
Протокол 
засідання Вченої ради 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 
№ З від ЗО листопада 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 університету; Попічев М. І. -  в. о. завідувача 
загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров'я людини; Радомський І. П. -  
директор навчально-наукового центру організації освітнього та виховного процесу, голова 
первинної профспілкової організації співробітників Університету; Боровенко В. М. -  завідувач 
кафедри кримінально-правових дисциплін; Путінцев А. В. -  завідувач кафедри фінансів та 
кредиту; Кравченко С. О. -  завідувач кафедри публічного управління та адміністрування; Горнїпс 
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; 
Воронцова А. О. -  в. о. директора бібліотеки.

Відсутні; Іщенко Н. А. -  проректор з науково-педагогічної діяльності та інноваційного 
розвитку; Романова М. І. -  в. о. директора коледжу міського господарства Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського; Калапшик О. М. - голова Ради молодих 
учених Університету; голова студентської ради Шарков О. В.; Анісімов І. К. -  студент 4-го 
курсу; студентка 2-го курсу Довженко А. В..

Запрошені; студентка 2-го курсу Фисан Богдана Юріївна; студент 4-го курсу Хомич 
Владислав Анатолійович.

Порядок денний

1. Про зміни в складі Вченої ради Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського.
(доповідач в. о. ректора Казарін Володимир Павлович, співдоповідач голова студентського 
самоврядування Шарков Олександр Віталійович)

2. Про створення тимчасового консультативно-дорадчого органу Ради громадських 
організацій при Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського та 
затвердження «Положення про Раду громадських організацій при Таврійському 
національному університеті імені В. І. Вернадського».
(доповідач в. о. ректора Казарін Володимир Павлович)

3. Про визначення стану дисципліни проживання в гуртожитках Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського.
(доповідач директор навчально-наукового центру організації освітнього та виховного 
процесу Радомський Ігор Петрович)

4. Про затвердження «Правил прийому до Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського у 2018 році»
(доповідач перший проректор Скакун Юлія Володимирівна)

5. Про відкриття докторантури з підготовки фахівців ступеня доктора наук за спеціальністю 
033 -  Філософія.
{доповідач директор навчально-наукового гуманітарного інституту Іляшко Олександр 
Олександрович)

6. Про внесення змін до «Положення про Навчально-науковий гуманітарний інститут» 
(протокол вченої ради № 5 від 21 вересня 2016 року)
{доповідач директор навчально-наукового гуманітарного інституту Іляшко Олександр 
Олександрович)



7. Про реорганізацію кафедр цивільно-правових дисциплін та кримінально-правових 
дисциплін шляхом приєднання кафедри цивільно-правових дисциплін до кафедри 
кримінально-правових дисциплін. Про затвердження назви реорганізованої кафедри: 
«Кафедра кримінального, цивільного та господарського права».
{доповідач директор навчально-наукового гуманітарного інституту Іляшко Олександр 
Олександрович, співдоповідач головний бухгалтер Чуб Людмила Миколаївна)

8. Про затвердження «Правил прийому до аспірантури для здобуття наукового ступеня 
доктора філософії у Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського у 
2018 році».
{доповідач перший проректор Скакун Юлія Володимирівна)

9. Про затвердження «Правил прийому до докторантури для здобуття наукового ступеня 
доктора наук у Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського у 2018 
році».
{доповідач перший проректор Скакун Юлія Володимирівна)

10. Про затвердження «Положення про проектний офіс Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського».
{доповідач перший проректор Скакун Юлія Володіширівна)

11. Про затвердження тем дисертацій та індивідуальних планів роботи аспірантів 2017 року 
набору.
{доповідач перший проректор Скакун Юлія Володимирівна)

12. Різне.
(доповідач директор навчально-наукового центру організації освітнього та виховного 
процесу Радомський Ігор Петрович)

Хід засідання Вченої Ради:

1. СЛУХАЛИ: в. о. ректора Казаріна В. П. та голову студентського самоврядування Шаркова 
Олександра Віталійовича про зміни в складі Вченої ради:

- пропонується вивести із складу Вченої ради ТНУ ім. В. І. Вернадського студентку 2-го 
курсу Довженко Анастасію Валеріївну та студента 4-го курсу Анісімова Ігора 
Костянтиновича (у зв’язку із рішенням студентської ради Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського (протокол № 2 від 26 вересня 2017 року));

- пропонується включити до складу Вченої ради ТНУ ім. В. І. Вернадського студентку 2-го 
курсу Фисан Богдану Юріївну та студента 4-го курсу Хомича Владислава Анатолійовича 
(протокол засідання лічильної комісії № 1 від 16 листопада 2017 року).

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

- вивести із складу Вченої ради ТНУ ім. В. І. Вернадського студентку 2-го курсу Довженко 
Анастасію Валеріївну та студента 4-го курсу Анісімова Ігора Костянтиновича;

- включити до складу Вченої ради ТНУ ім. В. І. Вернадського студентку 2-го курсу Фисан 
Богдану Юріївну та студента 4-го курсу Хомича Владислава Анатолійовича.

Г о л осу вали: «За» -  Одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: в. о. ректора Казаріна Володимира Павловича про створення тимчасового 
консультативно-дорадчого органу «Громадська рада при Таврійському національному 
університеті імені В. І. Вернадського» та затвердження «Положення про Громадську раду 
при Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського».



ПОСТАНОВИЛИ: створити тимчасовий консультативно-дорадчий орган «Громадська 
рада при Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського» та затвердити 
«Положення про Громадську раду при Таврійському національному університеті імені 
В. І. Вернадського».

Голосували: «За» -  Одноголосно.

3. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового центру організації освітнього та виховного 
процесу Радомського Ігора Петровича про визначення стану дисципліни проживання в 
гуртожитках Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

ПОСТАНОВИЛИ:
- керівникам структурних підрозділів посилити контроль за дотриманням правил 

проживання студентів в гуртожитках Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського;

- у випадку порушення умов проживання студентами в гуртожитках Таврійського 
національного університету імені В. L Вернадського, вжити усіх необхідних заходів 
щодо їх виселення.

Голосували: «За» -  Одноголосно.

4. СЛУХАЛИ: першого проректора Скакун Юлію Володимирівну про затвердження «Правил
прийому до Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського у 2018 році».

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити «Правила прийому до Таврійського національного 
університету імені В. L Вернадського у 2018 році».

Голосували: «За» -  Одноголосно.

5. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового гуманітарного інституту Іляшка Олександра 
Олександровича про відкриття докторантури з підготовки фахівців ступеня доктора наук за 
спеціальністю 033 -  Філософія.

ПОСТАНОВИЛИ: відкрити докторантуру з підготовки фахівців ступеня доктора наук за 
спеціальністю 033 -  Філософія.

Голосували: «За» -  Одноголосно.

6. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового гуманітарного інституту Іляшка Олександра 
Олександровича про внесення змін до «Положення про Навчально-науковий гуманітарний 
інститут» (протокол вченої ради № 5 від 21 вересня 2016 року)

ПОСТАНОВИЛИ:, внести зміни до «Положення про Навчально-науковий гуманітарний 
інститзпг» (протокол вченої ради № 5 від 21 вересня 2016 року), згідно акту перевірки 
додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог 
законодавства про вищу освіту № 01-13/54-03-06/1.

Голосували; «За» -1 6 .  
«Проти» - 1 .

7. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового гзпманітарного інституту Іляшка Олександра 
Олександровича та головного бухгалтера Чуб Людмилу Миколаївну про:



- реорганізацію кафедр цивільно-правових дисциплін та кримінально-правових дисциплін 
шляхом приєднання кафедри цивільно-правових дисциплін до кафедри кримінально- 
правових дисциплін;
- про затвердження назви реорганізованої кафедри: «Кафедра кримінального, цивільного та 
господарського права».

ПОСТАНОВИЛИ;
- реорганізувати кафедру цивільно-правових дисциплін та кримінально-правових дисциплін 
шляхом приєднання кафедри цивільно-правових дисциплін до кафедри кримінально- 
правових дисциплін;
- затвердити назву реорганізованої кафедри: «Кафедра кримінального, цивільного та 
господарського права».

Г ол осу вали: «За» -  16. 
«Проти» - 1 .

8. СЛУХАЛИ: першого проректора Скакун Юлію Володимирівну про затвердження «Правил 
прийому до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії у Таврійському 
національному університеті імені В. І. Вернадського у 2018 році».

ПОСТАНОВИЛИ: Відповідно до пункту 6 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 
установах) від 23 березня 2016 року № 261, затвердити «Правила прийому до аспірантури 
для здобуття наукового ступеня доктора філософії у Таврійському національному 
університеті імені В. І. Вернадського у 2018 році», як додаток до «Правил прийому до 
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського у 2018 році».

Голосували: «За» -  Одноголосно.

9. СЛУХАЛИ: першого проректора Скакун Юлію Володимирівну про затвердження «Правил
прийому до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук у Таврійському 
національному університеті імені В. І. Вернадського у 2018 році».

ПОСТАНОВИЛИ: Відповідно до пункту 6 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 
установах) від 23 березня 2016 року № 261, затвердити «Правила прийому до докторантури 
для здобуття наукового ступеня доктора наук у Таврійському національному університеті 
імені В. І. Вернадського у 2018 році» як додаток до «Правил прийому до Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського у 2018 році».

Голосували: «За» -  Одноголосно.

10. СЛУХАЛИ: першого проректора Скакун Юлію Володимирівну про затвердження 
«Положення про проектний офіс Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського».

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити «Положення про проектний офіс Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського».

Голосували: «За» -  Одноголосно.

11. СЛУХАЛИ: першого проректора Скакун Юлію Володимирівну про:
1. Затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів 2017 року набору, спеціальності 
081 - право заочної форми навчання:



- Гуринець Руслані Андріївні -  «Імплементація міжнародних антикорунційних стандартів в 
національне законодавство України» (науковий керівник Калашник О. М.);
- Гуцулу Віталію Олександровичу -  «Правовий статус Міністерства юстиції України як 
суб’єкта нормотворчої діяльності» (науковий керівник Берназюк Я. О.);
- Іляшко Анастасії Олександрівні -  “Кібершахрайство з фінансовими ресурсами: 
кримінологічна характеристика та запобігання» (науковий керівник Дорохіна Ю. А.);
- Левченку Максиму Владиславовичу - «Конституційні основи контролю та нагляду за 
правотворчістю органів влади: теорія та практика» (науковий керівник Берназюк Я. О.);
- Леоненко Юлії Володимирівні -  «Міжнародні торгівельні угоди за участю юридичних осіб
у практиці країн ЄС» (науковий керівник Каменська Н. В.);
- Осипчуку Роману Сергійовичу - «Адміністративно-правовий статус підрозділу 
внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України» (науковий 
керівник Іляшко О. О.);
- Стороженку Дмитру Олександровичу - «Правовий статус працівників Національного 
антикорупційного бюро України» (науковий керівник Іляшко О. О.).

2. Затвердження індивідуальних планів роботи аспірантів 2017 року набору 
спеціальності 081-право заочної форми навчання: Гуринець Руслані Андріївні; Гуцулу 
Віталію Олександровичу; Іляшко Анастасії Олександрівні; Левченку Максиму 
Владиславовичу; Леоненко Юлії Володимирівні; Осипчуку Роману Сергійовичу; 
Стороженку Дмитру Олександровичу.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Затвердити теми дисертаційних досліджень аспірантам 2017 року набору, 

спеціальності 081 - право заочної форми навчання:

- Гуринець Руслані Андріївні -  «Імплементація міжнародних антикорунційних стандартів в 
національне законодавство України» (науковий керівник Калашник О. М.);
- Гуцулу Віталію Олександровичу -  «Правовий статус Міністерства юстиції України як 
суб’єкта нормотворчої діяльності» (науковий керівник Берназюк Я. О.);
- Іляшко Анастасії Олександрівні -  “Кібершахрайство з фінансовими ресурсами: 
кримінологічна характеристика та запобігання» (науковий керівник Дорохіна Ю. А.);
- Левченку Максиму Владиславовичу - «Конституційні основи контролю та нагляду за 
правотворчістю органів влади: теорія та практика» (науковий керівник Берназюк Я. О.);
- Леоненко Юлії Володимирівні -  «Міжнародні торгівельні угоди за участю юридичних осіб 
у практиці країн СС» (науковий керівник Каменська Н. В.);
- Осипчуку Роману Сергійовичу - «Адміністративно-правовий статус підрозділу 
внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України» (науковий 
керівник Іляшко О. О.);
- Стороженку Дмитру Олександровичу - «Правовий статус працівників Національного 
антикорупційного бюро України» (науковий керівник Іляшко О. О.).

2. Затвердити індивідуальні плани роботи аспірантам 2017 року набору спеціальності 
081-право заочної форми навчання: Гуринець Руслані Андріївні; Гуцулу Віталію 
Олександровичу; Іляшко Анастасії Олександрівні; Левченку Максиму Владиславовичу; 
Леоненко Юлії Володимирівні; Осипчуку Роману Сергійовичу; Стороженку Дмитру 
Олександровичу.

Голосували: «За» -  Одноголосно. 

12. Різне

СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового центру організації освітнього та виховного 
процесу Радомського Ігора Петровича про:



про затвердження «Положення про дистанційне навчання в Таврійському національному 
університеті імені В.І. Вернадського»;

- про затвердження «Положення про Екзаменаційну комісію в Таврійському 
національному університеті імені В.І. Вернадського»;
про затвердження «Положення про організацію практик здобувачів вищої освіти 
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського»; 
про затвердження програм комплексних державних екзаменів зі спеціальностей в 
Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського;

- про створення психологічної служби в складі навчально-наукового центру організації 
освітнього та виховного процесу;
про затвердження голів екзаменаційних комісій в Таврійському національному 
університеті імені В. І. Вернадського.

ПОСТАНОВИЛИ:
Затвердити «Положення про дистанційне навчання в Таврійському національному 
університеті імені В. І. Вернадського». Вважати таким, що втратило чинність Положення 
про дистанційну освіту в Таврійському національному університеті імені 
В. І. Вернадського, затверджене Вченою радою Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського (протокол № 16 від 19 червня 2017 p.).

Голосували: «За» -  Одноголосно.

- Затвердити «Положення про Екзаменаційну комісію в Таврійському національному 
університеті імені В. І. Вернадського». Вважати таким, що втратило чинність Тимчасове 
положення про Державну екзаменаційну комісію в Таврійському національному 
університеті імені В. І. Вернадського, затверджене Вченою радою Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського (протокол № 11 від 01 березня 
2017 р.).

Голосували: «За» -  Одноголосно.

- Затвердити «Положення про організацію практик здобувачів вищої освіти Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського».

Голосували: «За» -  Одноголосно.

Відповідно до п. 1.9. «Положення про Екзаменаційну комісію в Таврійському 
національному університеті імені В. І. Вернадського» затвердити програми 
комплексних державних екзаменів зі спеціальностей в Таврійському національному 
університеті імені В.І. Вернадського.

Голосували: «За» -  Одноголосно.

- Створити психологічну службу в складі навчально-наукового центру організації 
освітнього та виховного процесу.

Голосували: «За» -  Одноголосно.

Затвердити персональний склад голів Екзаменаційних комісій за спеціальностями в 
Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського на 2018 рік:

- 017 "Фізична культура та спорт", 227 "Фізична реабілітація", -  Путров Сергій 
Юрійович, доктор педагогічних наук, професор кафедри фізичної реабілітації 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.



- 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність", 029 "Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа", -  Тюрменко Ірина Іванівна, доктор історичних наук, 
завідувач кафедри історії та документознавства Національного авіаційного університету.

- 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології", 6.050202 "Автоматизація 
та комп’ютерно-інтегровані технології", 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології", спеціалізація "Автоматизоване управління технологічними процесами" -  
Зенкін Микола Анатолійович, доктор технічних наук, професор, декан факультету 
мехатроніки та комп’ютерних технологій, професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих 
технологій та вимірювальної техніки Київського університету технологій та дизайну.

- 6.030401 "Правознавство", 081 "Право" -  Камінська Наталія Василівна, доктор 
юридичних наук, професор кафедри конституційного права та прав людини 
Національної академії внутрішніх справ.

- 053 "Психологія", 6.030102 "Психологія" -  Сафін Олександр Джамільович, доктор 
психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Уманського державного 
педагогічного університету ім. П. Тичини.

- 033 "Філософія", 034 "Культурологія", 052 "Політологія" -  Горбань Олександр 
Володимирович, доктор філософських наук, професор кафедри філософії Київського 
Університету імені Бориса Грінченка.

- 032 "Історія та археологія", 014 "Середня освіта. Історія" -  Журба Михайло 
Анатолійович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та 
археології слов’ян Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

- 281 "Публічне управління та адміністрування" спеціалізація "Адміністративний 
менеджмент", спеціалізація "Територіальне управління та місцеве самоврядування" -  
Голубь Валерія Володимирівна, доктор наук з державного управління, професор 
кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних відносин Національної академії 
державного управління при Президентові України.

- 6.030601 "Менеджмент", 073 "Менеджмент", спеціалізація "Менеджмент організацій та 
адміністрування" -  Федоренко Валентин Григорович, доктор економічних наук, 
професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри менеджменту 
Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

- 073 "Менеджмент", спеціалізація "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", 056 
"Міжнародні економічні відносини", -  Філіпенко Антон Сергійович, доктор економічних 
наук, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин 
Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка.

- 071 "Облік і оподаткування", 6.030509 "Облік і аудит" -  Каменська Тетяна 
Олександрівна, доктор економічних наук, доцент Національного центру обліку та 
аудиту. Національна академія статистики, обліку та аудиту Держстату України.

- 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 6.030508 "Фінанси і кредит" -  Дудкін 
Валентин Ілліч, директор ТОВ «Євролайф Україна».



- 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 6.030504"Економіка 
підприємства" -  Холявка Володимир Зеновійович, кандидат економічних наук, доцент, 
декан факультету туризму Львівського державного університету фізичної культури.

- 051 "Економіка" -  Заєць Світлана Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, 
старший науковий співробітник відділу модернізації вищої освіти Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту освіти».

- 241 "Готельно-ресторанна справа", 242 "Туризм", -  Іскрак Леонід Олександрович.
101 "Екологія", 103 "Науки про Землю" -  Запотоцький Сергій Петрович.

- 035 "Філологія. Українська мова і література" -  Росинська Олена Анатоліївна, кандидат 
філологічних наук, доцент кафедри журналістики та нових медіа, заступник директора 
Інституту журналістики Київського Університету імені Бориса Грінченка.

- 014 "Середня освіта. Мова і література (новогрецька)" -  Перепльотчикова Світлана 
Євгеніївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та 
міжкультурної комунікації Інституту філології Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка.

- 035 "Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад включно)", 014 "Середня 
освіта. Мова і література (російська)" -  Пахарева Тетяна Анатоліївна, доктор 
філологічних наук, професор кафедри російської та зарубіжної літератури 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

- 035 "Філологія. Кримськотатарська мова і література", 035 "Філологія. Східні мови і 
літератури (переклад включно)", 014"Середня освіта. Мова і література (турецька)" -  
Покровська Ірина Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 
тюркології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка.

- 035 "Філологія. Германські мови та література (переклад включно)", 014 "Середня 
освіта. Мова і література (англійська)" -  Нагачевська Олена Олександрівна, кандидат 
філологічних наук, доцент кафедри германських мов і перекладу, директор Інституту 
лінгвістики та психології Київського міжнародного університету.

- 035 "Філологія. Романські мови і літератури (переклад включно)" -  Юган Наталія 
Леонідівна, доктор філологічних наук, доцент підготовчого відділення для навчання 
іноземних громадян Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

- 061 "Журналістика"- Нетреба Маргарита Миколаївна, кандидат наук з соціальних 
комунікацій, доцент кафедри реклами і зв’язків з громадськістю Інституту журналістики 
Київського Університету імені Бориса Грінченка.

Голосували; «За» -  Одноголосно.

Голова Вченої ради

Учений секретар


