
 

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) 

Лемешева 

Наталія 

Андріївна 

доцент 

Харківський 

державний 

університет ім.              

О. М. Горького, 1984 

р., за дипломом Г-ІІ 

№ 197354 

кваліфікація «Історик, 

викладач історії та 

суспільствознавства». 

-  

1. Коршунова І. П., Лемешева Н. А. «Доля 

української культури в умовах 

тоталітарного поневолення».  // Тоталітарне 

суспільство як загроза розвитку 

демократичної держави: Всеукраїнська 

науково-практична конференція, 18 жовтня 

2018 р.: [до 85-ї річниці Голодомору в 

Україні : матеріали] / редкол. : О. І. Черевко 

[та ін.]; Харк. держ. ун-т харчування та 

1.Інститут 

післядипломної 

освіти, 

підвищення 

кваліфікації та 

перепідготовки 

кадрів ХДУХТ. 

Свідоцтво про 

підвищення 

П. 3 – 3 

П. 4 – 4 

П. 8 – 2 

П. 12 – 6  

П. 14 – 1  



 
торгівлі. – Х. : ХДУХТ, 2018. – С. 90-94. 

(фахова, Google scholar); 

2. Лемешева Н. А., Коршунова І.П. 

«Скорбота застигла в мармурі». // 
Тоталітарне суспільство як загроза розвитку 

демократичної держави: Всеукраїнська 

науково-практична конфере–нція, 18 

жовтня 2018 р.: [до 85-ї річниці Голодомору 

в Україні : матеріали] / редкол. : О. І. 

Черевко [та ін.]; Харк. держ. ун-т 

харчування та торгівлі. – Х. : ХДУХТ, 2018. 

– С. 156-160. (фахова, Google scholar); 

 

 

кваліфікації ХА 

01566330/000071-

17 за програмою 

«Інформаційно 

комунікаційні 

методи 

менеджменту в 

освіті», 

26.12.2017. 

Виконання 

випускної 

роботи на тему: 

«Розробка 

інформаційного 

забезпечення 

дисципліни 

«Історія та 

культура України» 

в системі 

електронного 

навчання eFront 

ХДУХТ. 180 год. 

2. Харківська 

державна академія 

дизайну і 

мистецтв. Довідка 

№ 001-19 від 

21.01.2019 

«Ознайомлення із 

новітніми 

формами і 

методами в 

педагогічній та 

науковій 

діяльності, обмін 

досвідом 

використання 

інноваційних 

технологій». 120 

год. 

 

 

       

       



 
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); 

 

1. Харківський державний університет харчування та торгівлі. Історичні кроки становлення та розвитку. / О.І. Черевко, Л.М. Янчева, В.М. 

Міхайлов та ін.; за ред. О.І. Черевка; відпов. ред. А.С. Міносян. – Харків: Світ Книг, 2017. – 234 с. (розділ 2, власний внесок 1,5 авт. арк.) 

2. Міносян А.С., Варипаєв О. М., Лемешева Н.А. «Політологія. Навчальний посібник». – Х.: ХДУХТ, 2017. – 374 с. (15,5, ум.-друк.арк./власний 

внесок 5,2 авт.арк.). 

2. Міносян А.С., Варипаєв О.М., Лемешева Н.А. Політологія: словник-довідник: навч. посібник. – Х.: ХДУХТ, 2019. – 205 с.  

3. Міносян А.С., Варипаєв О.М., Лемешева Н.А. Політичні системи сучасності: навчально-методичний посібник. – Х. : ХДУХТ, 2020. – 225 

с. (9,3 ум.-друк.арк./власний внесок 3,1 авт.арк.). 

 

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 

 

1. Коршунова І.П., Лемешева Н.А., Міносян А.С. Історія та культура України : навч. посібник.– Х.: Смугаста типографія, 2017. – 170 с. 

(власний внесок 2,5 авт. арк.) 

2.Коршунова І.П., Лемешева Н.А., Міносян А.С. Методичні матеріали до спецкурсу. Культурно-побутові традиції  українського народу. – Х.: 

Монограф, 2019. – 135 с. (умов. друк. арк.5,5 власний внесок 2 авт. арк) 

3. Коршунова І.П., Лемешева Н.А., Міносян А.С. Духовна культура сучасної України. Методичні рекомендації для самостійної роботи 

студентів спеціальностей 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність», 181 «харчові технології», 131 «Прикладна механіка», 142 

«Енергетичне машинобудування» з дисципліни «Історія та культура України». – Х.: ХДУХТ, 2019 – 56 с. (власний внесок 1 авт. арк..) 

4. Міносян А.С., Варипаєв О.М., Лемешева Н.А. Опорні конспекти лекцій з дисципліни “Політологія» для самостійної підготовки студентів. – Харків, 

ХДУХТ, 2021. – 87 с. (3,6 ум.-друк. арк./власний внесок 1,2 авт. арк.) 

 

 

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; 

 

Відповідальний виконавець:  

1.  № 06-17-18 Б «Проблеми змісту освіти в творчій спадщині науковців Слобожанщини» - 2018. – 137 с. 

2. 14-19-20 Б (0118U007225) «Розвиток борошномельно-круп’яного виробництва на Слобожанщині у ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.». – 

2020. – 134 с. (розділ 2) 

 

12) 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; 



 
 

1. Лемешева Н.А. Матеріали регіональної історії для підготовки фахівців харчових виробництв і торгівлі. // Міжнародна науково-практична 

конференція «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність», 

присвячена 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі. – Харків; ХДУХТ, 18 травня 2017 р., частина 

2, с. 278-279 

2. Лемешева Н.А. Слобожанські мірошники у другій половині ХVІІ – ХVІІІ століттях. // Міжнародна наукова конференція «Краєзнавство і 

учитель - 2017» - Харків; Колегіум, 24 лютого 2017 р. – с. 60 – 62 

3. Лемешева Н. А. Професія, яка стала історією. /XI Міжнародна науково-практична конференція «Культурне розмаїття: матеріальна та 

нематеріальна культура різних країн світу», 22 травня 2019 року. – с.43-45 

4. Лемешева Н.А. Млини Харківської губернії ХІХ ст. // «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: 

проблеми, перспективи, ефективність» Міжнародна наук.-практична конф., ХДУХТ, 14 травня 2020 р., с. 204-205 

5. Лемешева Н.А. Місце гуманітарних дисциплін в системі вищої освіти. // «Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю 

підготовки фахівців». Третя Міжнародна науково-практична конференція 27.05.21, ХДУХТ, с. 57-58 

6. Лемешева Н.А. З історії управлінської думки і бізнесу кінця ХІХ –початку ХХ ст. // «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та 

готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність» Міжнародна науково-практична конференція 18.05.2021 р.; 

ХДУХТ, с. 210-211 

 

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;  
 

1. Керівництво постійно діючим історико-культурологічним гуртком. ХДУХТ, 2019 – 2021 

 

 

 

 

 

 

 


