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КВАЛІФІКАЦІЯ 

2012 р. – Київський національний торговельно-економічний університет. 

Отримала вчене звання професора кафедри філософських та соціальних наук. 

2010 р. – Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені 

І. Ф. Кураса НАН України. Захистила дисертацію на здобуття наукового 

ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02. «Політичні 

інститути та процеси» на тему: «Демократія: сутність, механізми здійснення та 

сучасні світові тенденції розвитку». 

2003 р. – Київський національний торговельно-економічний університет. 

Отримала вчене звання доцента кафедри філософських та соціальних наук. 

2000 р. – Інститут політичних та етнонаціональних досліджень НАН України. 

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних 

наук за спеціальністю 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» на тему: 

«Політичні еліти в системі управління посткомуністичним суспільством 

(структурно-функціональний аналіз)». 

1994 р. – Київський університет імені Тараса Шевченка. Отримала повну вищу 

освіту за спеціальністю «Історія», здобула кваліфікацію історика та викладача 

історії (диплом з відзнакою). 

 

ДОСВІД РОБОТИ 

Київський національний торговельно-економічний університет: професор 

кафедри журналістики та реклами; завідувач кафедри філософії, соціології та 

політології; професор кафедри філософських та соціальних наук; доцент 

кафедри філософських та соціальних наук; старший викладач кафедри 

філософських та соціальних наук; асистент кафедри філософських та 

соціальних наук; аспірантка кафедри філософії та історії України. Інститут 

світової економіки та міжнародних відносин НАН України: стажист-дослідник 

відділу міжнародних організацій та багатостороннього співробітництва. 

 

ПРОФЕСІЙНА АКТИВНІСТЬ 

 Член спеціалізованої Вченої Ради Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова 

 Член правління Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська 

асоціація політичних наук»  

 Член редакційної колегії журналів «Освіта регіону», «Social and Human 

Sciences» Polish-Ukrainian scientific journal, «Вісник КНТЕУ» 

 Редактор міжнародного наукового журналу «Atlas International Refereed 

Journal On Social Sciences» (Туреччина) 

 Гарант освітньо-наукової програми 052 «Політологія» (PhD) (2016-2020) 

mailto:latygina@ukr.net


 Розробник стандарту вищої освіти КНТЕУ для PhD спеціальності 

052 «Політологія» (2016-2020) 

 Розробник стандарту вищої освіти КНТЕУ бакалаврської програми 

«Політологія міжнародних відносин» (2019-2020) 

 Гарант освітньої програми 052 «Політологія», спеціалізація «Політологія 

міжнародних відносин», бакалаврський рівень (2019-2020) 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Учасник щорічних міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, 

круглих столів, симпозіумів з політичних наук. 

 The University of Presov, Presov; MerKur Academy of Professional 

Education, Kaluza (09.04-12.04.2019 p.) видано сертифікат 001/23-2019; 

 Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, ступінь вищої 

освіти – магістр, спеціальність «Філологія», спеціалізація «Германські 

мови та літератури (переклад – включно), перша англійська», диплом 

магістра з відзнакою М19 №102488 (2018-2019 рр.); 

 Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська асоціація 

політичних наук» (01.10.2016-30.10.2016 р.); 

 Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса, 

навчання в докторантурі і захист докторської дисертації, диплом доктора 

політичних наук ДД №008637 від 06.10.2010 р. (2004-2007 рр.). 

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ 

«Ділові переговори», «Основи теорії мовної комунікації», «Політологія», 

«Політичні інститути та процеси». 

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: 

міжнародна політика, політичні еліти і лідерство, політичні конфлікти, 

політична модернізація в країнах ісламського спрямування, демократія на 

Балканах і проблеми Косово, іслам, демократія в сучасному світі, 

комунікативна лінгвістика 

 

ПРЕДСТАВЛЕННЯ В НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ 
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Автор понад 300 наукових та навчально-методичних робіт, в тому числі 

навчальних посібників: «Політологія: хрестоматія» з грифом МОН України, 

«Історія української культури» з грифом МОН України, «Історія української 

культури: хрестоматія», «Політичні режими», «Філософія: хрестоматія», 2 
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монографій; більше 150 наукових статей в українських , міжнародних та науко 

метричних базах даних. 

 

 

НАГОРОДИ 

 Нагрудний знак «Відмінник освіти» МОН України (2020 р.); 

 Почесна грамота КНТЕУ (2012, 2014, 2018, 2020 рр); 

 Подяка МОН України (2016р.); 

 Грамота голови Київської міської державної адміністрації (2012р.). 

 

ПЕРЕЛІК НАЙВАГОМІШИХ ПРАЦЬ  

 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Знання іноземних мов: англійська (С1), італійська (В2), турецька (В2) 

Комп’ютерні навички: MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), Internet 

 

Захоплення: футбол, фігурне катання, поезія, театр, музика, в’язання, 

вишивання, вивчення іноземних мов, читання, психологія, вирощування 

кімнатних рослин, кулінарні рецепти різних народів світу. 

 

Персональна місія: «Краще запалити одну маленьку свічку, ніж проклинати 

темряву». 
 


