
Протокол 
засідання Вченої ради 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 
№ 4 від 28 грудня 2017 року

Присутні: Скакун Ю. В. -  перший проректор; Іляшко О. О. -  директор навчально- 
наукового гуманітарного інституту; Чуб Л. Н. -  головний бухгалтер; Бортняк В. А. -  учений 
секретар університету; Понічев 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; Горник В. Г. -  директор навчально-наукового 
інституту управління, економіки та природокористування; Кузьміна С. Л. -  директор навчально- 
наукового інституту філології та журналістики; Воронцова А. О. -  в. о. директора бібліотеки; 
Романова М. І. -  в. о. директора коледжу міського господарства Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського; студентка 2-го курсу Фисан Б. Ю.; студент 4-го курсу 
Хомич В. А..

ВІДСУТНІ: Казарін В. П. -  голова Вченої ради, в. о. ректора; Іщенко Н. А. -  проректор з 
науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку; Кисельов В. Б. -  директор 
навчально-наукового інституту муніципального управління; Шарков О. В. -  голова 
студентської ради.

Запрошені: голова ради трудового колективу Таврійського національного університету 
імені в. І. Вернадського, завідувач кафедри іноземної філології Семенець Ольга Сергіївна; 
доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Луценко Юрій Васильович.

Порядок денний

1. Про зміни в складі Вченої ради Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського.
(доповідач перший проректор Скакун Юлія Володимирівна)

2. Про затвердження «Порядку прикріплення до Таврійського національного університету 
імені В. І. Вернадського здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії».
(доповідач перший проректор Скакун Юлія Володимирівна)

3. Про заміну голови екзаменаційної комісії за спеціальностями 017 "Фізична культура та 
спорт", 227 "Фізична реабілітація" Путрова Сергія Юрійовича, доктора педагогічних наук, 
професора кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова на Іванову Любов Іванівну, доктора педагогічних наук, професора 
кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова.
(доповідач завідувач загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров'я людини 
Попічев Михайло Іванович)

4. Про рекомендацію до друку матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 
«Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування 
в Україні», яка була проведена Навчально-науковим інститутом управління, економіки та 
природокористування Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 13 
грудня 2017 року.
(доповідач директор навчально-наукового інституту управління, економіки та 
природокористування Горник Володимир Гнатович)

5. Про рекомендацію до друку монографії та затвердження теми дисертаційної роботи на 
здобуття наукового ступеня доктора наук.
(доповідач учений секретар Бортняк Валерій Анатолійович)



6. Про відкриття курсів підвищення кваліфікації з підготовки до здачі ЗНО для вступу до 
магістратури за напрямком 081 -  Право.
(доповідач директор Навчально-наукового гуманітарного інституту Іляшко Олександр 
Олександрович)

1. Про рекомендацію щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри кримінально- 
правових дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського Луценку Юрію Васильовичу.
(доповідач директор Навчально-наукового гуманітарного інституту Іляшко Олександр 
Олександрович; співдоповідач завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Боровенко 
Володимир Микитович)

Хід засідання Вченої Ради:

1. СЛУХАЛИ: першого проректора Скакун Юлію Володимирівну:

пропонується вивести із складу Вченої ради Таврійського національного університету 
імені В. І. Вернадського голову Ради молодих учених Калапшик Олену Миколаївну (у 
зв’язку із звільненням);
пропонується ввести до складу Вченої ради Таврійського національного університету 
імені В. І. Вернадського голову ради трудового колективу Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського, завідувача кафедри іноземної філології Семенець 
Ольгу Сергіївну.

ПОСТАНОВИЛИ: рішення щодо зміни у складі Вченої ради Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського:

вивести із складу Вченої ради Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського голову Ради молодих учених Університету Калапшик Олену 
Миколаївну;

- ввести до складу Вченої ради Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського голову ради трудового колективу Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського, завідувача кафедри іноземної філології Семенець 
Ольгу Сергіївну.

Голосували: «За» -  Одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: першого проректора Скакун Юлію Володимирівну про затвердження «Порядку 
прикріплення до Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії».

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити «Порядок прикріплення до Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії» 
відповідно до положень колективного договору.

Голосували: «За» -  Одноголосно.

3. СЛУХАЛИ: завідувача загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров'я 
людини Попічева Михайла Івановича про заміну голови екзаменаційної комісії за 
спеціальностями 017 "Фізична культура та спорт", 227 "Фізична реабілітація" Путрова 
Сергія Юрійовича, доктора педагогічних наук, професора кафедри фізичної реабілітації 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова на Іванову Любов 
Іванівну, доктора педагогічних наук, професора кафедри фізичної реабілітації 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.



ПОСТАНОВИЛИ; замінити голову екзаменаційної комісії за спеціальностями 017 
"Фізична культура та спорт", 227 "Фізична реабілітація" Путрова Сергія Юрійовича, доктора 
педагогічних наук, професора кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова на Іванову Любов Іванівну, доктора педагогічних 
наук, професора кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова.

Г о л осу вали: «За» -  Одноголосно.

4. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового інституту управління, економіки та 
природокористування Горника Володимира Гнатовича про рекомендацію до друку матеріалів 
міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні аспекти та практичні проблеми 
управління, економіки та природокористування в Україні», яка була проведена Навчально- 
науковим інститутом управління, економіки та природокористування Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського 13 грудня 2017 року.

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендувати до друку матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції «Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та 
природокористування в Україні», яка була проведена Навчально-науковим інститутом 
управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету 
імені В. І. Вернадського 13 грудня 2017 року.

Г ол осу вали: «За» -  Одноголосно.

5. СЛУХАЛИ: ученого секретаря Бортняка Валерія Анатолійовича про:

- рекомендацію до друку монографії к. ю. н., доцента кафедри конституційного та 
міжнародного права навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського Іляпіка Олександра Олександровича 
«Забезпечення прав людини на тимчасово окупованих територіях України»;

- затвердження теми дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук кандидату 
юридичних наук, доценту Бортняк Катерині Василівні «Правове забезпечення діяльності 
Державного бюро розслідувань в Україні» (Науковий консультант Мосьондз С. О., 
спеціальність 081- право).

ПОСТАНОВИЛИ:

- рекомендувати до друку монографію к. ю. н., доцента кафедри конституційного та 
міжнародного права навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського Іляпіка Олександра Олександровича 
«Забезпечення прав людини на тимчасово окупованих територіях України»;

Голосували: «За» -  Одноголосно.

- затвердити тему дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук кандидату 
юридичних наук, доценту Бортняк Катерині Василівні «Правове забезпечення діяльності 
Державного бюро розслідувань в Україні» (Науковий консультант Мосьондз С. О., 
спеціальність 081- право).

Голосували: «За» — Одноголосно.



6. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового гуманітарного інституту Іляшка Олександра 
Олександровича про відкриття курсів підвищення кваліфікації з підготовки до здачі ЗНО 
для вступу до магістратури.

ПОСТАНОВИЛИ: відкрити курси підвищення кваліфікації з підготовки до здачі ЗНО для 
вступу до магістратури.

Голосували: «За» -  Одноголосно.

7. СЛУХАЛИ: першого проректора Скакун Юлію Володимирівну про внесення змін до 
порядку денного засідання Вченої ради Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського від 27 грудня 2017 року в питанні внесення змін до Положення про 
організацію освітнього процесу в Таврійському національному університеті імені 
В. І. Вернадського, доповідач -  директор навчально-наукового центру організації освітнього 
та виховного процесу Рад омський І. П.

ПОСТАНОВИЛИ: Положення про організацію освітнього процесу в Таврійському 
національному університеті імені В. І. Вернадського доповнити наступним пунктом:

8.4.14. Здобувач вищої освіти може перескласти не більше трьох навчальних 
дисциплін за весь період навчання з дозволу керівника навчального підрозділу.

8. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового гуманітарного інституту Іляшка Олександра 
Олександровича та завідувача кафедри кримінально-правових дисциплін Боровенка 
Володимира Микитовича про рекомендацію щодо присвоєння вченого звання доцента 
кафедри кримінально-правових дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту 
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Луценку Юрію 
Васильовичу.

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

Голосували: «За» -1 5 .
«П р оти »-1.


