
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 
Трудове право, 

Правознавство 

Крічфалушій-

Степанова 

Крістіна 

Старший 

викладач 

Харківський 

національний 

університет імені 

Кандидат 

юридичних наук  

12.00.05 – 

Робота за фахом – начальник 

юридичного відділу ХНТУСГ 

 ( 2008-2021 р.р.),  

Центр 

акредитації 

ВША НААУ,  

1)наявність не 

менше п’яти 

публікацій у 
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періодичних 

наукових 

виданнях, що 

включені до 

переліку 

фахових видань 

України, до 

науковометрич

них баз, зокрема 

Scopus, Web of 

Science Core 

Collection. 

1.Вплив 

трудової 

функції 

науково-

педагогічного 

працівника на 

визначення 

робочого часу 

та часу 

відпочинку. 

Юридична 

наука. 2020 № 

2. С. 191-200 

2. Юридичні 

гарантії 

науково-

педагогічних 

працівників на 

відпочинок. 

Юридична 

наука. 2020 № 

3. С. 188-195.  

3. Робота 

науково-

педагогічних 

працівників за 

межами 

нормальної 

тривалості 

робочого часу. 



Науковий 

вісник 

публічного та 

приватного 

права. 2021 № 

1. С. 222-229.  

4. Відпустки 

науково-

педагогічних 

працівників та 

порядок їх 

надання. 

Юридична 

наука. 2020 № 

4.С. 100-106.  

5. Directions of 

improvement of 

legal regulation 

working hours of 

scientific and 

pedagogical 

workers. 

Colloquium 

Journal. #12 

(99). Part 4: 

Jurisprudence. 

2021. P. 38-42. 

5) захист 

дисертації на 

здобуття 

наукового 

ступеня.  

 Кандидат 

юридичних 

наук  

12.00.05 – 

Трудове право; 

право 

соціального 

забезпечення 

(ДК № 061954,  

27 вересня 2021 



року).  

20)досвід 

практичної 

роботи за 

спеціальністю 

не менше п’яти 

років (крім 

педагогічної, 

науково-

педагогічної, 

наукової 

діяльності) 

начальник 

юридичного 

відділу 

ХНТУСГ, 

(2008-2021р.р.) 

 

        



 
 

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 

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) 



 
переліку фахових видань 

України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection), 

протягом останніх п’яти 

років) 

Крічфалушій-

Степанова 

Крістіна 

Михайлівна 

Старший 

викладач 

Харківський 

національний 

університет імені В.Н. 

Каразіна 

2010 рік 

0601 Право 

8.060101 Правознавство  

ХА №39683629  

06 липня 2010р. 

Кандидат юридичних 

наук 

12.00.05 – Трудове 

право; право 

соціального 

забезпечення 

(ДК № 061954, 

27 вересня 2021 року) 

Робота за фахом – начальник 

юридичного відділу ХНТУСГ 

(2008-2013 р.р.),  

 

Центр акредитації 

ВША НААУ, 

Сертифікат 

07.03.2021  

Годин 180 

Кредитів 6 

 

 

Адвокат (свідоцтво 

№ 21/1590 від 

08.08.2018 р.) 

 

1)наявність не 

менше п’яти 

публікацій у 

періодичних 

наукових 

виданнях, що 

включені до 

переліку фахових 

видань України, до 

науковометричних 

баз, зокрема 

Scopus, Web of 

Science Core 

Collection. 

1.Вплив трудової 

функції науково-

педагогічного 

працівника на 

визначення 

робочого часу та 

часу відпочинку. 

Юридична наука. 

2020 № 2. С. 191-

200 

2. Юридичні 

гарантії науково-

педагогічних 

працівників на 

відпочинок. 

Юридична наука. 

2020 № 3. С. 188-

195.  

3. Робота науково-

педагогічних 

працівників за 



 
межами 

нормальної 

тривалості 

робочого часу. 

Науковий вісник 

публічного та 

приватного права. 

2021 № 1. С. 222-

229.  

4. Відпустки 

науково-

педагогічних 

працівників та 

порядок їх 

надання. 

Юридична наука. 

2020 № 4.С. 100-

106.  

5. Directions of 

improvement of 

legal regulation 

working hours of 

scientific and 

pedagogical 

workers. 

Colloquium 

Journal. #12 (99). 

Part 4: 

Jurisprudence. 

2021. P. 38-42. 

5) захист 

дисертації на 

здобуття 

наукового 

ступеня.  

 Кандидат 

юридичних наук  

12.00.05 – Трудове 

право; право 

соціального 

забезпечення 

(ДК № 061954,  

27 вересня 2021 

року).  



 
20)досвід 

практичної 

роботи за 

спеціальністю не 

менше п’яти років 

(крім педагогічної, 

науково-

педагогічної, 

наукової 

діяльності) 

начальник 

юридичного 

відділу ХНТУСГ 

(2008-2021). 

       

 

 

 


