
П ротокол 
засідання Вченої ради 

Т аврійського  національного університету імені В. І. Вернадського
№  1 від 29 серпня 2017 року

Присутні: Казарін В. П. -  голова Вченої ради, в. о. ректора; Скакун Ю. В. -  
перший проректор; Іляшко О. О. -  директор навчально-наукового гуманітарного 
інституту; Чуб Л. Н. -  головний бухгалтер; Бортняк В. А. -  учений секретар університетл; 
Воронцова А. О. -  директор бібліотеки; Попічев М. І. -  в. о. завідувача загальновузівської 
кафедри фізичного виховання, спорту і здоров'я людини; Радомський І. П. -  голова 
первинної профспілкової організації співробітників Університету; Боровенко В. М. -  в. о. 
завідувача кафедри кримінально-правових дисциплін; Путінцев А. В. -  в. о. завідувача 
кафедри фінансів та кредиту; Романова М. І. — в. о. директора коледжу міського 
господарства Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; 
Калашник О. М. - голова Ради молодих учених Університету; Ховрич С. М. -  к. і. н.. доц.; 
Кравченко С. О. -  в. о. завідувача кафедри публічного управління та адміністрування; 
студентка 2-го курсу Довженко А. В..

Відсутні: Горник В. Г. -  директор навчально-наукового інституту управління, 
економіки та природокористування; Кузьміна С. Л. -  в. о. директора навчально-наукового 
інституту філології та журналістики; Іщенко Н. А. -  проректор з науково-педагогічної 
діяльності та інноваційного розвитку; Кисельов В. Б. -  в. о. директора навчально- 
наукового інституту муніципального управління; голова студентської ради 
Шарков О. В.; Анісімов І. К. -  студент 4-го курсу.

Запрошені: завідувач кафедри романо-германської філології Семенець Ольга 
Сергіївна; інспектор навчально-наукового центру організації освітнього та виховного 
процесу Гетьманцева Іванна Володимирівна; методист вищої категорії навчально- 
наукового центру організації освітнього та виховного процесу Стеценко Галина 
Вацлавівна; завідувач відділення навчально-наукового центру організації освітнього та 
виховного процесу Опанасснко Ольга Андріївна; т. в. о. навчально-наукового інстит\тл 
управління, економіки та природокористування Петровська Ірина Олегівна; т. в. о. 
навчально-наукового інституту муніципального управління Гуйда Олександр 
Григорович.

•

П орядок денний

1. Про зміни в складі Вченої ради Таврійського національного університету імені 
В. Г Вернадського.
(доповідач в. о. ректора Казарін Володимир Павлович)

2. Про перезатвердження ліцензійних справ за спеціальностями:
- 201 «Агрономія»;
- 208 «Агроінженерія»;
- 181 «Харчові технології».
(доповідач в. о. ректора Казарін Володимир Павлович)

3. Про збільшення розміру плати за навчання у 2017-2018 роках на офіційно 
визначений рівень інфляції (112,4%) на підставі п. 5.1 договору про надання освітніх 
послуг.
(доповідач головний бухгалтер Чуб Людмила Миколаївна)



4. Про внесення змін до положення про оплату за проживання, комунальні послуги і 
експлуатаційно-господарські послуги у студентських гуртожитках Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського.
(доповідач головний бухгалтер Чуб Людмила Миколаївна)

5. Про внесення змін в договір найму житлового приміщення в гуртожитках 
Таврійського національного університету імені В. L Вернадського.
(доповідач головний бухгалтер Чуб Людмила Миколаївна)

6. Про визначення фіксованого відсотка ліжко-місць в гуртожитках Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського для поселення студентів, що 
мають пільги для проживання.
(доповідач головний бухгалтер Чуб Людмила Миколаївна)

I. Про затвердження структури університету
(доповідач головний бухгалтер Чуб Людмила Миколаївна)

8. Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад директорів інститутів та 
завідувачів кафедр
{доповідач перший проректор Скакун Юлія Володимирівна)

9. Про внесення змін до Тимчасового положення про норми часу для планування й 
обліку навчальної роботи науково-недагогічних працівників Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського.
(доповідач директор навчально-наукового центру організації освітнього та 
виховного процесу Радомський Ігор Петрович)

10. Про рекомендацію проекту наукової роботи за темою «Посилення захисту 
конституційного ладу в Україні (правовий, історичний, політологічний аспекти) в 
умовах гібридної війни» для подальшого проходження наукової та науково-технічної 
експертизи на другому етапі Конкурсу.
{доповідач голова Ради молодих учених Університету Калашник Олена Миколаївна)

I I .  Про затвердження навчальних планів для здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії в Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського з 
наступних спеціальностей:

- 281 «Публічне управління та адміністрування»;
- 051 «Економіка»;
- 081 «Право».

{доповідач перший проректор Скакун Юлія Володимирівна)

Хід засідання Вченої Ради:

1. СЛУХАЛИ: в. о. ректора Казаріна Володимира Павловича про зміни в складі Вченої
ради:

пропонується вивести із складу Вченої ради ТПУ імені В. І. Вернадського:
Корецького Миколу Христофоровича проректора з науково-педагогічної діяльності 
та міжнародних зв’язків (у зв’язку із звільненням);

- Піколаєнка Дмитра Васильовича в. о. завідувача кафедри природничих наук та 
туризму (у зв’язку із звільненням);

- Сейтяг'яєва Нарімана Сеїтаметовича к. філол. н., доцента (у зв’язку із звільненням);
- Горбань Олександра Володимировича в. о. завідувача кафедри філософії, 

політології та культурології (у зв’язку із звільненням).



ПОСТАНОВИЛИ: рішення щодо змін у складі Вченої ради ТНУ імені 
В. І. Вернадського:

вивести із складу Вченої ради ТНУ імені В. І. Вернадського:
- Корецького Миколу Христофоровича проректора з науково-педагогічної діяльності 

та міжнародних зв’язків (у зв’язку із звільненням);
- Ніколаєнка Дмитра Васильовича в. о. завідувача кафедри природничих наук та 

туризму (у зв’язку із звільненням);
- Сейтяг'яєва Нарімана Сеїтаметовича к. філол. н., доцента (у зв’язку із звільненням);
- Горбань Олександра Володимировича в. о. завідувача кафедри філософії, 

політології та культурології (у зв’язку із звільненням).

Голосували: «За» — Одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: в. о. ректора Казаріна Володимира Павловича про перезатвердження 
ліцензійних справ за спеціальностями 201 «Агрономія», 208 «Агроінженерія», 181 
«Харчові технології», у зв’язку з наказом МОН №  145-л від 07.07.2017 року «Про 
ліцензування освітньої діяльності».

ПОСТАНОВИЛИ: перезатвердити ліцензійні справи за спеціальностями 201 
«Агрономія», 208 «Агроінженерія», 181 «Харчові технології», у зв’язку з наказом 
МОН № 145-л від 07.07.2017 року «Про ліцензування освітньої діяльності».

Голосували: «За» -  Одноголосно.

3. СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Чуб Людмилу Миколаївну про збільшення розміру
плати за навчання у 2017-2018 роках на офіційно визначений рівень інфляції 
(112,4%) на підставі п. 5.1 договору про надання освітніх послуг.

ПОСТАНОВИЛИ:, збільшити розмір плати за навчання у 2017-2018 на офіційно 
визначений рівень інфляції (112,4%).

Голосували: «За» -  одноголосно,

4. СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Чуб Людмилу Миколаївну про внесення змін до 
положення про оплату за проживання, комунальні послуги і експлуатаційно- 
господарські послуги у студентських гуртожитках Таврійського національного 
університету імені в. І. Вернадського.

ПОСТАНОВИЛИ: внести зміни до положення про оплату за проживання, 
комунальні послуги і експлуатаційно-господарські послуги у студентських 
гуртожитках Таврійського національного університету імені В.1. Вернадського та 
затвердити положення в новій редакції.

Голосували: «За» -  одноголосно.

5. СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Чуб Людмилу Миколаївну про внесення змін в 
договір найму житлового приміщення в гуртожитках Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського.



ПОСТАНОВИЛИ: внести зміни в договір найму житлового приміщення в 
гуртожитках Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського та 
затвердити договір в новій редакції.

Голосували: «За» -  одноголосно.

6. СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Чуб Людмилу Миколаївну нро визначення 
фіксованого відсотка ліжко-місць в гуртожитках Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського для поселення студентів, що мають пільги для 
проживання.

ПОСТАНОВИЛИ: питання про визначення фіксованого відсотка ліжко-місць в 
гуртожитках Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського для 
поселення студентів, що мають пільги для проживання перенести на наступне 
засідання Вченої ради університету.

Голосували: «За» -  14. 
«Утримався» -  1.

7. СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Чуб Людмилу Миколаївну про затвердження 
структури університету.

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити структуру університету (з внесення змін та 
пропозицій, доповнити структуру університету -  Редакційно-видавничий центр).

Голосували: «За» -  одноголосно.

8. СЛУХАЛИ: першого проректора Скакун Юлію Володимирівну про проведення 
конкурсу на заміщення вакантних посад директорів інститутів та завідувачів кафедр.

ПОСТАНОВИЛИ: провести конкурс на заміщення вакантних посад директорів 
інститутів та завідувачів кафедр.

Голосували: «За» -  одноголосно.

9. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового центру організації освітнього та 
виховного процесу Радомського Ігора Петровича про внесення змін до Тимчасового 
положення про норми часу для планування й обліку навчальної роботи науково- 
педагогічних працівників Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського.

ПОСТАНОВИЛИ: внести зміни до Тимчасового положення про норми часу для 
планування й обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників 
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, а саме:

З метою забезпечення освітнього процесу в університеті у відповідності до 
вимог Закону України «Про вищу освіту» встановити навчальне навантаження 
науково-педагогічних працівників на 2017/2018 навчальний рік в обсязі не більще 
600 годин на одну повну ставку, із яких аудиторних:

-  в межах 200 годин для завідувача та професора кафедри;



-  не менше, ніж 200 годин для доцента, старшого викладача, викладача 
кафедри.

Голосували: «За» -  одноголосно.

10. СЛУХАЛИ: голову Ради молодих учених Університету Калашник Олену Миколаївну 
про рекомендацію проекту наукової роботи за темою «Посилення захисту 
конституційного ладу в Україні (правовий, історичний, політологічний аспекти) в 
умовах гібридної війни» для подальшого проходження наукової та науково-технічної 
експертизи на другому етапі Конкурсу.

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендувати проект наукової роботи за темою «Посилення 
захисту конституційного ладу в Україні (правовий, історичний, політологічний 
аспекти) в умовах гібридної війни» для подальшого проходження наукової та 
науково-технічної експертизи на другому етапі Конкурсу.

Голосували: «За» -  одноголосно.

11. СЛУХАЛИ: першого проректора Скакун Юлію Володимирівну про затвердження 
навчальних планів для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в 
Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського з наступних 
спеціальностей:

- 281 «Публічне управління та адміністрування»;
- 051 «Економіка»;
- 081 «Право».

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити навчальні плани для здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії в Таврійському національному університеті імені 
В. І. Вернадського з наступних спеціальностей:

- 051 «Економіка»;
- 081 «Право».

Голосували: «За» -  одноголосно.

В. П. Казарін

В. А. Б ортняк


