
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) 

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  

(найменуван- 

ня закладу, 

вид 

документа, 

тема, дата 

видачі і  

кількість 

навчальних  

кредитів 

(годин)) 

Досягнення у 

професійній 

діяльності 

(відповідно 

до пункту 38 

Ліцензійних 

умов 

провадження 

освітньої 

діяльності) 

Назва освітньої програми та спеціальності (у разі ліцензування за відповідним рівнем вищої освіти) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Особи, які працюють за сумісництвом 
Аграрне право; 

Аграрне і 

екологічне право; 

Грохольський 

Вадим 

Петрович 

Доцент 

кафедри 

Харківський 

національний 

університет 

кандидат 

юридичних 

наук, 12.00.07 – 

Харківський НДІ судових експертиз 

ім. Засл. проф. M.С. Бокаріуса 

(Завідувач лабораторії, помічник 

 1) наявність не 

менше п’яти 

публікацій у 



Земельне право; 

Фітосанітарне 

право; 

Правознавство у 

захисті і 

карантину 

рослин; 

Природоохоронне 

законодавство і 

екологічне право; 

Еколого-правова 

культура 

громадян  

внутрішніх справ 

1997 р., 

правознавство, юрист  

Спеціальність 

«Правознавство» 

кваліфікація: юрист  

Диплом  

ЛБ № 000439 від 

27.06.19997 року 

 

адміністративне 

право і процес; 

фінансове 

право; 

інформаційне 

право, 

тема 

дисертаційного 

дослідження : 

«Адміністратив

но-правові 

засади 

регулювання 

охорони та 

використання 

морського 

континентально

го шельфу 

України», 

диплом ДК 

№018590 від 

17.01.2014 р., 

МОН України 

 

деректора, з 2016 по 2017 рік)  

Публікація в 

WebofScienceCoreCollection 

Забезпечення прав особи під час 

повідомлення про підозру або 

затримання за підозрою у вчиненні 

кримінального правопорушення 

The Revista Amazonia Investiga 

Vol. 9 Núm. 25 / Enero 2020/ P. 423-

428 

URL:https://www.amazoniainvestiga.i

nfo/index.php/amazonia/about 

 

Публікації у фахових виданнях 

України: 

  1. Грохольський В.П. Особливості 

громадського контролю за 

діяльністю науково-дослідних 

установ судових експертних. 

Науковий вісник публічного та 

приватного права. 2017. Випуск №6. 

С. 112-117. 

  2. Грохольський В.П. Теоретико-

правовий аналіз взаємодії органів 

досудового розслідування з 

науково-дослідними експертними 

установами. Науковий вісник 

публічного та приватного права. 

2018. Випуск №1. С. 99-104. 

   3.Грохольський В.П. Морально-

етичні засади у діяльності судового 

експерта. Науковий вісник 

Херсонського державного 

університету. Серія «Юридичні 

науки». 2017. Випуск 2. Т. 3. С. 88-

92. 

   4. Грохольський В.П. Кайдаш 

О.Ю. До питання про право на 

справедливий суд. Науковий вісник 

Ужгородського національного 

університету. Серія «Право». 2018. 

Випуск 50. Т. 4. С. 134-139. 

періодичних 

наукових 

виданнях, що 

включені до 

переліку 

фахових видань 

України, до 

наукометричн

их баз, зокрема 

Scopus, Web of 

Science Core 

Collection 
  1.Грохольський 

В.П. Особливості 

громадського 

контролю за 

діяльністю 

науково-

дослідних 

установ судових 

експертних. 

Науковий вісник 

публічного та 

приватного права. 

2017. Випуск №6. 

С. 112-117. 

 2.Грохольський 

В.П. Теоретико-

правовий аналіз 

взаємодії органів 

досудового 

розслідування з 

науково-

дослідними 

експертними 

установами. 

Науковий вісник 

публічного та 

приватного права. 

2018. Випуск №1. 

С. 99-104. 

  3.Грохольський 

В.П. Морально-

етичні засади у 

діяльності 



   5. Грохольський В.П. Кайдаш О. 

Ю. До питання доступності до 

правосуддя громадян України. 

Прикарпатський юридичний вісник. 

2018. Випуск 2. Том 2. С. 167-172. 

 

судового 

експерта. 

Науковий вісник 

Херсонського 

державного 

університету. 

Серія «Юридичні 

науки». 2017. 

Випуск 2. Т. 3. С. 

88-92. 

  4.Грохольський 

В.П. Кайдаш 

О.Ю. До питання 

про право на 

справедливий 

суд. Науковий 

вісник 

Ужгородського 

національного 

університету. 

Серія «Право». 

2018. Випуск 50. 

Т. 4. С. 134-139. 

 5. Грохольський 

В.П. Кайдаш О. 

Ю. До питання 

доступності до 

правосуддя 

громадян 

України. 

Прикарпатський 

юридичний 

вісник. 2018. 

Випуск 2. Том 2. 

С. 167-172. 

Публікації у 

наукометричні 

базі, зокрема Web 

of Science Core 

Collection:  

Забезпечення 

прав особи під 

час 

повідомлення 

про підозру або 

затримання за 

підозрою у 



вчиненні 

кримінального 

правопорушення 

The Revista 

Amazonia 

Investiga 

Vol. 9 Núm. 25 / 

Enero 2020 

URL:https://www

.amazoniainvestig

a.info/index.php/a

mazonia/about 

P. 423-428 

 

п.7 Виступ в 

якості 

офіційного 

опонента: 

1. На захисті 

дисертації Тетері 

В.М. 

«Адміністративно

-правові засади 

кадрового 

забезпечення 

національної 

поліції України 

на регіональному 

рівні» дис. ... 

канд. юрид. наук : 

12.00.07 / В. М. 

Тетеря; керівник 

роботи 

Сокуренко В.В.; 

ХНУВС-Харків, 

2018 

2. На захисті 

дисертації 

Манькут А.Ю. 

«Адміністративно

-правові засади 

дисциплінарної 

відповідальності 

прокурорів в 

Україні» дис. … 

канд. юрид. наук : 

12.00.07/ А. Ю. 



Манькут; 

керівник роботи 

Подоляка А.М; 

МАУП -Київ, 

2018. 

3. На захисті 

дисертації 

Старосельцєвой 

О.В. «Фінансово-

правове 

регулювання 

державного 

страхування в 

Україні» дис. … 

канд. юрид. наук : 

12.00.07/ О. В. 

Старосельцєва ; 

керівник роботи 

Гетьманець  О.П.; 

Класичний 

приватний 

університет – 

Запоріжжя , 2018. 

 

4. На захисті 

дисертації 

Потопальського 

А.В. 

«Адміністративно

-правове 

забезпечення 

професійної 

підготовки 

поліцейських в 

Україні» дис. ... 

канд. юрид. наук : 

12.00.07 / А.В. 

Потопальський; 

керівник роботи 

Попович Є.М.; 

ХНУВС-Харків, 

2019 

 

5. На захисті 

дисертації 

Потопальського 

С.В. 



«Адміністративно

-правове 

забезпечення 

якості освітньої 

діяльності у 

закладах вищої 

освіти системи 

МВС України» 

дис. ... канд. 

юрид. наук : 

12.00.07 / С.В. 

Потопальський; 

керівник роботи : 

Русецький А. А.; 

ХНУВС/ Харків, 

2020 

 

6. На захисті 

дисертації 

Ярмоленко О.С. 

«Адміністративна 

відповідальність 

за невиконання 

законних вимог 

посадових осіб 

органів 

Державної 

податкової 

служби України» 

дис. ... канд. 

юрид. наук : 

12.00.07 / О.С. 

Ярмоленко; 

керівник роботи : 

Спіцина Г.О.; 

ДЮИ-Кривий Ріг, 

2020 

 

7. На захисті 

дисертації 

Князюка О.Г. 

«Адміністративні 

послуги в 

діяльності 

сервісних центрів 

МВС України» 

дис. ... канд. 



юрид. наук : 

12.00.07 / О.Г. 

Князюк; керівник 

роботи 

:Джафарова О.В.; 

ХНУВС-Харків, 

2021 

   

 
 

19) участь у 

професійних 

об’єднаннях за 

спеціальністю; 
Член громадської 

організації « Еко-

право-Харків» 

Голова первинної 

профспілкової 

організації 

Харківський НДІ 

судових 

експертиз ім. 

Засл. проф. M.С. 

Бокаріуса 

Член 

профспілкового 

комітету 

Харківської 

медичної академії 

післядипломної 

освіти 

 

        



 

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) 

Грохольський 

Вадим 

Петрович 

Доцент кафедри 

Харківський 

національний 

університет 

внутрішніх справ 

1997 р., 

кандидат юридичних 

наук, 12.00.07 – 

адміністративне 

право і процес; 

фінансове право; 

Харківський НДІ судових експертиз ім. 

Засл. проф. M.С. Бокаріуса (Завідувач 

лабораторії, помічник деректора, з 2016 по 

2017 рік)  

 

Публікація в WebofScienceCoreCollection 

 

Відповідно до 

пункту 38 

Ліцензійних 

умов 

провадження 



правознавство, 

юрист  

Спеціальність 

«Правознавство» 

кваліфікація: юрист  

Диплом  

ЛБ № 000439 від 

27.06.19997 року 

 

інформаційне право, 

тема дисертаційного 

дослідження : 

«Адміністративно-

правові засади 

регулювання охорони 
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7) участь в 

атестації 

наукових 

кадрів, як 

офіційного 

опонента або 

члена постійної 

спеціалізованої 

вченої ради, або 

члена не менше 

трьох разових 

спеціалізованих 

вчених рад; 
  

Виступ в якості 

офіційного 

опонента: 

1. На захисті 

дисертації Тетері 

В.М. 

«Адміністративно-

правові засади 



кадрового 

забезпечення 

національної 

поліції України на 

регіональному 

рівні» дис. ... канд. 

юрид. наук : 

12.00.07 / В. М. 

Тетеря; керівник 

роботи Сокуренко 

В.В.; ХНУВС-

Харків, 2018 

2. На захисті 

дисертації 

Манькут А.Ю. 

«Адміністративно-
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2018. 
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12.00.07/ О. В. 
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4. На захисті 
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Потопальського 
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Попович Є.М.; 

ХНУВС-Харків, 
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С.В. 
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закладах вищої 
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МВС України» 
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наук : 12.00.07 / 

С.В. 

Потопальський; 

керівник роботи : 

Русецький А. А.; 

ХНУВС-Харків, 

2020 

 

6. На захисті 

дисертації 

Ярмоленко О.С. 

«Адміністративна 



відповідальність за 

невиконання 

законних вимог 

посадових осіб 
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19) участь у 

професійних 

об’єднаннях за 

спеціальністю; 
Член громадської 

організації « Еко-

право-Харків» 

Голова первинної 

профспілкової 

організації 

Харківський НДІ 

судових експертиз 

ім. Засл. проф. 



 

 

M.С. Бокаріуса 

Член 

профспілкового 

комітету 

Харківської 

медичної академії 

післядипломної 

освіти 

 

 


