
 

Прізвище Величко (Кальчева) 

Ім’я Яна 

По – батькові Іванівна 

Дата народження 23.02.1976 

Кафедра Менеджменту 

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю 
(Вноситься інформація за останні 5 календарних років враховуючи поточний рік) 

 
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. Величко Я.И. Оценка мотивационного потенциала работников 

предприятия. Економiка транспортного комплексу: збірник 

наукових праць. Харків: ХНАДУ, 2018. Вип. 31. С. 133-149. 

2. Величко Я.І. Оцінка кадрових ризиків у системі управління 

персоналом. Економiка транспортного комплексу: збірник наукових 

праць. Харків: ХНАДУ, 2018. – Вип. 32. – С. 123-137. 

3. Величко Я.І. Класифікація кадрових ризиків підприємства. 

Економiка транспортного комплексу: збірник наукових праць. 

Харків: ХНАДУ, 2019.  Вип. 33.  С.119-137. 

4. Величко Я.И. Формирование системы объектов мотивирования 

работников. Економiка транспортного комплексу: збірник наукових 

праць. Харків: ХНАДУ, 2020.  Вип. 35.  С. 61-82. 

5. Величко Я.І. Обоснование направлений повышения уровня 

мотивационного потенциала работников предприятия. Perspectives 

of world science and education. Abstracts of the 10th International 

scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 

2020. Pp. 165-173. URL: https://sci-conf.com.ua. 

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. № 89735 від 12.06.2019 «Використання методу динамічного 

нормативу для інтегральної оцінки економічної результативності 

звичайної діяльності підприємства» / Я.В. Догадайло, Я.І. Величко. 

2. № 89736 від 12.06.2019 «Побудова управлінського обліку в 

підприємстві» / Я.В. Догадайло, Я.І. Величко. 

3. № 89737 від 12.06.2019 «Оцінка кадрових ризиків в системі 

управління персоналом» / Я.І. Величко. 

4. № 89738 від 12.06.2019 «Удосконалення антикризового 

управління АТП» / Н.А. Бочарова, Я.І. Величко. 

5. № 89740 від 12.06.2019 «Еколого-інноваційне управління АТП» / 

І.В. Федотова, Я.І. Величко. 

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); 

1. Величко Я.И. Оценка мотивационного потенциала работников.  

LAP LAMBERT Academic Publishsng. Beau Bassin, 2019. 65 с. 

2. Бочарова Н.А., Федотова И.В., Величко Я.И. Развитие 

интегрированных маркетинговых коммуникаций АТП. LAP 

LAMBERT Academic Publishsng. Beau Bassin, 2019. 89 с.  

3. Бочарова Н.А., Федотова І.В., Величко Я.І. Управление 

материальными запасами на автотранспортном предприятии. LAP 

LAMBERT Academic Publishsng. Beau Bassin, 2019. 53 с. 

4. Догадайло Я.В., Ачкасова Л.Н., Величко Я.И. Построение 

управленческого учета в предприятии. LAP LAMBERT Academic 

Publishsng. Beau Bassin, 2019. 97 с. 

5. Ачкасова Л.Н., Догадайло Я.В., Величко Я.И. Оценка 

эффективности перевозки грузов. LAP LAMBERT Academic 

Publishsng. Beau Bassin, 2019. 105 с. 

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. Догадайло Я.В., Величко Я.І. Методичні вказівки до контрольної 

роботи з дисципліни «Розробка управлінських рішень» для студентів 

спеціальності 073 «Менеджмент». Харків: Вид-во ХНАДУ, 2018. 24 с. 

2. Левченко О.П., Величко Я.І. Методичні вказівки до контрольної 

роботи з дисципліни «Управління економічним ризиком» для студентів 

спеціальності 073 «Менеджмент». Харків: Вид-во ХНАДУ, 2018. 16 с. 

3. Догадайло Я.В., Величко Я.І. Методичні вказівки до лабораторних 

робіт з дисципліни «Розробка управлінських рішень» для студентів 

напряму підготовки 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління 

і адміністрування». Харків: Вид-во ХНАДУ, 2017. 32 с. 

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; 

- 

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. Величко Я.І. Оптимізація навчального процесу ВНЗ з 

використанням моделі змішаного навчання. Тенденції розвитку 

сучасної вищої школи: проблеми провадження освітньої та науково-

інноваційної діяльності: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-

методичної Інтернет-конференції, м. Харків, 16 травня 2018 р. / 

Харків: ХНАДУ, 2018. С. 14 -16. 

2. Величко Я.І., Бочарова Н.А. Побудова освітнього процесу в ВНЗ 

на основі змішаного навчання. Викладання економічних дисциплін в 

умовах глобалізаційних та інтеграційних перетворень: збірник 

матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції, м. Харків, 

1 червня 2018 р. / Харків: ХНАДУ, 2018. С. 58-59 с. 

3. Бочарова Н.А., Величко Я.І. Основні напрямки залучення 

студентів до розширення практичного досвіду навчання. 

Організаційно-методичне забезпечення підготовки фахівців в 

умовах міжнародної наукової та освітньої інтеграції: Збірник 

матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції 

з проблем вищої освіти і науки, м. Харків, 16 листопада 2018 р. / 

Харків, ХНАДУ, 2018. С. 170-172.   

4. Величко Я.І. Механізми взаємодії компонентів освітнього 

кластеру. Методологічні засади розвитку сучасних систем вищої 

освіти: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної 

інтернет-конференції, м. Харків, 26 квітня 2019 р. / Харків: ХНАДУ, 

2019. С. 155-157. 

5. Величко Я.І., Бочарова Н.А. Необхідність реформування системи 

вищої освіти. Методологічні засади розвитку сучасних систем вищої 

освіти: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної 

інтернет-конференції, м. Харків, 26 квітня 2019 р. / Харків: ХНАДУ, 

2019. С. 153-155. 

6. Догадайло Я.В., Федотова І.В., Величко Я.І. Участь у науково-

практичних конференціях як один з шляхів підготовки менеджерів 

за сучасними вимогами. Методологічні засади розвитку сучасних 



систем вищої освіти: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-

методичної інтернет-конференції, м. Харків, 26 квітня 2019 р. / 

Харків: ХНАДУ, 2019. С. 14-16. 

7. Догадайло Я.В., Величко Я.І. Ефективна організація науково-

дослідницької роботи студентів як запорука якісної підготовки 

менеджера. Методологічні засади розвитку сучасних систем вищої 

освіти: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної 

інтернет-конференції, м. Харків, 26 квітня 2019 р. / Харків: ХНАДУ, 

2019. С. 58-60. 

8. Величко Я.І. Різновиди підтримки здобувачів вищої освіти. 

Сучасні тенденції організаційно-методологічного забезпечення 

підготовки фахівців: проблеми та шляхи їх вирішення в умовах 

глобалізації та євроекономічної інтеграції: Збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-методичної інтернет - конференції з 

проблем вищої освіти і науки, м. Харків, 18 листопада 2019 р. / 

Харків, ХНАДУ, 2019. С. 156-159. 

9. Величко Я.І. Забезпечення безпечності освітнього середовища для 

життя та здоров’я здобувачів вищої освіти в ЗВО. Взаємозв’язок 

освіти, науки та виробництва – основа ефективного навчального 

процесу : матеріали Всеукраїнької наук.-метод. інтернет-конф., м. 

Харків, 17 квітня 2020 р. / Харків: ХНАДУ, 2020. С. 17-21. 

10. Величко Я.І. Переваги та недоліки впровадження дистанційного 

навчання у ВНЗ. Вища освіта за новими стандартами: виклики у 

контексті діджиталізації та інтеграції в міжнародний освітній 

простір: матеріали Міжнародної науково-методичної конф., м. 

Харків, 10 трав. 2022 р. / ХНАДУ. Харків, 2022. С. 5-7. 

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-

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. Диплом №KY34PP-7 за ІІІ місце Волкова С.О. на International 

competition of scientific developments of schoolchildren and students 

"Science without borders", 29.05.2022, Teplice, Czech Republic. 

 

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; 

є членом громадської організації «МІЖНАРОДНА ФУНДАЦІЯ 

НАУКОВЦІВ ТА ОСВІТЯН» 

20) досвід практичної роботи за спеціальністю 

не менше п’яти років (крім педагогічної, 

науково-педагогічної, наукової діяльності). 

 

 


