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1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних 

баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 

1. Implementation of state economic policy under corporatocracy: Financial and credit aspect | Valstybės ekonominės politikos įgyvendinimas korporatokratijos 

sąlygomis: Finansinis ir kredito aspektas Kovalenko, M, Smihunova, O., Bondar, N., Omelchenko H. Public Policy and Administration, Pages 36-47, 2020 

2. Інвестиційна привабливість підприємств туристичної сфери ГЮ Омельченко Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка., С. 282-292 2019 

3. Моделювання конкурентних стратегій розвитку підприємств сфери сільського зеленого туризму ГЮ Омельченко Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-

ва ім. П. Василенка., С. 289-297. 2019 

4.Онтологія комунікативної реальності ГЮ Омельченко, О.М.Осіпов Гуманітарний часопис: збірник наук. праць., С. 11-18. 2018 

5. Проблема культурной идентичности в пространстве информационного общества Г.Ю.Омельченко Н. П. Кунденко, Н. И. Моисеева, С. Г. Пилипенко, И. В. 

Скубий International Academy Journal. Web of Scholar., С. 19-23. 2018 

 

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. Феномен туризму: розмаїття сенсів [Текст] : монографія / О. О. Артеменко [та ін.] ; за ред.: О. О. Красноруцького, Н. І. Моісєєвої ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. 

госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : Стильна типографія, 2019. - 252 с. - Бібліогр.: с. 234-248. - ISBN 978-617-7602-62-9 

 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=9og8KI4AAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=9og8KI4AAAAJ:3fE2CSJIrl8C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=9og8KI4AAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=9og8KI4AAAAJ:0EnyYjriUFMC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=9og8KI4AAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=9og8KI4AAAAJ:kNdYIx-mwKoC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=9og8KI4AAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=9og8KI4AAAAJ:KlAtU1dfN6UC
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електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, 

інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування; 

1. Соціальна політика та соціальна робота [Електронний ресурс] : метод. вказівки до самост. вивч. дисципліни для здобувачів перш. (бакалавр.) рівня вищ. 

освіти ден. та заоч. форм навчання спец. 281 Публічне управління та адміністрування / авт.-уклад.: Г. Ю. Омельченко, Н. І. Моісєєва. - Харків : [б. в.], 2021. - 

71 с.    

2.  Соціологія : навч.-метод. Посібник. Г.Ю.Омельченко, І. М. Сафронська, Н. І. Моісєєва. Харків : КП "Міська друкарня 152с, 2020 

3) Інженерна психологія [Электронный ресурс] : конспект лекцій для студентів перш. (бакалавр.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навч. спец. 133 

Галузеве машинобудування / І. О. Данченко, Н. І. Моісєєва, Г. Ю. Омельченко ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : [б. в.], 2020. - 

96 с. - Б. ц. 

 

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня; 

Тема: “Управління економічним розвитком підприємств туризму та сільського зеленого туризму” 

08.00.04  Економіка та управління підприємствами ( за видами діяльності) ДК №057027 від 02.07.2020 

 

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.Фактор національної ідентичності в державотворенні епохи модерну / Г. Ю. Омельченко // Українське державотворення: історичний аспект : матеріали 

Всеукр. наук. конф., м. Харків, 28 трав. 2021 р. - Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2021. - С. 211-213. 

2. Проблеми розвитку галузі рекреації та туризму в регіоні [Текст] / Г. Ю. Омельченко, І. О. Данченко // Аграрна галузь сучасної України: проблеми та 

перспективи розвитку : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 14 трав. 2021 р., Луган. нац. аграр. ун-т. – 2021, с. 318-321 

3. Eco-tourism: the problem of cooperation between the university and a company that provides tourism services [Text] / H. Omelchenko // Актуальні проблеми 

освітньо-виховного процесу в умовах карантинних обмежень та дистанційного навчання : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., м. Харків, 6-7 квіт. 2021 р. -

Харків : ХНУБА, 2021., с. 244-246 

4. Capitalism and modern society in the historical and philosophical concept of Y.N. Harari [Text] / D. Kobelieva, N. Moisyeyeva, H. Omelchenko // Vectors of 

competitive development of socio-economic systems : monograph. - Opole : The academy of management and administration, 2020. - P. 36-39. 

5. Фактор національної ідентичності в державотворенні епохи модерну [Текст] / Г. Ю. Омельченко // Українське державотворення: історичний аспект : 

матеріали Всеукр. наук. конф., м. Харків, 28 трав. 2021 р. - Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2021. - С. 211-213. 

6. Що таке міський безпечний простір / Г. Ю. Омельченко // Ґендерна політика міст: історія та сучасність : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 

15-16 берез. 2018 р. - Харків : ХНУМГ, 2018. - С. 108-113.   

7. 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. 

8. Західноукраїнські політичні і військові організації напередодні національної революції [Текст] / Г. Ю. Омельченко, А. С. Лапченко // Українське 

державотворення: історичний аспект (до 100-річчя Акту Злуки) : матеріали конф. наук. праць вчених та студентів істор. ф-ту ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, м. 

Харків, 26 жовт. 2020 р. - Харків : ХНПУ, 2020. - С. 86-91. 

9.Ґендерний аспект в туризмі [Текст] / Г. Ю. Омельченко // Ґендерні студії : матеріали доп. учасників VІІ міжвуз. наук.-практ. семінару, м. Луцьк, 30 берез. 

2020 р. - Луцьк : ЛПК, 2020. - С. 63-67. 



14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), 

Волошина В. студентка спеціальності 242 туризм посіла ІІІ місце в Міжнародній науково-практичній олімпіаді з туризму 06.12.20, НТУ Дніпровська 

політехніка 

 

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях; 

Дійсний член Національної психологічної асоціації 

Член Української асоціації суспільствознавців та педагогів 

 

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності). 

Практичний психолог Психологічної служби університету  2013-2021рр. 
Керівник Центру гендерної освіти  університету 2012-2021рр. 

 

 

 


