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Забезпечені види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю 

(пункт 30 Ліцензійних умов від 30.12.2015 № 1187(в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 10 травня 2018 р. № 347) 
   
 № 

з/п 
Забезпечені види і 

результати професійної 

діяльності особи за 

спеціальністю (пункт 30 

Ліцензійних умов) 

Види і результати професійної діяльності особи за 

спеціальністю, яка застосовується до визнання 

кваліфікації, відповідної спеціальності 

1 2 3 

1 Наявність за останні п’ять 

років наукових публікацій у 

періодичних виданнях, які 

включені до 

наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або 

Web of Science Core 

Collection 

1. Кононець М.О. Концептуалізація системи освіти, пов’язаної з впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій в 

інформаційному суспільстві діяльності  / М.О. Кононець /  Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : 

збірник наукових праць, вип. № 71 / Гол. ред. В.Г. Воронкова; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2017. С. 133-142 

(Copernicus) 

2. Кононець М.О. Теоретико-методологические основания психологии управленческой деятельности руководителя в условиях 

информационного общества / М.О. Кононець, О.В.Соснін /  Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : 

збірник наукових праць, вип. № 72 / Гол. ред. В.Г. Воронкова; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2018. С. 190-200 

(Copernicus) 

3. Кононець М.О. Формування концепції інформаційно-інноваційної освіти як фактор підготовки людського капіталу в 

інформаційному суспільстві  / М.О. Кононець / Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових 

праць, вип. № 73 / Гол. ред. В.Г. Воронкова; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2018. С. 124-135 (Copernicus) 

4. Кононець М.О. Concept of management Education of informational society  / М.О. Кононець / Гуманітарний вісник Запорізької 

державної інженерної академії : збірник наукових праць, вип. № 74 / Гол. ред. В.Г. Воронкова; Запоріз. держ. інж. акад. – 

Запоріжжя : ЗДІА, 2018. С. 129-137 (Copernicus) 

5. Кононець М.О. Information and communication technologies as a major megatrend of preparation of the administration society / М.О. 

Кононець / Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць, вип. № 75 / Гол. ред. 

В.Г. Воронкова; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2018. C. 25-36 (Copernicus) 

6. Кононець М.О. Interaction of administrative education and administrative culture as the basic of the new administrative paradigm of the 

informational society / М.О. Кононець / Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць, 

вип. № 76 / Гол. ред. В.Г. Воронкова; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2019. C. 103-111 (Copernicus) 

7. Кононець М.О. Психологічні аспекти формування лідерської культури керівника у контексті рефлексивної моделі управління / 

М.О. Кононець / державної інженерної академії : збірник наукових праць / Гол. ред. В.Г. Воронкова. Запоріжжя: Друкарня ТОВ 

«Карат», 2019. Вип. № 77. C. 181-191 (Copernicus) 

8. Кононець М.О. International Innovative Journal Impact Factor. Кононець М.О. Psychology of entrepreneur’s professional morality in the 

system of humanities and social sciences // Кононець М.О./ Virtus: Scientific Journal. – April # 13, 2017. – 213 p.  – P. 57-62 (Scientific 

Indexing Services, Citefactor) 

 



2 Наявність не менше п’яти 

наукових публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до переліку 

наукових фахових видань 

України 

1.Кононець М.О. /   Необхідність світоглядних змін щодо вищої освіти // Кононець М.О. Соснін О.В./  Гуманітарний вісник 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 2 до випуску 

37: Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології. – Випуск 14. – К. : Гнозис, 2017. С. 217-225   

2.Кононець М.О. Теоретичні аспекти деструктивного лідерства в організації: аналіз зарубіжних досліджень./ Кононець М.О., 

Винославська О. В.// Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України. 2020. Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. Вип. 55. С. 10-15. 

3.Кононець М.О. Проблемні питання виховання інформаційно-комунікаційної стійкості молоді в умовах нової психо-

комп’ютерної реальності / Кононець М.О., Соснін О.В.// Humanities Studies. – Запоріжжя: 2019. Випуск 1 (78) C.62-74  

4.Кононець М.О. DIRECTIONS OF SOLVING PROBLEM ISSUES OF IMPROVING PERSONALITY DEVELOPMENT IN 

THE CONDITIONS OF THE NEW PSYCHO-COMPUTER REALITY / Кононець М.О., Соснін О.В.// Humanities studies: 

збірник наукових праць / Гол. ред. В.Г. Воронкова; Запорізький національний університет, 2020, Випуск 4(81), C. 108-125 

5.Кононець М.О. Економічна безпека особистості в умовах пандемії COVID-19. / Кононець М.О., Винославська О. В.// 

Організаційна психологія. Економічна психологія - 2021 Випуск 1 (22) С. 33-44 

6.Кононець М.О. Відмітні особливості етичного лідерства в діяльності організацій/ Кононець М.О., Винославська О. В.// 

Вісник львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. №35(2021) С.16-23 

7. Винославська Олена & Кононець Марія. Психологічна безпека підприємців в умовах пандемічних обмежень / 

Організаційна психологія. Економічна психологія. – N1(25), 2022. - С. 33-41. 

8. Кононець Марія & Винославська Олена. Перспективи застосування навчальних квест-кімнат для підготовки 

психологів до надання допомоги у кризових ситуаціях / Організаційна психологія. Економічна психологія. (Категорія 

Б) – №2(26)/2022. – C. 17-26 

3 Наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника або монографії 

1.Кононець М.О. Психологія лідерства : навч. посібн. / Київ, КВІЦ, 2020. – 252 с. (Гриф надано методичною радою 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського » (протокол № 

8 від 9.04.2020 р.)  за поданням вченої ради Факультету соціології і права (протокол № 7 від 24.02.2020 р.) 

2.Соціальна психологія [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра / Н. Ю. Волянюк, Г. 

В. Ложкін, О. В. Винославська, І. О. Блохіна, М. О. Кононець, О. В. Москаленко, О. І. Боковець, Б. В. Андрійцев ; КПІ ім. 

Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,02 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 254 с.  

4 Наукове керівництво 

(консультування) здобувача, 

який одержав документ 

про присудження наукового 

ступеня 

- 

5 Участь у міжнародних 

наукових проектах, 

залучення до міжнародної 

експертизи, наявність звання 

“суддя міжнародної 

- 



категорії” 

6 Проведення навчальних 

занять із спеціальних 

дисциплін іноземною мовою 

в обсязі неменше 50 

аудиторних годин на 

навчальний рік 

“Social psychology” 2020-2021 рр. (50 годин) 

7 Робота у складі експертних 

рад з питань проведення 

експертизи дисертацій МОН 

або галузевих експертних 

рад Національного агентства 

із забезпечення якості вищої 

освіти, або Акредитаційної 

комісії, або їх експертних 

рад, 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 освіти 

МОН 

- 

8 Виконання функцій 

наукового керівника або 

відповідального 

виконавця наукової 

теми(проекту), або 

головного 

редактора/члена редакційної 

колегії наукового видання, 

Керівник Ініціативної НДР 0115U007213 «Теорія і практика психолого-педагогічного забезпечення розвитку 

людино-центричних компетенцій майбутніх фахівців в умовах технічного університету» з 2014-2020 рр. 

 



включеного до переліку 

наукових фахових видань 

України, або іноземного 

рецензованого наукового 

видання 

9 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 

олімпіад чи конкурсів “Мала 

академія наук України” 

- 

10 Організаційна робота у 

закладах освіти на посадах 

керівника (заступника 

керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/ 

відділення (наукової 

установи)/ філії/ кафедри 

або 

іншого відповідального за 

підготовку здобувачів вищої 

освіти підрозділу/відділу 

(наукової установи)/ 

навчально-методичного 

- 



управління (відділу)/ 

лабораторії/ іншого 

навчально-наукового 

(інноваційного) 

структурного підрозділу/ 

вченого секретаря закладу 

освіти (факультету, 

інституту)/ відповідального 

секретаря приймальної 

комісії та його заступника 

11 Участь в атестації наукових 

працівників як офіційного 

опонента або члена 

постійної спеціалізованої 

вченої ради (не менше трьох 

разових спеціалізованих 

вчених рад) 

Офіційний опонент по дисертаційному дослідженню Гончаренко Ярослави Валентинівни «Психологічні 

чинники орієнтації на клієнта персоналу комерційних організацій», представленого на здобуття наукового 

ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.10 – організаційна психологія; економічна 

психологія Дата захисту: «26» грудня 2018 р. 

 

12 Наявність не менше п’яти 

авторських свідоцтв та/або 

патентів загальною 

кількістю два досягнення 

- 

13 Наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/ посібників для 

самостійної роботи 

студентів та дистанційного 

навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/ 

методичних вказівок/ 

рекомендацій загальною 

кількістю три найменування 

1.СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ: Зошит для індивідуальної роботи для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм 

навчання. Укл.: Кононець М.О. К. : НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – 61 с. http://psy.kpi.ua/wp-

content/uploads/2017/09/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9C.%D0%9E.-

%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0% 

B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE% D0% B3%D1%96%D1%8F.pdf 

2. ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ: Зошит для індивідуальної роботи для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм 

навчання. Укл.: Кононець М.О. К. : НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – 52 с.  http://psy.kpi.ua/wp-

content/uploads/2017/09/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0% BD%D0% B5%D1%86%D1%8C-%D0%9C.%D0%9E.-%D0% 

9F%D1%81%D0%B8%D1%85% D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0% 

BD%D1%84%D0%BB%D1%96% D0% BA%D1%82%D1%83.pdf 

3. Психологія лідерства та професійної успішності. Зошит для індивідуальної роботи для студ. усіх спец. денної та заочної форми 

навчання / Уклад.: М.О. Кононець. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 39 с. http://psy.kpi.ua/wp-

content/uploads/2017/09/%D0%97%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2% 

D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-

http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/09/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9C.%D0%9E.-%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%25%20B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%25%20D0%25%20B3%D1%96%D1%8F.pdf
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/09/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9C.%D0%9E.-%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%25%20B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%25%20D0%25%20B3%D1%96%D1%8F.pdf
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/09/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9C.%D0%9E.-%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%25%20B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%25%20D0%25%20B3%D1%96%D1%8F.pdf
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/09/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9C.%D0%9E.-%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%25%20B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%25%20D0%25%20B3%D1%96%D1%8F.pdf
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/09/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%25%20BD%D0%25%20B5%D1%86%D1%8C-%D0%9C.%D0%9E.-%D0%25%209F%D1%81%D0%B8%D1%85%25%20D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%25%20BD%D1%84%D0%BB%D1%96%25%20D0%25%20BA%D1%82%D1%83.pdf
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/09/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%25%20BD%D0%25%20B5%D1%86%D1%8C-%D0%9C.%D0%9E.-%D0%25%209F%D1%81%D0%B8%D1%85%25%20D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%25%20BD%D1%84%D0%BB%D1%96%25%20D0%25%20BA%D1%82%D1%83.pdf
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/09/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%25%20BD%D0%25%20B5%D1%86%D1%8C-%D0%9C.%D0%9E.-%D0%25%209F%D1%81%D0%B8%D1%85%25%20D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%25%20BD%D1%84%D0%BB%D1%96%25%20D0%25%20BA%D1%82%D1%83.pdf
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/09/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%25%20BD%D0%25%20B5%D1%86%D1%8C-%D0%9C.%D0%9E.-%D0%25%209F%D1%81%D0%B8%D1%85%25%20D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%25%20BD%D1%84%D0%BB%D1%96%25%20D0%25%20BA%D1%82%D1%83.pdf
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/09/%D0%97%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%25%20D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%9F%D1%81%25%20D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D0%25%20BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%25%2096%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%25%20D1%25%2088%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/09/%D0%97%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%25%20D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%9F%D1%81%25%20D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D0%25%20BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%25%2096%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%25%20D1%25%2088%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/09/%D0%97%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%25%20D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%9F%D1%81%25%20D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D0%25%20BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%25%2096%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%25%20D1%25%2088%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/09/%D0%97%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%25%20D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%9F%D1%81%25%20D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D0%25%20BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%25%2096%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%25%20D1%25%2088%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf


%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%9F%D1%81% 

D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D0% 

BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1% 96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97-

%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96% D1% 88%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf 

4.Кононець М. О., Соснін О.В. Нові інформаційно-технічні реалії комунікації як умова інноваційного розвитку держави : 

методичний посібник / Науково-методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в системі відкритої 

післядипломної освіти // Касьян С.П., Олійник В.П., Ляхоцька Л.Л. та інш. [за ред. Л.Л.Ляхоцької (гол.ред.) С.П.Касьяна, 

В.П.Олійника]; ДВНЗ «Ун-т менедж.освіти» –ТОВ фірма «Іліон» м. Миколаїв, 2018. С.40-68 (розділ). 

14 Керівництво студентом, 

який зайняв призове місце 

на I 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 мистецьких 

конкурсів, фестивалів та 

проектів, робота у 

складі організаційного 

комітету або у складі журі 

міжнародних мистецьких 

конкурсів, інших культурно- 

- 



мистецьких проектів; 

керівництво студентом, який 

брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, 

Всесвітній та 

Всеукраїнській 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 Наявність науково- 

популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) 

та/або дискусійних 

публікацій з наукової або 

професійної тематики 

загальною кількістю 

не менше п’яти публікацій 

- 

16 Участь у професійних 

об’єднаннях за 

Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці 

Європейська мережа етики бізнесу (ЕВЕN) 



спеціальністю 

17 Досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше 

п’яти років 

 

18 Наукове консультування 

установ, підприємств, 

організацій протягом не 

менше двох років. 

- 

 

 

 

 

 

 

 


