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Науменко Раїса Андріївна 

Дата 

народження 

12.06.1956 

- Контакти 067-317-97-32  naumenko_r@ukr.net 

Посада КНТЕУ, професор кафедри публічного управління та адміністрування 

Назви 

навчальних 

дисциплін, які 

викладаються 

Публічне управління, державна кадрова політика, менеджмент, 

адміністративний менеджмент 

Освіта Вища, КДПУ ім. О.М.Горького, 1980, спеціальність біологія та хімія 

Навчання в 

аспірантурі 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 

1991-1994 

Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – теорія та 

історія педагогіки (1994) 

Навчання в 

докторантурі 

Національна академія державного управління  при Президентові 

України  

2004-2008. Доктор наук з державного управління за спеціальністю 

25.00.02 – механізми державного управління (2013) 

Вчене звання Професор, 2018 

Досвід роботи 

 

2015-2018 професор кафедри менеджмент; по теперішній час – 

професор кафедри публічного управління та адміністрування  КНТЕУ 

2008-2014 – завідувач сектору соціологічного моніторингу Центру 

соціологічних досліджень, начальник відділу державного управління та 

аналізу державної політики, головний науковий співробітник відділу 

кадрової політики та державної служби Інституту проблем державного 

управління та місцевого самоврядування НАДУ при Президентові 

України. м. Київ 

2001 - 2008 – головний спеціаліст відділу аспірантури і докторантури, 

начальник координаційно-аналітичного відділу управління підготовки 

науково-педагогічних та наукових кадрів, заступник начальника 

управління підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів - 

начальник відділу аспірантури, докторантури та підготовки здобувачів, 

начальник управління підготовки науково-педагогічних та наукових 

кадрів (присвоєно 5 ранг державного службовця), докторант  НАДУ 

при Президентові України, м. Київ  

1998-2001 – завідувач лабораторії діяльності позашкільних закладів 

Інституту проблем виховання АПН України, м. Київ 

1996-1998 – старший науковий співробітник лабораторії екологічного 

виховання Інституту проблем виховання АПН України, м. Київ 

1989-1996 – молодший науковий співробітник лабораторії виховної 

роботи у закладах інтернатного типу, школах і групах продовженого 

дня, науковий співробітник лабораторії виховної роботи у закладах 

інтернатного типу, аспірантка НДІ педагогіки АПН України, м. Київ  

1980-1989 – вихователь школи-інтернату № 3, м. Київ, вчитель хімії 

СШ № 250, м. Київ 

1975-1980 – студентка природничо-географічного факультету 

Київського державного педагогічного інституту ім.. О.М.Горького, м. 

Київ 

Підвищення 

кваліфікації  

Національна академія державного управління при Президентові 

України, Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів - Свідоцтво 

12СПК 703098 від 13.04.2012 р.  

Сертифікат №  від 21.02.17   про участь у Всеукраїнському науково-

практичному тренінгу "Інформаційні технології в навчальному процесі: 

якісна освіта" у КНТЕУ  (Тренінги:   1) «1С:Підприємство 8.3»: облік 

успішності студентів і аналітичний звіт;  2) QR-кодування – 



2 
 

додатковий канал сприйняття інформації; 3) Програмно-

інструментальна платформа дистанційного навчання Moodle; 4) 

Створення інтерактивних презентацій з використанням хмарних 

сервісів (Prezi)).. Участь у семінарі «Проектний офіс в структурі 

сучасного навчального закладу»,  2 березня 2017 р., КНЕУ. 

Навчально-методичний семінар "Змішане навчання як новітній тренд 

сучасної вищої освіти" (платформа онлайн-курсів "Prometheus", 

КНТЕУ, 29 березня 2017 р.  

Участь у роботі тренінгу “Школа педагогічної майстерності» Свідоцтво 

про підвищення кваліфікації від  26 вересня 2017 р,. НАДУ при 

Президентові України 

Стажування  

 

1. Сертифікат № 111756-19 від 25.09.2012 р. Про стажуванняв рамках 

Міжнародного семінару “Європейська освітня політика” (“Ukraine and 

the EU: Status of Relations as Educational Issues”), де вивчала питання 

Магістерських програм «Європейське державне управління» (участь у 

навчальних програмах, проектах, конференціях, семінарах, вебінарах, 

тощо) Місце проходження - Федеративна Республіка Німеччина, 

ASKO-Europe Foundation and European Academy Otzenhausen, Baden-

Wurttemberg Landeszentrale fur Politische Bildung, Haus auf der Alb 

(16.09.2012-25.09 2012 ) 

2. Сертифікат № 04122015-21 від 04.12.2015 

Про участь у довгостроковому семінарі-тренінгу для викладачів 

системи підготовки, препідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

(обсягом 108 год) в рамках швейцарсько-українськогого проекту 

«Розвиток громадянських компетенцій в Україні – DOCCU)» 

(Schweizerische Eidgenossenschaft, Zurih - НАДУ при Президентові 

України (16.09.2015-04.12. 15)  

3. Certificate 18/03/2016 № 53-03/16 Murch, of Advanced Training in the 

field of innovative methods and approaches in education and practical 

conference “Modern scientific researches and developments:  theoretical 

value and practical results’’ (72 hours) Hereby, Academic society of Michal 

Baludansky ( Bratislava 15-18.03.2016) Raisa Naumenko has undergone the 

advanced treaining (72 hours)  Bratislava, Slovak Republic 15-18, 2016 

Участь у 

науково-

дослідній роботі 

Участь у 23 темах НДР,  в тому числі у трьох темах як науковий 

керівник 

Керівництво 

аспірантами  

Всього: 11, у т.ч. захищено робіт - 7, підготовлено до захисту – 2, 

здійснюється керівництво підготовкою 2 аспірантів 

Громадська та 

благодійна 

діяльність 

Член редакційної ради збірника наукових праць (періодичного 

видання) «Проблеми міжнародних відносин» з 2018 р.;  

Член редакційної ради електронного наукового періодичного видання з 

державного управління «Публічне адміністрування та національна 

безпека» з 2018 р.;  

Заступник голови спеціалізованої вченої ради КНТЕУ – К 26.055.07 

(25.00.02 – механізми державного управління  з 2017 року;    
Член редакційної ради фахового журналу Всеукраїнської асамблеї 
докторів з державного управління «Public management»  з 2015 року;  
Член редакційної ради фахового журналу експертно-аналітичних 

матеріалів і наукових праць «Аналітика і влада» (2011-2015 рр);  
Член Вченої ради Інституту проблем державного управління та 
місцевого самоврядування Національної академії державного 
управління при Президентові України Член редакційної ради фахового 
журналу експертно-аналітичних матеріалів і наукових праць 
«Аналітика і влада»; (2014 р.);  
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Член Експертної ради Союзу обдарованої молоді, який має офіційне 

членство у Всесвітній раді для обдарованих і талановитих дітей (World 

Council for Gifted and Talented Children) (м.Київ) (з 2009 р.); 

Член Європейської комісії з екологічної освіти Міжнародного союзу 

охорони природи (International Union of Conservation of Nature / 

Commity of Environmental Education and Communications) (Офіційне 

представництво – Gland. Switzelend) 1999  

Участь у 

розробці 

законопроектів, 

державних 

програм 

«Державна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти 

на період до 2014 р.» ( у складі робочої групи) 

Комплексна програма розвитку Національної академії державного 

управління при Президентові України на 2011-2015 роки  ( у складі 

робочої групи); 

Закон України «Про державну службу», 2014 (у складі робочої групи) 

Закон України «Про освіту», 2017 ( у складі робочої групи) 

Винагороди Почесні грамоти Національної академії педагогічних наук України, 

Національної академії державного управління при Президентові 

України, Міністерства освіти і науки України, Київського 

національного торговельно-економічного університету,  

Грамота Верховної Ради України 

Володіння 

іноземними 

мовами 

англійська,  російська,  польська 

Рівень володіння: англ. – B2; рос. - досконало; польс. – зі словником. 

Оособистісні 

риси 

Комунікабельність, відповідальність, здібність до швидкого навчання. 

наполегливість, цілеспрямованість, ініціативність, здатність працювати 

в команді 

Хоббі, улюблені 

заняття 

- подорожі, активний відпочинок на природі, плавання; 

- дослідження проблем теорії та методології державного управління, 

державної служби, вивчення питань державної кадрової політики, 

підготовки державно-управлінських кадрів та магістерської підготовки 

на основі сучасних освітніх технологій 
 

 


