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Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років 

(науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники, які забезпечують освітній процес, 

повинні мати не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні п’ять 

років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов) 
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16 Участь у професійних 

об’єднаннях за спеціальністю  
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17 Досвід практичної роботи за 
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Досвід практичної роботи за спеціальністю 37 роки 

 

Досягнення у професійній діяльності Лещенко С.В. підтверджуються виконанням 6 

пунктів у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 

Ліцензійних умов 

 

*Під час визначення досягнень у професійній 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). 



**Вимога наявності досягнень у професійній діяльності не застосовується до науково-
педагогічних (наукових) працівників із стажем науково-педагогічної роботи менше трьох років, 
працівників, що мають статус учасника бойових дій, а також до фахівців-практиків, які працюють 
на посадах науково-педагогічних (наукових) працівників на умовах сумісництва в обсязі 0,25 або 
менше, або 150 годин навчального навантаження на навчальний рік. 

***Для закладів вищої освіти, в яких здійснюється підготовка фахівців за мистецькими 
спеціальностями галузі знань “02 Культура і мистецтво”, спеціальностями “014 Середня освіта 
(Музичне мистецтво)”, “014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)”, замість наукових 
публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, 
науково-педагогічним (педагогічним) працівникам мистецьких спеціальностей можуть 
зараховуватися такі оприлюднені здобутки: літературні твори, переклади літературних творів, 
твори живопису, декоративного мистецтва, архітектури, архітектурні проекти, скульптурні, 
графічні, фотографічні твори, твори дизайну, музичні твори, аудіо- та відеовори, передачі 
(програми) організації мовлення, медіатвори, сценічні постановки, концертні програми (сольні та 
ансамблеві) кінотвори, анімаційні твори, аранжування творів, рекламні твори. 

 
 


