
 
 

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)  

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) 

Кузьмінська 

Наталія 

Миколаївна 

Старший 

викладач 

ЮНЕСКО та 

соціального 

захисту 

Київський 

державний 

університет ім. 

Т.Г. Шевченка, 

1977 рік 

Спеціальність: 

«Філософія». 

Кандидат 

філософських 

наук зі 

спеціальності 

09.00.07 – етика. 

Диплом ФС 

№011294 від 

08.05.1991 

Наявність публікацій у наукових 

виданнях, які включені до переліку 

фахових видань України 

1. Кузьмінська Н.М. Культура на ринку. 

Філософія фінансової цивілізації: людина 

у світі грошей: зб. наук. праць. К. : ДВНЗ 

«Університет банківської справи». К. : 

КНУ ім. Т. Шевченка, 2017. С. 226 – 233. 

Харківський 

національний 

університет 

ім. В.Н. Каразіна, 

Інститут 

післядипломної 

освіти та 

заочного 

1, 3, 4, 8, 12, 13 



 
Кваліфікація: 

«Філософ, 

викладач 

філософських 

дисциплін»,  

Диплом В-1 

№627767, від 

28.06.1977 р. 

 

 
2. Кузьмінська Н.М. О.А. Колесов: портрет 

на фоні сучасності Вісник ХПНУ ім. Г.С. 

Сковороди «Філософія» Вип. 48 (частина 

ІІ), 2017.  С. 172-1 79. 

3.Кузьмінська Н.М. Повсякденність і 

культурний простір індивіда «Філософія 

фінансової цивілізації: людина у світі 

грошей»: зб. наук. праць. К. : ДВНЗ 

«Університет банківської справи». К. : 

КНУ ім. Т. Шевченка, 2018. С. 377-381. 

4. Кузьмінська Н.М. Гроші в системі 

цінностей «економічної людини» / Н. М. 

Кузьмінська // Збірник наукових праць 

«Філософія фінансової цивілізації: людина 

у світі грошей.  Київ : ДВНЗ «Університет 

банківської справи », 2019. С. 282-290. 

5. Кузьмінська Н.М. Економічні інтереси 

суспільства і державної влади у світлі 

теорії суспільного вибору. «Філософія 

фінансової цивілізації: людина у світі 

грошей»: зб. наук. праць. ДВНЗ 

«Університет банківської справи». Київ, 

2017. С. 349-354. 

(дистанційного) 

навчання, 

кафедра 

теоретичної і 

практичної 

філософії ім. 

Й. Б. Шада, 

02.04.-30.04.2018 

р., свідоцтво № 

1031. Без відриву 

від виробництва 

(120 годин). 

1. Наявність  публікацій у наукових виданнях, які включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection): 

1. Кузьмінська Н.М. Культура на ринку. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: зб. наук. праць. К. : ДВНЗ «Університет банківської 

справи». К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2017. С. 226 – 233. 

2. Кузьмінська Н.М. О.А. Колесов: портрет на фоні сучасності Вісник ХПНУ ім. Г.С. Сковороди «Філософія» Вип. 48 (частина ІІ), Харків, 2017. С. 172–

179.  

3. Кузьмінська Н.М. Економічні інтереси суспільства і державної влади у світлі теорії суспільного вибору. «Філософія фінансової цивілізації: людина у 

світі грошей»: зб. наук. праць. ДВНЗ «Університет банківської справи». Київ, 2017. С. 349-354. 

4. Кузьмінська Н.М. Повсякденність і культурний простір індивіда «Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей»: зб. наук. праць. К. : ДВНЗ 

«Університет банківської справи». К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2018. С. 377-381. 

5. Кузьмінська Н.М. Гроші в системі цінностей «економічної людини» / Н. М. Кузьмінська // Збірник наукових праць «Філософія фінансової цивілізації: 

людина у світі грошей.  Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. С. 282-290. 

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): 

Біологічна етика. Навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти/ Н.М. Кузьмінська, Т.М. Приходько // Харківська державна зооветеринарна 

академія. Кафедра філософії та суспільних наук. – Х.:  РВВ ХДЗВА, 2019. – 130 с. 



 
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. Кузьмінська Н.М. Філософія: тексти лекцій для студентів факультету Біотехнології та природокористування за спеціальністю: 205 «Лісове 

господарство». Х. : РВВ ХДЗВА, 2020 р. - 103 с. 

2. Кузьмінська Н. М. Філософія методичні рекомендації до семінарських занять для студентів факультету Біотехнології та природокористування за 

спеціальністю: 205 «Лісове господарство». Х.: РВВ ХДЗВА, 2020 р. – 22с 

3. Кузьмінська Н.М. Філософія  методичні рекомендації для самостійної роботи для студентів факультету Біотехнології та природокористування за 

спеціальністю: 205 «Лісове господарство». Х.: РВВ ХДЗВА, 2020 р. - 40 с. 

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 наукової теми: «Формування світоглядних аспектів освіти майбутнього фахівця аграрного сектору економіки України». 

Державний реєстраційний номер 0116U002783 (2016–2020). (бюджетна тема). 

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. Кузьмінська Н.М. Роль дисциплін соціально-гуманітарного циклу у становленні духовних потреб студентів / Н.М. Кузьмінська, Л.В. Куцина // ІІ 

Таврійські історичні наукові читання: матеріали Міжнародної наукової конференції. – К.: Таврійський національний університет ім. В. І.  Вернадського, 

2018. – С. 70-74. 

2. Кузьмінська Н.М. Повсякденність: специфіка та особливості. Матеріали Міжнародної науко-практичної конференції «ІV Таврійські історичні наукові 

читання» 3-4 квітня 2020 року. К.: Таврійській національний університет ім. В.І. Вернадського, 2020 С.77-80. 

3. Кузьмінська Н.М., Приходько Т.М. «Справа» М.М. Вольфа: трагічна сторінка історії вітчизняної науки. Збірник матеріалів I Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції «Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах». 28-29 травня 2020 року. Дніпро, 2020 Т І. С.550–551. 

4. Куцина Л.В., Кузьмінська Н.М. Видатні вчені Харківської державної зооветеринарної академії // Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали XVI  

Всеукраїнської наукової конференції. молодих учених та спеціалістів. Київ, 17 травня 2021 року. Вінниця, 2021. С. 91–93. 

5. Приходько Т.М., Куцина Л.В., Кузьмінська Н.М., Фролов С.В. Обгрунтування ролі і місця наук гуманітарного та суспільно-економічного циклу в 

реформуванні системи підготовки фахівців аграрної сфери // Актуальні питання ветеринарної медицини, технологій у тваринництві та 

природокористуванні: матеріали звітної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників ХДЗВА. Мала Данилівка, 3 червня 2021. С.116-

119. 

13. проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше 50 аудиторних 

годин на навчальний рік; 

«Філософія» для студентів на англійській мові, згідно навчального плану ф-ту ветеринарної медицини  (120 годин 2021 р.). 

 


