Сакун Олександра Сергіївна
Викладач вищої кваліфікаційної категорії, кандидат економічних наук
Педагогічне кредо: "Щоб мати право вчити інших, потрібно постійно
вчитися самому"
Життєве кредо:

"Все можливо, на неможливе просто потрібно більше

часу!"
Коло науково-педагогічних інтересів: Формування у студентів системи
критичного економічного мислення, заснованого на сучасних тенденціях
інноваційного

розвитку

та

глобалізаційних

викликів

суспільства,

інтегрування в світовий науковий простір на основі вивчення сучасних
інтерактивних методик викладання.
Професійні досягнення: викладач вищої категорії, кандидат економічних
наук зі спеціальності 08.00.03. - «Економіка і управління національним
господарством», тема дисертації: «Формування національної стратегії
розвитку локальних інноваційних центрів».
У 2016 році вступила до докторантури Чернігівського національного
технологічного університету за спеціальністю 051 – «Економіка».
Є автором більше ніж 40 наукових праць , у тому числі монографії,
статті у вітчизняних і зарубіжних фахових журналах, що індексуються у
міжнародних наукометричних базах та опубліковані англійською мовою.
Володіння англійською мовою на рівні В2 (upper-intermediate) підтверджено
сертифікатом Міжнародного іспиту IELTS за модулем Academic English.
Підвищила свою кваліфікацію та рівень професійних знань під час
закордонних стажувань за програмами:
1. THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAM by the course economy
and finances: Fundamental Tools And Innovative Techniques, VARNA FREE
UNIVERSITY “CHERNORIZETS HRABAR” (12-17 вересня 2016, м. Варна,
Болгарія).

2. Програма навчальних візитів Study Tours To Poland Колегії Східної Європи
ім. Яна Новака-Єзіоранского у Вроцлаві. Навчальний візит на тему
«Інструменти сприяння економічному розвитку та інвестицій в системі
самоврядування Польщі» (22-30 жовтня 2016 року, м. Познань, Польща)
Набула досвіду співпраці із закордонними колегами з країн ЄС та США в
ході участі у низці міжнародних конференцій. Має міжнародні сертифікати:
1. Certificate of International scientific and practical congress “The Global
Systemic Crisis: New Milestone In Development Or An Impasse?”

(Davos,

Switzerland, 2015).
2. Certificate of participating in the international scientific conference “Modern
Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization”
(Klaipeda, Lithuania, 2016).
3. Certificate of participating in IV International scientific conference “Perspective
scientific research” (№A0317-0261, Morrisville, USA, 2017).
4. Certificate of advanced training the Third International scientific and practical
conference «UKRAINE – EU. MODERN TECHNOLOGY, BUSINESS AND
LAW» (№ 2017-3/54, Slovak Republic – Austria – Hungary, 2017).

