
Наталія АЛЮШИНА

контактний телефон:
(067) 548 – 33 – 50

www.alyushina.com
e-mail: natalya@alyushina.com

ПРОФЕСІЙНІ ДАНІ

2009 – 2011
(теперішній час)

АВТОРСЬКА ТРЕНІНГОВА СТУДІЯ (м. Київ) www.alyushina.com
Розробка, організація та проведення авторских тренінгів: (індивідуальних / корпоративних),
тематичних семінарів-практикумів:
Лідерство в умовах змін, Майстерність агітаційної роботи, Майстер комуникації, Тренінг для
тренерів, Ораторське мистецтво, Тренінг з тайм-менеджменту, Тренінг особистої
ефективності: інструменти досягнення успеху,  Тренінг роботи із запереченнями

2007 листопад –
2011

(теперішній час)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ
УКРАЇНИ (м. Київ)
Доцент кафедри державного управління і менеджменту

2007 липень –
січень 2008

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВЯЗКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Прес-секретар
- Підготовка та проведення прес-конференцій (Підготовка прес-релізів)
- Взаємодія зі ЗМІ (Озвучення політики Державіаадміністрації (інтерв’ю, коментарі, заяви

та інше)
- Підготовка та проведення інтерв’ю (Формування позитивного іміджу керівних органів

авіації України в ЗМІ)
- Проведення та участь у цільових галузевих семінарах
- Участь у міжнародних форумах, симпозіумах та конгресах

2006 - 2007

МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ - УКРАЇНА
Директор департаменту по взаємодії з органами виконавчої влади
- Участь у тендерах (підготовка тендерної документації, реалізація)
- Організація і проведення ділових переговорів з керівниками державних

органів
Директор департаменту розвитку й реалізації навчальних програм
- Моніторинг навчальних програм
- Пошук і робота з організаціями-партнерами
- Планування бюджету навчальних заходів
- Забезпечення набору слухачів
- Розробка навчальних програм для тематичних семінарів-практикумів, тренінгів
- Організація та проведення семінарів-практикумів, тренінгів
- Участь у тендерах (підготовка тендерної документації, реалізація)

2005 – 2006

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «5 КАНАЛ»
HR-Директор
- Розробка й впровадження стратегії управління й розвитку персоналу
- Розробка нормативних документів з кадрових питань
- Організація та проведення корпоративних заходів
- Розробка тренінгових програм з навчання персоналу
- Розробка мотиваційних програм

2002 – 2011
(теперішній час)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ
УКРАЇНИ (м. Київ)
Доцент кафедри державної політики та управління політичними процесами;
Доцент кафедри державного управління та менеджменту (до 2004 р.)
- Розробка програм і викладання навчальних дисциплін як в очному, так і в

дистанційному форматі: “Психологія управління та конфліктологія”, “Психологічні
аспекти управлінської  діяльності”, “Психологічні основи кадрової й організаційної
роботи. Ділове спілкування”, «Комунікації в публічному адмініструванні», “Психолого-
акмеологічні аспекти професійної діяльності керівника в державних інституціях”,
“Керівник в органах державного управління та місцевого самоврядування”,
«Корпоративна політика і лідерство», «Менеджмент організацій»



- http://www.uapa-dlc.org.ua/
- Проведення соціально-психологічних досліджень;
- Розробка й впровадження тренінгових курсів на вміння працювати в команді,

особистісного зростання, презентацій і самопрезентацій, раціонального використання
часу, вміння приймати рішення в екстремальних ситуаціях і т.д.;

- Організація й проведення тренінгів/семінарів для державних службовців  вищого рангу;
- Викладання на курсах підвищення кваліфікації керівників вищої ланки;

Консультування посадових осіб (1, 2, 3 категорія) органів виконавчої влади як з питань
управління персоналом так і індивідуально-професійного зростання.

2002-2004

ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ (м. Київ)
Психолог, консультант Голови КРУ з питань управління персоналом
- організація психолого-акмеологічної служби;
- створення та проведення серії тренінгів для персоналу КРУ

2000 – 2002

ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАПОРІЗЬКОГО ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО ТА
МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
Доцент кафедри соціології й соціально-психологічних дисциплін
- Викладання навчальних дисциплін “Соціальна психологія”, “Конфліктологія”,

“Юридична психологія”, “Психологія особистості” тощо;
- Наукове керівництво студентським гуртком щодо соціально-психологічних проблем.

1998 – 2000

ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАПОРІЗЬКОГО ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО ТА
МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
Здобувач кафедри соціальної педагогіки й психології Запорізького державного університету
- Викладання навчальних дисциплін “Соціальна психологія”, “Конфліктологія”,

“Юридична психологія”, “Психологія особистості” тощо.

1996 – 2000

МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ (м. Москва)
Науковий співробітник ІНСТИТУТУ РЕФЛЕКСИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ Й
ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ
- проведення наукових досліджень щодо виявлення причин успішності-неуспішності

керівників;
- розробка авторських діагностичних методик щодо виявлення рефлексивно-професійних

особливостей керівників;
- розробка й проведення тренінгових процедур на корекцію й підвищення самооцінки,

впевненості у власних силах;
- розробка методичних рекомендацій, спрямованих на забезпечення самореалізації

керівників;
- написання й видання навчально-методичних посібників «Рефлексивна психологія й

акмеологія успішного керівника», «Психодіагностика й розвиток рефлексивності
професійного самовизначення успішних управлінців».

ОСВІТА

2007

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ
УКРАЇНИ (м. Київ)
Докторантура
Докторант кафедри державного управління та менеджменту
Тема докторської дисертації: «Компетенційний підхід в системі управління персоналом
держслужби: Впровадження Європейських стандартів в Україні»

2006

ОСВІТНЯ МЕРЕЖА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СВІТОВОГО БАНКУ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ)
Курс «Основи педагогічного оцінювання»

2006
ФОНД ГЛОБАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ УРЯДУ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
Тренінг для тренерів у рамках проекту Польсько-української фундації співробітництва
ПАУСИ «Оцінка потреб, розробка тренінгу й оцінка» (м. Київ)

2004

ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
СЛУЖБИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ РОСІЇ (м. Москва)
Підвищення кваліфікації за програмою модуля: “Кадрова політика й технології прийняття
кадрових рішень”

2000

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ РОСІЙСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ОСВІТИ (м. Москва)
ЗАХИСТ КАНДИДАТСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ за фахом 19.00.07 “педагогічна психологія” на
тему: “ Рефлексивно-професійні особливості керівників з мотивацією на успішну
самореалізацію”

1991 – 1996 ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Диплом фахівця: філолог, викладач російської мови й літератури



ВОЛОДІННЯ
МОВАМИ

українська - вільно
російська - вільно
англійська - вільна
польська - базова

ОСОБИСТІСНІ
ЯКОСТІ

- Якості лідера, організатора
- Уміння приймати управлінські рішення
- Стратегічне мислення
- Ініціативність  і цілеспрямованість
- Комунікабельність
- Відповідальність, організованість
- Креативність
- Здатність до ризику
- Стресостійкість
- Швидке засвоєння нових знань (адаптабельність до навчання)

УМІННЯ Й
НАВИЧКИ

- Досвід взаємин, співробітництва із представниками органів державної влади,
академічних і підприємницьких структур

- Досвід підготовки документації й участі в тендерних процедурах
- Проведення ділових переговорів, тренінгів, тематичних семінарів
- Проведення міжнародних відео конференцій
- Організація й проведення презентацій
- Викладання (тьюторство) дистанційних курсів
- Володіння прийомами й методами психодіагностики й оцінювання персоналу
- Проведення співбесід (інтерв'ювання) при прийомі на роботу
- Врегулювання виробничих конфліктів
- Досвідчений користувач ПК (Word, Excel, Power Point, Internet)

ЗАХОПЛЕННЯ

- психологія особистості
- фітнес, йога
- відео і фотозйомка
- подорожі автомобілем
- закордонна, вітчизняна художня література

ІНШЕ - Посвідчення водія категорії В (досвід 20 років)
РЕКОМЕНДАЦІЇ Будуть надані за необхідності


