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міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, 

інших культурно-мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження освітньої діяльності на 

третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 

здобувачем, який став призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, 

віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) 

асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у 

складі організаційного комітету або у складі журі 

зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); 

керівництво студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, 

чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, 

помічника тренера національної збірної команди 

України з видів спорту; виконання обов’язків 

головного секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво 

спортивною делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, суддівського корпусу 

15) керівництво школярем, який зайняв призове місце 

III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових навчальних предметів, II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів — членів Національного 

центру ―Мала академія наук України‖; участь у журі 

III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових навчальних предметів чи II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів — членів Національного 

центру ―Мала академія наук України‖ (крім третього 

(освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня) 

  

16) наявність статусу учасника бойових дій (для вищих 

військових навчальних закладів, закладів вищої освіти 

із специфічними умовами навчання, військових 

навчальних підрозділів закладів вищої освіти) 

  

17) участь у міжнародних операціях з підтримання миру і 

безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй (для 

вищих військових навчальних закладів, закладів вищої 

освіти із специфічними умовами навчання, військових 

навчальних підрозділів закладів вищої освіти); 

  

18) участь у міжнародних військових навчаннях 

(тренуваннях) за участю збройних сил країн — членів 

НАТО (для вищих військових навчальних закладів, 

військових навчальних підрозділів закладів вищої 

освіти) 

  

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у 

професійних та/або громадських об’єднаннях + 
Член Академії економічних наук України з  2018 року 

член Асоціації SPACETIME з 2019 року 

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше 

п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності) 
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