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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) 

Кірсанов 

Микола 

Володимирович 

Старший 

викладач 

кафедри  

фізичної 

виховання і 

спорту. 

Харківский 

національний 

автомобільно-

дорожній 

універсітет 

спеціальність – 

«Електричні системи і 

комплекси 

транспортних 

2019 старший 

тренер штатної 

команди 

національної 

збірної 

України 

З Регбі 

 Свідоцтво про 

закінчення курсів 

підвищення кваліфікації 

с диципліни «Фізичне 

виховання»   

Від 07.06.2017 № 55/17 

УкрДУЗТ з 19.04.2017 

р. по 19.05.2017 р. 
180 год./ 6 кредитів 
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Майстер спорту 

України 

посв. №3109 

від 10.12.2002 р. 

Суддя 

національної 

категорії 



 

 

 

 

 

 

засобів» 

кваліфікація – 

інженер-

електромеханік 

ХА № 25831684 від 

05.10.2004 р. 
 

Харківський  

національний  

педагогічний 

інстіиут  ім.  

Г.С.Сковороди, 
спеціальність – 

фізичне виховання 

кваліфікація – вчитель 

фізичної культури. 

ДСП № 009565 від 

30.04.2015 р. 

 

України з Регбі. 

Посвідчення № 

3 від 03.11.2021 

р. 

 

 



П.38 

 

14. 2 майстри спорту України. 

19.  2002 р.- Майстер спорту України, 

      2021 р. - суддя національної категорії України з регбі, 

      2019 р. - Старший тренер штатної команди національної збірної України з 

регбі. 

Обласний комітет у справах сім’ї молоді та спорту. 

Комітет у справах сім’ї молоді та спорту Київського району м. Харкова .   

Комітет у справах сім’ї молоді та спорту Московського району м. Харкова .   

Харківська обласна громадська організація «Громада Харкова».  

Національний Олімпійський комітет України  Харківське обласне відділення. 

Федерація регбі України. 

 


