  

від 01.07.2002 р.) 

 

Санкт-Петербургзький 

державний університет, 

2016 р., спеціальність 

«Психологія», 

кваліфікація виконання 

виду діяльності у сфері 

- 1) управлінська 

робота на посадах 

заступника керуючого 

філією, керуючого 

філією, начальника 

управління 

проектами, 

начальника 

управління по роботі 

з корпоративними 

клієнтами, 

начальника 

управління 

кредитування малого 

та середнього бізнесу 

ВАТ «Укрексімбанк» 

 з 18 жовтня 2005 р. 
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онтопсихології 

(диплом №27 002840  

від 20.02.2017 р.) 

по 12 квітня 2013 р. 

(7 років 6 місяців) 
 

2) приватний 

підприємець у сфері 

консультування з 

питань комерційної 

діяльності й 

керування з 2015 року  

(6 років 3 місяці) 
 

3) загальний науково-

педагогічний стаж – 

8 місяців 

Історія мистецтва Петренко Ольга 

Сергіївна 

за сумісництвом 

- викладач 

кафедри 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін  

Київський державний 

інститут декоративно-

прикладного мистецтва і 

дизайну імені Михайла 

Бойчука, 2010 р., 

спеціальність 

«Образотворче та 

декоративно-прикладне 

мистецтво», кваліфікація 

художник декоративно-

прикладного мистецтва 

(диплом спеціаліста  

КВ №38735377  

від 26.03.2010 р) 

- 1) практична робота на 

посаді художника-

реставратора 

Української 

спеціальної науково-

реставраційної 

проектно-будівельно-

виробничої корпорації 

«Укрреставрація»,  

з 2006 р. до 2012 р.  

(6 років) 

 

Освітня програма «Креативний менеджмент» 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Основи 

онтопсихології 

 

Лідерство: 

онтопсихологічний 

Бабіна Олена 

Вікторівна 

Доцент кафедри 

менеджменту та 

онтопсихології, 

в.о.ректора 

Одеський державний 

університет імені І.І. 

Мечникова, 1993 р.,  

спеціальність «Англійська 

мова і література», 

кваліфікація  філолог, 

Кандидат економічних наук, 

спеціальність 08.00.04 – 

Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності), 

Тема дисертації: «Формування 

1) управлінська робота 

на посаді директора 

приватного 

підприємства «3С»  

з 03.11.2003 р. по 

01.05.2018 р.  
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підхід 

 

Управління 

персоналом: 

онтопсихологічний 

підхід 

 

Управління 

креативною 

командою 

 

Управління 

талантами 

 

Кваліфікаційна 

робота 

викладач англійської і 

німецької мови і 

літератури 

(диплом спеціаліста  

KЖ № 008764  

від 02.07.1993 р.) 
 

Одеський державний 

економічний університет, 

1996 р.  

спеціальність «Економіка 

підприємства», 

спеціалізація 

"Менеджмент", 

кваліфікація економіст  

(диплом спеціаліста  

ЛЖ № 002811  

від 01.06.1996 р.) 
 

Санкт-Петербургзький 

державний університет, 

2011 р., спеціальність 

«Психологія», 

кваліфікація виконання 

професійної діяльності у 

сфері онтопсихології 

(диплом ПП-І №620188 

від 30.06.2011 р.) 

системи управління змінами на 

підприємстві в контексті 

результуючого лідерства»  

(ДК №050691 від 05.03.2019р., 

Вища атестаційна комісія 

України) 

(14,5 років) 
 

2) професійна робота 

на посаді спеціаліста в 

галузі маркетингу 

компанії «Кока Кола 

Аматіл Україна»  

з 01.12.1995 р. по 

28.02.2002 р.  

(6 років 3 місяці) 
 

3) загальний науково-

педагогічний стаж – 

3 роки 

Менеджмент 

 

Кваліфікаційна 

робота 

 

Морщенок Тетяна 

Сергіївна 

Завідувач 

кафедри 

менеджменту та 

онтопсихології 

Запорізький державний 

університет, 2003 р., 

спеціальність  

«Облік і аудит», 

кваліфікація економіст 

(диплом спеціаліста  

АР №23450745  

від 30.06.2003 р.) 

Кандидат економічних наук, 

спеціальність 08.00.04 - 

Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності), 

Тема дисертації: «Стратегічні 

напрями удосконалення 

управління персоналом» 

1) загальний науково-

педагогічний стаж на 

посадах асистента, 

старшого викладача, 

доцента - 15 років 
 

2) управлінська 

робота на посаді 
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 (ДК №048698  

від 08.10.2008 р., Вища 

атестаційна комісія України) 

 

Доцент кафедри економіки 

підприємства,   

(12ДЦ №026942  

від 20.01.2011 р. Атестаційна 

колегія Міністерства освіти і 

науки України)  

 

завідувача кафедри 

менеджменту та 

онтопсихології  

з лютого 2021 р. по 

теперішній час  

(9 місяців) 
 

3) професійна робота 

на посаді менеджера-

адміністратора, smm- 

та контент-менеджера 

інтернет-магазину  

з вересня 2017 р. по 

січень 2021 р.  

(3 роки 4 місяці) 

Формування 

іміджу 

 

Психологія 

соціальних 

мереж 

 

Проєктний 

менеджмент 

 

Тайм-менеджмент 

та особиста 

ефективність 

 

Кваліфікаційна 

робота 

 

 

Хоменко Ірина 

Богданівна 

Доцент кафедри 

менеджменту та 

онтопсихології 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет, 2003 р., 

спеціальність 

«Менеджмент 

антимонопольної 

діяльності»,  

кваліфікація менеджера 

антимонопольної 

діяльності 

(диплом спеціаліста  

КВ №21595281  

від 25.06.2003 р.) 
 

Санкт-Петербургзький 

державний університет, 

2015 р., спеціальність 

«Психологія», 

кваліфікація: виконання 

виду діяльності у сфері 

онтопсихології  

Кандидат економічних наук, 

спеціальність 08.00.02 – Світове 

господарство і міжнародні 

економічні відносини, 

Тема дисертації: «Вплив 

транснаціональних корпорацій 

на конкурентне середовище 

національної економіки» 

 (ДК №058871  

від 14.04.2010 р. Вища 

атестаційна комісія України) 

 

1) загальний науково-

педагогічний стаж на 

посадах асистента, 

доцента - 9 років 

 

2) приватний 

підприємець у сфері 

роздрібної торгівлі та 

виробництва одягу та 

аксесуарів,  

24.03.2017 р. - по 

теперішній час 

(4 роки 7 місяців) 
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(диплом №14 0025878  

від 27.01.2016 р.) 

Менеджмент 

персоналу 

 

Андрагогіка 

 

Кваліфікаційна 

робота 

 

 

 

Шкурко Ярослава 

Іванівна 

Доцент кафедри 

менеджменту та 

онтопсихології 

Український державний 

педагогічний університет 

ім. М.Драгоманова,  

1996 р., спеціальність 

«Історія і правознавство», 

кваліфікація вчитель 

історії і правознавства 

(диплом спеціаліста  

ЛК № 000313  

від 25.06.1996 р.)  

 

Державна Академія 

керівних кадрів освіти, 

1998 р., спеціальність 

«Практична психологія», 

спеціалізація: Соціальна 

психологія,  

кваліфікація магістр 

психології 

(диплом магістра  

ДМ № 0011968  

від 03.07.1998 р.) 

Кандидат психологічних наук, 

спеціальність 19.00.05 – 

Соціальна психологія, 

Тема дисертації: «Вплив 

комунікативних особливостей 

жінки-керівника закладу освіти 

на ефективність її управлінської 

діяльності» 

(ДК № 007447  

від 27.06.2000 р., Вища 

атестаційна комісія України) 

 

1) загальний науково-

педагогічний стаж –  

6 років 
 

2) управлінська 

робота на посаді 

заступника 

генерального 

директора з персоналу 

на підприємстві з 

іноземними 

інвестиціями 

«ІТRACO»  

2000-2013 роки 

(12,5 років) 

 

3) професійна робота 

на посаді 

консультанта з 

розвитку персоналу 

аграрного холдингу 

"UKRAVIT", 

2017-2019 роки  

(2,5 роки) 

Особи, які працюють за сумісництвом 

Філософія 

 

Аксіологія 

 

Філософія гуманізму 

 

Культурна 

антропологія 

Тарасюк  

Лариса Сергіївна 

Таврійський 

національний 

університет 

імені В.І. 

Вернадського, 

доцент кафедри 

філософії та 

історії;  

Криворізький 

національний 

педагогічний університет, 

2006 р., спеціальність 

«Педагогіка та методика 

середньої освіти», 

кваліфікація вчитель 

трудового навчання 

Кандидат філософських наук, 

спеціальність  26.00.01 – Теорія 

та історія культури 

(філософські науки),  

Тема дисертації: «Креативність 

як феномен людського буття в 

культурі» 

(ДК № 004730  

Загальний науково-

педагогічний стаж –  

17 років 
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 за сумісництвом 

- доцент кафедри 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

 

 

(диплом спеціаліста 

НР № 28520032  

від 13.06.2006 р.) 

від 17.02.2012 р., Вища 

атестаційна комісія України) 

 

Доктор філософських наук, 

спеціальність 09.00.04 – 

Філософська антропологія, 

філософія культури, 

Тема дисертації: «Цілісність та 

андрогінність у буттєвих 

констеляціях людини» 

(ДД № 007144 

від 12.12.2017 р., Вища 

атестаційна комісія України) 

 

Доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін, (12ДЦ  

№038633  

від 16.05.2014 р., Атестаційна 

колегія Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту 

України)  

Загальна 

психологія 

 

Управління 

конфліктами 

 

Креативне 

мислення 

 

Кваліфікаційна 

робота 

 

 

Виноградова 

Вікторія Євгенівна 

Таврійський 

національний 

університет 

імені В.І. 

Вернадського, 

завідувач 

кафедри 

психології, 

соціальної 

роботи та 

педагогіки; 

за сумісництвом 

- доцент кафедри 

соціально-

Український державний 

педагогічний університет 

ім. М.П. Драгоманова 

1995 р., спеціальність 

«Педагогіка та методика 

початкового навчання», 

кваліфікація вчитель 

початкових класів 

(диплом спеціаліста 

ЛК ВЕ №003035  

від 20.06.1995 р.) 
 

Національний авіаційний 

університет, 2017 р., 

Кандидат педагогічних наук, 

спеціальність 13.00.01 - 

Загальна педагогіка та історія 

педагогіки,  

Тема дисертації: «Виховання 

безпритульних дітей в Україні в 

20-х роках ХХ ст.»,  (ДК № 

013162  

від 09.01.2002 р., Вища 

атестаційна комісія України) 
 

Доктор психологічних наук, 

спеціальність  19.00.01 - 

Загальна психологія, історія 

1) загальний науково-

педагогічний стаж –  

18 років 

 

2) управлінська 

робота: 

- на посаді завідувача 

кафедри Академії 

муніципального 

управління - 9 років; 

- на посаді завідувача 

кафедри психології, 

соціальної роботи та 

педагогіки 
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гуманітарних 

дисциплін  

 

спеціальність 

«Психологія», 

кваліфікація психолог 

(диплом спеціаліста  

С17 № 044349  

від 30.06.2017 р.) 

психології, 

Тема дисертації: «Психологічна 

генеза творчих здібностей 

видатних діячів науки» 

(ДД №011663  

від 29.06.2021 р. Атестаційна 

колегія Міністерства освіти і 

науки України) 
 

Доцент кафедри психології та 

педагогіки,  

(12ДЦ №017073  

від 21.06.2007 р. Атестаційна 

колегія Міністерства освіти і 

науки України)  

Таврійського 

національного 

університету імені В.І. 

Вернадського - 4 роки 

 

 

Соціальна 

онтопсихологія 

 

Психологія права: 

онтопсихологічний 

підхід 

 

 

 

 

 

 

Круглов Костянтин 

Олександрович 

Керівник ГО 

"Асоціація 

випускників 

міжнародного 

інституту 

менеджменту 

(МІМ-Київ)";  

за сумісництвом 

-доцент кафедри 

менеджменту та 

онтопсихології  

 

 

Дніпропетровський 

національний університет, 

2002 р., спеціальність 

«Економіка 

підприємства», 

кваліфікація економіст 

(диплом спеціаліста  

HP 21184863  

від 30.06.2002 р.) 
 

Державний вищий 

навчальний заклад 

"Київський національний 

економічний університет 

імені Вадима Гетьмана", 

2015 р., спеціальність 

«Правознавство», 

кваліфікація магістр права 

(диплом магістра  

M15 №054599  

від 31.10.2015 р.) 

- 1) управлінська робота 

на посаді директора 

ТОВ  "Універсум Такс 

Енд Лігал"  

з 10 вересня 2013 р. по 

16 квітня 2021 р. 

(7 років 7 місяців) 
 

 

2) загальний науково-

педагогічний стаж – 

з 01 квітня 2021 р. – 

по теперішній час 

(8 місяців) 



1 2 3 4 5 6 
 

Санкт-Петербургзький 

державний університет, 

2015 р., спеціальність 

«Психологія», 

кваліфікація виконання 

виду діяльності у сфері 

онтопсихології 

(диплом №14 0025531  

від 17.07.2015 р.) 

Мистецтво 

створення 

презентацій 

Журба Наталія 

Іванівна 

Приватний 

підприємець, 

засновник 

«Школа 

ораторського 

мистецтва 

Наталії Махно»); 

викладач 

кафедри 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

 

 

Черкаський державний 

університет імені 

Б.Хмельницького, 2001 р., 

спеціальність «Біологія», 

кваліфікація біолог, 

викладач біології, вчитель 

основ екології 

(диплом спеціаліста  

EP №16973353  

від 27.06.2001 р.) 
 

Санкт-Петербургзький 

державний університет, 

2015 р., спеціальність 

«Психологія», 

кваліфікація виконання 

виду діяльності у сфері 

онтопсихології  

(диплом №14 0025532  

від 17.07.2015 р.) 

- 1) професійна робота: 

приватний 

підприємець, 

засновник «Школа 

ораторського 

мистецтва Наталії 

Махно», 

з 2007 р. по 

теперішній час  

(14 років) 

 

Event-менеджмент 

 

Бренд-менеджмент 

 

Кваліфікаційна 

Ільєнко Оксана 

Вікторівна 

Військовий 

інститут 

телекомунікації 

та 

інформатизації 

імені Героїв 

Київський інститут 

зв’язку Української 

державної академії зв’язку 

ім. О.С.Попова, 2001 р., 

спеціальність 

«Інформаційні мережі 

Кандидат економічних наук, 

спеціальність 08.00.04 – 

Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності),  

Тема дисертації: «Управління 

1) загальний науково-

педагогічний стаж на 

посадах викладача, 

доцента, професора – 

17 років 

 



1 2 3 4 5 6 

робота 

 

Крут, старший 

науковий 

співробітник; за 

сумісництвом -

професор 

кафедри 

менеджменту та 

онтопсихології 

 

 

зв’язку», 

кваліфікація інженер 

телекомунікації  

(диплом спеціаліста  

КВ №15671892 від 

09.06.2001 р.) 

 

партнерською взаємодією 

підприємств в логістичних 

ланцюгах авіаційних 

перевезень» 

(ДК № 050140  

від 28.04.2009 р., Вища 

атестаційна комісія України) 
 

Доктор економічних наук, 

спеціальність 08.00.02 –Світове 

господарство та міжнародні  

економічні відносини, 

Тема дисертації: «Методологія 

маркетингового забезпечення 

міжнародної економічної 

безпеки України»  

(ДД№ 004387 

від 30.06.2015 р., Атестаційна 

колегія Міністерства освіти і 

науки України) 
 

Доцент кафедри логістики, 

(12ДЦ №026013  

від 20.01.2011 р., Атестаційна 

колегія Міністерства освіти і 

науки України) 
 

Професор кафедри 

менеджменту 

зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств, 

(АП №000700  

від 18.12.2018 р., Атестаційна 

колегія Міністерства освіти і 

науки України) 

2) управлінська 

робота: 

- на посаді декана 

факультету 

Національного 

авіаційного 

університету – 9 

років;  

- на посаді завідувача 

кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

Національного 

авіаційного 

університету – 2 роки 

 

 

 

 



 


