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Відповідно до абзацу третього п.38 Ліцензійних умов, вимоги щодо досягнень не поширюються на фахівців-практиків, які працюють на 
умовах сумісництва на 0,25 ставки або менше. 

Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років  
(Пункт 38 постанови КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови КМУ від 24 березня 2021 р. № 365) 

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; 

Лебедєва І.М., Комова О.С. Настрої командного складу армії УНР на тлі 

політичної кризи весни 1918 р. Сторінки історії: Зб. наук. праць. Вип.51. Київ: 

НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”, 2020. С. 124–135 (Web of Science). 

Комова О.С. Модернізація фахової туристської освіти у закладах вищої освіти 

України в умовах світової глобалізації Trends in the development of international 

tourism in the current context of globalization. Editors: Jadwiga Ratajczak, Victoriia 

Tsypko. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and 

Administration in Opole, 2020; pp. 215. P. 52 – 58. 

Pakhomova, T. O., Komova, O. S., Belia, V. V., Yivzhenko, Y. V., & Demidko, E. V. 

(2021).Transformation of the pedagogical process in higher education during the 

quarantine. Linguistics and Culture Review, 5(S2), 215-230. 

https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS2.1341  (Scopus). 

Tetiana Kniazieva, Anna Shevchenko , Hanna Radchenko, Olena Komova, Liliia 

Pankova. The impact of transnationalization on the global consumer market. Baltic 

Journal of Economic Studies. Vol. 7 No. 5, 2021. P. 268-276.  DOI: 
https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-5-268-276 (Web of Science).  

Olena Komova. Potential of museums of educational institutios of Ukraine in the field 

of cultural tourism. Series of monographs  Faculty of Architecture, Civil Engineering 

and Applied Arts University of Technology, Katowice. Monograph 52. Modern 

tourism: global challenges and civilizing values. Ed. by V.Tsypko and M. Wierzbik-

Strońska. Publishing House of University of Technology, Katowice, 2022. 326 s. (у 

співавторстві).  DOI: 10.54264/M007  

https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS2.1341


Galina V. Kashevskaya, Olena S. Komova, Yevgen V. Pereguda, Maryna V. Glukh, 

Iryna O. Tsurkanova. Formation of the profitable part of the state budget in Finland: 

experience for Ukraine in acquiring EU membership. Scopus (прийнято до друку). 

 

2)наявність одного патенту на винахід або п’яти 
деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, 
включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв 
про реєстрацію авторського права на твір; 

 

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); 

Modern tourism: global challenges and civilizing values. Ed. by V.Tsypko and M. 

Wierzbik-Strońska. Publishing House of University of Technology, Katowice, 2022. 

326 s. (у співавторстві).  DOI: 10.54264/M007 

 

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; 

Соціальна політика. Робоча програма навчальної дисципліни. К.: КНУБА, 2021. 

Політичні партії та партійні ідеології.  Робоча програма навчальної дисципліни. 

К.: КНУБА, 2021. 

Соціальна політика: методичні рекомендації для вивчення дисципліни для 

спеціальності 052 «Політологія». Уклад.: О.С. Комова та ін. Київ-Тернопіль: 

КНУБА, Ф-ОП Шпак В.Б., 2021. 

Політичні партії та партійні ідеології: методичні рекомендації для вивчення 

дисципліни для спеціальності 052 «Політологія». Уклад.: Є.В. Перегуда та ін. 

Київ-Тернопіль: КНУБА, Ф-ОП Шпак В.Б., 2021. 

Регіональна політика та місцеве самоврядування: методичні рекомендації для 

вивчення дисципліни для спеціальності 052 «Політологія». Уклад.: Є.В. Перегуда 

та ін.  Київ-Тернопіль: КНУБА, Ф-ОП Шпак В.Б., 2021. 

5)захист дисертації на здобуття наукового ступеня;  

6)наукове керівництво (консультування) здобувача, 
який одержав документ про присудження наукового 
ступеня; 

 

7)участь в атестації наукових кадрів як офіційного 
опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, 

 



або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених 
рад; 

8)виконання функцій (повноважень, обов’язків) 
наукового керівника або відповідального виконавця 
наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 
редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, 
або іноземного наукового видання, що індексується в 
бібліографічних базах; 

 

9)робота у складі експертної ради з питань проведення 
експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої 
експертної ради як експерта Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти, або у складі 
Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з 
вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних 
комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-
методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з 
вищої або фахової передвищої освіти МОН, 
наукових/науково-методичних/експертних рад органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, або у 
складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення 
планових (позапланових) заходів державного нагляду 
(контролю); 

 

10)участь у міжнародних наукових та/або освітніх 
проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність 
звання “суддя міжнародної категорії”; 

 

11)наукове консультування підприємств, установ, 
організацій не менше трьох років, що здійснювалося на 
підставі договору із закладом вищої освіти (науковою 
установою); 

 

12)наявність апробаційних та/або науково-популярних, 
та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-
експертних публікацій з наукової або професійної тематики 

Комова О. С. Сучасні тенденції розвитку екскурсійної діяльності в Україні. 

Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали Міжнародної науково-



загальною кількістю не менше п’яти публікацій; практичної конференції, 11–13 квітня 2018 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2018. 

732 с. С.667-670.  

Гедін М.С., Комова О.С. Державна політика в галузі туризму на сучасному етапі. 

“Ad orbem per linguas. До світу через мови”: матеріали Mіжнародної науково-

практичної конференції, 20 – 22 березня 2019 року. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2019. 

604 с. С. 574-577.  

Комова О.С. Офіцерський корпус в умовах політичної кризи в УНР навесні 1918 

року. “Ad orbem per linguas. До світу через мови”: матеріали Mіжнародної 

науково-практичної конференції, 20–22 березня 2019 року. Київ: Вид. центр 

КНЛУ, 2019. 604 с. С. 561-564.  

Комова О.С. Історія та основні напрямки діяльності музеїв при закладах вищої 

освіти України. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. 

Серія ‘‘Історія, економіка, філософія’’. К.: Вид. центр КНЛУ, 2019. Вип. 24. С.32-

42.  

Комова О.С. Роль музеїв у системі функціонування закладів вищої освіти 

України. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія 

Історія, економіка, філософія. К.: Вид. центр КНЛУ, 2020. Вип. 25. С.5-19.  

DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9321.25.2020.264179 

Комова О.С. Особливості презентації туристичних дестинацій у мегаполісах 

України «Ad orbem per linguas. До світу через мови». Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції «Світ як інтертекст», 17–18 червня 2020 року. 

Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2020. 544 с.. С.507-509.  

Комова О.С. Організація туристично-екскурсійної діяльності в музеях. «Ad 

orbem per linguas. До світу через мови». Матеріали Міжнародної науково-

практичної відеоконференції «Світ цінностей і цінності у світі», 13–14 травня 

2021 року. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2021. 634. С. 578-580.  

Комова О.С. Машков К.Є. Характеристика основних складових соціального 

захисту населення міста Києва. Просторове планування: містопланування, 

архітектура, політичні та соціокультурні засади. Зб. наук. пр. Вип. ІІ. В 2-х ч. 

Київ–Тернопіль : КНУБА, «Бескиди», 2021. Частина 1. С. 146-150. 

Комова О. Напрями реформування музейної сфери в Європі: досвід для України. 

Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Історія, 

https://doi.org/10.32589/2412-9321.25.2020.264179


економіка, філософія. К.: Вид. центр КНЛУ, 2021. Вип. 26. С.11-23. 

DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9321.26.2021.269853 
Комова О. Потенціал музеїв закладів освіти України в сфері культурного 

туризму. Digital economy and digital society. 4 th International scientific conference. 

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach. April 29 – 30, 2022. 

Комова О. Збереження музейної спадщини в умовах війни: Війна та туризм: 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 11 листопада 2022 

р.). Київ: ТОВ «Геопринт», 2022. С.123-127. 

13)проведення навчальних занять із спеціальних 
дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної 
підготовки) в обсязі не менше  
50 аудиторних годин на навчальний рік; 

 

14)керівництво студентом, який зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), 
або робота у складі організаційного комітету / журі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво 
постійно діючим студентським науковим гуртком / 
проблемною групою; керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у 
складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших 
культурно-мистецьких проектів (для забезпечення 
провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-
творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став 
призером або лауреатом міжнародних мистецьких 
конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, 
фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у 
складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); 
керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, 
Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 

 

https://doi.org/10.32589/2412-9321.26.2021.269853


Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, 
етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; 
виконання обов’язків тренера, помічника тренера 
національної збірної команди України з видів спорту; 
виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, 
судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво 
спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу; 

15)керівництво школярем, який зайняв призове місце 
III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 
навчальних предметів, II—III етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — 
членів Національного центру “Мала академія наук 
України”; участь у журі III—IV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II—
III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-
дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру 
“Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-
наукового/освітньо-творчого) рівня); 

 

16)наявність статусу учасника бойових дій (для вищих 
військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із 
специфічними умовами навчання, військових навчальних 
підрозділів закладів вищої освіти); 

 

17)участь у міжнародних операціях з підтримання 
миру і безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй 
(для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої 
освіти із специфічними умовами навчання, військових 
навчальних підрозділів закладів вищої освіти); 

 

18)участь у міжнародних військових навчаннях 
(тренуваннях) за участю збройних сил країн — членів 
НАТО(для вищих військових навчальних закладів, 
військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти); 

 

19)діяльність за спеціальністю у формі участі у 
Членкиня Національної спілки краєзнавців України (членський квиток № 2329) 



 

професійних та/або громадських об’єднаннях; 

20)досвід практичної роботи за спеціальністю не 
менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, 
наукової діяльності). 

Голова профкому Київського національного лінгвістичного університету. 

Керівник Освітнього Центру «Донбас-Україна» / «Крим-Україна»  Київського 

національного лінгвістичного університету. 

Заступник відповідального секретаря приймальної комісії Київського 

національного лінгвістичного університету, відповідальна особа  за перевірку 

достовірності відомостей та даних про вступників, які мають пільги на навчання 

за першим (бакалаврським) рівнем. 


