
Протокол засідання Вченої ради
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 

№ 9 від 28 травня 2019 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 університету; Горник В. Г. -  директор 
навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування; Кузьміна С. Л. -  
директор навчально-наукового інституту філології та журналістики; Кисельов В. Б. -  директор 
навчально-наукового інституту муніципального управління; Іщенко Н. А. -  проректор з науково- 
педагогічної діяльності та інноваційного розвитку; Кравченко С. О. -  завідувач кафедри публічного 
управління та адміністрування; Добровольська Н. А. -  завідувач загальновузівської кафедри 
фізичного виховання, спорту і здоров'я людини; Путінцев А. В. -  завідувач кафедри фінансів та 
обліку; Соколан В. Л. -  в.о. директора бібліотеки; Романова М. І. -  директор Київського коледжу 
міського господарства Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; 
Радомський І. П. -  директор навчально-наукового центру організації освітнього та виховного 
процесу, голова первинної профспілкової організації співробітників Університету; Семенець О. С. -  
голова ради трудового колективу Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського, завідувач кафедри зарубіжної філології; Кульга О. О. -  голова ради молодих 
вчених, завідувач відділу інноваційного розвитку; студентка 3-го курсу Фисан Б. Ю.; Посашева 
Дар’я Вадимівна -  студентка 2-го курсу, спеціальність «081 Право».

Відсутні: студентка 3-го курсу Петрученко Ю. В..

Запрошені: Курисько Ігор Васильович -  помічник ректора; Панфьорова Олена 
Олександрівна -  завідувач практики навчально-наукового центру організації освітнього та 
виховного процес.

Порядок денний

1. Про затвердження вартості навчання в Таврійському національному університеті імені 
В. І. Вернадського на 2019-2020 навчальний рік
(доповідач головний бухгалтер Чуб Людмила Миколаївна)

2. Про рекомендацію до друку та поширення через мережу Ш;ете^ таких видань:
- Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. Том 30 (69). № 2, 2019;
- Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки. Том 30 (69). № 2, 2019;
- Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Державне управління. Том 30 (69). № 2, 
2019.
(доповідач перший проректор Скакун Юлія Володимирівна)

3. Про надання електронної версії (у форматі PDF) Центральній науковій бібліотеці імені 
В. І. Вернадського для розміщення в Інтернет-просторі Збірки матеріалів міжнародної науково- 
практичної конференції “Критичне мислення у вільному суспільстві: теоретико- 
методологічний, конституційно- та міжнародно-правовий потенціал”, м. Київ, 17 квітня 2019 р. 
К.: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2019. 156 с. з метою 
забезпечення публічного доступу та просування наукового іміджу вищеназваного закладу 
вищої освіти.
(доповідач директор навчально-наукового гуманітарного інституту Іляшко Олександр 
Олександрович)

4. Про затвердження тем дисертацій та індивідуальних планів аспірантів.
Зі спеціальності 033 - Філософія: Кантуру Олександру Михайловичу (денна форма 

навчання) затвердити тему: «Цілісність особистості в контексті розвитку інформаційного 
суспільства».



Зі спеціальності 032 - Історія та археологія:
- Очеретяному Олександру Олександровичу (заочна форма навчання) затвердити тему: 

«Представники української інтелігенції у розвідці періоду Другої світової війни».
- Іванцовій Євгенії Олександрівні (заочна форма навчання) затвердити тему: «Білоруська 

політична еміграція в 20-30-х рр. ХХ ст.».
Зі спеціальності 081- Право:
- Невінчаному Миколі Олександровичу (заочна форма навчання) затвердити тему: 

«Юрисдикція міжнародного кримінального суду щодо розгляду військових злочинів».
- Романовій Ніколь Віталіївні(заочна форма навчання) затвердити тему: «Забезпечення 

тендерної рівності в секторі безпеки і оборони: імплементація міжнародно-правових 
стандартів в законодавство України».

- Мороз Ользі Борисівні (заочна форма навчання) затвердити тему:
«Конституційно-правові гарантії реалізації права на касаційне оскарження судового 
рішення».

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

5. Про внесення змін у складі голів Екзаменаційних комісій Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського на 2019 рік.
(доповідач директор навчально-наукового центру організації освітнього та виховного процесу 
Радомський Ігор Петрович)

6. Про затвердження Програм комплексних підсумкових екзаменів зі спеціальностей в 
Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського
(доповідач директор навчально-наукового центру організації освітнього та виховного процесу 
Радомський Ігор Петрович)

7. Про внесення змін до Положення про Екзаменаційну комісію в Таврійському національному 
університеті імені В. І. Вернадського
(доповідач директор навчально-наукового центру організації освітнього та виховного процесу 
Радомський Ігор Петрович)

8. Про внесення змін до Положення про організацію освітнього процесу в Таврійському 
національному університеті імені В. І. Вернадського. Розділ 13 Організація практик.
(доповідач директор навчально-наукового центру організації освітнього та виховного процесу 
Радомський Ігор Петрович)

9. Про затвердження концепції освітньої діяльності зі спеціальності 201 «Агрономія».
(доповідач завідувач практики навчально-наукового центру організації освітнього та 
виховного процесу Панфьорова Олена Олександрівна)

10. Про затвердження освітньої програми за спеціальністю 144 «Теплоенергетика», рівень 
навчання «Магістр».
(доповідач директор навчально-наукового інституту муніципального управління та міського 
господарства Кисельов Володимир Борисович)

11. Про внесення змін до Правил прийому до Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського
(доповідач директор навчально-наукового інституту муніципального управління та міського 
господарства Кисельов Володимир Борисович)

12. Про присвоєння звання почесного професора Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, члену наглядової 
ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Денісовій Людмилі 
Леонтіївні, за вагомий вклад у розвиток Університету.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8


(доповідач в. о. ректора Казарін Володимир Павлович)

13. Про перерозподіл ліцензійного обсягу за спеціальністю 281 «Публічне управління та
адміністрування» (рівень підготовки -  магістр).
(доповідач директор навчально-наукового інституту управління, економіки та 
природокористування Горник Володимир Гнатович)

14. Різне

Хід засідання Вченої Ради:

1. СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Чуб Людмилу Миколаївну про затвердження вартості 
навчання в Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського на 2019-2020 
навчальний рік.

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити вартість навчання в Таврійському національному університеті 
імені В. І. Вернадського згідно додатку вартості навчання, за яким оголошується прийом на 
навчання у 2019-2020 н.р..

Голосували: «За» -  одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: першого проректора Скакун Юлію Володимирівну про рекомендацію до друку та
поширення через мережу Intemet Вчених записок ТНУ імені В. І. Вернадського.

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендувати до друку та поширення через мережу Ш:ете^ таких 
видань:
- Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. Том 30 (69). № 2, 2019;
- Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки. Том 30 (69). № 2, 2019;
- Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Державне управління. Том 30 (69). № 2, 
2019.

Голосували: «За» -  одноголосно.

3. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового гуманітарного інституту Іляшка Олександра 
Олександровича про надання електронної версії (у форматі PDF) Центральній науковій 
бібліотеці імені В. І. Вернадського для розміщення в Інтернет-просторі Збірки матеріалів 
міжнародної науково-практичної конференції “Критичне мислення у вільному суспільстві: 
теоретико-методологічний, конституційно- та міжнародно-правовий потенціал”, м. Київ, 17 
квітня 2019 р. К.: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2019. 156 с. з 
метою забезпечення публічного доступу та просування наукового іміджу вищеназваного 
закладу вищої освіти.

ПОСТАНОВИЛИ: надати електронну версію (у форматі PDF) Центральній науковій 
бібліотеці імені В. І. Вернадського для розміщення в Інтернет-просторі Збірки матеріалів 
міжнародної науково-практичної конференції “Критичне мислення у вільному суспільстві: 
теоретико-методологічний, конституційно- та міжнародно-правовий потенціал”, м. Київ, 17 
квітня 2019 р. К.: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2019. 156 с. з 
метою забезпечення публічного доступу та просування наукового іміджу вищеназваного 
закладу вищої освіти.

Голосували: «За» -  одноголосно.

4. СЛУХАЛИ: проректора з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку Іщенко 
Наталію Анатоліївну про затвердження тем дисертацій та індивідуальних планів аспірантів.



ПОСТАНОВИЛИ: затвердити теми дисертацій та індивідуальні плани аспірантів.
Зі спеціальності 033 - Філософія: Кантуру Олександру Михайловичу (денна форма 

навчання) затвердити тему: «Цілісність особистості в контексті розвитку інформаційного 
суспільства».

Зі спеціальності 032 - Історія та археологія:
- Очеретяному Олександру Олександровичу (заочна форма навчання) затвердити тему: 
«Представники української інтелігенції у розвідці періоду Другої світової війни».
- Іванцовій Євгенії Олександрівні (заочна форма навчання) затвердити тему: «Білоруська 
політична еміграція в 20-30-х рр. ХХ ст.».

Зі спеціальності 081- Право:
- Невінчаному Миколі Олександровичу (заочна форма навчання) затвердити тему: 
«Юрисдикція міжнародного кримінального суду щодо розгляду військових злочинів».
- Романовій Ніколь Віталіївні(заочна форма навчання) затвердити тему: «Забезпечення 
гендерної рівності в секторі безпеки і оборони: імплементація міжнародно-правових стандартів 
в законодавство України».
- Мороз Ользі Борисівні (заочна форма навчання) затвердити тему:
«Конституційно-правові гарантії реалізації права на касаційне оскарження судового рішення». 

Голосували: «За» -  одноголосно.

5. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового центру організації освітнього та виховного 
процесу Радомського Ігора Петровича про внесення змін у складі голів Екзаменаційних комісій 
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського на 2019 рік.

ПОСТАНОВИЛИ: внести зміни до складу Екзаменаційних комісій університету та 
затвердити склад голів Екзаменаційних комісій
1. Внести зміни до персонального складу голів Екзаменаційних комісій за спеціальностями в 

Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського на 2019р.: 
6.030401"Правознавство", 081 "Право":

- вивести зі складу Екзаменаційної комісії Голову комісії Камінську Наталію Василівну, 
доктора юридичних наук, професора кафедри конституційного права та прав людини 
Національної академії внутрішніх справ;

- ввести до складу Екзаменаційної комісії Коваленко Валентин Васильович, доктора 
юридичних наук, професора, член-кореспондента Національної академії правових наук 
України, заслуженого юриста України, професора кафедри адміністративного, фінансового 
та банківського права (ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
управління персоналом»).

2. Затвердити голову екзаменаційної комісії за спеціальністю «014 Середня освіта. Мова і 
література (новогрецька)» в Таврійському національному університеті імені 
В. І. Вернадського на 2019 р.: Любченко Тетяну Вікторівну, кандидата філологічних 
наук, доцента кафедри романської і новогрецької філології та перекладу, завідувачка секції 
новогрецької філології Київського національного лінгвістичного університету;

Голосували: «За» -  одноголосно.

6. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового центру організації освітнього та виховного 
процесу Радомського Ігора Петровича про затвердження Програм комплексних підсумкових 
екзаменів зі спеціальностей в Таврійському національному університеті імені 
В. І. Вернадського.

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити програми підсумкових екзаменів зі спеціальностей:
- 014 Середня освіта. Мова і література (англійська)
- 014 Середня освіта. Мова і література (новогрецька)
- 014 Середня освіта. Мова і література (турецька)



- 017 Фізична культура та спорт
- 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 6.020105 Документознавство та 

інформаційна діяльність
- 033 Філософія
- 035 Філологія. Германські мови та література (переклад включно) (англійська)
- 035 Філологія. Германські мови та література (переклад включно) (німецька)
- 035 Філологія. Кримськотатарська мова та література (переклад включно)
- 035 Філологія. Романські мови та література (переклад включно) (французька)
- 035 Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад включно)
- 035 Філологія. Східні мови і літератури (переклад включно) (арабська)
- 035 Філологія. Українська мова і література
- 051 Економіка
- 052 Політологія
- 053 Психологія, 6.030102 Психологія
- 061 Журналістика
- 071 Облік і оподаткування, 6.030509 Облік і аудит
- 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 6.030508 Фінанси і кредит
- 073 Менеджмент, 6.030601 Менеджмент
- 6.030504 Економіка підприємства
- 081"Право", 6.030401"Правознавство"
- 101 Екологія
- 227 Фізична реабілітація
- 292 Міжнародні економічні відносини

Голосували: «За» -  одноголосно.

7. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового центру організації освітнього та виховного 
процесу Радомського Ігора Петровича про внесення змін до Положення про Екзаменаційну 
комісію в Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського.

ПОСТАНОВИЛИ: внести зміни до Положення про Екзаменаційну комісію в Таврійському 
національному університеті імені В. І. Вернадського.

Голосували: «За» -  одноголосно.

8. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового центру організації освітнього та виховного 
процесу Радомського Ігора Петровича про внесення змін до Положення про організацію 
освітнього процесу в Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського. 
Розділ 13 Організація практик.

ПОСТАНОВИЛИ: внести зміни до Положення про організацію освітнього процесу в 
Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського, доповнивши його розділом 
13 Організація практик.

Голосували: «За» -  одноголосно.

9. СЛУХАЛИ: завідувача практики навчально-наукового центру організації освітнього та 
виховного процесу Панфьорову Олену Олександрівну про затвердження концепції освітньої 
діяльності зі спеціальності 201 «Агрономія».

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити концепцію освітньої діяльності зі спеціальності 201 
«Агрономія».

Голосували: «За» -  одноголосно.



10. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового інституту муніципального управління та 
міського господарства Кисельова Володимира Борисовича про затвердження освітньої 
програми за спеціальністю 144 «Теплоенергетика», рівень навчання «Магістр».

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити освітню програму за спеціальністю 144 «Теплоенергетика», 
рівень навчання «Магістр».

Голосували: «За» -  одноголосно.

11. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового інституту муніципального управління та 
міського господарства Кисельова Володимира Борисовича про внесення змін до Правил 
прийому до Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Перерозподілити ліцензований обсяг між формами навчання та спеціалізаціями у наступній 
пропорції, за списком:

№
з/п

Ш ифр і назва галузі 
знань

код і
найменування спеціальності Ліцензований

обсяг Денна Заочна

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
1. 02 Культура і 

мистецтво
029 Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа

75 50 25

2. 01 Освіта/П едагогіка 014 С ередня освіта. Фізика 10 10 0
3. 10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та 

наноматеріали
20 20 0

4. 11 М атематика та 
статистика

11 М атематика та статистика 20 20 0
5. 11 М атематика та статистика 20 20 0
6. 12 І нформаційні 

технології
122 К ом п’ю терні науки 150 100 50

7. 123 К ом п’ю терна інженерія 100 50 50
8. 14 Електрична 

інженерія
144 Теплоенергетика 50 30 20

9. 15 Автоматизація та 
приладобудування

151 Автоматизація та ком п’ю терно- 
інтегровані технології

80 50 30

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
10. 02 Культура і 

мистецтво
029 Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа

40 20 20

11. 01 Освіта/П едагогіка 014 С ередня освіта. Фізика 10 10 0
12. 10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та 

наноматеріали
10 10 0

13. 11 М атематика та 
статистика

111 Математика 10 10 0
14. 113 Прикладна математика 10 10 0
15. 12 І нформаційні 

технології
122 К ом п’ю терні науки 50 25 25

16. 123 К ом п’ю терна інженерія 20 20 0
17. 14 Електрична 

інженерія
144 Теплоенергетика 25 15 10

18. 15 Автоматизація та 
приладобудування

151 Автоматизація та ком п’ю терно- 
інтегровані технології

50 25 25

2. Оголосити набір:
- на навчання на перший курс на основі ПЗСО на заочну форму навчання за спеціальністю 

144 Теплоенергетика;
- на перший курс ОС «Магістр», на денну та заочну форму навчання за спеціальністю 144 

Теплоенергетика.



Голосували: «За» -  одноголосно.

12. СЛУХАЛИ: в. о. ректора Казаріна Володимира Павловича про присвоєння звання почесного 
професора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 
Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, члену наглядової ради Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського Денісовій Людмилі Леонтіївні, за 
вагомий вклад у розвиток Університету.

ПОСТАНОВИЛИ: присвоїти звання почесного професора Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського Уповноваженому Верховної Ради України з прав 
людини, члену наїлядової ради Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського Денісовій Людмилі Леонтіївні, за вагомий вклад у розвиток Університету.

Голосували: «За» -  одноголосно.

13. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового інституту управління, економіки та 
природокористування Г )рника Володимира Гнатовича про перерозподіл ліцензійного обсягу за 
спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (рівень підготовки -  магістр).

ПОСТАНОВИЛИ: перерозподілити ліцензійний обсяг за спеціальністю 281 «Публічне 
управління та адміністрування» (рівень підготовки - магістр) наступним чином: денна форма 
навчання -  10 місць; заочна форма навчання -  70 місць.

14. Різне

СЛУХАЛИ: в. о. ректора Казаріна Володимира Павловича про співпрацю з Уханьським 
транспортним університетом (Китайська Народна Республіка).

ПОСТАНОВИЛИ: прийняти до уваги інформацію щодо співпраці з Уханьським транспортним 
університетом (Китайська Народна Республіка). Відповідальним призначити проректора з 
науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку Іщенко Наталію Анатоліївну.

В. П. Казарін

В. А. Бор і ник


