
 
 

ВІДОМОСТІ  

про наявність науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним  

місцем роботи, мають відповідну освітній програмі освітню та/або професійну кваліфікацію (крім розширення  

провадження освітньої діяльності щодо збільшення ліцензованого обсягу на певному рівні вищої освіти)  
 

Якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем 

роботи, мають відповідну освітній програмі _____________ в межах спеціальності ___________ освітню та/або 

професійну кваліфікацію  

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

науково-

педагогічного, 

педагогічного, 

наукового 

працівника 

Найменування 

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) 

Лапченко 

Анастасія 

Сергіївна 

асистент 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна, 

2011р. 

спеціальність 

«Історія», 

Кандидат 

історичних наук, 

спеціальність 

07.00.01 – історія 

України,  

тема дисертації 

«Селянські 

промисли на 

1. Лапченко А. Правовий статус 

жінки-селянки в 1920-1930-ті роки  в 

УСРР// Літопис Волині. 

Всеукраїнський науковий часопис. 

Вип. 24. 2021 С. 108-112. 

2. Лапченко А.С.  Аналіз участі  

сільського жіноцтва в промислах на 

1.Харківський 

національний 

аграрний 

університет 

імені 

В.В. Докучаєва 

Свідоцтво про 

підвищення 

4 

5 

12 

13 

19 



 
кваліфікація 

історик, викладач 

історії та 

суспільно-

політичних 

дисциплін 

Харківщині 

(Слобожанщині) 

 в роки нової 

економічної 

політики (1921-

1928 рр.).»  

ДК №046587 

від 20.03.2018 р. 

диплом виданий 

Міністерством 

освіти і науки 

України 

 

 

Харківщині в роки непу //  Наукові праці 

історичного факультету Запорізького 

національного університету. Запоріжжя: 

ЗНУ, 2017. Вип. 47. С. 113-117. (Web of 

Science) 

 

 

кваліфікації 

«Використання 

інноваційних 

технологій в 

навчальному 

процесі при 

вивченні 

навчальних 

дисциплін 

гуманітарного 

циклу» 

10.04.2020 

108 годин 

 

2. Varna 

University of 

Management, 

Sertificate of 

completion,  

«Global trends, 

innovation 

methods and 

Practices in 

higher 

education»,  

17.09. 2021 

180 годин 

 

3.Харківський 

національний 

університет 

імені В.Н. 

Каразіна 

Сертифікат 

Лінгвістичного 

центру про 

знання 

англійської мови 

на рівні В2  

19.05.2021  

 



 

Досягнення у професійній діяльності (відповідно до пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності) 
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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 

 

Пояснення  

1. Лапченко А.С. Україна в Європі та світі в контексті туризму: курс лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  денної 

(заочної) форми навчання спеціальності 242 «Туризм». Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва імені П. Василенка. Харків: ХТУСГ, 2020. 84 с. 

2. Лапченко А.С. History of Ukrainian statehood = Історія української державності: курс лекцій з розділу дисципліни «Introduction to the course 

"History of Ukrainian statehood". Primitive society and the first state formations on the territory of Ukraine. Princely period of Ukrainian state 

formation» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної (заочної) форми навчання. Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва 

імені П. Василенка. Харків: ХТУСГ, 2021. 24 с. 

3. Історія держави та права: метод. вказівки методичні вказівки до самостійного вивчення дисц. «Історія держави та права»  для здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  денної (заочної) форми навчання спеціальності 081 «Право». / Харків. нац. техн. ун т сіл. госп 

ва імені П. Василенка; уклад.: А.С. Лапченко.  Харків, 2021.  103 с.   

 

5 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня 

 

Пояснення 

Захист  кандидатської дисертації  на тему «Селянські промисли на Харківщині (Слобожанщині) в роки нової економічної політики (1921-1928 рр.) зі 

спеціальність 07.00.01 – історія України. 

Диплом кандидата історичних наук  ДК №-46587 від 20.03.2018 
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Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій 

 

Пояснення  

1. Моісєєва Н. І., Лапченко А. С., Омельченко Г. Ю. Розвиток сільського зеленого туризму  в Україні (зокрема на Харківщині) в умовах 

пандемії covid-19// The 1st International scientific and practical conference “Science and education: problems, prospects and innovations” (October 

7-9, 2020) CPN Publishing Group, Kyoto, Japan. 2020. P. 386-391. 

2. Лапченко А.С. Етно мода, як об’єкт туристичного продукту// STUDIA SLOBOZHANICA: Матеріали всеукраїнської науково-методичної 

конференції «Слобожанський гуманітарій – 2020» (м. Харків, ХНТУСГ, 27 жовтня 2020р.). Харків, 2020. С. 66-70. 

3. Lapchenko A. The course "rural tourism" as a means of patriotic education of students // Актуальні проблеми освітньо-виховного процесу в 

умовах карантинних обмежень та дистанційного навчання: збірник наук. пр.  Харків: ХНУБА, 2021. С. 241-244. 

4. Лапченко А.С. Соціально-економічний потенціал розвитку екотуризму в Україні// Географія та туризм: Матеріали ІV Всеукраїнської 

науково-практичної Інтернет-конференції Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2021 р., 

м. Харків) / за заг. ред. Лоцмана П. І. Харків: ХНПУ ім.Г.С.Сковороди, 2021. С. 216-224. 

5. Lapchenko A. Development of museums in Kharkiv region in the conditions of the Covid-19 pandemic.//2nd  multidisciplinary conference for young 

researchers ( November 29.-30, 2021 Sumy, Ukraine ). Sumy, 2021.  P. 82-84 
 

13 
Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше  

50 аудиторних годин на навчальний рік 



 

 

Пояснення 

1.«History of Ukrainian statehood» для студентів-іноземців   1 курсу, спеціальності -051 економіка (30 лекції + 30 практичні) 

2.«History of Ukrainian statehood» для студентів-іноземців   1 курсу, спеціальності -071 облік і оподаткування (30 лекції + 30 практичні) 

3.«History of Ukrainian statehood» для студентів-іноземців   1 курсу, спеціальності -208 агроінженерія (14 лекції + 16 практичні) 

4. «History of  state»  для студентів-іноземців   1 курсу, спеціальності -073 менеджмент (24 лекції + 12 практичні) 

 

ВСЬОГО: 190 годин у І семестрі  2021-2022 н.р. 

 

19 Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях 

 

Пояснення 

ГО «Українська асоціація суспільствознавців та педагогів»  

 
 

 


