
 
 

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) 

Ніколаєнко 

Наталія 

Миколаївна 

Асистент 

кафедри 

ЮНЕСКО та 

соціального 

захисту 

Харківський 

державний інститут 

культури, 

1987р.,(зараз 

ХДАК) 

спеціальність: 

«Бібліотекознавство 

Канд. наук із соц. 

комунікацій. 27.00.03 

– книгознавство, 

бібліотекознавство, 

бібліографознавство 

Тема: “Інноваційні 

технології управління 

бібліотекою як 

соціокомунікаційною 

Канд. наук із соц. комунікацій. 27.00.03 – 

книгознавство, бібліотекознавство, 

бібліографознавство Тема: “Інноваційні 

технології управління бібліотекою як 

соціокомунікаційною установою» 

Захист дисертації на здобуття наукового 

ступеня канд.. наук. із соц. комунікацій 

29.11.2016 р. 

1.Підвищення 

кваліфікації 

Свідоцтво 12СС 

002214142/006313-

20 

 МК та ІП, 

НАКККМ 

Від 4 грудня 

2020р. 

1.Навчально-

методичні 

видання 

2. статті у 

фахових 

виданнях, 1 у 

Wos 

3. офіційний 



 
та бібліографія», 

кваліфікація: 

«бібліотекар-

бібліограф» 

 

установою» 

Захист дисертації на 

здобуття наукового 

ступеня канд.. наук. із 

соц. комунікацій 

29.11.2016 р. 

Харківська державна 

академія культури, Диплом  

ДК 041886, вид. 

27.04.2017р. 

Харківська державна академія культури, Диплом  ДК 

041886, вид. 27.04.2017р. 

75 год/2,5 кредитів 

2.Сертификат  про 

стажування Варна, 

Університет 

менеджменту 

№ 216/15.09,2020 

150 годин 

опонент 3 

дисертацій на 

здобуття  

вченого звання 

канд.. наук 

(доктор 

філософії) 
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