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best practices for sustainable development at the local level. Part 

1: digest of analytical stage of international scientific and 

educational project. Collective Monograph. Sc. ed. V. 

Omelianenko, O. Prokopenko, T. Tirto. Tallinn: Teadmus, 2022, Р. 

115-138. 

8. Levchenko, Ia., Dmytriiev, I., Dmytriieva, O., Shevchenko, 

I., Britchenko, I., Tripak, M. et al.; Dmytriiev, I., Levchenko, Ia. 

(Eds.) (2021). Problems and prospects of development of the road 

transport complex: financing, management, innovation, quality, 

safety – integrated approach. Kharkiv: РС ТЕСHNOLOGY 

СЕNTЕR, 180. doi: http://doi.org/10.15587/978-617-7319-45-9 
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. Дмитрієва О.І., Шевченко І.Ю., Гіржева О.М., Непран 

А.В., Бірченко Н.О., Чуйко Н.В. Практикум з теорії 

статистики / за ред. А.В. Непран, О.І. Дмитрієва. Харків: 

Видавництво Іванченка І.С., 2022, 480 с. 
 

5) захист дисертації на здобуття наукового 

ступеня; 
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук, 18.12.2021. Українська державна академія 

залізничного транспорту, тема: Державне регулювання 

інноваційного розвитку транспортної інфраструктури 
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; 

Член разової спеціалізована вченої рада ДФ 26.006.051 ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України, м. 

Київ. 
8) виконання функцій (повноважень, 

обов’язків) наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми 

Відповідальний секретар наукового видання, включеного до 

Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») 

Збірник наукових праць «Проблеми і перспективи розвитку 

https://kart.edu.ua/dissertation/derzhavne-reguljuvannja-innovacijnogo-rozvitku-transportnoi-infrastrukturi
https://kart.edu.ua/dissertation/derzhavne-reguljuvannja-innovacijnogo-rozvitku-transportnoi-infrastrukturi


(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; 

підприємництва»; Член редакційної колегії науково-

технічного збірника «Автомобільні дороги і дорожнє 

будівництво» (збірник наукових праць Національного 

транспортного університету), включеного до переліку 

наукових фахових видань України (категорія «Б») 

 
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); 

Експерт по відбору проєктів наукових робіт та науково-

технічних (експерементальних) розробок молодих вчених, які 

працюють (навчаються) у закладах вищої освіти, що належать 

до сфери управління МОН Українаи 

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. Дмитрієва О.І. Використання сучасних новітніх методик 

навчання в освітньому процесі як основи підвищення якості освітніх 

послуг. Збірник  наукових праць за матеріалами Всеукраїнської 

науково-методичної інтернет - конференції з проблем вищої освіти і 

науки «Організаційно-методологічне забезпечення підготовки 

фахівців: тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення, 18 листопада 

2020 р. Харків, ХНАДУ, 2020. С. 109-112.  

2. Дмитрієв І.А., Дмитрієва О.І. Інтернаціоналізація закладів 

вищої освіти як основа успішної діяльності в сучасних умовах. 

Матеріали науково-методичної Інтернет-конференції «Вища освіта 

за новими стандартами: виклики у контексті діджиталізації та 

інтеграції в міжнародний освітній простір», м. Харків, 25 березня 

2021 р. / ХНАДУ. Харків, 2021. С. 132-135. 

3. Дмитрієва О.І. Особливості формування стратегії 

інтернаціоналізації закладів вищої освіти. Матеріали науково-

методичної Інтернет-конференції «Вища освіта за новими 

стандартами: виклики у контексті діджиталізації та інтеграції в 

міжнародний освітній простір», м. Харків, 25 березня 2021 р. / 

ХНАДУ. Харків, 2021. С. 136-139. 

4. Дмитрієва О.І. Вдосконалення процедури взаємовідвідування 

занять викладачами для підвищення якості навчального процесу. 

Матеріали наукової Інтернет-конференції з проблем вищої освіти і 

науки «Науково-методологічні основи вдосконалення системи 

підготовки фахівців і перспективи модернізації вищої освіти» , м. 

Харків, 23 квітня 2021 р. ХНАДУ. Харків, 2021. C. 141-143. 

5. Дмитрієва О.І. Партнерство зі здобувачами вищої освіти як 

шлях до підвищення якості освітніх послуг. Матеріали наукової 

Інтернет-конференції з проблем вищої освіти і науки «Науково-

методологічні основи вдосконалення системи підготовки фахівців і 

перспективи модернізації вищої освіти», м. Харків, 23 квітня 2021 р. 

ХНАДУ. Харків, 2021. С. 143-146. 

6. Дмитрієва О.І. Мотивація викладачів та розвиток їх 

педагогічної майстерності. Матеріали наукової Інтернет-

конференції з проблем вищої освіти і науки «Науково-методологічні 

основи вдосконалення системи підготовки фахівців і перспективи 

модернізації вищої освіти», м. Харків, 23 квітня 2021 р. ХНАДУ. 

Харків, 2021. С. 146-149.  

7. Дмитрієва О.І. Навчальна практика з використанням бізнес-



симулятора при підготовці фахівців з економіки і підприємництва. 

Матеріали наукової Інтернет-конференції з проблем вищої освіти і 

науки «Науково-методологічні основи вдосконалення системи 

підготовки фахівців і перспективи модернізації вищої освіти», м. 

Харків, 23 квітня 2021 р. ХНАДУ. Харків, 2021. C. 223-226. 

8. Дмитрієва О.І. Можливості Erasmus for Young Entrepreneurs як 

програми розвитку підприємницьких компетенцій. Управління 

науковими та освітніми проєктами. Матеріали всеукраїнського 

науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 24 січня – 6 березня 

2022 року. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 113-114. 

9. Дмитрієва О.І., Дмитрієв І.А. Аналіз міжнародних освітніх 

програм для здобувачів вищої освіти. Матеріали науково-

методичної конференції «Вища освіта за новими стандартами: 

виклики у контексті діджиталізації та інтеграції в міжнародний 

освітній простір», м. Харків, 10 травня 2022 р. ХНАДУ. Харків, 

2022. 148 с. 

10. Дмитрієва О.І. Переваги та недоліки сучасих платформ 

дистанційного навчання для закладів вищої освіти. Матеріали 

наукової Інтернет-конференції з проблем вищої освіти і науки 

«Науково-методологічні аспекти підвищення якості 

підготовки фахівців в умовах діджиталізації та інтеграції в 

міжнародний освітній простір», м. Харків, 10 червня 2022 р. 

ХНАДУ. 2022. С. 72-75. 

11. Дмитрієва О.І., Дмитрієв І.А. Дуальна форма здобуття 

освіти: переваги та недоліки. Матеріали наукової Інтернет-

конференції з проблем вищої освіти і науки «Науково-

методологічні аспекти підвищення якості підготовки фахівців 

в умовах діджиталізації та інтеграції в міжнародний освітній 

простір», м. Харків, 10 червня 2022 р. ХНАДУ. 2022. С. 187-

189. 

12. Дмитрієва О.І., Дмитрієв І.А. Сучасні підходи до 

профорієнтації у закладах вищої освіти. Матеріали наукової 

Інтернет-конференції з проблем вищої освіти і науки 

«Науково-методологічні аспекти підвищення якості 

підготовки фахівців в умовах діджиталізації та інтеграції в 

міжнародний освітній простір», м. Харків, 10 червня 2022 р. 

ХНАДУ. 2022. С. 189-191. 

13. Дмитрієва О.І. Особливості викладання дисципліни 

«Інноваційне підприємництво та управління стартап 

проєктами» в рамках дистанційного навчання. Матеріали 

наукової Інтернет-конференції з проблем вищої освіти і науки 

«Науково-методологічні аспекти підвищення якості 

підготовки фахівців в умовах діджиталізації та інтеграції в 

міжнародний освітній простір», м. Харків, 10 червня 2022 р. 

ХНАДУ. 2022. С. 281-284. 
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 зайняв 

призове місце на I або II 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-

2019 р. 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у 2018/2019 

році за напрямом «Економіка автомобільного транспорту»: 

Диплом ІІІ ступеня – Кущ А.А. 

Диплом ІІІ ступеня – Богатирьова К.Д. 

2020 р. 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у 2019/2020 

році за напрямом «Економіка автомобільного транспорту»: 

Диплом ІІ ступеня – Іващенко О.С.  

2021 р. 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у 2020/2021 

році за напрямом «Економіка автомобільного транспорту»: 

Диплом ІІ ступеня – Тихонюк Д.А. 

Диплом ІІ ступеня – Нгбоді Аджа Агнес Дебора 

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт у 2020/2021 

році за напрямом «Економіка»: 

Диплом ІІІ ступеня - Нгбоді Аджа Агнес Дебора 



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; 

15) керівництво школярем, який зайняв 

призове місце III-IV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових навчальних 

предметів, II-III етапу Всеукраїнських 

конкурсів-захистів науково-дослідницьких 

робіт учнів - членів Національного центру 

“Мала академія наук України”; участь у журі 

III-IV етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних предметів чи II-

III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів 

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) участь у міжнародних військових навчаннях 

(тренуваннях) за участю збройних сил країн - 

членів НАТО (для вищих військових 

навчальних закладів, військових навчальних 

підрозділів закладів вищої освіти); 

 

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у 

професійних та/або громадських об’єднаннях; 

Член Центру українсько-європейського наукового співробітництва. 

Член Громадської організації «МІЖНАРОДНА ФУНДАЦІЯ 

НАУКОВЦІВ ТА ОСВІТЯН» (ГО "МФНО", INTERNATIONAL 

EDUCATORS AND SCHOLARS FOUNDATION, IESF) (2021-

2022 рр.). 

20) досвід практичної роботи за спеціальністю 

не менше п’яти років (крім педагогічної, 

науково-педагогічної, наукової діяльності). 

 

 


