
 

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) 

Фролов 

Сергій 

Володимиров

ич 

Старший 

викладач 

кафедри 

ЮНЕСКО та 

соціального 

захисту 

Харківський 

державний 

університет, 1992 

р., Спеціальність 

«Історія» 

Кваліфікація 

«Історик, викладач 

історії та 

Кандидат 

історичних наук зі 

спеціальності 

07.00.06 –

«Історіографія, 

джерелознавство та 

спеціальні історичні 

наявність  публікацій у наукових 

виданнях, які включені до переліку 

фахових видань України 

1. Фролов С.В., Приходько Т. М. 

Кафедра суспільних наук 

Харківського ветеринарного 

інституту в перше повоєнне 

Харківський 

національний 

університет ім. 

В.Н. Каразіна. 

Інститут 

післядипломної 

освіти та 

1, 4, 8, 12, 19 



суспільно-

політичних 

дисциплін». 

Диплом ЦВ 

№ 678917 від 

15.06.1992 р. 

дисципліни» 

Диплом  

ДК № 044921 від 

13.02.2008. 

десятиліття (1945-1955 рр.) / Гілея: 

науковий вісник. Збірник наукових 

праць. К. : Видавництво «Гілея». – 

Вип. 123 (8), 2017. С. 62–692.  

2. Фролов С.В. Історична наука в 

Харкові 50-60-х р.р. ХХ ст. / С.В. 

Фролов // Збірник наукових праць. 

Серія «Історія та географія» /Харк. 

нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. 

Харків 2018: Колегіум. – Вип. 54. 

С.120–126 

3. Фролов С.В., Приходько Т.М., 

Куцина Л.В. Діяльність кафедри 

суспільних наук Харківського 

ветеринарного інституту у 50-60-х рр. 

ХХ ст. Історія науки і біографістика: 

електронне наукове фахове видання. 

К., 2018. 13 с. 

4. Фролов С. В. Кафедра суспільних 

наук Харківського художнього 

інституту у перше повоєнне 

десятиліття (1945–1955 рр.) / С.В. 

Фролов // Збірник наукових праць. 

Серія «Історія та географія» /Харк. 

нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. 

Харків 2019: Колегіум. – Вип. 55. С. 

53-59.  

5. Фролов С.В., Приходько Т.М., 

Куцина Л.В. Діяльність кафедри 

суспільних наук Харківського 

театрального інституту у перше 

повоєнне десятиліття (1945–1955 рр.) 

(прийнято до друку: Маріупольський 

державний університет. Серія 

«Історія. Політологія 

 

заочного 

(дистанційного) 

навчання, Центр 

краєзнавства 

імені 

П. Т. Тронька, 

02.04. – 

30.04.2018 р., 

свідоцтво 

№ 1033. (120 

годин) 



 
1. 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): 

1. Фролов С. В. Кафедра суспільних наук Харківського ветеринарного інституту в перше повоєнне десятиліття (1945–1955 рр.) / С.В. Фролов, 

Т. М. Приходько //«Гілея»: : науковий вісник збірник наукових праць.  К., 2017.  Вип. 123. С. 67–70. 

Фролов С.В. Колективні праці Харківських істориків 50-60-років ХХ ст. / ІІ Таврійські історичні наукові читання: Сб. наук. праць. К.: 

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2018. С. 64-69. 

2. Фролов С.В. Історична наука в Харкові 50-60-х р.р. ХХ ст. / С.В. Фролов // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» /Харк. нац. 

пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. Харків 2018: Колегіум. – Вип.  54. С.120–126. 

3. Фролов С.В., Приходько Т.М., Куцина Л.В. Діяльність кафедри суспільних наук Харківського ветеринарного інституту у 50-60-х рр. ХХ ст. 

Історія науки і біографістика: електронне наукове фахове видання. К., 2018. 13 с.  

4. Фролов С. В. Кафедра суспільних наук Харківського художньогоінституту у перше повоєнне десятиліття (1945–1955 рр.) / С.В. Фролов // 

Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» /Харк. нац. пед. ун-т ім.  Г.С. Сковороди. Харків 2019: Колегіум. – Вип. 55. С. 53-59. 

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. Фролов С.В. Інструктивно – методичні  матеріали до семінарських занять з дисципліни «Історія України» для студентів спеціальності: 205 

– «Лісове господарство».- ХДЗВА, 2020. 35с. 

2. Фролов С.В. Інструктивно – методичні матеріали до самостійної роботи з дисципліни «Історія України» для студентів спеціальності: 205 – 

«Лісове господарство».- ХДЗВА, 2020. 41 с. 

3. Фролов С.В. Історія України. Конспект лекцій. – Харків:РВВ ХДЗВА, 2018. 97 с. 

4.  Фролов С.В. Історія України. Робочий зошит. – Харків:РВВ ХДЗВА, 2018. 70 с. 

5. Куцина Л.В., Фролов С.В. Політологія. Опорний конспект лекцій. – Х.: РВВ ХДЗВА, 2021 р.- 88 с. 

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 наукової теми: «Формування світоглядних аспектів освіти майбутнього фахівця аграрного сектору економіки 

України». Державний реєстраційний номер 0116U002783 (2016–2020). (Бюджетна тема). 

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. Фролов С.В. Харків у 1917 році / Краєзнавство і учитель – 2017: матеріали Міжнародної наукової конференції 24 лютого 2017 р. м. Харків, 

ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2017. С. 67-69.  

2. Фролов С.В. Лютневі події 1917 року у Харкові. / Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали Всеукраїнської конференції молодих 

учених та спеціалістів 18 травня 2018 р. Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2018. С. 310-313.  

3. Фролов С.В. Колективні праці Харківських істориків 50-60-років ХХ ст. / ІІ Таврійські історичні наукові читання: матеріали Міжнародної 

наукової конференції, м. Київ, 13-14 квітня 2018 р. К.: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2018. С. 64-69.   



 
4. Фролов С.В. Харківські історики-дослідники Слобожанщини / Пріоритетні напрями наукових досліджень: філософський, політологічний та 

культурологічний аспекти. Матеріали міжнародної наукової конференції 21-22 грудня 2018 р. Київ : Таврійський національний університет 

ім. В.І. Вернадського, 2018. С. 84-89. 

5. Фролов С.В. Революція 1905-1907 рр. в дослідженнях харківських істориків першого повоєнного десятиліття. Вплив суспільних наук на 

процес розвитку суспільства: можливе та реальне: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 6-7 березня 2020 р. Київ: 

ГО «Київська наукова суспільствознавча організація». 2020. – С. 5 – 8. 

6. Фролов С.В. Становлення української школи геополітики / Матеріали Міжнародної науко-практичної конференції «Пріоритетні напрями 

вирішення актуальних проблем  суспільних наук» 16-17 жовтня 2020 року. Одеса : Причорноморський центр досліджень проблем суспільства, 

2020. С. 13-16 

19. Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об'єднаннях: 

Харківська обласна організація українського товариства охорони пам'ятників історії та культури (свідоцтво № 97, видане 7.09.2006 року). 

 


