
Якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників кафедри політичних наук і права 
 

Прізвище, 
ім’я, по 

батькові 

науково-

педагогіч

ного, 

педагогіч

ного, 

наукового 

працівник

а 

Наймену

вання 

посади 

Освітня 

кваліфікація 

(найменування 

закладу, який 
закінчив 

науково-

педагогічний, 

педагогічний, 

науковий 

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 досвід 

професійної діяльності 

(заняття) за відповідним 

фахом (спеціальністю, 

спеціалізацією) із 

зазначенням посади та строку 

роботи на цій посаді (крім 

педагогічної, науково-

педагогічної, наукової 
діяльності), керівництво 

(консультування) дисертації 

на здобуття наукового 

ступеня за спеціальністю 

(прізвище, ім’я, по батькові 

дисертанта, здобутий, 

науковий ступінь, 

спеціальність, назва 

дисертації, рік захисту, серія, 

номер,  дата, ким виданий 

диплом), наявність  

публікацій у наукових 
виданнях, які включені до 

переліку фахових видань 

України, до наукометричних 

баз, зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection), 

протягом останніх п’яти 

років) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації  

(найменування закладу, 

вид документа, тема, 

дата видачі і кількість 

навчальних  кредитів 

(годин) підвищення 

кваліфікації) 

Досягнення у професійній 

діяльності (відповідно до 

пункту 38 Ліцензійних умов 

провадження освітньої 

діяльності) 
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Олена 

Станіслав

івна 

Доцент 

кафедри 

політичних 

наук і права 

(0,25 ст., 
сум.) 

Київський 

державний 

університет ім. 

Т.Г. Шевченка; 

1991 рік; 
спеціальність 

«Історія»; 

Немає 

Голова профкому Київського 

національного лінгвістичного 

університету. 

Керівник Освітнього Центру 

«Донбас-Україна» / «Крим-
Україна»  Київського 

Наказ ректора 

КНУБА про 

зарахування 

підвищення 

кваліфікації від 
13.10.2022 р. 262. 

Eastern European 

П.1, 3, 4, 12, 19, 20 

 

 



кваліфікація – 

історик, 

викладач історії 

та соціально-

політичних 

дисциплін 

(диплом з 

відзнакою ПВ № 

779896, виданий 

25червня 1991 
р.) 

національного лінгвістичного 

університету. 

Заступник відповідального 

секретаря приймальної комісії 

Київського національного 

лінгвістичного університету, 

відповідальна особа  за 

перевірку достовірності 

відомостей та даних про 

вступників, які мають пільги 
на навчання за першим 

(бакалаврським) рівнем. 

 

Лебедєва І.М., Комова О.С. 

Настрої командного складу 

армії УНР на тлі політичної 

кризи весни 1918 р. Сторінки 

історії: Зб. наук. праць. 

Вип.51. Київ: НТУУ “КПІ 

імені Ігоря Сікорського”, 

2020. С. 124–135 (Web of 

Science). 
Комова О.С. Модернізація 

фахової туристської освіти у 

закладах вищої освіти України 

в умовах світової глобалізації 

Trends in the development of 

international tourism in the 

current context of globalization. 

Editors: Jadwiga Ratajczak, 

Victoriia Tsypko. Collective 

Scientific Monograph. Opole: 

The Academy of Management 
and Administration in Opole, 

2020; pp. 215. P. 52 – 58. 

Pakhomova, T. O., Komova, O. 

S., Belia, V. V., Yivzhenko, Y. 

V., & Demidko, E. V. 

(2021).Transformation of the 

pedagogical process in higher 

Centre of the 

Fundamental, 

Researchers (Prague, 

Czech Republic), 

certificate № 045-

2021 yuli 09.2021 

«Improving 

pedagogical skills by 

updating and 

expanding 
professional 

knowledge in tourism 

disciplines. 

Organization of 

tourist trips, 

Organization of 

active tourism, 

Museum business, 

Tourist rotes, 

Transport service in 

tourism, Tour 

operator activity, 
Travel agency 

activity». February 

08,2021 to july 09, 

2021 (180 hours). 

 

Підвищувала 

кваліфікацію: 

  

1. у 

Балтійському 

науково-
дослідному 

інституті проблем 

трансформації 

економічного 

простору (м. Рига, 

Латвія) (період з 23 

по 27 



education during the quarantine. 

Linguistics and Culture Review, 

5(S2), 215-230. 

DOI: https://doi.org/10.37028/li

ngcure.v5nS2.1341  (Scopus). 

Tetiana Kniazieva, Anna 

Shevchenko , Hanna Radchenko, 

Olena Komova, Liliia Pankova. 

The impact of 

transnationalization on the 
global consumer market. Baltic 

Journal of Economic Studies. 

Vol. 7 No. 5, 2021. P. 268-276. 

DOI: https://doi.org/10.30525/2

256-0742/2021-7-5-268-276 

(Web of Science).  

Olena Komova. Potential of 

museums of educational 

institutios of Ukraine in the field 

of cultural tourism. Series of 

monographs  Faculty of 

Architecture, Civil Engineering 
and Applied Arts University of 

Technology, Katowice. 

Monograph 52. Modern tourism: 

global challenges and civilizing 

values. Ed. by V.Tsypko and M. 

Wierzbik-Strońska. Publishing 

House of University of 

Technology, Katowice, 2022. 

326 s. (у співавторстві).  DOI: 

10.54264/M007 

 
 

 

 

липня 2018 року) за 

програмою 

науково-

педагогічного 

стажування на тему 

"Інноваційні освітні 

технології: 

європейський 

досвід та його 

впровадження в 
підготовці фахівців 

з економіки та 

управління" за 

спеціальністю 242 

Туризм в обсязі 5 

кредитів ECTS (150 

годин). Сертифікат 

Seria C 20180720; 

2. в КНЛУ 

(період з 19 березня 

2018 р. по 31 травня 

2018 р.) за програмою 
підвищення 

кваліфікації «Методика 

викладання професійно 

орієнтованих  

навчальних дисциплін з 

використанням 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій» (3 кредити, 

90 годин). Сертифікат 

ПК № 0421; 
3. в Інституті 

історії України 

НАН України 

наукове стажування 

з історії України 

(період з 22 лютого 

2018 р. по 22 травня 

https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS2.1341
https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS2.1341


2018 р.). Довідка № 

123\435 від 21 

червня 2018 р 

4.  у 

Східноєвропейсько

му центрі 

фундаментальних 

досліджень. 

«Improving 

pedagogical skills by 
updating and 

expanding 

professional 

knowledge in 

tourism disciplines, 

Organization of 

tourist trips. 

Organization of 

active tourism, 

Museum business, 

Tourist routes, 

Transport service in 
tourism, Tour 

operator activity, 

Travel agency 

activity». From 

Febryary 08, 2021 to 

July 09, 2021 (180 

hours in total). 

Certificate № 045-

2021, July 09, 2021. 

 

 

       

 


