
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) 
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по батькові 

науково-

педагогічного, 

педагогічного, 

наукового 

працівника 

Найме

нуван-

ня 

посад

и 

Освітня 

кваліфікація 
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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) 
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Доктор 
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трудове 

право; право 

соціального 

забезпечен 

ня,  

Доктрина 

соціального 

захисту 

жінок в 

Україні (ДД 

№ 010624, 9 

лютого 2021 

Міністерс 

тво освіти та 

науки) 

Pavlichenko V., 

Pavlichenko O., 

Borodiyenko O., 

Malykhina, Y. (2021). 

Methodology of 

creating strategic and 

investment plans for the 

development of 

educational 

institutions. Financial 

and Credit Activity: 

Problems of Theory and 

Practice, 4(39), 387–

395.  

Павліченко О.В. 

Проблеми соціального 

захисту жінок. 

Соціальне право: 

науковий журнал. 

2019. № 4. С. 108–114. 

Павліченко О.В. 

Система гарантій 

соціального захисту 

жінок. Актуальні 

проблеми права: 

теорія і практика: 

збірник наукових 

праць СНУ ім. В. 

Харківсь 

кий 

національн

ий 

універси 

тет 

міського 

господарст

ва імені 

О.М. 

Бекетова, 

свідоцтво 

№ 470, 

стажуванн

я на 

кафедрі 

охорони 

праці та 

безпеки 

життєдія 

льності, 

180 годин, 

6 кредитів 

наказ № 

357-02 від 

18.05. 

2021 

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; 

Pavlichenko V., 

Pavlichenko O., 

Borodiyenko O., 

Malykhina, Y. 

(2021). 

Methodology of 

creating strategic 

and investment 

plans for the 

development of 

educational 

institutions. Financ

ial and Credit 

Activity: Problems 

of Theory and 

Practice, 4(39), 

387–395.  
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чи навчального 

посібника 
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монографії 

(загальним обсягом 

не менше 5 



авторських аркушів), 
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співавторстві 

(обсягом не менше 

1,5 авторського 

аркуша на кожного 

співавтора); 

Павліченко О.В. 

Соціальний захист 

жінок в Україні: 

теорія та 

практика: 

монографія.Харкі

в: Панов, 2020. 

368 с. 

(монографія) 
5) захист 

дисертації на 

здобуття наукового 

ступеня; 

Доктор 

юридичних наук, 

12.00.05 – трудове 

право; право 

соціального 

забезпечення,  

«Доктрина 

соціального 

захисту жінок в 

Україні» (ДД № 

010624,Міністерс 
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дисертація) 

12.00.05 – трудове 

право; право 

соціального 

забезпечення ; 

захист відбувся 29 

вересня 2021 року. 

Спеціалізована 

вчена рада Д 

26.001.46 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченко . 



Участь в якості 

третього 

опонента.  
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. Павліченко О.В. 

Правова природа 

соціального 

захисту жінок. 

Реформування 

національного та 

міжнародного 

права: 

перспективи та 

пріоритети: 

матеріали 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

(м. Одеса, 18–19 

січня 2019 року). 



Одеса: ГО 

«Причорноморськ

а фундація права», 

2019. С. 111–114. 

2. Павліченко 

О.В. Юридична 

відповідальність 

за порушення 

права на 

соціальний захист 

жінок. Актуальні 

проблеми 

реформування 

системи 

законодавства 

України: 

матеріали 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції (м. 

Запоріжжя, 25–26 

січня 2019 року). 

Запоріжжя, 2019. 

С. 65–67. 

3. Павліченко 

О.В. Види 

елементів 

захисту права на 

соціальний 



захист 

жінок. Верховенс

тво права у 

процесі 

державотворенн

я та захисту 

прав людини в 

Україні: 

матеріали 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції (м. 

Одеса, 8–9 

лютого 2019 

року). Одеса, 

2019. С. 72–74. 

4. Павліченко 

О.В. Діяльність 

органів 

державної влади 

як елемент 

механізму 

захисту права на 

соціальний 

захист 

жінок. Право як 

ефективний 

суспільний 

регулятор: 



матеріали 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції (м. 

Львів, 15–16 

лютого 2019 

року). Львів, 

2019. С. 48–50. 

5.Павліченко О. В. 

Зміст позитивних 

аспектів 

сучасного стану 

правового 

регулювання 

соціального 

захисту жінок в 

Україні. Розвиток 

Української 

держави в умовах 

активізації 

євроінтеграційних 

процесів: 

матеріали VIІ 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції (м. 

Київ, 15 квітня 

2019 року). Київ, 



2019. Ч. 2. С. 89–

92. 

6.Павліченко О. В.

 Особливості 

правового 

регулювання 

соціального 

захисту жінок в 

Україні. Правова 

доктрина, 

правоутворення 

та 

правозастосуванн

я: проблеми 

зв’язку та шляхи 

розвитку: тези 

доп. учасників 

науково-

практичної 

конференції (м. 

Харків, 11 жовтня 

2019 року). 

Харків: НДІ 

ППСН, 2019. С. 

111–115. 

7.Павліченко О.В. 

Наукові підходи 

до диференціації 

гарантій 

соціального 



захисту жінок. 

Адміністративне 

право та процес: 

актуальні 

проблеми та 

шляхи вирішення: 

тези доп. 

учасників 

науково-

практичного 

семінару (м. 

Харків, 21 лютого 

2020 року). 

Харків: НДІ 

ППСН, 2020. С. 

26–29. 

8.Павліченко О.В. 

Специфіка 

законодавства 

Франції щодо 

соціального 

захисту жінок. 

Актуальні 

питання 

юридичної науки 

та практики: тези 

доп. учасників І 

науково-

практичної 

онлайн-



конференції (м. 

Київ, 23 квітня 

2020 року). Київ: 

НДІ ППСН, 2020. 

С. 42-46. 

8.Павліченко 

О.В. Характерист

ика законодавства 

Чехії у сфері 

соціального 

захисту жінок. 

Трудове право та 

законодавство 

про працю: шляхи 

реформування: тез

и доп. учасників 

науково-

практичного 

семінару (м. 

Харків, 15 травня 

2020 року).  

Харків: НДІ 

ППСН, 2020. С. 

79–82. 
19) діяльність за 

спеціальністю у 

формі участі у 

професійних та/або 

громадських 

об’єднаннях;  

Член Громадської 



організації «Центр 

правозахисної та 

просвітницької 

діяльності «Бона 

Фідес»( 

посвідчення № 28 

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) 

       

       

       


