Приходько Тамара Миколаївна у 1986 р. закінчила Харківський
державний інститут культури за спеціальністю «бібліотекознавство та
бібліографія» і отримала кваліфікацію «бібліотекар-бібліограф».
Після закінчення інституту працювала в Українському заочному
політехнічному інституті і Національному науковому центрі «Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини».
З 2004 по 2009 рік навчалася в аспірантурі при Державній науковій
сільськогосподарській бібліотеці Української академії аграрних наук (ДНСГБ
УААН). У 2009 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій
вченій раді К 26.373.01 при ДНСГБ УААН за спеціальністю 07.00.07 – історія
науки і техніки на тему: «Становлення та діяльність Харківського науковоосвітнього центру з ветеринарної паразитології (кінець ХІХ – початок ХХІ
століття)».
На кафедрі філософії та суспільних наук Харківської державної
зооветеринарної академії працює з 2010 року спочатку старшим викладачем,
з 2012 року і до теперішнього часу завідувачем кафедри.
Науково-педагогічний стаж становить близько 10 років, середньорічне
навчальне навантаження складає 600 годин, з них лекційних – 142 та
семінарських – 182.
Приходько Т.М. є керівником наукового дослідження за темою
«Формування світоглядних аспектів освіти майбутнього фахівця аграрного
сектору економіки України», державний реєстраційний номер 0116u002783.
Має подяки від ректора, нагороджена почесними грамотами
Харківської обласної державної адміністрації, Державного департаменту
ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики, Української академії
аграрних наук.
Має 55 публікацій, з них 43 – наукового та 12 – навчально-методичного
характеру, у тому числі 10 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і
міжнародних фахових виданнях.
Після захисту кандидатської дисертації здобувачем опубліковано 43
праці: з них 5 – у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових
виданнях, 12 навчально-методичного характеру, 1 у періодичному виданні,
яке включено до наукометричної бази Scopus.
Отримала у 2018 році: сертифікат мовної освіти, який підтверджує
достатньо високий рівень володіння (на рівні B2) англійською мовою,
сертифікат з науково-педагогічного стажування за темою: «Організація
дидактичного процесу, освітніх програм, інноваційних технологій та
наукової роботи у Вищій школі бізнесу – Національному Луізіанському
університеті», Новий Сонч, Республіка Польща та сертифікат учасника
конференції «Науково-дослідні пріоритети – 2018: теоретична та практична
цінність» у Республіці Польща, м. Новий Сад.
Комісія, створена розпорядженням декана факультету біотехнології та
природокористування, за результатами відвідування лекції відмітила, що
лекція прочитана українською мовою, на високому науково-методичному
рівні (протокол засідання кафедри № 7 від 11 березня 2020 року). На

засіданні кафедри заслухано звіт Приходько Тамари Миколаївни про
навчально-методичну, науково-дослідну та організаційно-виховну роботу і
рекомендовано присвоїти їй вчене звання доцента.
Ці дані свідчать, що Приходько Тамара Миколаївна повністю відповідає
вимогам щодо присвоєння вченого звання доцента.

