
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) 

Гринь Леонід 

Васильович 

Завідувач 

кафедри 

фізичної 

Харківський 

Державний 

педагогічний інстіиут  

ім.  

Доцент кафедр 

фізичного 

виховання і 

спорту. 

 43 роки  

з 1976 - 1979 р.р. тренером з 

вільної боротьби у дитячий 
юнацькій спортивній школі 

 

П. 38 

 10; 14; 19; 20 

 



виховання і 

спорту.  

Г.С.Сковороди, 

1976 р., фізичне 

виховання. 

А-II №141223 від 

03.06.1976 р. 

 
Харківський 

національний технічний 

університет сільського 

господарства ім. Петра 

Василенка,2005 рік, 

спеціальність - 

механізація сільського 

господарста, кваліфікація 

інженер – механік.  

ХА № 25990474 від 

01.03.2005р. 

 

 

ДЦ №009407 

від 21.10.2004р. 
Прокол № 4/72 – 

Д  Міністерство 

освіти і науки 

України. 

Вченне звання – 

доцент кафедри 

фізичного 

виховання та 

спорту. 

Відмінник 

аграрної освіти 

та науки III 

ступеню. 

№911 від 

26.02.2009р. 

 

Заслужений 

тренер України, 

посвідч. № 3228 

від 29.12.2002 р. 

 

Заслужений 

працівник 

фізичної 

культури і 

спорту. посв. № 

1078 від 

22.01.2013 р. 

ПЗ № 006564 

“Буревісник», 1982-1989 тренер 

збірної команди СРСР, з 1990 

року по теперішний час тренер 

з вільної боротьби Харківської 

обласної організації 

фізкультурно-спортивного 

товариства «Колос» АПК 

України. 

 
Investigation of the influence of 

weather conditions of the 

vegetational period for the formation 

of the nutrient value of cauliflower  

(2018), «EUREKA: Life Sciences» 

(Food Science and Technology) 

Number 6, р. 61 – 68. 

DOI: 10.21303/2504-5695.2018.00789 

L. Pusik, V. Pusik,  L. Gryn, and 

others, total 6. 

Study into formation  of nutritional 

value of cauliflower depending on 

the agri-biologicak factors  

Eastern-European Journal of Enterprise 

Technologies. Technology and 

equipment of food production 6/11 (96) 

2018, р. 29 – 36.  (DOI: 

10.15587/1729-4061.2018.147748) 

L. Pusik, V. Pusik, L. Gryn and others, 
total 5. 

Гребньова Ірина 

Вікторівна 

Старший 

викладач 

кафедри  

фізичної 

виховання і 

спорту. 

Харківський 

національний технічний 

університет сільського 

господарства ім. Петра 

Василенка,2005 рік, 

спеціальність - 

механізація сільського 

господарста, кваліфікація 

Майстер 

спорту України 

посв. №3286 

від 26.10.2002р. 

1. Improved techiques for the 

reduction of microbial 

contamination toxic gas content 

in the air of the poultry house\ 
Ukrainian journal of ecology, 

2020, 10(2),  

398-403, doi: 10.15421/2020 

Стаття WoS  A.P. Palii, 

P.V. Gurskyi and others, total 8. 

. 

3.«Харківська 

гуманітарно -

педагогічна академія» 

Харківської обласної 

ради. Магістр, 

спеціальність 

«Фізична культура і 

П. 38 
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інженер – механік.  

ХА № 25990473 

від 01.03.2005р. 

 

Харківська державна 

академія фізичної 

культури та спорту. 

2013 рік, кваліфікація 

викладач фізичного 

виховання, менеджер 

фізичної культури. 

ХА № 45806593 

 

«Харківська 

гуманітарно -

педагогічна академія» 

Харківської обласної 

ради. Магістр, 

спеціальність - іізична 

культура і спорт, 

кваліфікація - викладач 

фізичного виховання». 

2017 р.  

М17№087793 

 
Species composition of microbiota 

of cows udder and raw milk 

quality at mastitis Ukrainian 

Journal of Ecology Ukrainian 

Journal of Ecology, 2020, 10(3), 

78-85, doi: 10.15421/2020_171 

Стаття WoS А.P. Palii , O.O. 

Bogomolov and others, total 8. 

спорт», кваліфікація 

«Викладач фізичного 

виховання». 2017 р.  

90 кредитів /2700 год. 

Тарасенко 

Людмила 

Дмитрівна. 

Старший 

викладач  

кафедри  

фізичної 

виховання і 

спорту. 

ХДІФК Диплом УВ 

№ 775241 (1991 р.), 

фізична культура і 

спорт, викладач 

фізичної культури, 

тренер з волейболу 

 

тренер з волейболу в ДЮСШ  

38 років  

1982 - 2021рр.  
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Трегуб 

Костянтин 

Миколайович 

Старший 

викладач  
кафедри  

фізичної 

виховання і 

спорту. 

Харківський державний 

інститут фізичної 

культури, 1995 р.,  

ОКР: Спеціаліст.  

Спеціальність:фізична 

культура.  

Кваліфікація: викладач 

фізичної культури. 

Заслужений 

тренер України. 

Посвідчення 

ЗТУ №48. Наказ 

№594. 

 

 

Диплом про закінчення 

курсів підвищення 

кваліфікації. 

Від 31.05.2019 №44-20-

12 пройшов стажування 

в Харківській 

Державній 

зооветеринарній 

П. 38 
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Тренер-викладач з 

важкої атлетики та 

гирьового спорту 

академії з 22 квітня по 

31 травня 2019 р. Наказ 

№ 164 від 19.04.2019 р. 

Тема стажування: 

Технологія викладання 

за дисципліною 

«Фізичне виховання»  

180 год./ 6 кредитів 

Русанов Микола 

Владиславович 

Старший 

викладач  

кафедри  

фізичної 

виховання і 

спорту. 

Харківський 

Державний 

педагогічний 

університет ім.  

Г.С.Сковороди, 

2004 р.,  
спеціальність – 

педагогіка і методика 

середньої освіти 

«фізична культура», 

кваліфікація – вчитель 

фізичної культури. 

ХА № 23950729 від 

25.06.2004 р. 
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Артюгін 

Арнольд 

Валерійович 

Старший 

викладач  

кафедри  

фізичної 

виховання і 

спорту. 

Харківський 

державний інститут 

фізичної культури. 

Спеціальність – 

фізична культура і 

спорт, кваліфікація – 

викладач – тренер с 

боксу. 

МВ № 905600 від 

30.06.1984 р. 

  
 

П. 38 

19 

 

 

Хлопенко 

Василь 

Іванович 

доцент  
кафедри  

фізичної 

виховання і 

спорту. 

Харківський 

Державний 

педагогічний 

інститут ім.  

Г.С.Сковороди,  
спеціальність – 

  

Диплом про закінчення 

курсів підвищення 

кваліфікації. 

Від 31.05.2019 №44-20-

12 ХДЗА 2019 р. Наказ 

№ 164 від 19.04.2019 р. 

П. 38 

19 

 

 

 

 



педагогіка і методика 

середньої освіти 

«фізична культура», 

кваліфікація – вчитель 

фізичної культури. 

Р № 995690 від 

01.06.1970 р. 

Тема стажування: 

«Технологія викладання 

за дисципліною 

Фізичне виховання»   

180 год./ 6 кредитів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бундур 

Олександра 

Сергійовича 

 

Старший 

викладач  

кафедри  

фізичної 

виховання і 

спорту. 

ХДІФК 

спеціальність-фізична 

культура і спорт, 

кваліфікація - 

викладач фізичної 

культури, тренер 

 з волейболу. 

ЛЗ № 012324 від 

10.06.1994 р. 

  

Диплом про закінчення 

курсів підвищення 

кваліфікації. 

Від 31.05.2019 №44-20-

12 ХДЗА 2019 р. Наказ 

№ 164 від 19.04.2019 р. 

Тема стажування: 

«Технологія викладання 

за дисципліною 

Фізичне виховання»   

180 год./ 6 кредитів 

П. 38 
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Галашко 

Олександр 

Іванович 

Доцент 

кафедри 

фізичного 

виховання  

ХДІФК 

спеціальність-фізична 

культура і спорт, 

кваліфікація - 

викладач фізичної 

культури.  

ЛМ № 001056 від 

29.06.1995 р. 

 

ХДІФК 

спеціальність-

олімпійський та 

професіональний 

спорт, кваліфікація – 

тренер з важкої 

атлетики.  

ЛВ ВЕ № 007956 від 

Доцент  АД № 

002427 від 

23.04.2019 р. 

К. н. з 

фізичного 

виховання та 

спорту, 

 

Кандидат наук з 

фізичного 

виховання та 

спорту, 

24.00.01 

«Олімпійський і 
професійний 

спорт 

ДК № 017381 від 

10.10.2013 р., 

Заслужений тренер України з 

гирьового спорту.  Посвідчення 

№3484 від 26.10.2004 

Публікації Web of Science та 

Scopus: 

 1. Psychophysiological features of 

athletes practicing different styles 

of martial arts - the comparative 

analysis, International Journal of 

Applied Exercise Physiology, 

Том:8 випуск:1, Стр:84-91. 2018. 

2. Studying of physical develop-

ment features of elite athletes of 

combat sports by means of 

special indexes, Idōkan Poland 

Asso-ciation “IDO MOVE-

MENT FOR CULTURE. 

Journal of Martial Arts 

 

 

Місто Гданськ 

(Республіка Польща). 

Сертифікат про 

підвищення 

кваліфікації та 

проходження 

науково-педа-

гогічного ста-

жування ( 13 до  

19.12.2018 р.)  

180 год./ 6 кредитів 
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25.06.1996 р. 

 

ХДАФК магістр, 

спеціальність-фізична 

терапія, ерготерапія 

кваліфікація –

фахівець з фізичної 

реабілітації.  

М18 № 081740 від 

01.06.2018 р. 

 

 

Система 

відбору й 

прогнозування 

успішності спо

ртивної 

діяльності у 

силових видах 

спорту 

(армспорт, 

гирьовий 

спорт) 
  Заслужений 

тренер України з 

гирьового 

спорту. Посв. 

№3484 від 

26.10.2004 

 

Anthropology, Том:19 

випуск:1, Стр:51-57). 2019 р. 

3. The analysis of handgrip 

strength and somatotype featyres 

in arm wrestling athletes with 

different skill levels, Physical 

education of students, Olha O 

Podrihalo. Leonid V Podrihalo. 

Dmytro O 

Bezkorovainyi..Olexsander 

Halashko, 2020 р. 

 

Даниленко 

Олександра 

Миколайович 

Старший 

викладач  
кафедри  

фізичної 

виховання і 

спорту. 

Харківський 

Державний 

педагогічний 

інститут ім.  

Г.С.Сковороди,  
спеціальність – фізична 

культура 

кваліфікація – вчитель 

фізичної культури. 

УВ № 823770 від 

17.06.1992 р. 

  

 

Диплом про закінчення 

курсів підвищення 

кваліфікації. 

ХДЗА 

Наказ № 164 від 

19.04.2019 р. Тема 

стажування: 

«Технологія 

викладання за 

дисципліною 

«Фізичне виховання»   
180 год. / 6 кредитів 
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19 

 

Тихонов 

Андрій 

Ігорович 

 

Старший 

викладач  
кафедри  

фізичної 

виховання і 

спорту. 

Харківський 

Державний 

педагогічний 

університет ім.  

Г.С.Сковороди,  
спеціальність – фізичне 

виховання 

  

Диплом про закінчення 

курсів підвищення 

кваліфікації. 

ХДЗА 

Наказ № 164 від 

19.04.2019 р. Тема 

стажування: 

П.38 

3, 14, 19 

Суддя 

національної 

категорії України 

з баскетболу. 

Посвідчення 



кваліфікація – вчитель 

фізичного виховання. 

ХА № 10064350 від 

05.06.1998 р. 

«Технологія 

викладання за 

дисципліною 

«Фізичне виховання»   
180 год. / 6 кредитів. 

 

№043 від 

04.05.2005 р. 

 

Трегуб 

Євгені 

Миколайович 

 

Старший 

викладач  
кафедри  

фізичної 

виховання і 

спорту. 

ХДІФК 

спеціальність – 

фізичне виховання і 

спорт, кваліфікація – 

викладач фізичного 

виховання та спорту. 

ЛВ В С № 003582 від  

30.06. 1997 р. 
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19 

 

Дідюков 

Анатолій 

Борисович 

Старший 

викладач  

кафедри  

фізичної 

виховання і 

спорту. 

Казахський інститут 

фізичної культури, 

диплом спеціаліста 

УВ №710956 від 

01.07.1991р.,  

спеціальність -

фізична культура і 

спорт, 

кваліфікація - 

викладач фізичної 

культури., тренер”. 

 

  

Диплом про закінчення 

курсів підвищення 

кваліфікації. 

ХДЗА 
Від 31.05.2019  

№44-20-12  

Наказ № 164 від 

19.04.2019 р.  

Тема 

стажування:Технологія 

викладання за 

дисципліною «Фізичне 

виховання»  

180 год. / 6 кредитів 

П. 38 
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Лященко Василь 

Олексійович. 

Старший 

викладач 
кафедри  

фізичної 

виховання і 

спорту. 

ХДІФК Диплом 

спеціаліста ЛЗ № 

012334 (1995 р.), 

фізична культура і 

спорт, викладач 

фізичної культури, 

тренер з футболу 

 

тренер з футболу. строк роботи 

на цій посаді (26 років ДЮСШ 

«КОЛОС») 

1992 – 2018 роки 

 

Диплом про закінчення 

курсів підвищення 

кваліфікації. 

ХНАУ ім.. В.В. 

Докучаєва  від 

30.10.2019 року. 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації № 

П. 38 

19; 20 

 



12СПК 498453. Тема: 

«Удосконалення 

методики проведення 

практичних занять з 

дисципліни «Фізичне 

виховання» та 

футболу». 96 год. 

Ланкова Марина 

Геннадіївна. 

Старший 

викладач  
кафедри  

фізичної 

виховання і 

спорту. Харківський 

державний інститут 

фізичної культури, 

1996, фізичне 

виховання і спорт, 

викладач фізичного 

виховання і спорту 

 

тренер з волейболу.  строк 

роботи на цій посаді (5 років 

ДЮСШ «КОЛОС»)  

2004 - 2008 

  

Диплом про закінчення 

курсів підвищення 

кваліфікації. 

ХНАУ ім.. В.В. 

Докучаєва  від 

30.10.2019 року.  

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації № 
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«Удосконалення  

методики проведення 

практичних занять з 

дисципліни «Фізичне 

виховання» та 

волейболу ». 96 год. 
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Невсітайло Юрий 

Анатолійович. 

Старший 

викладач  

кафедри  

фізичної 

виховання і 

спорту. 

КДІФК Диплом з 

відзн. НВ – І № 

200764 (1982 р.) 

фізична культура і 

спорт, викладач 

фізичної культури і 

спорта 

  

Диплом про закінчення 

курсів підвищення 

кваліфікації. 

ХНАУ ім.. В.В. 

Докучаєва  від 

30.10.2019 року.  

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації № 

12СПК 498454. Тема: 

«Удосконалення  

методики проведення 
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практичних занять з 

дисципліни «Фізичне 

виховання» та легкої 

атлетики». 96 год. 

Кудряшов Ігор 

Олександрович 

Старший 

викладач  
кафедри  

фізичної 

виховання і 

спорту. 

Харківський 

Державний 

педагогічний інститу 

ім.  

Г.С.Сковороди,  
спеціальність – фізичне 

виховання 

кваліфікація – вчитель 

фізичного виховання. 

КВ  № 691996 від 

03.06.1994 р. 
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