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Прізвище, 
ім’я, по 

батькові 

науково-

педагогіч

ного, 

педагогіч

ного, 

наукового 

працівник

а 

Наймену

вання 

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) 
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Миколаївна 

 

 

Доцент 

кафедри 

політичних 

наук і права 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка; 
2004 рік; 

спеціальність 

Кандидат 

юридичних наук; 

12.00.01 – теорія та 

історія держави і 

права; історія 
політичних і 

правових учень; 

2004-13 рр. – 

працювала в системі митних 

органів України, де займалася 

правовою роботою. В т.ч. 

2008-11 рр. – заступник 
начальника відділу 

нормативно-правового 

Наказ ректора КНУБА 

від 23.12.2021 р. 

№1241/1 про 

зарахування 

підвищення 
кваліфікації. 

 

Відповідно до абзацу другого пункту 38 

Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 30 грудня 

2015 року № 1187 (у редакції Постанови 
КМУ від 24.03.2021 р. №365), під час 

визначення досягнень у професійній 



«Правознавст

во»; 

кваліфікація 

– магістр 

права 

 Тема дисертації: 

«Генезис 

праворозуміння 

Ганса Кельзена»;  

Диплом ДК 

№067867 

2011 

 

 

 

забезпечення Юридичного 

департаменту Державної 

митної служби України; 2011-

13 рр. – начальник відділу 

організації правової роботи 

Управління правового 

забезпечення Державної 

митної служби України. З 

2013 р. працювала в 

Департаменті правової роботи 
Міністерства доходів і зборів 

України. За час роботи в 

системі митних органів 

України нагороджена 

Почесною грамотою 

Київської регіональної 

митниці Державної митної 

служби України (2005 рік), 

Грамотою Державної митної 

служби України (2007 рік), 

Відзнакою нагрудний знак 

«Відмінний митник 2-го 
ступеня» (2007 рік), 

Відзнакою нагрудний знак 

«Відмінний митник 1-го 

ступеня» (2009 рік). 
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правосвідомості та типу 

праворозуміння / А. М. Бабюк 
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Ужгородського національного 

1) Міністерство освіти 

і науки України, 

Київський 

національний 

лінгвістичний 

університет; 

Сертифікат серія ПК № 

0470 від 31 травня 2018 
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орієнтованих 
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використанням 
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комунікаційних 
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90 годин. 

2) Білостоцький 

державний університет 
(Польща) дистанційне 

стажування для 

науково-педагогічних 

працівників з 

дисциплін юридичних 

наук «Наукова 

діяльність в 

дисциплінах 

юридичних наук з 

національної та 

європейської точки 
зору», сертифікат № 

039 від 18.12.2020. 6 

кредитів, 180 годин.  

3) Асоціація народних 

депутатів України. 

1.09-20.10.21 р. 180 год. 

«Законотворчі 

діяльності науково-педагогічного 

(наукового) працівника можуть 

зараховуватися досягнення за попередніми 

місцями роботи, п’ятирічний строк може 

продовжуватися на час перерви в роботі з 

об’єктивних причин (соціальна відпустка, 

академічна відпустка, призов/мобілізація 

на військову службу чи військова служба 

за контрактом, тривала непрацездатність 

тощо). 
 Відповідно до статей 17 та 18 

Закону України «Про відпустки», до 

соціальних відпусток, зокрема, належать 

відпустка у зв'язку з вагітністю та 

пологами та відпустка для догляду за 

дитиною до досягнення нею трирічного 

віку. 

 Доцент кафедри політичних наук і 

права Бабюк А.М. перебувала у  відпустці 

у зв’язку з вагітністю та пологами та у 

відпустці по догляду за дитиною віком до 

3-х років з 20 грудня 2017 року по 10 
лютого 2021 року (копії витягів з 

відповідних наказів додаються). 

 З огляду на зазначене, результати 

досягнень у професійній діяльності Бабюк 

А.М. подавалися починаючи з 2015 року. 
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