
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 

підвищенн

я 

кваліфікац

ії  

(найменув

ан- ня 

закладу, 

вид 

документа

, тема, 

дата 

видачі і  

кількість 

навчальни

х  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 
Трудове і 

господарське 

право; 

Господарське 

право; 

Підприємниц

ьке право 

Каткова 

Тетяна 

Геннадіївна 

Доцент 

кафедри 

земельного та 

аграрного 

права 

Національний 

університет 

внутрішніх справ 

(2004, 

спеціальність - 

правознавство, 

кваліфікація – 

юрист). 

МВ №11514622 

Кандидат 

юридичних 

наук, 12.00.07 

– 

адміністратив

не право і 

процес; 

фінансове 

право; 

Публікації у наукових 

виданнях:  

 
 1. "Правосубєктність роботів: 

вигадка чи реальність?" Право і 

суспільство. №3. 2017. С. 7-11. 

2. Принцип невтручання як 

базовий принцип 

східноазійськогоправорозуміння. 

Актуальні проблеми вітчизняної 

Націон

альний 

аероко

смічни

й 

універс

итет 

ім. 

М.Є. 

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. Каткова Т. Г. 

Правосубєктність 

роботів: вигадка чи 



інформаційне 

право. Тема 

дисертації: 

«Діяльність 

ОВС України 

з питань 

захисту 

культурної 

спадщини: 

адміністра-

тивно 

правовий 

аспект». 

ДК050575 28 

квітня 2009 

року Вища 

атестаційна 

комісія 

України. 

 

Доцент за 

кафедрою 

гуманітарних 

та 

фундаменталь

них 

юридичних 

дисциплін, 

12ДЦ 

№045487 від 

15 грудня 

2015 року 

Міністерство 

освіти і 

науки. 

юриспруденції», 2018. №1. С. 7-10.  

3. До питання про правове 

регулювання штучного 

переривання вагітності. Каткова Т. 

Г., Верьовкіна Д. І.  Гуманітарний 

часопис : зб. наук. пр. 2018. № 1. С. 

109-114. 

4. Принципи інформаційного 

права. Право і суспільство. №3-2 

2019. С. 47-54. 

5. Provision of Cybersecurity in 

Ukraine: Issues of Legal 

responsibility / Katkova T. G., 

Stiebieliev A.M., Chmykhun S.E., 

Mkrtchan M.Zh. Integrated Computer 

Technologies in Mechanical 

Engineering: Synergetic Engineering 

. Mykola Nechyporuk, Vladimir 

Pavlikov, Dmitriy Kritskiy (Eds). 

Springer Nature Switzerland AG. 

AISC 1113. 2020. pp 243-254.  

6. Штучний інтелект в Україні: 

правові аспекти Право і 

суспільство. №6. 2020. С. 46-55. 

Жуков

ського 

«ХАІ», 

2018 

Свідоц

тво 

ПК 

020667

69/ 

000511

-18 

№ 1380 

від 

21.12.2

018 

6 

кредиті

в 

ЄКТС. 

реальність? Право і 

суспільство. №3. 2017. С. 

7-11. 

2. Кактова Т. Г. Принцип 

невтручання як базовий 

принцип 

східноазійськогоправоро

зуміння. Актуальні 

проблеми вітчизняної 

юриспруденції», 2018. 

№1. С. 7-10.  

3. Каткова Т. Г. До 

питання про правове 

регулювання штучного 

переривання вагітності. 

Каткова Т. Г., Верьовкіна 

Д. І. Гуманітарний 

часопис : зб. наук. пр. 

2018. № 1. С. 109-114. 

4. Каткова Т. Г. 

Принципи 

інформаційного права. 

Право і суспільство. №3-

2. 2019.  С. 47-54. 

5. Provision of 

Cybersecurity in Ukraine: 

Issues of Legal 

responsibility / Katkova T. 

G., Stiebieliev A.M., 

Chmykhun S.E., Mkrtchan 

M.Zh. Integrated 

Computer Technologies in 

Mechanical Engineering: 

Synergetic Engineering . 

Mykola Nechyporuk, 

Vladimir Pavlikov, 

Dmitriy Kritskiy (Eds). 

Springer Nature 

Switzerland AG. AISC 

1113.  2020. pp 243-254.  

6. Штучний інтелект в 

Україні: правові аспекти. 

Право і суспільство. №6. 

2020. С. 46-55. 

3)наявність виданого 

підручника чи 



навчального 

посібника 

(включаючи 

електронні) або 

монографії 

(загальним обсягом 

не менше 5 

авторських аркушів), 

в тому числі видані у 

співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 

авторського аркуша 

на кожного 

співавтор 
1.Каткова Т. Г. 

Інформаційне право. 

Практикум: навч.посіб. 

Т. Г. Каткова  Харків: 

Право, 2019.  108 с. 

2. Каткова Т. Г. Теорія 

держави і права : навч. 

посіб. у визначеннях і 

таблицях. Т.Г. Каткова.  

2‑ге вид., допов.  Харків : 

Право, 2020.  96 с. 

 

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. Каткова Т. Г. 

Адміністративна 

відповідальність за 

порушення 

законодавства у сфері 

кібербезпеки. Науково-

практичний семінар 



«Забезпечення 

кібербезпеки: правові і 

технічні аспекти» ,  м. 

Харків, Національний 

аерокосмічний 

університет ім. М. Є. 

Жуковського 

«Харківській авіаційний 

інститут», 8 листопада 

2018 року. 

2. Каткова Т. Г. 

Принципи 

інформаційного права. 

IX Міжнародна науково-

практична конференція 

«Юриспруденція в 

сучасному 

інформаційному 

просторі», м. Київ, 

Національний авіаційний 

університет, 1 березня 

2019 року. 

3. Каткова Т. Г. 

Закони про роботів: 

сучасний стан і 

перспективи розвитку. ІІ 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«ІТ-право: проблеми та 

перспективи розвитку в 

Україні», м. Львів, 17 

листопада 2017 року. 

4. Каткова Т. Г. 

Повітряне право як нова 

галузь права України. 

XVIII Міжнародна 

науково-практична 

конференція «Людина, 

культура, техніка в 

новому тисячолітті», м. 

Харків, Національний 

аерокосмічний 

університет ім. М. Є. 

Жуковського 

«Харківській авіаційний 

інститут», 20-21 квітня 

2017 року 



5. Каткова Т. Г. 

Адміністративна 

відповідальність за 

правопорушення у сфері 

захисту персональних 

даних. III Всеукраїнська 

науково - практична 

конференція «Актуальні 

проблеми 

інтелектуального, 

інформаційного та ІТ 

права», м. Львів, 

Львівський  

національний 

університет ім. Івана 

Франка.17 травня 2019 

року. 

6. Каткова Т. Г. 

Принципи опрацювання 

персональних даних 

відповідно до GDPR. XХ 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Людина, культура, 

техніка в новому 

тисячолітті», м. Харків, 

Національний 

аерокосмічний 

університет ім. М. Є. 

Жуковського 

«Харківській авіаційний 

інститут», 23-24 квітня 

2019 року. С.161-162. 

Каткова Т. Г. 

Міжнародні стандарти 

права на інформацію. Х 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Інноваційний розвиток 

правової науки в умовах 

модернізації 

суспільствам», Київ, 

Національний авіаційний 

університет, 28 лютого 

2020 р. Т.І. 

7. Каткова Т. Г., 

Первишева Є. А. 



Проблемні питання у 

сфері забезпечення 

оприлюднення публічної 

інформації у формі 

відкритих даних.  

Сучасні тенденції 

іншомовної професійної 

підготовки майбутніх 

фахівців немовних 

спеціальностей в 

полікультурному 

просторі 5 червня 2020 

р./ За заг. ред 

Ю.О.Волошина, Н.В. 

Гончаренко-Закревської, 

Н.М. Василишиної. К.: 

ФМВ, НАУ, 2020. 

8. Каткова Т. Г. 

Використання GIS 

DATA порталу для 

моделювання та 

моніторингу активів 

громади. Матеріали XXI 

Міжнародної наукової 

конференції „Сучасні 

проблеми землеробської 

механіки”. Харків: 

ХНТУСГ, 2020. 

9. Каткова Т. Г. 

Залучення громадян для 

управління земельними 

ресурсами у громадах. 

Молодь і технічний 

прогрес в АПВ. Х.: 

ХНТУСГ ім. Петра 

Василенка, 2021. 

10. Каткова Т. Г. Права 

громадян з питань 

охорони територій та 

обєктів природно-

заповідного фонду. 

Матеріали Міжнародної 

науково-практичної 

конференції Двадцяті 

осінні юридичні читання 

«Права людини в 

сучасному світі: 



проблеми теорії та 

практики», 

Хмельницький: 

Хмельницький 

університет управління 

та права ім. Леоніда 

Юзькоа, 2021. 

14) керівництво 

студентом, який 

зайняв призове місце 

на I 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 

студентом, який 

став призером або 

лауреатом 

Міжнародних 

мистецьких 

конкурсів, фестивалів 

та проектів, робота 

у складі 

організаційного 



комітету або у складі 

журі міжнародних 

мистецьких 

конкурсів, інших 

культурно-

мистецьких 

проектів; 

керівництво 

студентом, який 

брав участь в 

Олімпійських, 

Паралімпійських 

іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській 

Універсіаді, 

чемпіонаті світу, 

Європи, Європейських 

іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, 

чемпіонаті України; 

виконання обов’язків 

тренера, помічника 

тренера національної 

збірної команди 

України з видів 

спорту; виконання 

обов’язків головного 

секретаря, головного 

судді, судді 

міжнародних та 

всеукраїнських 

змагань; керівництво 

спортивною 

делегацією; робота у 

складі 

організаційного 

комітету, 

суддівського корпусу; 

Керівник 

студентського 

наукового гуртка 

«Актуальні проблеми 



теорії прав людини» 

ХНТУСГ ім. Петра 

Василенка 

  

 19) участь у 

професійних 

об’єднаннях за 

спеціальністю; 

Член Громадської 

організації «Центр 

правозахисної та 

просвітницької 

діяльності “Бона 

Фідес”» (посвідчення 

№ 29 від    12.09.2021) 

 



 
 

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) 



 

Каткова 

Тетяна 

Геннадіївна 

Доцент 

кафедри 

земельного та 

аграрного 

права 

Національний 

університет 

внутрішніх справ 

(2004, 

спеціальність - 

правознавство, 

кваліфікація – 

юрист). 

МВ №11514622 

Кандидат 

юридичних наук, 

12.00.07 – 

адміністративне 

право і процес; 

фінансове право; 

інформаційне 

право. Тема 

дисертації: 

«Діяльність ОВС 

України з питань 

захисту культурної 

спадщини: 

адміністративно 

правовий аспект». 

ДК050575 28 квітня 

2009 року Вища 

атестаційна комісія 

України. 

Доцент за 

кафедрою 

гуманітарних та 

фундаментальних 

юридичних 

дисциплін, 12ДЦ 

№045487 від 15 

грудня 2015 року 

Міністерство освіти 

і науки. 

Публікації у наукових виданнях:  

 1. "Правосубєктність роботів: вигадка чи реальність?" 
Право і суспільство. №3. 2017. С. 7-11. 

2. Принцип невтручання як базовий принцип 

східноазійськогоправорозуміння. Актуальні проблеми 
вітчизняної юриспруденції», 2018. №1. С. 7-10.  

3. До питання про правове регулювання штучного 

переривання вагітності. Каткова Т. Г., Верьовкіна Д. І.  
Гуманітарний часопис : зб. наук. пр. 2018. № 1. С. 109-

114. 

4. Принципи інформаційного права. Право і 
суспільство. №3-2 2019. С. 47-54. 

5. Provision of Cybersecurity in Ukraine: Issues of Legal 

responsibility / Katkova T. G., Stiebieliev A.M., Chmykhun 

S.E., Mkrtchan M.Zh. Integrated Computer Technologies in 

Mechanical Engineering: Synergetic Engineering . Mykola 

Nechyporuk, Vladimir Pavlikov, Dmitriy Kritskiy (Eds). 
Springer Nature Switzerland AG. AISC 1113. 2020. pp 

243-254.  

6. Штучний інтелект в Україні: правові аспекти Право і 
суспільство. №6. 2020. С. 46-55. 

 

 

 

Національний 

аерокосмічний 

університет ім. 

М.Є. 

Жуковського 

«ХАІ », 2018 

Свідоцтво 

ПК 02066769/ 

000511-18 

№ 1380 від 

21.12.2018 

6 кредитів 

ЄКТС. 

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. Каткова Т. Г. 

Правосубєктність 

роботів: вигадка 

чи реальність? 

Право і 

суспільство. №3. 

2017. С. 7-11. 

2. Кактова Т. Г. 

Принцип 

невтручання як 

базовий принцип 

східноазійськогопр

аворозуміння. 

Актуальні 

проблеми 

вітчизняної 

юриспруденції», 

2018. №1. С. 7-10.  

3. Каткова Т. Г. До 

питання про 

правове 

регулювання 

штучного 

переривання 

вагітності. Каткова 

Т. Г., Верьовкіна 

Д. І. Гуманітарний 

часопис : зб. наук. 

пр. 2018. № 1. С. 

109-114. 

4. Каткова Т. Г. 

Принципи 

інформаційного 

права. Право і 



 
суспільство. №3-2. 

2019.  С. 47-54. 

5. Provision of 

Cybersecurity in 

Ukraine: Issues of 

Legal responsibility 

/ Katkova T. G., 

Stiebieliev A.M., 

Chmykhun S.E., 

Mkrtchan M.Zh. 

Integrated 

Computer 

Technologies in 

Mechanical 

Engineering: 

Synergetic 

Engineering . 

Mykola 

Nechyporuk, 

Vladimir Pavlikov, 

Dmitriy Kritskiy 

(Eds). Springer 

Nature Switzerland 

AG. AISC 1113.  

2020. pp 243-254.  

6. Штучний 

інтелект в Україні: 

правові аспекти. 

Право і 

суспільство. №6. 

2020. С. 46-55. 

3)наявність 

виданого 

підручника чи 

навчального 

посібника 

(включаючи 

електронні) або 

монографії 

(загальним 

обсягом не 

менше 5 

авторських 

аркушів), в 

тому числі 

видані у 

співавторстві 



 
(обсягом не 

менше 1,5 

авторського 

аркуша на 

кожного 

співавтор 
1.Каткова Т. Г. 

Інформаційне 

право. Практикум: 

навч.посіб. Т. Г. 

Каткова  Харків: 

Право, 2019.  108 

с. 

2. Каткова Т. Г. 

Теорія держави і 

права : навч. посіб. 

у визначеннях і 

таблицях. Т.Г. 

Каткова.  2‑ге вид., 

допов.  Харків : 

Право, 2020.  96 с. 

 

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. Каткова Т. Г. 

Адміністративна 

відповідальність за 

порушення 

законодавства у 

сфері 

кібербезпеки. 

Науково-



 
практичний 

семінар 

«Забезпечення 

кібербезпеки: 

правові і технічні 

аспекти» ,  м. 

Харків, 

Національний 

аерокосмічний 

університет ім. М. 

Є. Жуковського 

«Харківській 

авіаційний 

інститут», 8 

листопада 2018 

року. 

2. Каткова 

Т. Г. Принципи 

інформаційного 

права. IX 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Юриспруденція в 

сучасному 

інформаційному 

просторі», м. Київ, 

Національний 

авіаційний 

університет, 1 

березня 2019 року. 

3. Каткова 

Т. Г. Закони про 

роботів: сучасний 

стан і перспективи 

розвитку. ІІ 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція «ІТ-

право: проблеми 

та перспективи 

розвитку в 

Україні», м. Львів, 

17 листопада 2017 

року. 

4. Каткова 

Т. Г. Повітряне 

право як нова 

галузь права 



 
України. XVIII 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Людина, 

культура, техніка в 

новому 

тисячолітті», м. 

Харків, 

Національний 

аерокосмічний 

університет ім. М. 

Є. Жуковського 

«Харківській 

авіаційний 

інститут», 20-21 

квітня 2017 року 

5. Каткова 

Т. Г. 

Адміністративна 

відповідальність за 

правопорушення у 

сфері захисту 

персональних 

даних. III 

Всеукраїнська 

науково - 

практична 

конференція 

«Актуальні 

проблеми 

інтелектуального, 

інформаційного та 

ІТ права», м. 

Львів, Львівський  

національний 

університет ім. 

Івана Франка.17 

травня 2019 року. 

6. Каткова 

Т. Г. Принципи 

опрацювання 

персональних 

даних відповідно 

до GDPR. XХ 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Людина, 



 
культура, техніка в 

новому 

тисячолітті», м. 

Харків, 

Національний 

аерокосмічний 

університет ім. М. 

Є. Жуковського 

«Харківській 

авіаційний 

інститут», 23-24 

квітня 2019 року. 

С.161-162. 

Каткова Т. Г. 

Міжнародні 

стандарти права на 

інформацію. Х 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Інноваційний 

розвиток правової 

науки в умовах 

модернізації 

суспільствам», 

Київ, 

Національний 

авіаційний 

університет, 28 

лютого 2020 р. Т.І. 

7. Каткова 

Т. Г., Первишева 

Є. А. Проблемні 

питання у сфері 

забезпечення 

оприлюднення 

публічної 

інформації у формі 

відкритих даних.  

Сучасні тенденції 

іншомовної 

професійної 

підготовки 

майбутніх фахівців 

немовних 

спеціальностей в 

полікультурному 

просторі 5 червня 

2020 р./ За заг. ред 



 
Ю.О.Волошина, 

Н.В. Гончаренко-

Закревської, Н.М. 

Василишиної. К.: 

ФМВ, НАУ, 2020. 

8. Каткова Т. Г. 

Використання GIS 

DATA порталу для 

моделювання та 

моніторингу 

активів громади. 

Матеріали XXI 

Міжнародної 

наукової 

конференції 

„Сучасні проблеми 

землеробської 

механіки”. Харків: 

ХНТУСГ, 2020. 

9. Каткова Т. Г. 

Залучення 

громадян для 

управління 

земельними 

ресурсами у 

громадах. Молодь 

і технічний 

прогрес в АПВ. Х.: 

ХНТУСГ ім. Петра 

Василенка, 2021. 

10. Каткова Т. Г. 

Права громадян з 

питань охорони 

територій та 

обєктів природно-

заповідного 

фонду. Матеріали 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

Двадцяті осінні 

юридичні читання 

«Права людини в 

сучасному світі: 

проблеми теорії та 

практики», 

Хмельницький: 

Хмельницький 



 
університет 

управління та 

права ім. Леоніда 

Юзькоа, 2021. 

14) керівництво 

студентом, 

який зайняв 

призове місце на 

I етапі 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади 

(Всеукраїнськог

о конкурсу 

студентських 

наукових робіт), 

або робота у 

складі 

організаційного 

комітету/журі 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади 

(Всеукраїнськог

о конкурсу 

студентських 

наукових робіт), 

або керівництво 

постійно 

діючим 

студентським 

науковим 

гуртком/пробле

мною групою; 

керівництво 

студентом, 

який став 

призером або 

лауреатом 

Міжнародних 

мистецьких 

конкурсів, 

фестивалів та 

проектів, 



 
робота у складі 

організаційного 

комітету або у 

складі журі 

міжнародних 

мистецьких 

конкурсів, інших 

культурно-

мистецьких 

проектів; 

керівництво 

студентом, 

який брав 

участь в 

Олімпійських, 

Паралімпійськи

х іграх, 

Всесвітній та 

Всеукраїнській 

Універсіаді, 

чемпіонаті 

світу, Європи, 

Європейських 

іграх, етапах 

Кубка світу та 

Європи, 

чемпіонаті 

України; 

виконання 

обов’язків 

тренера, 

помічника 

тренера 

національної 

збірної команди 

України з видів 

спорту; 

виконання 

обов’язків 

головного 

секретаря, 

головного судді, 

судді 

міжнародних 



 

 

 

та 

всеукраїнських 

змагань; 

керівництво 

спортивною 

делегацією; 

робота у складі 

організаційного 

комітету, 

суддівського 

корпусу; 

Керівник 

студентського 

наукового гуртка 

«Актуальні 

проблеми теорії 

прав людини» 

ХНТУСГ ім. 

Петра Василенка 

  

 19) участь у 

професійних 

об’єднаннях за 

спеціальністю; 

Член 

Громадської 

організації 

«Центр 

правозахисної та 

просвітницької 

діяльності “Бона 

Фідес”» 

(посвідчення № 

29 від    

12.09.2021) 

 

 


