
Якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників кафедри політичних наук і права 
 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

науково-

педагогіч
ного, 

педагогіч

ного, 

наукового 

працівник

а 

Найменуван
ня 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) 

 

Бурда 

Інна 
Олексан-

дрівна  

доцентка 

кафедри 
політичних 

наук і права  

Переяславський 

державний 
педагогічний 

університет ім. 

Г. Сковороди; 

1998; 

Спеціальність 

«Історія» 

Кваліфікація: 

вчитель історії 

та 

народознавства 

 
Київський 

національний 

Кандидат історичних наук; 

07.00.02 – всесвітня історія; 
Тема дисертації „Національне 

питання в Росії 1905-1907 рр.  

(на матеріалах Державної 

Думи 1-го та 2-го скликань” 

Диплом КВ №47714027 від 

13.04.2005 р. 

 

Доцент кафедри політичних 

наук; 

Атестат 12ДЦ №042918 від 

30.06.2015 р., виданий МОН 
України 

 

Психолог-консультант в київському 

центрі КПТ 

2015-2020 

ФОП Бурда Інна Олександрівна; 86.90 

інша діяльність у сфері охорони 

здоров`я. З 04.12.19р. психолог-

консультант 

 

Український інститут 

когнітивно поведінкової 
терапії  

Certificate of Completion: 76 

hours Schema Therapy training 

module  

25/10/2019 

The International Center of 

Excellence in Emotionally 

Focused Therapy In 

collaboration with Ukrainian 

Institute of CBT  

Certifies That completed basic 
externship training in 

emotionally focused Therapy 

 

Пп. 4, 12, 17, 19, 

20 

 



університет 

імені Тараса 

Шевченка; 

2014; 

Спеціальність: 

Психологія; 

Кваліфікація: 

психолог  

2-5 July 2018 

Український інститут 

когнітивно-поведінкової 

терапії 

«Схема-терапія: UPDATE 

2020», ведучий Prof. Dr. 

Arnoud Arntz 

7-9/02/2020 

Директор НПО  Неоиатрия 

Воронков Є.Г. 
Курс лекцій з психіатричної 

пропедевтики та основам 

діагностики і психологічної 

реабілітації психічних 

розладів 12.09.2020 – 

24.04.2021    

Сумарно 180 год. 

 

Наказ ректора КНУБА №285 

від 11.07.18р. про зарахування 

підвищення кваліфікації. 

 

 


