
Додаток 1 

Аналіз відповідності освітньої та/або професійної кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних та наукових 

працівників освітньому компоненту 

 
1 Остапенко Яна Олександрівна 

 Базова освіта (назва ЗВО та спеціальності 
за дипломом про вищу освіту) 

Український фінансово – економічний інститут,  
1998 р. Спеціаліст «Облік і аудит», кваліфікація «Економіст», 

КХ №10195164  

 Стаж педагогічної роботи 23 роки 

 Місце роботи, посада (основне, 
внутрішній сумісник, зовнішній 

сумісник) 

УДФСУ, доцент кафедри управлінського обліку та бізнес-аналітики та статистики (основне місце роботи) 

 Науковий ступінь, вчене звання 

(категорія) 

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної 

діяльності) 
Тема дисертації: «Бухгалтерський облік і контроль доходів і витрат підприємств готельного господарства», 

доцент кафедри управлінського обліку та бізнес-аналітики та статистики 

 Наявність досвіду професійної діяльності 
(заняття) за відповідним фахом 

- 

 Керівництво (консультування) дисертації 

на здобуття наукового ступеня за 

спеціальністю, що була захищена в 
Україні або за кордоном 

- 

 Публікації у наукових виданнях, які 

включені до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, зокрема 
Scopus, Web of Science Core Collection, 

1. Остапенко Я.О., Замота І.О. Моделювання  оптимального  виробництва  продукції  на  виробничому підприємстві. 

Математичне моделювання в економіці. 2018. №1. С. 139 – 151. Фахове видання. 

2. Остапенко Я.О. Використання PSPP під час статистичного аналізу. Східна Європа: економіка, бізнес та 
управління. 2018. №2 (13). URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/13-2018-ukr Фахове видання. 

3. Остапенко Я. О., Морозовський П. А., Браунагель А. В. Прийняття управлінських рішень через призму економіко-

статистичного аналізу доходу. Modern Economics. 2019. № 14(2019). С. 218-224. Фахове видання. 

4. Остапенко Я. О.,Параниця Н.В., Макаренко О.Я. Статистичний аналіз і тенденції розвитку готельного 

господарства в Україні. Приазовський економічний вісник. 2020. №1(18). С.311-316. Фахове видання. 

5. Остапенко Я., Юхимчук Д. Питання економічної сутності, класифікації та методів обліку витрат на виробництво 
молокопереробної галузі. Галицький економічний вісник. 2021. Том 68. № 1. С. 52-61. Фахове видання. 

6. Остапенко Я. О. Використання ІКТ для статистичного аналізу психологічних процесів майбутніх психологів / 

Інженерні та освітні технології. 2021. Т. 9. № 1. С. 102–113. Фахове видання. 

 Дисципліни, які викладає в цілому по 
ЗВО 

Статистика 

Статистичний аналіз та моделювання психологічних процесів 

Прикладні програми аналізу статистичних даних та моделювання 

Математичні методи в психології 

Економіко-математичні методи та моделі 



Економіко-математичні методи та моделі: економетрика 

Економетрика 

 Педагогічне навантаження на рік, у т.ч. 

лекційних годин в цілому по ЗВО та з 
конкретної спеціальності 

921/136 

за спеціальністю: 051 "Економіка", 122  "Комп’ютерні науки",  281 "Публічне управління та адміністрування",  
076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 075 "Маркетинг",  

292 "Міжнародні економічні відносини": 921/136/32; 

за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування": 921/136/26; 

за спеціальністю 053 "Психологія": 921/136/30; 
за спеціальністю 292 "Міжнародні економічні відносини": 921/136/16; 

за спеціальністю: 073 "Менеджмент", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування": 921/136/32; 

 

 

 

  



Додаток 2 

Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, 

відповідної спеціальності (п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності) 

 
№ 

з/п 

Види і результати професійної діяльності Документи та конкретна інформація, що підтверджують виконання п. 30 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

1 наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection; 

1. Остапенко Я.О., Замота І.О. Моделювання  оптимального  виробництва  продукції  

на  виробничому підприємстві. Математичне моделювання в економіці. 2018. №1. С. 

139 – 151. Фахове видання. 

2. Остапенко Я.О. Використання PSPP під час статистичного аналізу. Східна Європа: 

економіка, бізнес та управління. 2018. №2 (13). URL: http://www.easterneurope-

ebm.in.ua/index.php/13-2018-ukr Фахове видання. 

3. Остапенко Я. О., Морозовський П. А., Браунагель А. В. Прийняття управлінських 
рішень через призму економіко-статистичного аналізу доходу. Modern Economics. 

2019. № 14(2019). С. 218-224. Фахове видання. 

4. Остапенко Я. О.,Параниця Н.В., Макаренко О.Я. Статистичний аналіз і тенденції 
розвитку готельного господарства в Україні. Приазовський економічний вісник. 2020. 

№1(18). С.311-316. Фахове видання. 

5. Остапенко Я., Юхимчук Д. Питання економічної сутності, класифікації та методів 
обліку витрат на виробництво молокопереробної галузі. Галицький економічний 

вісник. 2021. Том 68. № 1. С. 52-61. Фахове видання. 

6. Остапенко Я. О. Використання ІКТ для статистичного аналізу психологічних 

процесів майбутніх психологів / Інженерні та освітні технології. 2021. Т. 9. № 1. С. 102–
113. Фахове видання. 

2 наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних 

патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або 
наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права 

на твір 

1  Авторське свідоцтва № 94633 від 10.12.2019  Монографія «Аналітика та 

прогнозування соціально-економічних процесів податкових надходжень» 
2. Авторське свідоцтво 96793 від 19.03.2020 Навчальний посібник "Фінансова 

статистика. 

3. Авторське свідоцтво 96792 від 19.03.2020 Навчальний посібник "Статистика" 

4. Авторське свідоцтво 98356 від 26.06.2020 Навчальний посібник "Митна статистика 
України" 

5. Авторське свідоцтво 100030 від 28.09.2020 Стаття «Статистичний аналіз і тенденції 

розвитку готельного господарства в Україні» 

3 наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 

5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом 

не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора) 

Навчальний посібник 
1. Митна статистика України: статистичний довідник / П. В. Пашко,  О. Ю. Ушаков, 

Т. М. Паянок, Я. О. Остапенко, Н. В. Параниця ; Університет  державної  фіскальної  

служби  України.  –  Ірпінь,  2017. – 422 с. – (Серія «Податкова та митна справа в 
Україні», т. 97) (22,2 д.а./4,4 д.а.). 



2. Краєвський В. М. Фінансова статистика : навчальний посібник / В. М. Краєвський, 
Н. В. Параниця, Я. О. Остапенко. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2018. – 308 с. – 

(Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 32). ( 17,7 д. а. / 5,9 д.а.). 

3. Краєвський В. М.   Статистика:  навчальний  посібник  /  В.  М.  Краєвський, Я. О. 
Остапенко, Н. В. Параниця. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. – 218 с. – (Серія 

«На допомогу студенту УДФСУ», т. 45) (12,6 д. а. / 2,1 д.а.). 

4. Митна статистика України: навчальний посібник / П.В. Пашко, О.Ю. Ушаков, В.М. 
Краєвський, та ін.; Університет державної фіскальної служби України.- Ірпінь: 

УДФСУ,2020. – 380 с. (44д. а. / 6,0 д.а.). 

 

Монографія: 
1. Аналітика та прогнозування соціально-економічних процесів і податкових 

надходжень : монографія / [Паянок Т. М., Лаговський В. В., Краєвський В. М. та ін.]. – 

К.: ЦП «Компринт», 2019. – 426 с. ( 26,8 д. а. / 2,8 д.а.). 

4 наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ 
робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць 

загальною кількістю три найменування 

1. Робоча програма навчальної дисципліни “Прикладні програми аналізу статистичних 

даних та моделювання”  для підготовки здобувачів вищої освіти першого  

(бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання галузь знань: 07  «Управління 

та адміністрування» спеціальність: 071 «Облік і оподаткування», 2020р. 
2. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Прикладні програми аналізу 

статистичних даних та моделювання» підготовки здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання галузь знань: 07  «Управління 
та адміністрування» спеціальність: 071 «Облік і оподаткування» ОПП «Бізнес-

аналітика та інформаційні ресурси обліку» ОПП «Бізнес-аналітика та інформаційні 

ресурси обліку» , 2020р. 

3. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять з навчальної 
дисципліни “Прикладні програми аналізу статистичних даних та моделювання” для 

підготовки здобувачів вищої освіти першого  (бакалаврського) рівня денної та заочної 

форм навчання галузь знань: 07  «Управління та адміністрування» спеціальність: 071 
«Облік і оподаткування» ОПП «Бізнес-аналітика та інформаційні ресурси обліку», 

2020р. 

4. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни 
“Прикладні програми аналізу статистичних даних та моделювання” для підготовки 

здобувачів вищої освіти першого  (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузь 

знань: 07  «Управління та адміністрування» спеціальність: 071 «Облік і оподаткування» 

ОПП «Бізнес-аналітика та інформаційні ресурси обліку», 2020р. 
5. Програма вибіркової навчальної дисципліни «Інтернет-технології в бізнесі та 

оподаткуванні» підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

(денної форми навчання) галузь знань: 07  «Управління та адміністрування» 
спеціальність: 071 «Облік і оподаткування», 2019р. 



6. Робоча програма навчальної дисципліни «Інтернет-технології в бізнесі та 
оподаткуванні» підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

денної та заочної форми навчання галузь знань: 07  «Управління та адміністрування» 

спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»  (для всіх спеціалізацій), 2019р. 
7. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інтернет-технології в бізнесі та 

оподаткуванні» галузь знань: 07  Управління та адміністрування спеціальність: 071 

Облік і оподаткування, 2019р. 
8. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни 

«Інтернет-технології в бізнесі та оподаткуванні» підготовки здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузь знань: 07  «Управління 

та адміністрування» спеціальність: 071 «Облік і оподаткування», 2019р. 
9. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Статистичний аналіз та моделювання 

психологічних процесів» підготовки здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня, галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 
053 «Психологія», освітньо-професійна програма «Психологія», 2019 р. 

10. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Математичні методи в психології» 

підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, галузь знань: 05 

«Соціальні та поведінкові науки» освітньо-професійна програма 053 «Психологія» 
«Психологія», 2019 р. 

11. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Статистика» галузі знань: 07  

«Управління та адміністрування», 05 «Соціальні та поведінкові науки». спеціальності: 
071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 

«Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», 051 «Економіка» для всіх освітньо-професійних програм, 2018 р. 
12. Методична розробка для проведення практичних занять з навчальної дисципліни  

«Статистика» підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, 

галузі знань: 07 «Управління та адміністрування», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 

спеціальності: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність», 051 «Економіка» для всіх освітньо-професійних програм, 2018 

р. 
13. Методична розробка до проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни 

«Статистика» підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, 

галузі знань 07  «Управління та адміністрування», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність», 051 «Економіка» для всіх освітньо-професійних програм, 2018 

р. 

5 захист дисертації на здобуття наукового ступеня  



6 наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 
документ про присудження наукового ступеня 

 

7 участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 

постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад 

 

8 виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника 

або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) 
наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, 

або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних 

базах 

Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри управлінського обліку, 

бізнес-аналітики та статистики «Обліково-інформаційні інструменти управління 
активізації розвитку суб’єктів господарювання» (№ держреєстрації 0119U002482, 

термін виконання 2019-2023 рр.) 

9 робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи 
дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у 

складі Акредитаційної комісії, 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 або фахової передвищої 
освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі 

комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових 

(позапланових) заходів державного нагляду (контролю); 

 

10 участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення 

до міжнародної експертизи, наявність звання «суддя міжнародної 

категорії»; 

 

11 наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше 
трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої 

освіти (науковою установою); 

 

12 наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

1. Остапенко Я.О. Програмні продукти статистичних та економіко-математичних 
досліджень в економіці. International Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, 

Region, Enterprise: Conference Proceedings, Part III, November 17th, 2017. Le Mans, 

France: Baltija Publishing. P.48-50. 

2. Остапенко Я.О., Пінчук А. В. Статистичний аналіз видатків Державного бюджету в 
системі фінансово-економічного регулювання Фінанси, підприємництво та облік: 

національні особливості та світові тенденції: збірник матеріалів Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (м.Київ, 7 квітня 2018р.). К.: ГО «Київський 
економічний науковий центр», 2018. – С.90-93. 

3. Остапенко Я.О., Блохіна М.М. Статистичний аналіз податкових надходжень до 

бюджету України та сучасні проблеми  податкової системи України. Розвиток 
сучасних міжнародних економічних відносин: фінансово-економічні  та  соціальні  



чинники:  матеріали  ІІ  Міжнародної  науково-практичної  конференції  (м.  Одеса,  2  
березня  2018  р.)   Одеса  :  ОНУ імені І. І. Мечникова, 2018.-С.101-106. 

4. Остапенко Я.О., Гулянич Л.М. Статистичне дослідження інфляції в Україні. Облік 

і оподаткування: реалії та перспективи: матеріали IV Всеукраїнської науково-
практичної інтернет-конференції (м. Ірпінь, 8-10 квітня 2019 року), 2019.-С.516-519. 

5. Остапенко Я.О., Слободянюк К.В. Трудова міграція в Україні через призму 

статистики. Облік і оподаткування: реалії та перспективи: матеріали IV Всеукраїнської 
науково-практичної інтернет-конференції (м. Ірпінь, 8-10 квітня 2019 року), 2019.-

С.519-523. 

6.  Остапенко Я. О., Буличов А.С. Статистичний аналіз  витрат на оплату праці 

суб’єктів підприємницької діяльності за видами економічної  діяльності. Облік і 
оподаткування: реалії та перспективи : матеріали IV Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції (м. Ірпінь, 8-10 квітня 2019 року), 2019.-С.512-515. 

7. Остапенко  Я.О., Тихонова Є. В. Статиститичний аналіз товарообороту МП 
"HELIZA". Обліково-аналітичні й статистичні методи та моделі в оподаткуванні, 

бізнесі, економіці : збірник тез за матеріалами ХVI Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції. Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. С.-727-730. 

8. Остапенко Я. О., Семіхова А.П. Проблеми розвитку економіки:  Оцінка та 
перспективи вирішення. Проблеми  розвитку  економіки:  оцінка  та  перспективи 

вирішення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  (м. Дніпро,  21  

листопада  2020 р.).  –  Дніпро: НО «Перспектива», 2020. – С. 143-148.   
9. Паянок Т. М., Остапенко Я. О., Параниця Н. В. Достовірність експертних оцінок у 

процесі державного фінансового контролю. Управління публічними фінансами та 

проблеми забезпечення національної економічної безпеки[Електронне видання]: 
збірник тез Міжнародного податкового конгресу (м. Ірпінь, 3 грудня 2020 р.). Ірпінь: 

Університет ДФС України, 2020. С. 199-202.  

10. Ostapenko Ya.O. Braunahel A.V. Analysis and trends of hotel development in Ukraine. 

Вплив інноваційних змін на розвиток суспільства:економіко-правові та соціально-
гуманітарні аспекти: збірник тез за матеріаламти Всеукраїнської науково-практичної 

on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню 

науки.-Житомир:Житомирська політехніка,2020.-С.560. 
11. Ostapenko Y.A., Ostapenko A.V. International tourism and globalization. Вплив 

інноваційних змін на розвиток суспільства: економіко-правові та соціально-

гуманітарні аспекти: збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної on-
line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки.-

Житомир: Житомирська політехніка,2020.-С.562 

12. Остапенко Я.О., Буличов О.С., Охмак О.М. Сучасний стан податкової системи 

України : аналітичний погляд.  Молодіжний  податковий  конгрес  [Електронне  
видання]  :  збірник  тез  (м. Ірпінь, 20 травня 2020 р.). Ірпінь : Університет ДФС 

України, 2020.-С.66 – 69. 



13. Остапенко Я. Моделювання в бухгалтерському обліку. Синергетичні  драйвери  
розвитку  обліку,  податкового  аудиту  та  бізнес-аналітики : збірник тез за матеріалами  

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Ірпінь: Університет ДФС 

України, 2021. С.591-593. 

13 проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною 

мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше 50 

аудиторних годин на навчальний рік; 

 

14 керівництво студентом, який посів призове місце на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 

комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або 

керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / 

проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або 

лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або 

у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, 

інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення 
провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) 

рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до 
Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких 

конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у 

складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); 

керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, 
Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та 

Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, 
помічника тренера національної збірної команди України з видів 

спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, 

судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво 

спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, 
суддівського корпусу; 

1. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на IІ етапі Всеукр. студ. олімпіади 
зі статистики у 2018/2019 н.р.: 

Горуля Віталій Олегович отримав диплом ІІІ ступеня 

 
2. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукр. студ. олімпіади 

зі статистики: 

2018р.: 

1. Бежевець І. – ІІ місце 
2. Бондаренко К. -ІІІ місце 

3. Бубнівська Д. – ІІІ місце . 

 
 2019 р.: 

Коханчук К. - ІІ м 

Буличов О. -  ІІ м 
Дзядик Х. -   ІІІ м 

Сліпородський Е.-  ІІІ м 

Твердун С. -  ІІІ м 

 
2020р.: 

1. Коханчук К.- І місце 

2. Буличов О. -  І місце 
3. Безпелько Т. – ІІ місце 

4. Лисаченко О. – ІІ місце 

5. Топтунов Д. – ІІ місце 

6. Климюк А. – ІІІ місце 
7. Черепок А. – ІІІ місце  

 

2021р.: 
1. Безус А. - І місце 

2. Найден Ю. - ІІ місце 

3. Найден А. - ІІ місце 
4. Голопупова Д. - ІІ місце 

5. Шпанчук Б. - ІІІ місце 



6. Мунтян А. - ІІІ місце 
7. Ковалевська Є. - ІІІ місце 

3. Робота у складі орг. комітету/журі І етапу Всеукр. студ. олімпіади зі статистики 2017-

2021 р. 

15 керівництво школярем, який посів 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 III-IV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II-III етапу 

Всеукраїнських конкурсівзахистів науково-дослідницьких робіт учнів 
– членів Національного центру «Мала академія наук України» (крім 

третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня); 

 

16 наявність статусу учасника бойових дій (для вищих військових 

навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами 
навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти); 

 

17 участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під 

егідою Організації Об’єднаних Націй (для вищих військових 
навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами 

навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти); 

 

18 діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях; 
 

19 досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 

(крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності). 
 

 


