
 

РЕЗЮМЕ 

 
Прізвище, ім’я, по батькові Твердохліб Олександр Степанович 

Освіта  

Назва закладу, який закінчив: Івано-Франківський 

національний технічний університет нафти і газу 

Рік закінчення: 2006  

Спеціальність: «Документознавство та інформаційна 

діяльність»  

Кваліфікація за дипломом: документознавець-менеджер 

інформаційних систем  

Назва закладу, який закінчив: Івано-Франківський 

національний технічний університет нафти і газу 

Рік закінчення: 2007  

Спеціальність: «Державна служба»  

Кваліфікація за дипломом: магістр державної служби 

Назва закладу, який закінчив: Національний педагогічний 

університет імені М.П.Драгоманова 

Рік закінчення: 2014  

Спеціальність: «Мова і література (німецька)»  

Кваліфікація за дипломом: вчитель німецької мови 

Навчання в аспірантурі 16.11.2007–24.01.2011 

Науковий ступінь доктора 

філософії (кандидата наук)  

Шифр та назва наукової спеціальності: 25.00.01 – «Теорія та 

історія державного управління»  

Рік присвоєння: 2013  

Тема дисертації: «Формування та розвиток інформаційних 

державно-управлінських ресурсів України»  

Досвід роботи 

06.2006-09.2006: Івано-Франківський державний центр 

науково-технічної та економічної інформації МОН України, 

інженер відділу науково-технічної та економічної інформації; 

10.2007-11.2007: Виконавчий комітет Івано-Франківської 

міської ради, спеціаліст І категорії відділу ведення Державного 

реєстру виборців; 

04.2010-11.2015: Національна академія державного управління 

при Президентові України, головний спеціаліст відділу 

координації діяльності спеціалізованих вчених рад та 

атестування наукових кадрів управління підготовки наукових 

та науково-педагогічних кадрів; 

12.2015-08.2017: Національна академія державного управління 

при Президентові України, доцент кафедри інформаційної 

політики та електронного урядування; 

09.2017-07.2018: Національна академія державного управління 

при Президентові України, доцент кафедри інформаційної 

політики та цифрових технологій; 

07.2018-09.2018: Інститут державного управління у сфері 

цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій, фахівець відділу методичного керівництва та 

організації навчання Науково-методичного центру мережі 

освітніх установ цивільного захисту; 

09.2018- по цей час: Київський національний торговельно-

економічний університет, доцент кафедри публічного 

управління та адміністрування 

Назви навчальних 

дисциплін, які викладаються  

«Адміністративні послуги», «Державне управління та місцеве 

самоврядування», «Інформаційна політика держави», 

«Управління соціально-гуманітарним розвитком» 



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 

(тематичні тести, ситуаційні вправи, метод малих груп); 

технології колективно-групового навчання (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) 

Публікації  

Загальна кількість, всього: 59 
у тому числі: 

1) статті: 

у наукометричній базі даних Web of Science: 1 

у наукометричній базі даних Scopus: 1 

у наукових фахових виданнях, у тому числі закордонних: 26 

2) матеріали науково-практичних конференцій: 16 

3) монографії: 2 

4) інші видання, в тому числі навчально-методичні: 13 

Підвищення кваліфікації 

(довгострокове) 

Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів 

Національної академії державного управління при 

Президентові України; свідоцтво про підвищення кваліфікації 

12 СПК 953706; професійна програма підвищення кваліфікації 

керівників та викладачів навчальних закладів системи 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування (07-18 квітня 2014 року); 18.04.2014, р/н 8368 

Підвищення кваліфікації 

(короткострокове)  

1) Львівський регіональний інститут державного управління 

Національної академії державного управління при 

Президентові України; сертифікат; тематичний 

короткотерміновий семінар – зимова школа “Децентралізація 

влади: сучасні підходи, технології та інструменти” (15 грудня 

2015 року); 15.12.2015; 

2) Національна академія державного управління при 

Президентові України; свідоцтво про підвищення кваліфікації; 

тренінг “Технологія розробки валідного тесту навчальних 

досягнень слухачів” в рамках роботи Школи педагогічної 

майстерності (22-23 грудня 2015 року); 23.12.2015; 

3) Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів 

Національної академії державного управління при 

Президентові України; свідоцтво; тематичний 

короткостроковий семінар “Розвиток інформаційного 

суспільства та медіа” (25-26 лютого 2016 року); 26.02.2016, р/н 

18988; 

4) National Academy for Public Administration under the 

President of Ukraine; certificate; training program of the English 

speaking summer school “Decentralization as a condition of the 

development of Ukraine” (30-31 May, 2016); 31.05.2016; 

5) Дніпропетровський регіональний інститут державного 

управління Національної академії державного управління при 

Президентові України; сертифікат; тематичний семінар – літня 

школа “Новий закон “Про державну службу” – нова якість 

державного управління” (29 червня 2016 року); 07.09.2016, р/н 

8740 С; 

6, 7) Національна академія державного управління при 

Президентові України; свідоцтва про підвищення кваліфікації; 

“Школа педагогічної майстерності” (25-26 серпня 2016 року); 



26.08.2016; 26 вересня 2017 року, 26.09.2017 

8) National Academy for Public Administration under the 

President of Ukraine; certificate; Interactive Training Seminar for 

NAPA Lecturers (7-12 November, 2016), Teaching module: 

Citizen Engagement (10 November, 2016); 12.11.2016) 

9) Національна академія державного управління при 

Президентові України; сертифікат; тренінг “Цифрові 

інструменти Google у роботі публічних службовців” (26-30 

березня 2018 року) 

10) Goethe-Institut Ukraine; Urkunde; Bildungskongress 

“Schule der Zukunft - Chancen und Herausforderungen” (15-

16.06.2018), 16.06.2018 

Відзнаки (назва, статус, ким 

видано, коли)  

Почесна грамота Національної академії державного управління 

при Президентові України за зразкове виконання службових 

обов’язків, значні досягнення в роботі, вагомий внесок у 

становлення і розвиток Національної академії (грудень 2010) 

Рівень володіння іноземними 

мовами (вказати)  

Німецька – C 2 (вільно) (ÖSD Zertifikat C2 / Wirtschaftssprache 

Deutsch; ID-Nummer: ZC21600074 vom 23.06.2016),  

англійська – А2-В1 

Особисті сильні риси 

характеру 

Наполегливість, відповідальність, сумлінність 

Хоббі, улюблені заняття  Cаморозвиток і самовдосконалення 

Контактний номер телефону  

Електронна адреса  

+380636558838 

osio@i.ua 

 


