
ВІДОМОСТІ  

про науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, що підтверджують їх освітню  

та/або професійну кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу на відповідному рівні вищої  

освіти або за освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій,  

для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти 

 

1. Загальна інформація про забезпечення науково-педагогічними, педагогічними та науковими працівниками 

освітнього процесу на ___________ рівні вищої освіти або за освітньою програмою ________________, що передбачає 

присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на _____________ рівні 

вищої освіти 

 

Найменування показника 
Кількість 

(осіб) 

Загальна кількість науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників  

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

роботи (в тому числі за суміщенням) 

 

з них кількість:  

- докторів наук та (або) професорів  

 

- кандидатів наук та (або) доцентів  

 

 

 



2. Якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які забезпечують освітній процес на ______ 

_____________ рівні вищої освіти або за освітньою програмою _________________, що передбачає присвоєння 

професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, спеціальності ____          на 

_____________ рівні вищої освіти (крім розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого 

обсягу на певному рівні вищої освіти) 

Найменування 

освітнього 

компонента, 

який закріплено 

за науково-

педагогічним, 

педагогічним, 

науковим 

працівником 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

науково-

педагогічного, 

педагогічного, 

наукового 

працівника 

Найменуван-

ня посади 

Освітня 

кваліфікація 

(найменування 

закладу, який 

закінчив науково-

педагогічний, 

педагогічний, 

науковий 

працівник, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно 

з документом про 

вищу освіту) 
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кваліфікація 
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тема дисертації 

(серія, номер, 

дата, ким 

виданий 

диплом), вчене 
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кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

(серія, номер, 

дата, ким 
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атестат) 
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(спеціальністю, спеціалізацією) із 

зазначенням посади та строку 
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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) 
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Назва освітньої програми та спеціальності (у разі ліцензування за відповідним рівнем вищої освіти) 
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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 
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38.1 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; 

1The Modification of Hermeneutical Thesaurys in C. Geerts' interpretive Anthropology / Yuruy Bragin, Tatyana Bragina // Вісн. 

Львів. ун-ту. Філософсько-політологічні студії : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — Вип. 

15. — P. 16-22. 

2.The application of hermeneutical method in C. Geertz's interpretive antropology / T. M. Bragina, U. A. Bragin // Культура 

України. Серія: Культурологія : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури ; [редкол.: В. М. 

Шейко (відп. ред.) та ін.] ; за заг. ред. В. М. Шейка. — Харків, 2017. — Вип. 58. — P. 129-136.  

3.Інтерпретативна антропологія К. Гірца та герменевтичне переосмислення предмета й засновків сучасних студій 

культури / Ю. А. Брагін, Т. М. Брагіна // Актуальні проблеми філософії та соціології. — 2017. — Вип. 16. — P. 12-15. — 

Бібліогр.: 10 назв. 

4.Conceptual Dimensions of C. Geertz's interpretive Anthropology  Вісн. Львів.ун-ту. [Серія]: Філософсько-політологічні 

студії : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — [Львів], 2019. — Вип. 24. — P. 9-15. 

5. The Constitution of Concepts in C. Geert's Interpretive Antropology Journal of Advanced Research in Dynamical and Control 

Systems. — 2020. — Vol. 12, Spec. Iss. 7. — P. 370-375. (індексовано в Scopus) 

 

38.4. 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; 

Ділова етика:методичні матеріали  для студентів денної та заочної форми навчання. — Х.: , 2020. ─ 20с. 

Екскурсознавство та музейна практика: методичні рекомендації для студентів денної та заочної форм навчання. —   Х.:, 

2020. ─ 20с. 

Електронний курс «Ділова етика» на освітній платформаі «Moodle» 

 

38.12.  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;   

Media Presentatoin in the Process of Stufy Russian as Foreign Language //    Media a vzdelavani 2019 : sbornik recenzovanych 

prispevku mezinarodni vedecke konference / Casopic Media4u Magazine, Katedra didaktiky ekonomickych predmetu, Fakulta 

financi a ucetnictvi, Vysoka skola ekonomika v Praze, Katedra UNESCO Filosofie lidske komunikace, Charkovska narodni 

technicka zemedelska univerzita jm. Petra Vasylenka. — Praha, 2019. — P. 19-21. 



 

The memorialization of Pilsudski-Pettliura treaty of 1920 // Political science, philosophy, history and sociology: development 

areas and trends in Ukraine and EU: international scientific and practical conf., Oktober 30-31, 2020 / Cuiavian University in 

Wloclawek. – Wloclawek, Poland, 2020. – P. 36-38. 

The meaning as an instrument of explanation in C. Geerts' interpretive antropology 

// Social sciences: histopy, modernity, the future,eu experience : proc. of international sci. and practical conf., December 27-28, 

2019 / Cuiavian University in Wloclawer. — Wloclawec, Republic of Poland, 2019. — P. 10-14. 

Some Reflections on the Nature of «Empirical Universals» in C. Geerts' Interpretive Antropology / Brahin Yu. A., Brahina T. M. 

// Культура в процесі духовно-морального розвитку глобального суспільства : матеріали ІІІ Міжнар. наук. електрон. 

конф., 21 лют. 2020 / М-во освіти і науки України [та ін.]. — Харків, 2020. — P. 18-25.  

Some peculiarities of video application in the study of ukrainian as a foreign language [Текст] / Brahina T., Honcharova O., 

Brahin Y. // International scientific integration '2020: conference proceedings, November, 9-10, 2020. - Seattle, Washington, 

USA, 2020. - P. 457-460. 

 

 


