
 

ВІДОМОСТІ  

про наявність науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним  

місцем роботи, мають відповідну освітній програмі освітню та/або професійну кваліфікацію (крім розширення  

провадження освітньої діяльності щодо збільшення ліцензованого обсягу на певному рівні вищої освіти)  
 

Якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем 

роботи, мають відповідну освітній програмі _____________ в межах спеціальності ___________ освітню та/або 

професійну кваліфікацію  

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

науково-

педагогічного, 

педагогічного, 

наукового 

працівника 

Найменування 

посади 

Освітня 

кваліфікація 

(найменування 

закладу, який 

закінчив науково-

педагогічний, 

педагогічний, 

науковий 

працівник, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Освітня 

кваліфікація 

(науковий ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації (серія, 

номер, дата, ким 

виданий диплом), 

вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно (серія, 

номер, дата, ким 

виданий атестат) 

Професійна кваліфікація (відомості про 

досвід професійної діяльності (заняття) 

за відповідним фахом (спеціальністю, 

спеціалізацією) із зазначенням посади та 

строку роботи на цій посаді (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності), керівництво 

(консультування) дисертації на здобуття 

наукового ступеня за спеціальністю 

(прізвище, ім’я, по батькові дисертанта, 

здобутий, науковий ступінь, 

спеціальність, назва дисертації, рік 

захисту, серія, номер,  дата, ким 

виданий диплом), наявність  публікацій 

у наукових виданнях, які включені до 

переліку фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection), 

протягом останніх п’яти років) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації  

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі і 

кількість 

навчальних  

кредитів (годин) 

підвищення 

кваліфікації) 

Досягнення у 

професійній 

діяльності 

(відповідно 

до пункту 38 

Ліцензійних 

умов 

провадження 

освітньої 

діяльності) 

Борюшкіна 

Оксана 

Володимирівн

а 

доцент 

кафедри 

ЮНЕСКО та 

соціального 

захисту 

Харківський 

національний 

університет ім. 

В.Н. Каразіна,  

ХА № 21357246 

Канд. соціол. наук, 

054 – Соціологія 

(22.00.04 – 

Спеціальні та 

галузеві соціології) 

1. Nechitailo I., Nazarkin P., Biriukova M., 

Stadnik O., Boriushkina O., Rozova O. 

Opportunities and some result of measuring 

cultural capital insociological research 

practice. AD ALTA: Journal of 

Кафедра кафедра 

кримінально-

правових 

дисциплін 

Харківський 

П :1, 2, 4, 8, 

11,12, 13, 14, 
15, 19. 
 



 
від 15.01.2003 р. 

Спеціальність:  

«Соціальна 

робота» 8.0400202 

Кваліфікація: 

соціолог, 

соціальний 

працівник, 

викладач 

соціальних 

дисциплін та 

управління 

«Ринок праці 

великого міста в 

умовах 

транзитивного 

суспільства» 

ДК № 015658 від 

04.07.2013 р. 

Interdisciplinary Research, 2021. 11/01-

XVII. Р.159–166. ISSN 18047890 (Web of 

Science); 

2.Kiptenko V., Razumova O., Boriushkina 

O., Romanova V., Negoda A. Outsourcing as 

a Modern Form of International Labor Division. 

IJCSNS International Journal of Computer 

Science and Network Security, VOL.21 

No.8, August 2021. P. 43-50. (Web of 

Science); 

3. Нечітайло І.С., Борюшкіна О.В. 

Компетентнісний підхід до освіти: 

соціологічна концептуалізація крізь 

призму диспозиційної теорії. Науково-

теоретичний альманах „Грані”. 2020. 

№12(23), Грудень-2020. C. 47–57 

(фахове видання); 

4. Борюшкіна О.В. Теоретико-

методологічний аналіз соціальних 

технологій з оптимізації діяльності 

молоді на ринку праці.  

ПЕРСПЕКТИВИ. Соціально-політичний 

журнал. Випуск № 4. 2020.С. 163–170. 

(фахове видання). 

5. Ірина Нечитайло, Оксана Борюшкіна. 

Роль самоорганізації у процесі 

формування громадянського суспільства 

// Соціальні технології: актуальні 

проблеми теорії та практики. 2021, Вип. 

92. (фахове видання).  
 

 

національний 

університет ім. 

В.Н. Каразіна,  

15.05-27.06 2019 

р., 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації - 

Центр 

післядипломної 

освіти №200 від  

2019 р. Загальна 

кількість годин – 

180 (6 кредитів 

ЄКТС). 

Katowice School of 

Technology, 

Poland з 

21.12.2021 - 

12.04.2021. 

Загальний обсяг – 

180 годин (6 

кредитів ЕКТС). 

Сковородинівська 

академія молодих 

вчених 

Харківський 

національний 

педагогічний 

університет,  

02.10-30.11.2021 

р. 

Сертифікат № С-

060/21. Загальна 

кількість годин – 

 



180 (6 кредитів 

ЄКТС). 
 

пункт 1 наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових 

видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection 

1. Nechitailo I., Nazarkin P., Biriukova M., Stadnik O., Boriushkina O., Rozova O. Opportunities and some result of measuring 

cultural capital insociological research practice. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2021. 11/01-XVII. Р.159–166. 

ISSN 18047890  

2. Kiptenko V., Razumova O., Boriushkina O., Romanova V., Negoda A. Outsourcing as a Modern Form of International Labor Division.  

IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.8, August 2021. P. 43-50. 

3. Ірина Нечитайло, Оксана Борюшкіна. Компетентнісний підхід до освіти: соціологічна концептуалізація крізь призму 

диспозиційної теорії . Грані : наук.–теорет. і громад.-політ. альм. 2020. Т. 23, №12. С. 47-57. (Спец. вид. ДАК; РИНЦ, 

Google Scholar) 

4. Борюшкіна О.В. Теоретико-методологічний аналіз соціальних технологій з оптимізації діяльності молоді на ринку 

праці. ПЕРСПЕКТИВИ. Соціально-політичний журнал. Випуск № 4. 2020. С. 163–170. (Спец. вид. ДАК; РИНЦ, Google 

Scholar) 

5. Ірина Нечитайло, Оксана Борюшкіна. Роль самоорганізації у процесі формування громадянського суспільства // 

Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. 2021, Вип. 92. (Спец. изд. ДАК; РИНЦ, Google Scholar).  

 

пункт 4  наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних 

праць загальною кількістю три найменування 

1. Загальна соціологія. Навчально-методичні матеріали для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. 

Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Х., 2020. 72с. 

2. Історія соціології в Україні. Навчально-методичні матеріали для здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня. Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Х., 2021. 36с. 



3. Соціологія глобалізації. Навчально-методичні матеріали для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) 

рівня. Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Х., 2021. 35с. 

пункт 8  виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової 

теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, 

включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних 

базах 

Відповідальний виконавець бюджетної наукової теми: «Історичні, соціологічні, філософські та геокультурні 

проблеми аграрної освіти і науки» № держ. реєстрації – 0118U100349 за темою досліджень: «Соціологія аграрної освіти і 

науки» (ХНАУ, 2019-2021). 

 

пункт 12 наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-

експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій 

 

1. Борюшкіна О. В. Теоретичні підходи вивчення методів державного регулювання ринку праці // Наукові записки 

Харківського економіко-правового університету: Збірник наукових статей. Харків. 2017. № 1(19). С. 83-87. 

2. Борюшкіна О. В. Теоретичні засади соціальних технологій регулювання регіонального ринку праці // Наукові 

записки Харківського економіко-правового університету: Збірник наукових статей. Харків. 2018. № 1(20). С. 109-

113. 

3. Борюшкіна О. В. Теоретичний аналіз результатів наукових досліджень ринку праці // Наукові записки 

Харківського економіко- правового університету: Збірник наукових статей. Харків. 2019. № 2 (21). С. 38-43. 

4. Борюшкіна О. В. Теоретичний аспект аналізу соціологічних категорій «ринок» та «професія» // Наукові записки 

Харківського економіко-правового університету: Збірник наукових статей. Харків. 2019. № 1 (22). С. 154-163. 

5. Борюшкіна О. В. Соціологічна компонента соціальних технологій на ринку праці великого міста // Наукові 

записки Харківського економіко-правового університету: Збірник наукових статей. Харків. 2020. № 1 (23). С. 29-

35. 



6. Борюшкіна Оксана. Влив пандемії COVID-19 на український ринок праці // Матеріали XVII Міжнародної науково-

практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії: Концептуальні стратегії дослідження 

соціальних наслідків пандемії COVID-19», 18-19 грудня, м. Київ https://sociology.knu.ua/uk/materiali-konferenciy 

7. Борюшкіна Оксана. Взаємодія ринку праці та ринку освітніх послуг як чинник суспільної стабільності // 

Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків : ХНУВС, 

2021. 472 с., с. 161-163. 

8. Борюшкіна О.В. Теоретичний аналіз ринку праці в кризових умовах // World science: problems, prospects and 

innovations. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 

2021. Pp. 21-27. URL:https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya- konferentsiyaworld-science-

problems-prospects-and-innovations-23-25-fevralya- 2021-godatoronto-kanada-arhiv/ 

9. Boriushkina Oksana. Technologization of the functioning of the employment service in tye labor market / ІІ Міжнародна 

наукова конференція ROLE OF SCIENCE AND EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 5-6 

квітня 2021 р.  University of Technology, Katowice, Poland 

10. Нечітайло І.С., Борюшкіна О.В. Евристичний потенціал диспозиційної теорії як теоретико-методологічного базису 

реалізації компетентнісного підходу до освіти // Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. 

наук.- практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (15 квіт. 2021 р., м. Харків, Україна) / МВС України, 

Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків. Харків, 2021. С.163-166. (0,2 п.л., по 0,1 - автрськ.) 

11. Борюшкіна О. В. Теоретичний аналіз факторів дecтpyктивнoгo впливy нa фyнкцioнyвaння українського аграрного 

pинкy пpaцi / Теоретичні та практичні засади забезпечення сталого агровиробництва та соціально-економічного 

розвитку сільських територій в умовах інноваційної економіки // матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 20 травня 

2021 р. Харків: ХНАУ, 2021. С. 59-61. 

12. Борюшкіна О. В. Становлення аграрної соціології: теоретичні аспекти // Матеріали підс. наук. конф. проф.-викл. 

складу, аспірантів і здобувачів, 18-19 травня 2021 р. Харків: ХНАУ, 2021.С. 25-27.  

https://sociology.knu.ua/uk/materiali-konferenciy%209
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyaworld-science-problems-prospects-and-innovations-23-25-fevralya-2021-godatoronto-kanada-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyaworld-science-problems-prospects-and-innovations-23-25-fevralya-2021-godatoronto-kanada-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyaworld-science-problems-prospects-and-innovations-23-25-fevralya-2021-godatoronto-kanada-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyaworld-science-problems-prospects-and-innovations-23-25-fevralya-2021-godatoronto-kanada-arhiv/


пункт 13 проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних 

годин на навчальний рік 

2020-2021 н.р – з дисципліни «Філософія» для ОіО-ін 1 курс (31 г) 

дисципліни «Соціологія» для ОіО-ін 1 курс (30 г),  

2021-2022 н.р – з дисципліни «Політологія» для ФСББ-ін 2 курс (30 г) 

дисципліни «Філософія» для ФСББ-ін 1 курс (31 г) 

 

пункт 14  керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво 

постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою 

Керівництво здобувачкою ОПП «Соціологія» ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, яка зайняла призове перше місце на І 

етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з соціології (М. Муравльова, 2021 р.) 

Керівництво студентським науковим гуртком з соціології: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, Харків 

Керівництво студентським науковим гуртком з соціології: ДБТУ, Харків 

 

пункт 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 олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук 

України” 

Є постійним членом журі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук України з суспільствознавчих предметів: ХСШ № 80 

 

пункт 19  діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях  

Членство у соціологічній асоціації України (САУ) 
 

 

 


