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Протокол 
засідання Вченої ради 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 
№ 16 від 19 червня 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; 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 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; Горбань О.В. -  
в. о. завідувача кафедри філософії, політології та культурології; 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.; 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; голова студентської ради Шарков О. В.; студентка 1-го 
курсу Довженко А. В.

Відсутні: Корецький М. X. -  проректор з науково-педагогічної діяльності та 
міжнародних зв’язків; Кравченко С. О. -  в. о. завідувача кафедри публічного управління та 
адміністрування; Сейтяг'яєв Н. С. -  к. філол. н., доц.; Анісімов І. К. -  студент 3-го курсу.

Порядок денний

1. про затвердження положення про дистанційну форму освіти в Таврійському 
національному університеті імені В. І. Вернадського.

(доповідач проректор з науково-педагогічної діяльності та інноваційного 
розвитку Іщенко Наталія Анатоліївна)

2. Про затвердження навчальних планів підготовки фахівців в Таврійському 
національному університеті імені В. І. Вернадського набору 2017 року.

(доповідач голова первинної профспілкової організації співробітників Університету 
Радомський Ігор Петрович)

3. Про затвердження лімітів стипендіатів для призначення і виплати стипендій 
студентам Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського за 
результатами весняного семестрового контролю 2016-2017 н.р.

(доповідач голова первинної профспілкової організації співробітників Університету 
Радомський Ігор Петрович)

4. Про пільги щодо вартості навчання в Таврійському національному університеті 
імені В. І. Вернадського, Коледжі міського господарства (структурних підрозділах) 
штатних працівників, їхніх дітей, онуків.

(доповідач голова первинної профспілкової організації співробітників Університету 
Радомський Ігор Петрович)
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5. Про затвердження вартості навчання в Таврійському національному 
університеті імені В. І. Вернадського іноземних студентів.

(доповідач перший проректор Скакун Юлія Володимирівна)
6. Про рекомендацію щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри 

загальноінженерних дисциплін та теплоенергетики Броніну Сергію Вадимовичу.
(доповідач проректор з науково-педагогічної діяльності та інноваційного 

розвитку Іщенко Наталія Анатоліївна)

Хід засідання Вченої Ради:

1. СЛУХАЛИ: проректора з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку 
Іщенко Наталію Анатоліївну про затвердження положення про дистанційну форму 
освіти в Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського.

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити положення про дистанційну форму освіти в 
Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського.

Голосували: «За» -  19.
«Проти» -  1.
«Утримались» - 1 .

2. СЛУХАЛИ: голову первинної профспілкової організації співробітників Університету 
Радомського Ігора Петровича про затвердження навчальних планів підготовки 
фахівців в Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського набору 
2017 року.

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити навчальні плани підготовки фахівців в Таврійському 
національному університеті імені В. І. Вернадського набору 2017 року.

Г ол осу вали: «За» -  20.
«Проти» - 1 .

3. СЛУХАЛИ: голову первинної профспілкової організації співробітників Університету 
Радомського Ігора Петровича про затвердження лімітів стипендіатів для призначення і 
виплати стипендій студентам Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського за результатами весняного семестрового контролю 2016-2017 н.р.

ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити ліміти стипендіатів для призначення і виплати 
стипендій студентам Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського за результатами весняного семестрового контролю 2016-2017 н.р.: 

Загальний ліміт стипендіатів - однаковий для всіх ліміт стипендіатів, яким буде 
призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю на основі 
здобутого студентами рейтингового бала, включаючи академічну стипендію за 
особливі успіхи в навчанні встановлюється 45 % фактичної кількості студентів 
денної форми навчання кожного інституту, які навчаються за державним 
(регіональним) замовленням на певному курсі, за певною спеціальністю (напрямом 
підготовки) відповідно до одного навчального плану станом на перше число місяця, 
наступного за датою закінчення семестрового контролю.

Ліміт стипендіатів-відмінників, яким буде призначатись академічна стипендія за 
особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового балу, який має
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бути більшим за 90 бали за умови, що кількість балів, отриманих ними за 
результатами семестрового контролю з кожної навчальної дисципліни не є меншою 
ніж 85 балів, складає не більше 5 % загальної кількості стипендіатів інституту.

Ліміт першокурсників-стипендіатів, які зараховані на перший рік навчання і яким 
до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на 
підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до Університету встановлюється 
45 % фактичної кількості студентів денної форми навчання кожного інституту, які 
навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному курсі, за певною 
спеціальністю (напрямом підготовки) відповідно до одного навчального плану.

Голосували: «За» -  одноголосно.

4. СЛУХАЛИ: голову первинної профспілкової організації співробітників Університету 
Радомського Ігора Петровича про пільги шодо вартості навчання в Таврійському 
національному університеті імені В. І. Вернадського, Коледжі міського господарства 
(структурних підрозділах) штатних працівників, їхніх дітей, онуків.

ПОСТАНОВИЛИ: з метою підвищення мотивації праці штатних працівників ТНУ 
імені В. І. Вернадського Вчена рада вирішила:

1) встановити пільги та забезпечити їх реалізацію шодо навчання в Університеті та 
усіх структурних підрозділах штатних працівників та їхніх дітей, онуків, які хочуть 
отримати вищу освіту за ступенем бакалавр, магістр, освітньо-кваліфікаційним 
рівнем молодший спеціаліст, в розмірі: 50 % установленої вартості освітньої 
послуги;

2) встановити пільги та забезпечити їх реалізацію щодо навчання в аспірантурі 
працівників у розмірі 50 %;

3) встановити, що у разі звільнення штатних працівників із Університету 
(структурного підрозділу), право на встановлену їм у п.1 пільгу втрачається.

Скасування встановленої пільги проводиться наказом.

Голосували: «За» -  20.
«Проти» -  1.

5. СЛУХАЛИ: першого проректора Скакун Юлію Володимирівну про затвердження 
вартості навчання в Таврійському національному університеті імені 
В. І. Вернадського іноземних студентів.

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити вартість навчання в Таврійському національному 
університеті імені В. І. Вернадського іноземних студентів.

Голосували: «За» -  одноголосно.

6. СЛУХАЛИ: проректора з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку 
Іщенко Наталію Анатоліївну про рекомендацію щодо присвоєння вченого звання 
доцента кафедри загальноінженерних дисциплін та теплоенергетики Броніну Сергію 
Вадимовичу.



ПОСТАНОВИЛИ: затвердити протокол лічильної комісії та передати матеріали 
атестаційної справи Броніна Сергія Вадимовича щодо присвоєння йому вченого 
звання доцента до Міністерства освіти і науки України.

Голосували: «За» -  одноголосно.

Голова Вченої ради 

Учений секретар

І"


