Науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники, які забезпечують освітній процес,
повинні мати не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні п’ять
років.
Халецька А.А. – п. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 19.
№
1

наявність не
менше п’яти
публікацій у
періодичних
наукових
виданнях, що
включені до
переліку
фахових
видань
України, до
наукометричн
их баз,
зокрема
Scopus, Web of
Science Core
Collection;

2018
Халецька А.А. Інноваційна роль університетів третього віку в
розвитку срібної економіки в Україні / А.А. Халецька, А.Ю. Горбовий
// Міжнародний науковий журнал «Освіта і наука». -2018. - Випуск
24(1). - Мукачево, 2018. – С.305– 312. Особистий внесок: (0,3 д.а.)
URL:
https://msu.edu.ua/educationandscience/uk/2018/05/17/vypusk2412018/
2019
Khaletska A.A. Inter-municipal cooperation in the development of social
infrastructure: «Age-friendly cities» / A. Khaletska // Bulletin VIEM.- V.
23/1. - Lutsk, 2019. – P. 195-204. Особистий внесок: (0,4 д.а.)
2020
Халецька А.А. Аналіз сучасного стану та тенденцій інноваційного
лідерства в публічному управлінні / А.А. Халецька, О.І. Юзькова //
Науковий журнал «Публічне управління та регіональний розвиток».
№9 (2020). URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1159
2021 (станом на листопад)
Халецька А.А. Окремі проблеми створення іміджу закладу охорони
здоров’я в сучасній концепції публічного врядування / А. Халецька,
В. Кравченко // Економічний вісник: Серія: фінанси, облік,
оподаткування: науковий фаховий журнал / редкол. : О. А. Шевчук
(головн. ред.) та ін. – Ірпінь : Університет державної фіскальної
служби України, 2021. – Випуск 7. – 220 с. – С. 184-196. Особистий
внесок: (0,5 д.а.)
Khaletska A. Education process digitalization and its impact on Human
Capital of an Еnterprise / K. Andriushchenko, A. Khaletska, N. Ushenko,
H. Zholnerchyk and others // Journal of Management Information and
Decision Sciences.- Volume 24, Issue 5, 2021/ Journal of Management
Information and Decision Sciencesthis , 2021, р.1–9
https://www.abacademies.org/articles/Education-process-digitalizationand-its-impact-on-human-capital-of-an-enterprise-1532-5806-24-5271.pdf Scopus

2

наявність
одного
патенту на
винахід або
п’яти
деклараційних
патентів на
винахід чи
корисну
модель,

2019
Халецька A.A. Екосистема інноваційної діяльності підтримки людей
похилого віку /А.А. Халецька, О.М. Степанюк, К.В. Мельник //
Авторське право на твір. - № 88 269 від 07.03.2019.

3

включаючи
секретні, або
наявність не
менше п’яти
свідоцтв про
реєстрацію
авторського
права на твір;
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);

2017
Халецька А.А. Тайм-менеджмент 55+. [Текст] : навч. посібник / А.
Горбовий, А. Халецька // Під заг. ред. Спулбер Д., Горбового А.,
Халецької А. - Київ-Луцьк, 2017.- 56 с. Особистий внесок: (1,2 д.а.)
2018
Халецька А.А. Інноваційна модернізація менеджменту в умовах
глобальної нестабільності: [колективна монографія] / за заг. ред. А.
Ю. Горбового // М. О. Кужелєв, С. В. Онишко, В. І. Куценко, А. А.
Олешко, М. В. Гусятинський, А. А. Халецька та ін., – Ун-т державної
фіскальної служби України, Навчально-науковий інститут фінансів,
банківської справи. – Ірпінь-Білосток, 2018. – 303 с. – C. 279-296
Особистий внесок: Розділ 6.3. Реалізація стратегії адаптації
суспільства до демографічних змін: світовий досвід та реалії України.
URL:
http://www.e-bwn.com/wp-content/uploads/2018/12/23_04_18.pdf
2019
Халецька А.А. Регуляторна політика Європейського Союзу [Текст]:
Навчальний посібник / А.А. Халецька, С.А. Супруненко // Університет
державної фіскальної служби України - Ірпінь, 2019.- 206 с.
Особистий внесок: (4,25 д.а.)
2021 (станом на листопад)
Халецька А.А. Соціальна та гуманітарна політика [Текст]:
Навчальний посібник / В.С. Толуб’як, А.Ю. Жуковська, А.А.
Халецька, Л.С. Мосора// Західноукраїнський національний
університет МОНУ - Тернопіль, 2021. – 474 с. Особистий внесок:
Розділ 8. Срібна економіка: тенденції та перспективи розвитку, С. 380431 (2,2 д.а.)
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наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників/пос
ібників для
самостійної
роботи
здобувачів

Халецька А.А. Удосконаленяя системи публічного управління в
Україні: проблеми, механізми та перспективи: [колективна
монографія] / А.А. Халецька, О.І. Юзькова // за заг.ред. проф. А.О.
Касич. – Київ, КНУТД, 2021. – 201 с. – С.58 -70. Особистий
внесок:Розділ 1.4. Феномен лідерства в менеджменті, концепція
нового публічного управління та публічного врядування
2017
Халецька А.А. Концепція діяльності центрів освіти «третього віку» в
Україні [Текст]: Методичний посібник /А. Горбовий, А. Халецька, О.
Степанюк та ін. // Під заг. ред. Спулбер Д., Горбового А., Халецької А.
- Київ-Луцьк, 2017.- 116 с. Особистий внесок: 1,25 д.а.
2020
Державним службовцям про державну службу: [Eлектронний курс] /
Н. Алюшина, В. Купрій, В. Тертичка, Т. Василевська, А. Халецька та

вищої освіти
та
дистанційного
навчання,
електронних
курсів на
освітніх
платформах
ліцензіатів,
конспектів
лекцій/практи
кумів/методич
них
вказівок/реком
ендацій/
робочих
програм,
інших
друкованих
навчальнометодичних
праць
загальною
кількістю три
найменування;

ін. - Освітня платформа Prometheus. – 2020. Особистий внесок: Модуль
5. Технології ефективної професійної діяльності на державній службі.
URL:
https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:Prometheus+GS101+2020_T3/about
Халецька А.А. Жінки в місцевому самоврядуванні : [Навчальна
онлайн програма]. - Соціальний менеджмент і розвиток територій. Київська міська рада, 2020. URL:
https://www.prostir.ua/?grants=zhinky-v-mistsevomu-samovryaduvanninavchalna-prohrama
Халецька А.А. Програма переддипломної практики для підготовки
здобувачів другого (магістерського) рівня освіти денної та заочної
форми навчання галузі знань 28 «Публічне управління та
адміністрування» спеціальності 282 «Публічне управління та
адміністрування» ООП «Регіональне управління та самоврядування»
(затверджено НМР УДФСУ, протокол 14 вересня 2020 р.) /М.В.
Гусятинський, А.А.Халецька та ін. - Університет державної фіскальної
служби України - Ірпінь, 2020. – 30 с.
Халецька А.А. Програма додаткового вступного випробування при
вступі на навчання для здобуття ступеня доктора філософії галузі
знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю
281 «Публічне управління та адміністрування» (затверджено НМР
УДФСУ, протокол 16 квітня 2020 р.) / Н.Г. Діденко, А.А. Халецька та
ін. - Університет державної фіскальної служби України - Ірпінь, 2020
-45 с.
Халецька А.А. Програма фахового вступного випробування при
вступі на навчання для здобуття ступеня доктора філософії галузі
знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю
281 «Публічне управління та адміністрування» (затверджено НМР
УДФСУ, протокол 16 квітня 2020 р.) / Н.Г. Діденко, А.А. Халецька та
ін. - Університет державної фіскальної служби України - Ірпінь, 2020
- – 13 с.
2017
2018
2019
2020
2021 (станом на листопад)

5

захист
дисертації на
здобуття
наукового
ступеня;

6

наукове
керівництво
(консультуван
ня) здобувача,
який одержав
документ про
присудження
наукового
ступеня;

2021 (станом на листопад)
Юзькова О.І.- науковий ступінь доктора філософії за спеціальністю
281 – Публічне управління та адміністрування, ДЗ №002407 від
01.09.2021

7

участь в
атестації
наукових

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента:
2020

кадрів як
офіційного
опонента або
члена
постійної
спеціалізовано
ї вченої ради,
або члена не
менше трьох
разових
спеціалізовани
х вчених рад;

Ратинська І.С. на тему: «Стратегічне управління акціонерними
товариствами державного сектору економіки України» на здобуття
наукового ступеня кандидата наук з державного управління за
спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління, 2020 р.,
НАДУ при Президентові України, Київ;
2021 (станом на листопад)
Марухленко О.В. на тему: «Інвестиційний механізм публічної
політики щодо розвитку соціального потенціалу регіонів України» на
здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за
спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління, 2021 р.,
НАДУ при Президентові України, Київ;
Білик О.І. на тему: «Розвиток системи публічного управління
соціальними ризиками в умовах цифрових трансформацій» на
здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за
спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління, 2021 р.,
ЧНУ імені Петра Могили, Миколаїв;
Кожина А.В. на тему: «Теоретико-методологічні засади публічного
управління інклюзивним місцевим розвитком» на здобуття наукового
ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю
25.00.02 – механізми державного управління, 2021, НАДУ при
Президентові України, Київ.
Участь в атестації наукових працівників як члена постійної
спеціалізованої вченої ради
2017
Д 11.107.01 Донецького державного університету управління МОНУ
(м. Маріуполь) за спеціальністю 24.00.02 – механізми державного
управління;
2018
Д 11.107.01 Донецького державного університету управління МОНУ
(м. Маріуполь) за спеціальністю 24.00.02 – механізми державного
управління;
2019
Д 11.107.01 Донецького державного університету управління МОНУ
(м. Маріуполь) за спеціальністю 24.00.02 – механізми державного
управління;
2020
Д 11.107.01 Донецького державного університету управління МОНУ
(м. Маріуполь) за спеціальністю 24.00.02 – механізми державного
управління.
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виконання
функцій
(повноважень,
обов’язків)
наукового
керівника або
відповідальног
о
виконавця
наукової теми

2018
виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника
здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на
здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 –
Публічне управління та адміністрування
2019
Гусятинський Д.М., Університет державної фіскальної служби
України;
Квасова В., Університет державної фіскальної служби;

(проекту), або
головного
редактора/чле
на редакційної
колегії/експер
та
(рецензента)
наукового
видання,
включеного до
переліку
фахових
видань
України, або
іноземного
наукового
видання, що
індексується в
бібліографічни
х базах;

Яровенко Н, Університет державної фіскальної служби.
2020
Гусятинський Д.М., Університет державної фіскальної служби;
Квасова В., Університет державної фіскальної служби;
Яровенко Н, Університет державної фіскальної служби;
Шевченко Л.,. Університет державної фіскальної служби;
Михайлова О., Університет державної фіскальної служби.
2021 (станом на листопад)
Шевченко Л., Національний Чорноморський університет ім. Петра
Могили;
Квасова В., Університет державної фіскальної служби;
Коробчинська Н., Вінницька академія безперервної освіти.
Член редакційної колегії наукових видань, включених до переліку
наукових фахових видань України:
2017
Вісник Академії митної служби України. Серія: Державне управління,
м. Дніпро;
Вісник
Донецького
державного
університету
управління
«Менеджер». Серія «Державне управління», м. Маріуполь;
Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту,
м. Луцьк.
2018
Вісник Академії митної служби України. Серія: Державне управління,
м. Дніпро;
Вісник
Донецького
державного
університету
управління
«Менеджер». Серія «Державне управління», м. Маріуполь;
Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту,
м. Луцьк.
2019
Вісник Академії митної служби України. Серія: Державне управління,
м. Дніпро;
Вісник
Донецького
державного
університету
управління
«Менеджер». Серія «Державне управління», м. Маріуполь;
Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту,
м. Луцьк.
2020
Вісник Академії митної служби України. Серія: Державне управління,
м. Дніпро;
Вісник
Донецького
державного
університету
управління
«Менеджер». Серія «Державне управління», м. Маріуполь URL:
https://dsum.edu.ua/storage/documents/nauka/%D1%80%D0%B5%D0%
B4%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
.pdf
2021
Вісник Академії митної служби України. Серія: Державне управління,
м. Дніпро URL: http://customs-admin.umsf.in.ua/redkolegiya
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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
Акредитаційн
ої комісії, або
міжгалузевої
експертної
ради з вищої
освіти
Акредитаційн
ої комісії, або
трьох
експертних
комісій
МОН/зазначен
ого Агентства,
або Науковометодичної
ради/науковометодичних
комісій
(підкомісій) з
вищої або
фахової
передвищої
освіти МОН,
наукових/наук
овометодичних/ек
спертних рад
органів
державної
влади та
органів
місцевого
самоврядуван
ня, або у
складі комісій

2018
Участь в роботі експертної комісії для проведення акредитаційної
експертизи освітньо-професійної програми Публічна політика та
врядування зі спеціальності 281 Публічне управління та
адміністрування у Приватній установі «Університет «Київська школа
економіки», Наказ МОН № 1596-я, м. Київ

1
0

Державної
служби якості
освіти із
здійснення
планових
(позапланових
) заходів
державного
нагляду
(контролю)
участь
у
міжнародних
наукових
та/або освітніх
проектах,
залучення до
міжнародної
експертизи,
наявність
звання “суддя
міжнародної
категорії”;

2017
Міжнародний проект «Центри навчання для людей третього віку»
TEMPUS IV - 6TH CALL, 544517-TEMPUS- 1- 2013 – 1 – IT –
TEMPUS – JPHES, 2013-2017, Європейський Союз – Україна –
Азербайджан.
2018
Міжнародний проект «Міжнародна Школа соціального
підприємництва», SI Swedish Institute, Школа українського
підприємництва. - SELab vol. 1,2.
.
2021
Розробка програм з урядових комунікацій (спільний проект: Індіана
університет і Києво-Могилянська Школа врядування імені Андрія
Мелешевича)

1
1

наукове
консультуванн
я підприємств,
установ,
організацій не
менше трьох
років,
що
здійснювалося
на
підставі
договору
із
закладом
вищої освіти
(науковою
установою);

2017
2018
2019
2020
2021 (станом на листопад)

1
2

наявність
апробаційних
та/або
науковопопулярних,
та/або
консультаційн
их (дорадчих),
та/або
науковоекспертних
публікацій з
наукової або

2017
Khaletska A. Active ageing: from tradition to change/ University of
Glasgow, Center for Research and Development in Adult and Life-Long
Learning (CR and DALL) / A.Khaletska//
URL: http://cradall.org/content/active-ageing-tradition-change
Khaletska A. The Third Age Universities in Donetsk Region as a Form of
Social Innovation: Vision and Actions. Active Ageing: from wisdom to
lifelong learning / A.Khaletska// Collection of papers. - University of
Genoa, Edited by Guido Amoretti, Diana Spulber, Nicoletta Varani
(2017), Carocci editore, Roma, 2017. – P.127 – 135.

професійної
тематики
загальною
кількістю не
менше п’яти
публікацій;

Khaletska A. Third Age Education ) / A.Khaletska // Collection of papers.
- University of Genoa, Carocci editore, Roma University of Genoa, Edited
by Guido Amoretti, Diana Spulber, Nicoletta Varani (2017), Carocci
editore, Roma, 2017. – P.165-173.
Khaletska A. Ageing-Friendly Economy and Labour Market for Seniors in
Ukraine / A.Khaletska // Collection of papers University of Genoa, Edited
by Guido Amoretti, Diana Spulber, Nicoletta Varani (2017), Carocci
editore, Roma. 2017. – P.127 – 135.
2019
Khaletska A. The road ahead for age-friendly community in Ukraine /
A.Khaletska, A.Horbovyy // Geopolitical, Social Security and Freedom
Journal, Volume 2 Issue 1, 2019. URL: The road ahead for age-friendly
community in Ukraine (sciendo.com)

Халецька А.A. Сталий розвиток і срібна економіка в умовах
демографічних змін: національний, регіональний та глобальний
рівень / A.A. Халецька // Матеріали III Міжнародної науковопрактичної конференції «Стратегічний потенціал державного та
територіального розвитку», м. Маріуполь, 9-10 жовтня 2019 р. –
Маріуполь: Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлов, 2019. – 4-5 с. Маріуполь,
2019. – С. 25 – 27
Khaletska A/.
2020
Халецька А. Розробка та застосування стандартів належного
врядування організацій громадянського суспільства: Етичний кодекс
ГО / A. Халецька, Е. Маринкевич // Міжнародний Податковий онлайн конгрес «Управління публічними фінансами та проблеми
забезпечення національної економічної безпеки» 3 грудня 2020 р. /
Ун-т ДФС України – Ірпінь, 2020. – 94 с. - С.68.
2021 (станом на листопад)
Халецька А. Публічне врядування в Україні в умовах
адміністративної реформи: нові стандарти демократичної держави /
A. Халецька // Науковий вісник КЗВО «Вінницька академія
безперервної освіти» [За науковою редакцією Василенко Н. В. ]. Збірник матеріалів VІ Регіональної науково-практичної конференції
за міжнародною участю. – Вінниця: ТОВ «Віндрук», 2021. – Випуск
№1 (30). – 328 с.
1
3

проведення
навчальних
занять
із
спеціальних
дисциплін
іноземною
мовою (крім
дисциплін
мовної
підготовки) в
обсязі
не
менше
50

2017
Навчальні заняття з дисциплін: Міжнародний менеджмент,
Кроскультурний менеджмент; Соціальна корпоративна
відповідальність, Смарт-сіті та ін. В рамках візиту в якості візітпрофесора (Ун-т Адамас, м. Колката, Індія).
2019
Навчальна дисципліна «Регуляторна політика Європейського Союзу»
(програма підвищення кваліфікації НПП):Ун-т державної фіскальної
служби України, Навчально-науковий інститут фінансів, банківської
справи, Ірпінь.

1
4

аудиторних
годин
на
навчальний
рік;
керівництво
студентом,
який
зайняв
призове місце
на I або II етапі
Всеукраїнсько
ї студентської
олімпіади
(Всеукраїнськ
ого конкурсу
студентських
наукових
робіт),
або
робота у складі
організаційног
о комітету /
журі
Всеукраїнсько
ї студентської
олімпіади
(Всеукраїнськ
ого конкурсу
студентських
наукових
робіт),
або
керівництво
постійно
діючим
студентським
науковим
гуртком
/
проблемною
групою;
керівництво
студентом,
який
став
призером або
лауреатом
Міжнародних,
Всеукраїнськи
х мистецьких
конкурсів,
фестивалів та
проектів,
робота у складі
організаційног
о комітету або
у складі журі
міжнародних,
всеукраїнськи

2021 (станом на листопад)
За результатами І туру Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт зі спеціальності 281 «Публічне управління та
адміністрування» : 1 місце зайняла наукова робота здобувачів вищої
освіти Маринкевич Е.Г. (група МПА-20-1);
2 місце зайняла наукова робота здобувачів вищої освіти Жекова І.І.
(група МПАз-19-1) та Голубевої Є.А. (група МПА-20-1);
Маринкевич Е.Г. (група МПА-20-1) переможець ІI туру
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі
спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» на базі
Київського національного економічного університету імені Вадима
Гетьмана

х мистецьких
конкурсів,
інших
культурномистецьких
проектів (для
забезпечення
провадження
освітньої
діяльності на
третьому
(освітньотворчому)
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
організаційног
о комітету або
у складі журі
зазначених
мистецьких
конкурсів,
фестивалів);
керівництво
студентом,
який
брав
участь
в
Олімпійських,
Паралімпійськ
их
іграх,
Всесвітній та
Всеукраїнські
й 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
всеукраїнськи
х
змагань;
керівництво
спортивною
делегацією;
робота у складі
організаційног
о
комітету,
суддівського
корпусу;
1
5

керівницт
во школярем,
який
зайняв
призове місце
III-IV
етапу
Всеукраїнськи
х учнівських
олімпіад
з
базових
навчальних
предметів, IIIII
етапу
Всеукраїнськи
х конкурсівзахистів
науководослідницьких
робіт учнів членів
Національного
центру “Мала

2017
2018
2019
2020
2021 (станом на листопад)

1
6

1
7

академія наук
України”;
участь у журі
III-IV
етапу
Всеукраїнськи
х учнівських
олімпіад
з
базових
навчальних
предметів чи
II-III
етапу
Всеукраїнськи
х конкурсівзахистів
науководослідницьких
робіт учнів членів
Національного
центру “Мала
академія наук
України” (крім
третього
(освітньонаукового/осві
тньо-творчого)
рівня)
наявність
статусу
учасника
бойових
дій
(для
вищих
військових
навчальних
закладів,
закладів вищої
освіти
із
специфічними
умовами
навчання,
військових
навчальних
підрозділів
закладів вищої
освіти);
участь
у
міжнародних
операціях
з
підтримання
миру і безпеки
під
егідою
Організації
Об’єднаних

2017
2018
2019
2020
2021 (станом на листопад)

2017
2018
2019
2020
2021 (станом на листопад)

Націй
(для
вищих
військових
навчальних
закладів,
закладів вищої
освіти
із
специфічними
умовами
навчання,
військових
навчальних
підрозділів
закладів вищої
освіти);
1
8

участь
у
міжнародних
військових
навчаннях
(тренуваннях)
за
участю
збройних сил
країн - членів
НАТО
(для
вищих
військових
навчальних
закладів,
військових
навчальних
підрозділів
закладів вищої
освіти);

2017
2018
2019
2020
2021 (станом на листопад)

1
9

діяльність за
спеціальністю
у формі участі
у професійних
та/або
громадських
об’єднаннях;

2017
Віце президент ГО «Асоціація університетів третього віку
«Клепсидра» http://3age.com.ua
Академік Академії економічних наук України зі спеціальності
«Економіка народонаселення» 13 травня 2016 р., Київ, № 924.
2018
Академік Академії економічних наук України зі спеціальності
«Економіка народонаселення»;
Віце президент ГО «Асоціація університетів третього віку
«Клепсидра»
2019
Академік Академії економічних наук України зі спеціальності
«Економіка народонаселення»;
Віце президент ГО «Асоціація університетів третього віку
«Клепсидра»
2020

Академік Академії економічних наук України зі спеціальності
«Економіка народонаселення»;
Віце президент ГО «Асоціація університетів третього віку
«Клепсидра»
Член правління ВГО «Територія Жінок».

2
0

2021 (станом на листопад)
Академік Академії економічних наук України зі спеціальності
«Економіка народонаселення»;
Віце президент ГО «Асоціація університетів третього віку
«Клепсидра»;
Член правління ВГО «Територія Жінок»;
Член Експертної ради з питань гендерної інтеграції при Київській
міській раді (Київській міській державній адміністрації), голова
робочої групи «Дослідження».
досвід
2017
практичної
2018
роботи
за 2019
спеціальністю 2020
не
менше 2021 (станом на листопад)
п’яти
років
(крім
педагогічної,
науковопедагогічної,
наукової
діяльності).

