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КВАЛІФІКАЦІЯ  

2015 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук за темою: «Формування управлінської 

компетентності майбутніх менеджерів  у вищих навчальних закладах 

економічного профілю» 

2001 р.  Полтавський кооперативний інститут (друга вища освіта) за 

спеціальністю «Викладач менеджменту організацій» 

1997 р. Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю  

«Товарознавство і торгівля непродовольчими товарами» 

 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

2019 р. − стажування в Пряшівському університеті та Академії 

професійної освіти «Меркур» (м. Пряшів, Словацька республіка). (Certificate 

№ 001/15-2019 advanced Professional development at European universities of 

Slovak republic, 09-12.2019, Strategic partnership of Ukraine with EU partnership 

in sphere of education and science by Program 120 hours or 4 credits ECTS) 

21.02.2019 р – 21.03.2019 – стажування в туристичному агентстві ПП 

«Світовид’2007»    

04.12.2017 − 08.12.2017 - Центр  інноваційної освіти та Школа тренерів 

Майкрософт Україна. Тема:  «Використання хмарних сервісів Microsoft у 

навчальному процесі»  

20.12.2009 – 17.03.2010 - Інститут післядипломної освіти «Укрстено». 

Тема:  «Комп’ютеризовані системи обробки інформації та управління»  

12.02. 2007 − 23.02. 2007 − Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана. Місце проходження центр 

післядипломної освіти. Тема за спеціальністю «Менеджмент» 

  
ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ 

  

Англійська – (сертифікат В2) 

 
ДОСВІД РОБОТИ 

02.2018 − Київський національний торговельно-економічний 

університет, доцент кафедри туризму та рекреації 

09.2017-02.2018  − Торговельно-економічний коледж Київського 

національного торговельно-економічного університету: викладач циклової 

комісії торгівлі та маркетингу 

mailto:allo4ka11@ukr.net


10.2015-08.2017 − ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: старший викладач 

кафедри професійної освіти 

03.2015-09.2015 − Міжрегіональна академія управління персоналом: 

старший викладач кафедри маркетингу 

2011-2015 − ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди»: аспірант 

1981-2010 – Київський кооперативний економічно-правовий коледж, 

Київський кооперативний інститут бізнесу і права:  начальник відділу кадрів, 

викладач-методист 

 
ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ 

 "Організація туризму",   

 "Менеджмент",   

 "Екскурсійна справа».  

 
СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ 

 • менеджмент підприємств сфери туризму, 

 • організація туризму,   

 • міжнародний туризм,   

 • туристичні ресурси,   

 
ПЕРЕЛІК НАЙВАГОМІШИХ ПРАЦЬ 

Розділи у колективних монографіях:  

1. Професійна освіта: теоретичні та прикладні аспекти формування 

компетентності майбутніх фахівців: колективна монографія; част.1 /І. І. 

Доброскок та ін., кер.авт.кол. І. І. Доброскок. – Переяслав-Хмельницький: 

ФОП Домбровська Я. М., 2016. – 444  с  

2. Національні економіки країн: нові реалії та глобалізаційні виклики: 

монографія / [Боголіб Т. М., Перчук О. В., Митко Хитов та ін.]. – Київ: ПП 

Сердюк, 2017. – 967 с.  

Наукові статті у фахових виданнях 

1. Клімова А. М. Освітній потенціал Національної рамки кваліфікацій  

/ А. М. Клімова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: зб. наук. 

праць. − 2012. − Вип. 27. − С. 127-131. 

2. Клімова А. М.  Використання педагогічних технологій у практиці 

роботи сучасної школи / А. М. Клімова // Використання педагогічних 

технологій у практиці роботи сучасної школи: зб. наук. праць за матеріалами 

Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Переяслав-Хмельницький, 15-17 лют. 

2012 р.). − Переяслав-Хмельницький: «Вид-во КСВ», 2012. – С. 116-119. 

3. Клімова А. М. Змістовна характеристика категорії «професійна 

компетентність» як показник фахової підготовки менеджерів / А. М. Клімова 



// Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: зб. наук. праць. − 2013. 

− Вип. 28, Т. 2. – С. 143-150. 

4. Клімова А. М.  Зміст та структура готовності майбутніх менеджерів 

до управлінської діяльності / А. М. Клімова // Наукові записки 

Кіровоградського держ. педаг. ун-ту імені Володимира Винниченка. Серія : 

Педагогічні науки. – 2013. − Вип. 122. −  

С. 160-168. 

5. Клімова А. М. Сутність впровадження компетентнісного підходу у 

навчальний процес ВНЗ / А. М. Клімова // Вісник Черкаського університету. 

Серія: Педагогічні науки. – 2013. − № 12 (265). – С. 48-56. 

6. Климова А. Н. Научные подходы к формированию управленческой 

компетентности в процессе профессиональной подготовки менеджеров / А. 

Н. Климова // Актуальные вопросы современной психологии и педагогики: 

сб. докладов ХIII-й Междунар. науч. конф. (Липецк, 27 марта 2013 г.). − 

Липецк: Изд. центр «Гравис», 2013. – С. 87-89. 

7. Клімова А. М.  Науково-теоретичний аналіз готовності майбутніх 

менеджерів до управлінської діяльності / А. М. Клімова // Формування 

компетентного фахівця в умовах освітнього середовища вищого навчального 

закладу: матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару (Умань, 12 квіт. 2013 р.). – 

Умань: ПП Жовтий О. О., 2013. – С. 54-58. 

8. Клімова А. М. Характеристики сучасного менеджера та лідерство     

/ А. М. Клімова // Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та 

перспективи розвитку: зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 

20-21 черв. 2013 р.). – Житомир: ЖДТУ, 2013. – С. 33-35. 

9. Климова А. Н.  Формирование управленческой компетентности 

будущих менеджеров в образовательной среде вуза / А. Н. Климова // 

Актуальные вопросы современной психологии и педагогики: сб. докладов 

ХIV-й Междунар. науч. конф. (Липецк, 21 июня 2013 г.). − Липецк: Изд. 

центр «Гравис», 2013. – С. 115-119. 

10. Клімова А. М.  Соціальний статус сучасного менеджера: суспільні 

виклики та професійні вимоги / А. М. Клімова // Гуманітарний вісник ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди»: зб. наук. праць. − 2014. − Вип. 35. – С. 50-57. 

11. Климова А. Н.  Критерии, показатели и уровни сформированности 

управленческой компетентности будущих менеджеров / А. Н. Климова // 

Мир научных исследований: научн. журнал. – Астана: Респ. науч.-образ. 

центр «Зерттеуші», 2014. − № 1-3 (79-81). – С. 7-11. 

12. Клімова А. М. Професійна освіта майбутніх викладачів 

товарознавства в умовах сучасного освітнього простору ВНЗ /А. М. Клімова// 

Професійна освіта: методологія, теорія та технології: зб.наук.праць 

/[ред.колегія: Доброскок І. І. (гол.ред.) та ін.]. – Київ.: Педагогічна думка, 

2015. – Вип. 1. – С. 60-71. 

13. Климова А. Н. Особенности профессиональной подготовки 

менеджеров туристической деятельности / А. Н. Климова // Новые 



технологии и организация образовательного процесса: цели и вызовы: сб. 

материалов по Междунар. конф. (Баку, 26-28 ноября 2015 г.). 

14. Клімова А. М. Педагогічні аспекти проблеми інтерактивного 

навчання в системі професійної освіти / А. М. Клімова // Наука в 

современном мире: сб. публикаций по материалам V Междунар. науч.-практ. 

конф. (Киев, 21 янв. 2016 г.). –  

К.: мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус», 2016. – С.  63-66. 

15. Клімова А.М. Інноваційні технології та методи навчання у 

професійній освіті / А.Н. Клімова // Зміст і технології навчання у професійній 

освіті: матеріали Всеукр.наук.-практ. семінару (Переяслав-Хмельницький, 22 

січень 2016 р.)  − Переяслав-Хм.: Домбровська А. М., 2016. –  151 с. 

16. Климова А. Н. Особенности подготовки современных менеджеров  

/А. Н. Климова // Сб. статей ежегодной Всероссийской с международным 

участием научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

экономических, юридических и социальных наук»: материалы научно-

практической конференции. 23 марта 2016 г. / Под ред. Т.В. Алферовой. – 

Пермь: АНО ВО «Пермский институт экономики и финансов», 2016. – С. 

127-131. 

17. Клімова А. М. Сучасні тенденції розвитку торговельних мереж в 

Україні / А. М. Клімова // Условия экономического роста в странах с 

рыночной экономикой: Х Междунар. науч.-практ. конф. (Переяслав-

Хмельницький, 27-28 апреля 2017 г.) 

 

 

 

  


