
 

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) 

Моісєєва 

Наталія 

Іванівна 

Завідувачка 

кафедри  

Харківський 

державний 

педагогічний 

інститут імені Г. 

Сковороди, 1992, 

українська мова та 

література, 

вчитель 

Доктор 

економічних наук 

08.00.05 – розвиток 

продуктивних сил 

та регіональна 

економіка 

Тема «Розвиток 

продуктивних і 

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): 

 

State regulation of innovative employment 

Вища Школа 

Менеджменту в 

місті 

Варна/VUM.Пос

відчення № 215 

від 15.09.2020. 

Тема: 

Інтернаціоналізаці

П. 38. 1, 3, 4, 5, 

12, 19 



української мови 

та літератури, 

ДВП № 012258, 

від. 30 червня 

1992 р. 

 

регіональна 

економіка», ДД № 

008927, від 15 

жовтня 2019 р., 

Одеська 

національна 

академія харчових 

технологій,  

Кандидат 

філософських наук, 

спеціальність 

09.00.03 – соціальна 

філософія та 

філософія історії, 

ДК № 012955 від 9 

січня 2002 р. 

Тема 

«Ментальність та 

місцеве 

самоврядування: 

взаємозв’язок, 

проблеми, 

парадокси» 

Професор кафедри 

ЮНЕСКО 

«Філософія 

людського 

спілкування» та 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін, АП № 

003317 від 27 

вересня 2021 р. 

Міністерство науки 

та освіти України  

 

in the context of innovative 

entrepreneurship development [Text] / I. 

Kuksa, I. Hnatenko, O. Orlova-Kurilova, 

Nataliya Moisyeyeva, V. Rubezhanska // 

Management Theory and Studies for Rural 

Business and Infrastructure Development. 

– 2019. – Vol. 41, № 2. – P. 228-236. 
 

Integrated intelligent information and analyt-

ical system of management of a life cycle of 

products of transport companies [Text] / S. 

Ramazanov, V. Babenko, O. Honcharenko, 

N. Moisyeyeva, V. Dykan // Journal of In-

formation Technology Management. – 2020. 

– Vol. 12, Issue 3. – P. 26-33. 
 

Моісєєва, Наталія Іванівна. Сутність 

туристичних послуг та їх роль для 

регіонального розвитку [Текст] / Н. І. 

Моісєєва // Экономика и финансы. – 2019. 

– № 1. – С. 78-88 
 

Моісєєва, Наталія Іванівна. Оцінка 

сучасного стану туристично-

рекреаційного потенціалу сільських 

територій регіону [Текст] / Н. І. Моісєєва, 

О. В. Довгаль // Агросвіт. – 2019. – № 5. – 

С. 32-40 
 

Моісєєва Н. І. Ринок туристичних послуг 

регіону: сутність, теоретичні основи 

сегментації, диференціації [Текст] / Н. І. 

Моісєєва, Д. Ф. Діденко // Вісник ХНАУ 

ім. В. В. Докучаєва. Сер.: Екон. науки. – 

Харків : ХНАУ, 2019. – Вип. 1. – С. 78-88. 
 

Моісєєва, Наталія Іванівна. Теоретичні 

зсади понятійно-категоріальної 

складової сутності туризму [Текст] / Н. 

І. Моісєєва // Ефективна економіка. – 

я вищої освіти в 

контексті 

глобалізації 

інноваційного 

освітнього 

простору, 6 

кредитів ECTS, 

180 годин.  

 



2019. – № 2. – С. 32-40 



 
П38.1  

State regulation of innovative employment in the context of innovative entrepreneurship development [Text] / I. Kuksa, I. Hnatenko, O. Orlova-Kurilova, Nataliya 

Moisyeyeva, V. Rubezhanska // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. – 2019. – Vol. 41, № 2. – P. 228-236. 
 

Integrated intelligent information and analytical system of management of a life cycle of products of transport companies [Text] / S. Ramazanov, V. Babenko, O. 

Honcharenko, N. Moisyeyeva, V. Dykan // Journal of Information Technology Management. – 2020. – Vol. 12, Issue 3. – P. 26-33. 
 

Моісєєва, Наталія Іванівна. Сутність туристичних послуг та їх роль для регіонального розвитку [Текст] / Н. І. Моісєєва // Экономика и финансы. – 2019. –

 № 1. – С. 78-88 
 

Моісєєва, Наталія Іванівна. Оцінка сучасного стану туристично-рекреаційного потенціалу сільських територій регіону [Текст] / Н. І. Моісєєва, О. В. 

Довгаль // Агросвіт. – 2019. – № 5. – С. 32-40 
 

Моісєєва Н. І. Ринок туристичних послуг регіону: сутність, теоретичні основи сегментації, диференціації [Текст] / Н. І. Моісєєва, Д. Ф. Діденко // Вісник 

ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Сер.: Екон. науки. – Харків : ХНАУ, 2019. – Вип. 1. – С. 78-88. 
 

Моісєєва, Наталія Іванівна. Теоретичні засади понятійно-категоріальної складової сутності туризму [Текст] / Н. І. Моісєєва // Ефективна економіка. – 

2019. – № 2. – С. 32-40 

 

П. 38.3 
 

Моісєєва Н.І. Інноваційний розвиток туристичної сфери регіону : теорія, методологія, практика: монографія / Н. Моісєєва. – Миколаїв : ФОП Швець В.М. 

2018. – 330 с. (26,5 друк. арк.). 

Феномен туризму: розмаїття сенсів: монографія / за ред. О.О. Красноруцького, Н.І. Моісєєвої. – Х, ХНТУСГ, 2019. – 252 с.  
 

П. 38.4 

Всесвітня спадщина ЮНЕСКО : навч. посібник для студентів спеціальності «Туризм» / І.О. Данченко, Н.І. Моісєєва., Г.Ю. Омельченко – Харків: 

ХНТУСГ, 2020. – 284 с.  

Психологія : навчально-методичний посібник для студентів інженерних спеціальностей / І.О. Данченко, Н.І. Моісєєва., Г.Ю. Омельченко – Харків: 

ХНТУСГ, 2020. – 292 с. 

Педагогіка вищої школи : навч.-мет. посібник для здобувачів третього наукового рівня (доктор філософії) денної (заочної) форми навчання, спеціальність 

073 Менеджмент / І.О. Данченко, Н.І. Моісєєва. – Харків: ХНТУСГ, 2020. – 126 с.  
 

П 38. 5. 

Доктор економічних наук, 08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка, Тема «Розвиток продуктивних і регіональна економіка», ДД 

№ 008927, від 15 жовтня 2019 р., Одеська національна академія харчових технологій,  

 

П. 38.12 

Моісєєва, Наталія Іванівна. Соціально-комунікаційний підхід до розуміння медіаосвіти [Текст] / Н. І. Моісєєва // Innovative educational technologies: expe-

rience of the European Union and its implemental ion in the training of political scientists, sociologists, philosophers, psychologists, historians. – Сладковічево, 



 
Словацька Республіка, 2017. – С. 69-73. 
 

Моісєєва, Наталія Іванівна. Краєнавчий аспект ландшафтних досліджень [Текст] / Н. І. Моісєєва, Н. О. Кобченко, Ю. Ф. Кобченко // STUDIA SLO-

BOZHANICA : матеріали наук.-метод. конф. «Слобожанський гуманітарій-2018», 30 берез. 2018 р.  – Харків : ХНТУСГ, 2018. – С. 82-87. 
 

Moisyeyeva, N. Тourism as an innovational project of modern globalization [Text] / N. Moisyeyeva, H. Omelchenko, S. Pilipenko // Іnnovative tools for socio-

economic systems; development : monograph. - Katowice : Katowice School of Technology, 2019. – Pt. 25. – P. 229-234. 
 

Проблеми та перспективи викладання філософії у ВНЗ України [Текст] / Д. Л. Кобелєва, Н. І. Моісєєва // Modern science: problems and innovations : Ab-

stracts of the 7-th International scientific and practical conference. – 2020. – С. 368-375. 
 

Розвиток сільського зеленого туризму в Україні (зокрема на Харківщині) в умовах пандемії COVID-19 [Текст] / Н. І. Моісєєва, А. С. Лапченко, Г. Ю. 

Омельченко // Science and education: problems, prospects and innovations : Abstracts of the 1-st International scientific and practical conference. – Kyoto : CPN 

Publishing Group, 2020. – С. 386-391.  

 

П. 38.19 

Почесний Академік Академії прикладних наук. 

 

Членкиня громадської організації «Українська асоціація суспільствознавців та педагогів». 


