
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) 

 

Яхно 

Олексій 

Олександ

рович 

Доцент 

кафедри 

політичних 

наук і права 

Санкт-

Петербурзький 

державний 

університет; 
1996 р..,; 

диплом ЭВ  № 

620758; 

Спеціальність 

філософія; 

Кваліфікація: 

політолог,  

викладач  

соціально- 

політичних 

дисциплін 

Кандидат політичних 

наук, КТ №020345, 2000 

р., спеціальність 23.00.01 

– теорія та історія 

політичної науки,  
Тема дисертації::  

«Сучасні концепції 

глобалізації: досвід 

політологічного аналізу» 

Визнання ступеню 

кандидата політичних 

наук рішенням кафедри 

політичних наук і права 

КНУБА, затверджено 

Вченою радою КНУБА 

(протокол № 42 від 
24.06.21р.) 

2001-2009 – експертно-аналітичні роботи, 

надання консультативних послуг, в тому 

числі і під час передвтборчих кампаній, 

участь у проведенні соціологічних 

досліджень на посаді експерта в ГО «Фонд 

підтримки прогресивних реформ», м. 
Донецьк. 

 

2014-2015 рр. – Експертні консультування і 

участь на громадських засадах у діяльності 

ГО «Соціальна екологічна організація 

«Чистий Берег»», м. Берегове». 
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Kopcha, V., Mamontov, I., Reznik , H., Semko, 

Наказ ректора КНУБА про 

зарахування підвищення 

кваліфікації від 13.10.2022 р. 

262.  

 

ГО «Асоціація народних 
депутатів України», 

сертифікат APU-06/20-10-22 

від 20.09.2022 

«Законотворчі перспективи 

трансформації української 

міжнародної політики», 

01.08.2022 – 15.09.2022, 180 

годин. 

 

Підвищення кваліфікації за 

програмою "Соц. 
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рівні", м. Полтава, Східно-
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https://produccioncientificaluz.org/index.php/cu

estiones/article/view/38517/42787 Web of 
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