
Протокол 
засідання Вченої ради 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського
№ 14 від 24 травня 2017 року

Присутні: Казарін В. П. -  голова Вченої ради, в.о. ректора; Скакун Ю. В. -  
перший проректор; Корецький М. X. -  проректор з науково-педагогічної діяльності 
та міжнародних зв’язків; Іляшко О. О. -  директор навчально-наукового 
гуманітарного інституту; Горник В. Г. -  директор навчально-наукового інституту 
управління, економіки та природокористування; Кузьміна С. Л. -  в.о. директора 
навчально-наукового інституту філології та журналістики; Чуб Л. Н. -  головний 
бухгалтер; Бортняк В. А. -  учений секретар університету; Воронцова А. О. -  
директор бібліотеки; Попічев М. І. -  в.о. завідувача загальновузівської кафедри 
фізігчного 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; Кравченко С. О. -  в.о. 
завідувача кафедри публічного управління та адміністрування; 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., дои.; Заболотський Ф. С. -  голова студентського 
самоврядування; Лісняк А. А -  студентка 4 курсу; Іщенко Н. А. -  проректор з 
науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку; Кисельов В. Б. -  в.о. 
директора навчально-наукового інституту муніципального управління; 
Ніколаєнко Д В. -  в.о. завідувача кафедри природничих наук та туризму.

Відсутні: Горбань О. В -  в.о. завідувача кафедри філософії, політології та 
культурології: Сейтяг'яєв Н. С. -к .  філол. н., доц..

Порядок денний

1. Про зміни в складі Вченої ради Таврійського національного університету 
імені В. І Вернадського.

(доповідач в.о. ректора Казат и В. П.)
2. Про затвердження вартості навчання на 2017-2018 навчальний рік.
(доповідач головний бухгсгтер Чуб її  М.)
3. Про затвердження «Положення про організацію фізичного виховання і 

масового спорту в Таврійському націонаїтьному університеті імені В. І. 
Вернадського»

(доповідач в.о. завідувача загально-вузівської кафедри фізичного виховання, 
спорту і здоров'я людини Попічев М. І)

4. Про затвердження:
- положення про куратора навчальної групи Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського;
- положення про апеляцію результатів підсумкового контролю з екзамену 

чи заліку 1 аврійського націонаітьного університету імені В. І. Вернадського.



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».

(доповідач голова первинної профспілкової організації співробітників 
Університету Радомський І. П.)

5. Про відкриття нової спеціалізації на другому (магістерському) рівні 
вищої освіти.

^доповідач — в. о. завідуючого кафедри «Фінанси та кредит» 
Путінцев А. В.)

6. Різне;
- про рекомендапію до друку монографій та підручника;
- про затвердження теми дисертаційної роботи на здобуття наукового 

ступеня доктора наук.
(доповідач проректор з науково-педагогічної діяльності та інноваційного 

розвитку Іщенко Н. А.)

Хід засідання Вченої Ради:

1. СЛУХ/іЛИ: в. о. ректора Казаріна В. П. про зміни в складі Вченої ради:
- пропонується вивести із складу Вченої ради ТНУ імені В. І. Вернадського 
ученого секретаря І^орбань Галину Петрівну (у зв’язку із звільненням з 
посади);
- пропонується включити до складу Вченої ради ТНУ імені В. І. Вернадського 
ученого секретаря Боргняка Валерія Анаголійовича.

ПОСІ'АНОВИЛИ: рііпення шодо змін у складі Вченої ради ТНУ імені
В. 1. Вернадського.
- вивести із складу Вченої ради ТЇТУ імені В. І. Вернадського ученого 
секретаря Горбань Галину Петрівну {у зв’язку із звільненням з посади);
- включити до скла.ду Вченої ради ']'ПУ імені В. І. Вернадського ученого 
секретаря Бортняка Ва.,іерія Анатолійовича.

Го.’іооували; «За» -  одноголосне.

2. СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Чуб Л. М. про затвердження вартості 
навчання на 2017-2018 навчальний Г'ік.

ПОСТАНОВИЛ И: загвердити вартість навчання на 2017-2018 навчальний рік 
в відокрем ТІ ених струюурних гоїфозділах ТЬТУ імені В. L Вернадського.

Гол осу за  Fn; «За» -2 0 ,
«Утрималисі » -  2.

3. СЛУХА.ТИ; в о завідувача загально-вузівської кафедри фізичного виховання, 
спорту' і здоров'я люди’:и Попічева М І про затвердження «Положення про 
організацію фізичного виховання і масового спорту в Таврійському 
національному університеті імені В. І. Вернадського».



ПОСТАМОВМЛЕі: заївеидити «Положення про організацію фізичного 
виховання і масового спорту в Таврійському національному університеті імені 
В. І. Вернадського» із запропонованими змінами:
- віднесги дисципліну «Фізичне виховання» до дисциплін вільного вибору зі 

збереженням підсумково:' форми контролю -  залік;
- спортивні досягнення студентів враховуються при обрахуванні їх рейтингу.

Голосували: «За» -  14.
«Проти» -  6,
« У т р Н М 9 Л И С ї.»  — 2 .

4. СЛУХАЛИ: голов\- первинної профспілкової організації співробітників 
Університету Радомського І. ГІ;

про затвердження:
• Положення про куратора навчальної групи Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського;
• Пол :>}херіїл про зпяляцію результатів підсз^мкового контролю з екзамену чи 
заліку Таегійського національного університету імені В. І. Вернадського»

про виесгпия змі'̂< ^о;
• Тимчасового поїїожєі"ия про норми часу для план)^вання й обліку навчальної 

роботи науково-пддаіоп"’ттих працівників Таврійського національного 
універстітету імені В. Т Вернадського,

ПОСТАНОВМ^Ш:

• Положеняя ппо купатопд нан^їзльноУ групт-і Таврійського національного 
університету шені В. ?. Вє'і̂ -їгідськсго-
• Гїот"пжепня пло ane.iijiTjifo рот/льтатів підсумкового контролю з екзамену чи 
заліку Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

внєсту ШШ'кй.о.і
• Тимчасового подожент^іт пло норми чясу для планування й обліку навчальної 
роботи наз/ково-іг^дагс*гІ7-\"щх ’Працівників Таврійського національного
унііібірсі'Тте':̂ '/’ імек  ̂В. \ ?̂епн«г',су»кот’о.

Голосувяліі: «Зг» -  одноголосно.

5. СЛУХ-АЛМ: е. о завідуючого касЬепри «Фінанси та кредит» Путінцева А. В. 
про відкриття нової сп'^шалізації «Фршчайзинг» на другому (магістерському) 
рівні вишої освіти.

ПОСТА НОВИЛїі^: затвердити рішення про відкриття нової спеціалізації 
«Франчайзинг» на другому (магістерському) рівні вищої освіти.



Голосували: «За» — одноголосно.

6. СЛУХАЛИ: проректора з науково-педагогічної діяльності та інноваційного 
розвитку Іщенко Н. А. про:

- рекомендацію до друку монографії к. істор. н., завідувача кафедри історії 
ТяЕрійськог'о національного університету імені В. І. Вернадського Залєток 
Наталії Валеріївни «Жінки в суспільному і політичному житті Великої 
Брчтаті’ї (r.i'jyra половина XIX ст. -  1939 рЛ»;

- рекомендацію до друку монографії к. ю. н., доцента кафедри цивільно- 
правових дисциплін Таврійського національного університету імені 
В. І. Ве’знадського Калаїпник Олени Миколаївни «Прогалини в цивільно- 
процесуальному праві та способи їх усунення»;

- рекомендацію до друку монографії к. ю. н., завідувача кафедри кримінально- 
правових дисциплін Гаврійського національного університету імені 
В. 1. Вернадського Боравенка Володимира Микитовича «Злочини проти 
громадської безпеки: теоретико-празовий аналіз»;

- рекомендацію до друку підручника під загальною редакцією д. е. н., 
професора А4. М, Клименюка «Менеджмент: експрес-підручник»;

- рекомендацію до доую/ метод’̂ чного посібника «Нормативні документи 
здобувача наукового ступеня вченого звання». Авторський колектив у 
складі; В. Ь. Кисільова д. те)ш. н., професора ТНУ, В. П. Поліщука д. техн. н., 
професора НТУ та ін..

- затвердження теми дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук 
Бортняку Валерію Лнчтолійовичу. кандидату юридичних наук 
«Лдміністратйвно-правові іаг/лди {|*інансозого контролю в Україні; сучасний 
стан та перспек] иви вдоско'напення І Науковий консультант Теремецький В. І., 
спеціальність 08^- праьо).

ПОСГАИ(>ВШ га:
“ рекомендувати л,о друку мо«ограф‘ію к. істор. н., завідувача кафедри історії 
ТаЕ^'ійськогс нацюнальк(лс ук’весіситету імені В. ї. Вернадського Залєток 
Ната̂ гтії Вв!7еріївии «Жінки в суслільному і політичному житті Великої 
Британії (друга половича XIX ст. -  1939 р.)»;

- 20 ,

<'‘ Г1роти>'> -  І .
«У'грйма.інсь;'.‘ -  ;

- рекомендувати до друку монографіїо к. ю. н., доцента кафедри цивільно- 
правових дисциплін Таврійського національного університету імені



в. L Вернадського Кгшаїпник Оі’єбр. Миколаївни «Прогалини в цивільно- 
процесуальному праві та способи їх усунення»;

Голосували: «Зг>> -  20.
«Проти» -  ].
«Утрймал;:ісь» -  і .

~ рекоме:ч:,цув9ти до іірукз' іконографію к. ю. н., завідувача кафедри 
кримінально-правових дисциплін Таврійського національного університету 
імені В Т. Вер?тадського Боровенка Володимира Микитовича «Злочини проти 
громадської безпеки; теоретико-правовий аналіз»;

Голосували: «За» -  20.
«Проти» -  І.
«Утримались» -  1.

- рекомендувати до друку підручник під загальною редакцією д. е. н., 
професора М. М. Клименюка «Менеджмент: експрес-підручник»;

Голосували; «За>> -  одноголосно.

- рекомендувати до друку методичний посібник «Нормативні документи 
здобувана наукового ступеня та вченого звання», Авторський колектив у 
складі; В, £. Клсельова д техн. , професора ТНУ, В. П. Поліщука д. техн. н., 
професора Ш Л та шглі.

Голосували: «За» -  20.
«Проти» -  і.
«Утпймалясь» -  1 .

- заївердит^і те?,-.\' ':'7-^':еріації на здобуття наукового ступеня доктора наук 
Бортняку Валерію Анатолійовичу, кандидату юридичних наук 
«Адмія'стратийі.'о-правоьї засади фінансового контролю в Україні: сучасний 
стан та перспеАТТ.ей вдосконалення (Науковий консультант Теремецький В. І., 
спеціальність 081- право).

Голосуеалічг; •'лХг» — 2і.
Утримались» -  ).

Голова Вче

Учений с

В. П. Казарін 

В. А. Бортняк


