
 
 

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) 
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просвітня 

робота. Надана 

кваліфікація – 

керівник 

самодіяльного 

театрального 

колективу 

 

вищих навчальних 

закладів: теоретико-

методичні засади 

розвитку  

Диплом кандидата 

наук ДК 042976 

Міністерство освіти 

і науки України, 

ХДАК 26 червня 

2017р. 

соціокультурної діяльності бібліотек 

закладів вищої освіти / Н.Г. Грабар, 

А.Л. Кухаренко // Вісник книжкової 

палати – Київ, 2019. –  №9. – С. 19–23. 

 

Methods and 

Technologies of 

Teaching: The 
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Education 

Practice” 

05.12.2019 (180 

годин). 
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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; 

Кухаренко А. Л. Історія української культури: метод. Рекомендації для студентів денної та заочної форми навчання / М.О. Мазоренко, 

А.Л. Кухаренко, Н.Г. Грабар. – Х.: ХНТУСГ, 2018. – 17 с. 

2. Кухаренко А. Л. Всесвітня культура та мистецтво метод. Рекомендації для студентів денної та заочної форми навчання / М.О. 

Мазоренко, А.Л. Кухаренко, Н.Г. Грабар. – Х.: ХНТУСГ, 2018. – 24 с. 

3. Кухаренко А. Л. Практикум з історії української культури: Методичні рекомендації та завдання щодо виконання самостійної роботи 

студентів денної та заочної форми навчання. – / М.О. Мазоренко, А.Л. Кухаренко, Н.Г. Грабар. – Х.: ХНТУСГ, 2018.  – 42 с. 

4. Кухаренко А. Л. Корпоративна культура: Методичні нотатки та глосарій для студентів денної та заочної форми навчання. – 2018 рік. – 21с.   

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. Kuharenko A. Mass media in the formation of the value orientations of the modern society / A. Kucharenko: режим доступу. – Média a vzdělávání 2018 – 

Prague, 2018. http://www.extrasystem.com/9788087570302.pdf– p.144-146 

Кухаренко А.Л. Аксіологізація соціокультурної діяльності бібліотек закладів вищої освіти / Н.Г. Грабар, А.Л. Кухаренко // Вісник книжкової палати 

– Київ, 2019. –  №9. – С. 19–23. 

Кухаренко А.Л. Ціннісні складові феномена туризму, як креативної індустрії» // Філософія туризму: розмаїття сенсів. Монографія. /За 

ред..Моісєєвої Н.І., Красноруцьког О.О. – Харків: ХНТУСГ, 2019. – С. 32-39 

http://www.extrasystem.com/9788087570302.pdf–%20p.144-146


 
Кухаренко А.Л. Ціннісні домінанти культурно-національної та глобальної ідентифікації людини Матеріали ІІ Міжнародної наукової 

електронної конференції «Культура в процесі духовно-морального розвитку глобального суспільства».– 21 лютого 2019, Харків. – С.8-23. 

Кухаренко А.Л. Гармонізація загальнолюдських і національних цінностей в інформаційно-комунікаційному просторі. / А.Л. Кухаренко, М.О. 

Мазоренко, Н.Г. Грабар, Є.С. Ємельянова, Ю.І. Марційчук – Харків, 2017. – с. 46-75. 

 

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях; 

З 1.09.2020  є членом Харківської обласної громадської організації «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти» (НЦДМО серія А00 № 171994).  


