
 
 

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) 

Приходько 

Тамара 

Миколаївна 

Доцент 

кафедри 

ЮНЕСКО та 

соціального 

захисту 

Харківський 

державний інститут 

культури, 1986 

Спеціальність 

«Бібліотекознавство 

та бібліографія», 

Кваліфікація 

«Бібліотекар-

Кандидат історичних 

наук за спеціальністю 

07.00.07 – «Історія 

науки і техніки». 

«Становлення та 

розвиток 

Харківського 

науково-освітнього 

центру з ветеринарної 

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): 

1. Яценко І.В., Приходько Т.М., , 

Головко Н.П. Сучасний погляд на творчу 

Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі. 

Міжгалузевий 

інститут 

підвищення 

1, 3, 4, 7, 8, 9, 

12, 13, 19 



 
бібліограф». 

Диплом НВ № 

799372 від 

27.04.1986 р. 

паразитології» 

Диплом ДК № 

054712, від 

14.10.2009. 

Доцент кафедри 

філософії та 

суспільних наук, 

атестат АД № 005359, 

від 24.09.2020. 

спадщину харківського вченого 

В.Я. Данилевського «Гілея : науковий 

вісник» : збірник наукових праць. К., 

2017.  Вип. 124. С. 93–96. 
2. Фролов С.В., Приходько Т.М. Кафедра 

суспільних наук Харківського 

ветеринарного інституту в перше 

повоєнне десятиліття (1945–1955 рр.) 

«Гілея : науковий вісник» : збірник 

наукових праць. К., 2017.  Вип. 123. С. 

67–70. 

3. Приходько Т.М., Фролов С.В., Куцина 

Л.В. Діяльність кафедри суспільних наук 

Харківського ветеринарного інституту у 

50-60-х рр. ХХ ст. Історія науки і 

біографістика: електронне наукове 

фахове видання. К., 2018. 13 с. 

4. Furman, A. Kutsepal, S. Prykhodko, 

T. Krylova, S. Gliznutsa, M. Vykhovanets, 

Z. Intelligence, creativity, psychological 

and personal qualities of employees as 

factors of real achievements. International 

Journal of Management. 2020. 11(4), 

Р. 316-325. (Web of Science). 

5. Żwanko L., Kibkało D., Prychodko T., 

Prychodko J., Borodaj I., Bezugłyj M., 

Szczerbak O. Polacy – twórcy weterynarii 

na terenach Ukrainy Wschodniej (XIX – 

początek XX wieku): w 170. rocznicę 

powstania Szkoły Weterynaryjnej w 

Charkowie. Med. Weter. 2021, 77(3). 

Р. 160-164. (Web of Science) 

6. Żwanko L., Prychodko T., Borodaj I., 

Tatarczuk L., Pidhajna T., Kolomijec N., 
Makhorin G., Kibkało D., Światowej sławy 

polski uczony Leon Cienkowski  (1822-

1887): 200-lecie urodzin ojca szczepionki 

przeciw wąglikowi w Imperium Rosyjskim 

кваліфікації та 

перепідготовки 

спеціалістів. 

Тема: новітні 

інноваційні 

технології у 

вищій школі, 

06.11- 17.11.2017 

р., свідоцтво ПК 

01597987 \ 00869 

– 17. Без відриву 

від виробництва 

(108 годин). 

Certificate of 

internship 

completion. Date: 

29.06.2018, 

№WK/4867 Has 

successfully 

completed the 

reguirements of 

the programme of 

scientific and 

pedagogical 

internship 

«Organization of 

Didactic Process, 

Educational 

Programs,Innovat

ive Technologies 

and Scientific 

Work in Wyzsza 

Szkola Biznesu-

National-Louis 

University», 11-

12 June 2018, 

Nowy Sacz, 

Poland The 

internship 



 
Med. Weter. 2021, 77 (9), 465-470. (Web of 

Science) 
program duration 

– 108 hours. 

 

1. 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): 

1. Яценко І.В., Приходько Т.М.,  Головко Н.П. Сучасний погляд на творчу спадщину харківського вченого В.Я. Данилевського «Гілея : науковий вісник» : 

збірник наукових праць. К., 2017.  Вип. 124. С. 93–96. 
2. Фролов С.В., Приходько Т.М. Кафедра суспільних наук Харківського ветеринарного інституту в перше повоєнне десятиліття (1945–1955 рр.) «Гілея : 

науковий вісник» : збірник наукових праць. К., 2017.  Вип. 123. С. 67–70. 

3. Приходько Т.М., Фролов С.В., Куцина Л.В. Діяльність кафедри суспільних наук Харківського ветеринарного інституту у 50-60-х рр. ХХ ст. Історія науки 

і біографістика: електронне наукове фахове видання. К., 2018. 13 с. 

4. Furman, A. Kutsepal, S. Prykhodko, T. Krylova, S. Gliznutsa, M. Vykhovanets, Z. Intelligence, creativity, psychological and personal qualities of employees as 

factors of real achievements. International Journal of Management. 2020. 11(4), Р. 316-325. (Web of Science). 

5. Żwanko L., Kibkało D., Prychodko T., Prychodko J., Borodaj I., Bezugłyj M., Szczerbak O. Polacy – twórcy weterynarii na terenach Ukrainy Wschodniej (XIX – 

początek XX wieku): w 170. rocznicę powstania Szkoły Weterynaryjnej w Charkowie. Med. Weter. 2021, 77(3). Р. 160-164. (Web of Science). 

6. Żwanko L., Prychodko T., Borodaj I., Tatarczuk L., Pidhajna T., Kolomijec N., Makhorin G., Kibkało D., Światowej sławy polski uczony Leon Cienkowski (1822-

1887): 200-lecie urodzin ojca szczepionki przeciw wąglikowi w Imperium Rosyjskim Med. Weter. 2021, 77 (9), Р. 465-470. (Web of Science). 

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. Приходько Т.М. Конспект лекцій з дисципліни: «Історія української культури» для студентів 1 курсу факультету біотехнології та природокористування 

за спеціальністю 205 «Лісове господарство» перший рівень вищої освіти (бакалавр) / Т.  М. Приходько, кафедра філософії та суспільних наук. Х.: РВВ 

ХДЗВА, 2020. 100 с. 

2. Приходько Т.М. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни: «Історія української культури» для студентів 1 курсу 

факультету біотехнології та природокористування за спеціальністю 205 «Лісове господарство» перший рівень вищої освіти (бакалавр) / Т. М. Приходько,  

кафедра філософії та суспільних наук. Х.: РВВ ХДЗВА, 2020. 34 с. 

3. Приходько Т.М. Інструктивно-методичні матеріали до самостійних роботи з дисципліни: «Історія української культури» для студентів 1 курсу 

факультету біотехнології та природокористування за спеціальністю 205 «Лісове господарство» перший рівень вищої освіти (бакалавр) / Т. М. Приходько, 

кафедра філософії та суспільних наук. Х.: РВВ ХДЗВА, 2020. 36 с. 

7. участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад:  

Офіційний опонент  

Бабічук І. В. Наукова та педагогічна діяльність академіка ВУАН І. Я. Горбачевського в контексті розвитку біохімічної науки (кінець ХІХ ст. – 40-і роки ХХ 

ст.). 07.00.07 – історія науки й техніки  дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Захист 2017 р. Спеціалізована вчена ради Д 

26.373.01 ННСГБ НААН 



 
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: 

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

реєстраційний номер 0116U002783 (2016–2020). (Бюджетна тема). 

9. робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій 

(підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науковометодичних /експертних рад органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду 

(контролю); 

Член міжвузівської науково-методичної ради при ОКЗ «Харківський організаційно-методичний центр туризму» 2020, 2021. 

12. наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількістю: 

1. Юрченко Л.І., Приходько Т.М. Екологічна соціальна відповідальність: українська модель. Історія освіти, науки і техніки : матеріали ХІ Міжнар. конф. 

молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 19 трав. 2017 р. С. 505–506. 

2. Свириденко Г.В., Приходько Т.М. Академічна доброчесність, культура та етика: роль вузівської бібліотеки у сприянні їх розвитку. Історія освіти, науки 

і техніки в Україні: матеріали ХІІІ Всеукр. конф. Молодих учених та спеціалістів, присвяч. 100- річчю від часу утворення у складі М-ва зем. справ комітетів 

– вченого с. г. освіти (нині – Нац. акад. аграр. наук України) та 80-річчю від з дня народж. М.В. Зубця, Київ, 18 трав. 2018 року / НААН; НСГБ; Рада 

молодих вчених НААН. Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2018. С. 479–481. 

3. Приходько Т.М. , Куцина Л.В. Роль дисциплін соціально-гуманітарного циклу у  формуванні ціннісних орієнтацій студента Історія освіти, науки і техніки 

в Україні: матеріали ХV Всеукр. наук. конф. молодих учених та спеціалістів м. Київ, 15 травня 2020 року. Вінниця, 2020. С. 246-248. 

4. Свириденко Г.В., Приходько Т.М. Підтримка бібліометрії та наукометрії піблікацій науковців – напрямок роботи наукової бібліотеки закладу вищої 

освіти Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали ХV Всеукр. наук. конф. молодих учених та спеціалістів м. Київ, 15 травня 2020 рокую Вінниця, 

2020. С. 424-426. 

5. 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. 

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

годин на навчальний рік: 

«Історія державності та культури України» та «Історія української культури» для студентів на англійській мові, згідно навчального плану ф-ту ветеринарної 

медицини  (110 годин 2021 р.). 

19. Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об'єднаннях: 

Харківська обласна організація українського товариства охорони пам'ятників історії та культури (свідоцтво № 345, видане 7.09.2017 року).  


