
 

 

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-

педагогічн

ого, 

педагогічн

ого, 

наукового 

працівника 

Найменува

ння посади 

Освітня 

кваліфікація 

(найменуванн

я 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 

Відомості 

про 

підвищення 

кваліфікації  

(найменуван

ня закладу, 

вид 

документа, 

тема, дата 

видачі і 

кількість 

навчальних  

кредитів 

(годин) 

підвищення 

кваліфікації) 

Досягнення 

у 

професійній 

діяльності 

(відповідно 

до пункту 

38 

Ліцензійних 

умов 

провадженн

я освітньої 

діяльності) 



 

видань України, до 

наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core 

Collection), протягом останніх 

п’яти років) 

Воронянсь

кий 

Олександр 

Володимир

ович 

Професор  Харківський 

державний 

університет 

імені М. 

Горького, 

1985 

Історик, 

викладач 

історії та 

суспільствозн

авства 

Кандидат 

історичних 

наук 

07.00.01 

Історія України 

«Економічна 

політика 

Центральної 

Ради» 

Диплом КН № 

01.00.98, 

виданий 

Вищою 

Атестаційною 

комісією 

Рішення 

Спеціалізованої 

вченої ради 

Дніпропетровсь

кого держ.ун-

ту від 6.09.1995 

Пр. №44 

Професор 

кафедри історії 

України 

Атестат 12ПР 

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): 

Воронянский А.В. 

Зайончковский Ю.В., 

Шапошник В.Г. Нестандартный 

монетный формуляр 

джучидских дангов XV века. / 

Stratum plus, 2018.,№6 - с.185 – 

196. 

Інститут 

післядиплом

ної освіти 

ХНТУСГ 

Сертифікат 

29/1-874 від 

11.01.20  

74 год. 

1,3,4,12, 

14,19 



 

№ 00.86.11 

Рішення 

Атестаційної 

колегії 

МОНМС від 

28.03.2013 

Пр. № 3/01-П 

 

       

       

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. Воронянський О.В.  Евристичний потенціал концепту «глибинна держава» в політологічній аналітиці // Сучасне 

суспільство.– 2020.–Том. 2 (20).– С. 15-26 

2. Воронянський О.В. Після кінця історії: криза ліберально-демократичної парадигми // Сучасне суспільство.– 2020.– 

Том. 1 (20).– С.32-40. 

3. Воронянський О.В. Земельні комітети в Українській революції 19917 -1921 рр. // Збірник наукових праць ХНПУ імені 

Г.С.Сковороди «Історія та географія» .– 2020.–№57.-С. 11-16. 

4. Воронянський О.В. Проблеми трансформації політичної суб’єктності в постіндустріальному суспільстві./ Сучасне 

суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки. -2019. Том 2, № 18.-с.37-47. 

5.  Воронянський О.В. Воронянський О. В. Суверенітет: проблема суб’єктності. / Вісник Донецького національного 

університету імені Василя Стуса. Серія політичні науки.2018, № 3.- с. 15-19 

6. Воронянский А.В. Зайончковский Ю.В., Шапошник В.Г. Нестандартный монетный формуляр джучидских дангов XV 

века. / Stratum plus, 2018.,№6 - с.185 – 196. 

Власний внесок 0,35 авт. Арк. 

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 співавтора): 

1. Воронянський О. В., Зайончковський Ю. В., Романова С. С. Політологія з модулем «Україна, Європа, світ». – 2021.-

212 с 



 

2. Воронянський О.В., Зайончковський Ю.В., Романова С.С. Політологія з модулем «Україна, Європа, світ: підручник. 

— Харків, ХНТУСГ імені Петра Василенка, 2018. — 224 с. Власний внесок 8,2 авт. Арк. 

3. Воронянський О. В., Кулішенко Т. Ю., Скубій І. В. Політологія: підручник. – 2017.- 180 с. Власний внесок 6,5 авт. 

Арк. 

4.  Національний суверенітет: український вимір в контексті світової політичної думки / О. В. Воронянський, С. Є. 

Євсєєв, Ю .В Журавльов, Ю В. Зайончковський [та ін.]. - Харків : ХНТУСГ імені Петра Василенка; ХНУБА, 2017. — 

284 с.  Власний внесок 10,2 авт. Арк. 

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: 

1. Методичні вказівки з організації семінарських занять студентів з навчальної дисципліни «Політично-правові студії». – 

Харків, 2021. – 13 с. 

2. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Політично-правові студії». – 

Харків, 2020. – 32 с. 

3. Воронянський О.В. Методичні вказівки з організації семінарських занять студентів з навчальної дисципліни 

«Політологія». – Харків, 2020. – 30 с. 

4. Воронянський О.В. Методичні вказівки з організації семінарських занять студентів з навчальної дисципліни 

«Країнознавство». – Харків, 2019. – 20с. 

5. Воронянський О.В. Країнознавство: короткий курс лекцій.– Харків, 2019.–78 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. О. V.Voronianskyi MILITARY-PATRIOTIC TOURISM AS A MEANS OF PATRIOTIC EDUCATION OF 

STUDENTS./Актуальні проблеми освітньо-виховного процесу в умовах карантинних обмежень та дистанційного 

навчання : збірник наук. пр. – Харків : ХНУБА, 2021. –с.336-339 

2. Воронянский А.В. Конец конца истории: о научной несостоятельности либерально-демократической парадигмы // 

Пріоритетні напрями вирішення актуальних проблем суспільних наук : матеріали Міжнар. конф. - Одеса, 2020. - С. 54-56 

3. Воронянський О.В. Концепція глибинної держави: за і проти / Соціалізація особистості в сучасних соціокультурних 

контекстах: матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. - 2019. - С. 31-35. 

4. Воронянський О.В. Україна і Росія в сучасній інформаційній війні./ Інформаційна агресія Російської Федерації проти 

України: тези доповідей, 12 грудня 2019 року. – Х.: ХНУПС ім. І. Кожедуба, 2019. – с.40-44. 



 

5. Воронянський О. Сільськогосподарська освіта в Україні 100 років тому (до 90-річчя ХНТУСГ).-2020 

https://khntusg.com.ua/silskogospodarska-osvita-v-ukraini-100-rokiv-tomu-do-90-richchja-hntusg/ 

 

14). Керівництво постійно діючим студентським гуртком  «Нація, державність, патріотизм» (студентські наукові роботи 

опубліковані в ряді збірників та матеріалів конференцій) 

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

асоціації суспільствознавців і педагогів; член Харківської асоціації політологів 


