
РЕЗЮМЕ 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові Ільїна Анастасія Олександрівна 

Освіта 

Назва закладу, який закінчив(-ла): Національний 

технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут» 

Рік закінчення: 2006 

Спеціальність: «Переклад» 

Кваліфікація за дипломом: перекладач англійської та 

німецької мов 

Назва закладу, який закінчив(-ла): Київський 

національний торговельно-економічний університет 

Рік закінчення: 2010 

Спеціальність: «Банківська справа» 

Кваліфікація за дипломом: магістр з банківської справи 

Навчання в аспірантурі З 01.11.2013 по 16.03.2017 

Науковий ступінь доктора 

філософії (кандидата наук) 

Шифр та назва наукової спеціальності: 08.00.03 –  

«Економіка та управління національним господарством» 

Рік присвоєння: 2017 

Тема дисертації: «Державне регулювання інвестиційного 

процесу в Україні» 

Досвід роботи 

15.05.2011-13.05.2012 – економіст комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 2» (Поліклініки № 2) Деснянського 

району м. Києва. 

14.05.2012-06.11.2013 – головний спеціаліст відділу 

економіки Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

07.11.2013-06.11.2014 – головний спеціаліст сектору 

інвестицій відділу економіки Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації. 

07.11.2014-13.04.2017 – головний спеціаліст відділу 

економіки Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

14.04.2017-31.08.2017 – асистент кафедри економічної теорії 

та конкурентної політики Київського національного 

торговельно-економічного університету. 

01.09.2017-17.04.2018 – старший викладач кафедри 

економічної теорії та конкурентної політики Київського 

національного торговельно-економічного університету. 

18.04.2018-31.10.2018 – старший викладач кафедри 

публічного управління та адміністрування Київського 

національного торговельно-економічного університету. 

01.11.2018- доцент кафедри публічного управління та 

адміністрування Київського національного торговельно-

економічного університету. 

Назви навчальних 

дисциплін, які 

викладаються 

«Електронне урядування», «Політична економія», 

«Державне управління та місцеве самоврядування», 

«Державна служба», «Економічна теорія». 

Сучасні навчальні 

технології, які 

використовуються у 

педагогічній практиці 

Технології розвивального навчання (підготовка до 

практичних занять, обговорення актуальних проблем згідно 

з тематикою практичного заняття), інтерактивні технології 

навчання (міні-диктанти, тематичні тести, кросворди, 



інтерактивна дошка, ситуаційні вправи, метод малих груп, 

метод «кейс-стаді», «принцип сандвіча»); технології 

колективно-групового навчання (семінар-тренінг, аналіз 

ситуації, вирішення проблем); технології ситуативного 

моделювання (розігрування ситуацій за ролями); технологія 

творчої особистості (вираження власної думки під час участі 

у семінарі); блочно-модульна технологія (підготовка 

доповіді, презентації, написання модульної контрольної 

роботи). 

Публікації 

Загальна кількість, всього: 50 

у тому числі: 

1) статті: 

у наукометричній базі даних Web of Science: 2  

у наукових фахових виданнях (в інших наукометричних 

базах даних): 13 

в інших наукових виданнях (в т. ч. інших наукометричних 

базах даних): 6  

2) матеріали науково-практичних конференцій: 20 

3) навчально-методичні видання: 9 

Індекс цитування: 12 (Google Scholar). 

Підвищення кваліфікації (на 

державній службі) 

Період проходження: 12.06.2012 – 22.06.2012 

Назва організації, де відбувалося підвищення 

кваліфікації: Київський міський центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій  

Місце проходження: вул. Лабораторна, 1/62 

літ.А., м.Київ, Україна 

Вид: професійна програма  

Тема: підвищення кваліфікації державних службовців, 

посадових осіб місцевого самоврядування V-VII категорії 

посад 

Документ, що видано: Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації від 22.06.2012 № 11702 

Період проходження: 30.05.2016  

Назва організації, де відбувалося підвищення 

кваліфікації: Київський міський центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій  

Місце проходження: вул. Лабораторна, 1/62 

літ.А., м.Київ, Україна 

Вид: тематичний короткостроковий семінар  

Тема: «Європейська інтеграція в умовах реалізації Угоди 

про асоціацію між Україною та Європейським Союзом» 

Документ, що видано: Сертифікат про підвищення 

кваліфікації від 30.05.2016 № 293 

Період проходження: 26.05.2016 – 03.06.2016  

Назва організації, де відбувалося підвищення 

кваліфікації: Київський міський центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій  



Місце проходження: вул. Лабораторна, 1/62 

літ.А., м.Київ, Україна 

Вид: щорічний Всеукраїнський конкурс «Кращий 

державний службовець»   

Тема: участь у ІІ турі щорічного Всеукраїнського конкурсу 

«Кращий державний службовець» у м. Києві 

Документ, що видано: Сертифікат про підвищення 

кваліфікації від 03.06.2016 № 331 

Період проходження: 15.02.2017 – 16.02.2017  

Назва організації, де відбувалося підвищення 

кваліфікації: Навчально-методичний центр цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності міста Києва  

Місце проходження: вул. Салютна, 4, м.Київ-111, Україна 

Вид: функціональне навчання   

Тема: навчання та перевірка знань у сфері цивільного 

захисту 

Документ, що видано: Посвідчення про функціональне 

навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) у 

сфері цивільного захисту від 16.02.2017 № 168/1 

Підвищення кваліфікації (в 

Київському національному 

торговельно-економічному 

університеті) 

Період проходження: 17.05.2017  

Назва організації, де відбувалося підвищення 

кваліфікації: Київський національний торговельно-

економічний університет  

Місце проходження: вул. Кіото, 19, м. Київ, Україна  

Вид: навчально-методичний семінар   

Тема: «Формування іміджу викладача» 

Документ, що видано: Посвідчення від 17.05.2017 № 250 

Період проходження: 19.05.2017  

Назва організації, де відбувалося підвищення 

кваліфікації: Київський національний торговельно-

економічний університет  

Місце проходження: вул. Кіото, 19, м. Київ, Україна  

Вид: навчально-методичний семінар   

Тема: «Викладач-студент: психологічні особливості 

ефективної взаємодії в процесі навчання»  

Документ, що видано: Посвідчення від 19.05.2017 № 017 

Період проходження: з 05.02.2019 по сьогоднішній день 

Назва організації, де відбувалося підвищення 

кваліфікації: Київський національний торговельно-

економічний університет  

Місце проходження: вул. Кіото, 19, м. Київ, Україна  

Вид: навчання  

Тема: Вища школа педагогічної майстерності  

Документ, що видано: в процесі проходження 

Стажування 

Період проходження: 01.11.2018-30.11.2018 

Назва організації, де проходили стажування: Національне 

агентство України з питань державної служби 

Місце проходження: вул. Прорізна, 15, м. Київ, Україна 

Документ, що видано: звіт про проходження стажування; 

збірник тестових завдань з дисципліни «Державне 

управління та місцеве самоврядування» - як результат 

стажування. 

Відзнаки (назва, статус, ким 1. Грамота І ступеня за кращу доповідь на IX Всеукраїнській 



видано, коли) науково-практичній конференції «Міжнародне науково-

технічне співробітництво» 14-15 березня 2013 року, видана 

головою організаційного комітету к.е.н., доцентом С.В. 

Войтком та заступником декана факультету менеджменту та 

маркетингу Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут» к.е.н., доцентом М.А. 

Чайковською. 

2. Грамота за високий професіоналізм, сумлінне виконання 

посадових обов’язків та з нагоди професійного свята – Дня 

державної служби, видана в.о. голови Деснянської районної 

в місті Києві державної адміністрації В. Крохмалюком у 

червні 2016 року. 

3. Подяка за активну участь у ІІ (міському) турі щорічного 

Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний 

службовець», видана Київським міським головою В. 

Кличком 23 червня 2016 року № 94099.  

4. Лист подяки за сумлінну працю, високий професіоналізм, 

досягнуті успіхи в науково-педагогічній діяльності та з 

нагоди Дня працівників освіти, виданий ректором 

Київського національного торговельно-економічного 

університету 27 вересня 2018 року. 

Рівень володіння 

іноземними мовами (вказати) 

Англійська – В2 (сертифікат – B2/2018/11/23/79), німецька – 

А1. 

Особисті сильні риси 

характеру (не більше 7 за 

значущістю) 

Цілеспрямованість, наполегливість, працездатність, 

відповідальність, ретельність, сумлінність, старанність 

Хоббі, улюблені заняття Пізнання навколишнього світу, самопізнання, саморозвиток 

Контактні номери телефонів 

Електронна адреса 

+380687150090, +380672448113 

nnnasta@ukr.net 
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