АВТОБІОГРАФІЯ
Я, РОССОШАНСЬКА (дівоче - РАЧ) ОЛЬГА ВАЛЕНТИНІВНА, народилася 27 грудня
1977 року у м. Ворошиловград в родині викладачів ВНЗ.
З 1984 по 1992 рік навчалася у Ворошиловградській середній школі № 20, а з 1993 року у
середній школі-гімназії № 24 у фізико-математичному класі, яку успішно закінчила у 1994 році.
В цьому ж році вступила до Східноукраїнського державного інституту (нині
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля) на напрям підготовки
«Менеджмент» спеціальність «Інформаційні системи в менеджменті», який закінчила у червні
1998 року та отримала диплом бакалавра з менеджменту з відзнакою.
Одночасно навчаючись в університеті у квітні 1997 року проходила навчання на семінарі
Світового банку реконструкції і розвитку на тему: «Фінансовий аналіз, експертиза та підготовка
проектів», по закінченню якого отримала сертифікат. Влітку 1997 року працювала менеджером з
організації дозвілля в Проекті ДО-97-34-63 Міжнародного фонду Відродження «Літня школа
підвищення кваліфікації викладачів англійської мови вищих навчальних закладів України TESOL.
А з січня по квітень 1998 року – у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Луганського територіального управління на посаді провідного спеціаліста.
У листопаді 1998 року –вступила до магістратури Київського національного університету
будівництва і архітектури за спеціальністю «Проектний менеджмент», яку закінчила з відзнакою у
травні 200 року та отримала кваліфікацію «керівник проектів та програм».
Водночас з навчанням в магістратурі працювала в період 1999-2000 роки менеджером з
розвитку проекту Чорнобильської атомної електростанції «Підготовка комплексної програми для
Об'єкту Укриття ЧАЕС».
З 01 березня 2000 року розпочала роботу на посаді заступника завідувача магістратури ТОВ
«Інститут економіки, управління та господарського права» (нині ВНЗ «Університет економіки та
права «КРОК»).
У вересні 2001 року пройшла навчання за програмою міжнародної асоціації управління
проектами (IPMA) і отримала сертифікат UPMA.D.01.00031 рівня – D «Професійний проектний
менеджер».
З жовтня 2001 року була призначена на посаду заступника декана факультету
післядипломної освіти – завідуючою магістратурою» ТОВ «Інститут економіки, управління та
господарського права».
З 1 грудня 2001 року по травень 2003 року навчалася в аспірантурі Київського національного
університету будівництва і архітектури за спеціальністю «Управління проектами та розвиток
виробництва».
З 01 березня 2001 року по 31 серпня 2007 року – викладач кафедри технологій управління за
сумісництвом ТОВ «Інститут економіки, управління та господарського права».
З грудня 2001 року – декретна відпустка по догляду за дитиною.
З лютого 2005 року – декретна відпустка по догляду за дитиною.
2003-2006 роки – тренер з питань впровадження управління проектами та інформаційних
технологій проекту Міністерства Великобританії «Соціально-економічне відродження Донбасу,
Луганськ – XXI століття».
У липні 2006 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Системне
формування стратегічного потенціалу підприємства» за спеціальністю 08.06.01 – Економіка,
організація і управління підприємствами у Спеціалізованій Вченій раді Східноукраїнського
національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ).
З 03 вересня 2007 року у порядку переведення з Університету економіки та права «КРОК»
прийнята на посаду завідувача кафедри менеджменту Луганського державного інституту культури
і мистецтв (нині Луганська державна академія культури і мистецтв).
З 25 серпня 2010 року переведена на посаду першого проректора з залишенням
в.о. завідувача кафедри менеджменту Луганської державної академії культури і мистецтв, на якій
працюю по теперішній час.

Листопад 2010 року – отримала вчене звання доцента кафедри менеджменту Луганської
державної академії культури і мистецтв.
З 2005 року по 2016 рік працювала за сумісництвом в магістратурі державного управління
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля на посаді доцента
кафедри управління проектами та прикладної статистики.
У 2014 році через події на сході України була змушена з родиною залишити м. Луганськ і
переїхати в м. Києва. Згідно з наказом Міністерства культури України № 966 від 10.11.2014 року,
Луганську державну академію культури і мистецтв було переміщено до м. Києва.
З вересня 2014 року – помічник ректора (за сумісництвом) з питань дистанційної та заочної
освіти ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК».
З 01 вересня 2007 року по 30 червня 2016 року на посаді доцента (за внутрішнім
сумісництвом) кафедри Луганської державної академії культури і мистецтв.
З 01 вересня 2016 року – на посаді професора (за внутрішнім сумісництвом) кафедри
Луганської державної академії культури і мистецтв.
В лютому 2016 року за результатами дисертаційного дослідження видана монографія
«Оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств».
Почесні нагороди:
Почесна відзнака Міністерства культури України «За досягнення в розвитку культури і
мистецтв»;
Почесна Грамота Кабінету міністрів України з врученням нагрудного знаку;
Почесна Грамота Міністерства культури і туризму України;
Грамота Луганської обласної державної адміністрації та Луганського обласної ради;
Почесна Грамота управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації;
Грамота управління культури і туризму Луганської обласної державної адміністрації;
Почесна Грамота Виконавчого комітету Луганської міської ради.
Додаткова інформація: Член редколегії фахового збірника наукових праць «Управління
проектами та розвиток виробництва».
Сімейний стан: заміжня, маю двох доньок шістнадцяти та тринадцяти років.
До кримінальної відповідальності ні я, ні члени моєї сім’ї не притягувалися.

