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претендента на посаду ректора Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського 

Скакун Юлія Володимирівна, народилася 23.05.1977 року в місті 
Сімферополь. В 1994 році закінчила спеціалізовану фізико-математичну 
школу № 40 м. Сімферополь та вступила на денне відділення юридичного 
факультету Сімферопольського державного університету імені М. В. Фрунзе 
(нині ТНУ імені В. І. Вернадського). В 1999 році з відзнакою закінчила 
Університет і здобула кваліфікацію юрист-спеціаліст та перекладач зі 
спеціальності 7.060101. 

В листопаді 1999 року зарахована до аспірантури ТНУ імені В. І. 
Вернадського, а в вересні 2003 року успішно захистила дисертаційне 
дослідження за темою «Правові основи фінансування видатків рекреаційних 
підприємств, які мають власну базу розміщення (на прикладі АР Крим)» та 
здобула науковий ступень кандидата юридичних наук зі спеціальності 
12.00.07 - теорія управління і адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право. В 2008 році присвоєно вчене звання доцента. 

Професійна діяльність нерозривно пов'язана з Таврійським 
національним університетом імені В. І. Вернадського: пройшла всі освітянські 
сходинки - старшого викладача, доцента, завідуючої кафедрою, першого 
проректора. Виконувала обов'язки ученого секретаря Вченої ради 
юридичного факультету. 

В 2014 році у зв'язку з тимчасовою окупацією території АР Крим та м. 
Севастополь в наслідок збройної агресії РФ та неможливістю виконувати свої 
службові обов'язки звільнилась з посади завідуючої кафедри господарського і 
екологічного права ТНУ імені В. І. Вернадського. 

У зв'язку з переведенням діяльності Університету на материкову 
частину України (м. Київ) в 2016 році призначена на посаду першого 
проректора та прийняла активну участь у відновленні роботи та розбудові 
Університету. 

В умовах необхідності адаптації молоді з тимчасово окупованих 
територій до освітніх стандартів України, з метою розвитку Університету як 
осередку збереження аутентичних кримських традицій у світлі сучасних 
викликів, очевидною стає необхідність застосування системного підходу до їх 
подолання. 

1. Впровадити принцип студенто-центричного навчання з наданням 
можливостей побудови індивідуальних траєкторій навчання. 

2. Впровадити принципи соціальної справедливості та тендерної рівності. 



3. Створити передумови для участі Університету у державних та 
міжнародних рейтингах. 

4. Розробити та затвердити Стратегію розвитку Університету. 
5. Створити єдине інноваційно-освітнє середовище «Університет -

Коледж» шляхом впровадження дуальної форми здобуття освіти в 
Київському коледжі міського господарства ТНУ імені 
В. І. Вернадського. 

6. Створити наукове товариство імені В. І. Вернадського. 
7. Впровадити практику залучення іноземних вчених, публічних діячів до 

проведення відкритих лекцій, майстер-класів в Університеті. 
8. Налагодити наукову співпрацю з вченими діаспор України. 
9. В навчально-науковій бібліотеці Університету створити вільний доступ 

до сучасних навчальних і наукових баз даних. 
10. Розширити перелік діючих університетських фахових видань, 

підвищити їх науковий рівень та домогтися їхнього внесення до 
міжнародних наукометричних баз даних. 

11. Створити сприятливі умов для академічної мобільності учасників 
освітнього процесу. 

12. Сприяти отриманню грантової підтримки для розробки та 
впровадження кафедральних науково-дослідних тем. 

13. Розробити дорожню карту та поступово впроваджувати міжнародну 
акредитацію освітніх програм. 

14. Створити науково-дослідні лабораторії, науково-дослідні центри при 
кафедрах. 

15. Удосконалити систему забезпечення академічної доброчесності в 
Університеті. 

16. Впровадити систему рейтингового оцінювання досягнень науково-
педагогічних, педагогічних і наукових працівників, а також 
рейтингування кафедр та інститутів. 

17. На підставі рейтингування впровадити систему матеріального 
стимулювання науково-педагогічних, педагогічних і наукових 
працівників Університету. 

18. Провести аналіз першочергових і пріоритетних напрям* в капітальних 
та поточних ремонтних робіт відповідно до реальних потреб, 
спрямованих на створення комфортних і безпечних умов всім учасникам 
освітнього процесу. 

19. Розширити використання енергозберігаючих технології. 
20. Підвищити рівень безпеки життєдіяльності учасників освітнього 

процесу шляхом обладнання системою відеосп^етереження та 
пропускною системою приміщень Університету. 

Всі зауваження та побажання з вдячністю очік^еґна е-г &: тоії777(й)дікг.пе1; 
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