
 

 

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) 

Варипаєв 

Олексій 

Михайлович 

доцент 

кафедри 

ЮНЕСКО та 

соціального 

захисту 

 

Харківський 

державний 

університет ім. 

О.М. Горького, 

1995 рік,  Філолог, 

спеціальність – 

російська мова та 

Кандидат  

філософських наук, 

09.00.04 

філософська 

антропологія, 

філософія культури, 

ДК № 008073 від 11 

1. Варипаєв О.М. Становлення 

проблематики потреб людини у 

цивілізаціях «осьового часу» // Aktuelle 

Themen im Kontext der Entwicklung der 

modernen Wissenschaften: der Sammlung 

wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu 

den Materialien der internationalen 

1. З 10 травня 

2017 року по 23 

червня 2017 року 

підвищив 

кваліфікацію за 

програмою 

«Інформаційно-

П :1, 3, 4, 8, 

12, 14. 

 

 



 

 

література, 

Диплом – ЛБ  

ВЕ№001617. 

жовтня 2000 року, 

Міністерство освіти 

і науки України; 

доцент кафедри 

філософії та 

політології, 02ДЦ 

№ 00905 від 19 

лютого 2004 року, 

Міністерство освіти 

і науки України 

wissenschaftlich-praktischen Konferenz, 

Dresden, 23 Januar, 2019. Dresden: NGO 

«Europäische Wissenschaftsplattform», 

2019. B. 4.– S. 82-88 (Index Copernicus, 

Google Scholar). 

2. Малюк Л.П., Варипаєв О.М. 

Соціально-історичний розвиток потреб 

у парадигмі формування сфери послуг //. 

Економічна стратегія і перспективи 

розвитку сфери торгівлі та послуг. 

Випуск 1(29) 2019 р. – ХДУХТ – С. 159-

169. (Index Copernicus, Google Scholar). 

3. Міносян А.С., Варипаєв О.М., 

Юрченко Л.І. Ґенеза національно-

культурної самосвідомості українського 

народу в умовах русифікаторської 

політики царизму» // Тоталітаризм як 

система знищення національної пам’яті: 

збірник наукових праць / науковий 

редактор Тетяна Єщенко. – Львів: 

Друкарня Львівського національного 

медичного університету імені Данила 

Галицького, 2020. – С. 131-134.(Google 

Scholar, фахове). 

4. Міносян А.С., Юрченко Л.І., 

Варипаєв О.М., Лаврук В.В. Новітні 

концепції розробки та вдосконалення 

сучасних методів зберігання харчових 

продуктів: соціально-гуманітарна та 

етична складові // Економічна стратегія 

і перспективи розвитку сфери торгівлі 

та послуг : зб. наук. праць : у 2 ч. / 

редкол. : О. І. Черевко (відпов. ред.) та 

ін. ; Харк. держ. ун-т харчування та 

торгівлі. – Харків, 2017. – С. 158–165. 

(фахова, International Impact Factor 

Services, Google scholar) 

 

комунікаційні 

методи 

менеджменту в 

освіті». 

(Харківський 

державний 

університет 

харчування та 

торгівлі, Інститут 

післядипломної 

освіти, 

підвищення 

кваліфікації та 

перепідготовки 

кадрів). Отримав 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації ХА 

01566330/000027-

17. Загальна 

кількість годин –

(4 кредити ECTS, 

120 годин). 

2. Довідка № 015-

19 про 

проходження 

стажування на 

кафедрі 

українознавства 

Харківської 

державної 

академії дизайну 

та мистецтв, з 

01.04.2019 р. по 

01.06.2019 р., 

ознайомлення із 

новітніми 

формами і 



 

 

5. Варипаєв О.М.  Філософія їжі в 

період Середньовіччя: 

загальноєвропейський та український 

патерни // Ucrainica IX. Současná 

ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a 

kultury : IX Olomoucké sympozium 

ukrajinců střední a východní Evropy. – 

Olomouc : Univerzita Paláckeho v 

Olomouci, 2018 Рр. 242–248 (фахова, 

International Impact Factor Services, 

Google scholar). 

6. Liubov Yurchenko, Andrii Minosian, 

Olexii Varypaiev Science of the 

postmodern era as a factor of modern 

education // Topical issues of society 

development in the turbulence conditions. 

– School of Economics and Management in 

Public Administration in Bratislava. – 

Bratislava, 2020. – рр. 242–248 (фахова, 

International Impact Factor Services, 

Google scholar). 

7. Міносян А.С., Варипаєв О.М. 

Юрченко Л. І. Леся Українка та традиції 

гуманізму й загальнолюдських 

цінностей в українському суспільстві  // 

Ідеологиня національної аристократії 

(на пошану 150-річчя від дня 

народження Лесі Українки): збірник 

наукових праць / Львів: Друкарня 

Львівського національного медичного 

університету, 2021. – С. 361-367. 

(Google Scholar, фахова). 

методами в 

педагогічній та 

науковій 

діяльності, обмін 

досвідом 

використання 

інноваційних 

технологій. 

Загальна кількість 

годин –(4 кредити 

ECTS, 120 годин). 

 

 

пункт 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. Варипаєв О.М. Становлення проблематики потреб людини у цивілізаціях «осьового часу» // Aktuelle Themen im Kontext der 

Entwicklung der modernen Wissenschaften: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen 



 

 

wissenschaftlich-praktischen Konferenz, Dresden, 23 Januar, 2019. Dresden: NGO «Europäische Wissenschaftsplattform», 2019. B. 4.– S. 

82-88 (Index Copernicus, Google Scholar, Німеччина, стаття українською мовою). 

2. Малюк Л.П., Варипаєв О.М. Соціально-історичний розвиток потреб у парадигмі формування сфери послуг //. Економічна 

стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. Випуск 1(29) 2019 р. – ХДУХТ – С. 159-169. (Index Copernicus, Google 

Scholar). 

3. Варипаєв О.М.  Філософія їжі в період Середньовіччя: загальноєвропейський та український патерни // Ucrainica IX. 

Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury : IX Olomoucké sympozium ukrajinců střední a východní Evropy. – Olomouc : 

Univerzita Paláckeho v Olomouci, 2018 Рр. 242–248 (фахова, International Impact Factor Services, Google scholar). 

4. Liubov Yurchenko, Andrii Minosian, Olexii Varypaiev Science of the postmodern era as a factor of modern education // Topical 

issues of society development in the turbulence conditions. – School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava. – 

Bratislava, 2020. – рр. 242–248 (фахова, International Impact Factor Services, Google scholar). 

5. Міносян А.С., Варипаєв О.М. Юрченко Л. І. Леся Українка та традиції гуманізму й загальнолюдських цінностей в 

українському суспільстві  // Ідеологиня національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки): збірник 

наукових праць / Львів: Друкарня Львівського національного медичного університету, 2021. – С. 361-367. (фахова, Google Scholar). 

 

пункт 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.  Варипаєв О.М., Кобилко Н.А. Феномен мандрівництва в українській культурі та його рецепції в химерній прозі другої 

половини xx століття // «Development of philological sciences in countries of the European Union taking into account the challenges of XXI 

century : Collective monograph» (розділ). Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018 – 544 р. (22,6, ум.-друк.арк./власний внесок 1,6 

авт.арк.). 

5. Малюк Л.П., Варипаєв О.М., Варипаєва Л.М. Етичні та психологічні аспекти у сфері гостинності // Інноваційні напрямки 

розвитку міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи: Монографія / кол. авт., за ред. Н.І. Данько. – Х.: ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 2020. розділ 2.1. – 356 с. (14,5, ум.-друк.арк./власний внесок 1,7 авт.арк.). 

6. Міносян А.С., Варипаєв О.М., Лемешева Н.А. «Політологія: Навчальний посібник» Харків, ХДУХТ, 2017. –  374 с. . (15,5, 

ум.-друк.арк./власний внесок 5,2 авт.арк.). 

Юрченко Л.І., Варипаєв О.М. «Філософія науки: навчальний посібник  у схемах і таблицях для самостійної роботи для 

підготовки аспірантів».  Харків, ХДУХТ, 2018.  205 с.  

7. 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.). 

 



 

 

пункт 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 загальною кількістю три найменування: 

1. Петренко Н.В., Лисак Н.О., Варипаєв О.М. «Психологія у сфері обслуговування та основи ораторського мистецтва: тести та 

завдання для самостійної роботи з навчального предмету за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Харків, 

ХДУХТ, 2017. – 111 с. (4,6 ум.-друк.арк./власний внесок 1,5 авт.арк.) 

2. Юрченко Л.І., Варипаєв О.М. «Філософія науки: навчальний посібник  у схемах і таблицях для самостійної роботи для 

підготовки аспірантів».  Харків, ХДУХТ, 2018.  205 с. (8,5 ум.-друк.арк./власний внесок 4 авт.арк.) 

3. Варипаєв О.М., Юрченко Л.І. «Тести та завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Філософія» для усіх 

спеціальностей ХДУХТ» Харків, ХДУХТ, 2018. 74 с. . (3,0 ум.-друк.арк./власний внесок 1,5 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.) 

 

пункт 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; 

Госпдоговірні теми: 

1. 20-17-18 Д «Розробка новітньої концепції зберігання, фасування та сортування харчової продукції у проблемному полі 

дослідження етики бізнесу та соціальної відповідальності підприємця», науковий керівник; 

2. 5-18 Д «Динаміка та перспективи формування і розвитку сільськогосподарського виробництва на Слобожанщині: 

соціально-антропологічний вимір»,  науковий керівник; 

3. 3-19 Д «Моніторинг стану здоров’я населення в регіонах України: теоретичний та практичний аспекти», науковий керівник;  

4. 7-20 Д «Фасування та пакування продуктів харчування: соціально-гуманітарний аспект», науковий керівник; 

Тема, що виконується за робочий час викладачів» 

14-19-20 Б  «Борошномельно-круп’яне виробництво в соціально-економічній структурі Слобожанщини: історичний аспект», 

науковий керівник. 

 

пункт 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. Варипаєв О.М. Методологічне осмислення проблематики філософії їжі в культурі Слобожанщини XVII–XVIII ст.  // 

«Синергетична концепція розвитку студентоцентрованого навчання –  забезпечення якості вищої освіти» IІ Міжнародна науково-

методична конф.,  25 вересня 2020 р. – С. 33-34.  



 

 

2. Варипаєв О.М., Міносян А.С., Юрченко Л.І. Методологія застосування концепції емоційного інтелекту в гуманітарних 

дисциплінах  // Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців : Третя Міжнар. наук.-метод. конф., 

27 травня 2021 р. – Х. : ХДУХТ, 2021. С. 29-30  

3. Міносян А.С., Варипаєв О.М. Російський царизм та національно-культурна самосвідомість українського народу // 

Національно-визвольна боротьба та становлення і збереження державності України : зб. матеріалів ХІV Всеукраїнської науково-

практичної конференції, м. Харків, 19–20 листопада 2020 р. Харків : ХНУРЕ, 2020. – С. 41–42.  

4. Варипаєв О.М., Міносян А.С. Культурологічний вимір проблематики «війна та харчування» на прикладі Гетьманщини та 

Запорізької січі у XVII–XVIII ст.  // Національно-визвольна боротьба та становлення і збереження державності України : зб. 
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пункт 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; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності 

на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких 

конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у 

складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); 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; 

1. Керівництво постійно діючим загальноуніверситетським гуртком політклубом «Думка» (Харківський державний 

університет харчування та торгівлі, 2017-2021 рр.). 


