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

№ 5 від 17 січня 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; Романова М. І. -  
директор Київського коледжу міського господарства Таврійського національного університету 
імені В. І. Вернадського; Чуб Л. Н. -  головний бухгалтер; Бортняк В.';А. -  учений секретар 
університету; Радомський І. П. -  директор навчально-наукового центру організації освітнього та 
виховного процесу, голова первинної профспілкової організації співробітників Університету; 
Путінцев А. В. -  завідувач кафедри фінансів та кредиту; Воронцова А. О. -  директор бібліотеки; 
Семенець О. С. -  голова ради трудового колективу Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського, завідувач кафедри зарубіжної філології; 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; Кульга О. О. -  голова ради молодих вчених Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського, завідувач відділу інноваційного розвитку; 
Добровольська Н. А. -  завідувач загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров'я 
людини, Заболотський Ф. С. - голова студентського самоврядування; студентка 3-го курсу 
Петрученко Ю. В.; студентка 3-го курсу Фисан Б. Ю..

Відсутні: Кравченко С. О. -  завідувач кафедри публічного управління та адміністрування.

Запрошені: Курисько Ігор Васильович -  помічник ректора; Клименко Світлана Іванівна -  
завідувач науково-дослідного відділу; Досенко Анжеліка Костянтинівна -  доцент кафедри 
слов’янської філології та журналістики.

Порядок денний

1. Про друк звітів з науково-дослідних робіт за темами:
- «Особливості функціонування системи освіти України в умовах тимчасової окупації 

частини території та проведення антитерористичної операції» - науковий керівник Скакун Ю. В.;
- «Гібридна війна Російської Федерації проти пострадянських держав: специфіка кримського 

варіанта» - науковий керівник Казарін В. П..
(доповідач проректор з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку Іщенко 
Наталія Анатоліївна)

2. Про затвердження концепції освітньої діяльності, освітньо-професійної програми та 
навчального плану підготовки бакалавра за спеціальністю 281 Публічне управління та 
адміністрування.
(доповідач директор Навчально-наукового інституту управління, економіки та
природокористування Горник Володимир Гнатович)

3. Про затвердження Положення про організацію роботи спеціалізованої вченої ради 
Д 52.051.06. (Наказ МОН України від 18.12.2018 року № 1412), якій надано право проводити 
захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за 
спеціальністю: 08.00.05 -  розвиток продуктивних сил та регіональна економіка.
(доповідач директор Навчально-наукового інституту управління, економіки та
природокористування Горник Володимир Гнатович)



4. Про відкриття аспірантури з підготовки фахівців ступеня доктора філософії та докторантури з
підготовки фахівців ступеня доктора наук за спеціальністю 053 «Психологія».
(доповідач директор навчально-наукового гуманітарного інституту Іляшко Олександр
Олександрович)

5. Про затвердження концепції освітньої діяльності спеціальності 053 «Психологія» третього 
освітньо-наукового рівня вищої освіти
(доповідач директор навчально-наукового гуманітарного інституту Іляшко Олександр
Олександрович)

6. Про затвердження Правил прийому до Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського у 2019 році.
(доповідач перший проректор Скакун Юлія Володимирівна)

7. Про затвердження програм навчальних дисциплін та екзаменаційних білетів для вступу 
іноземців на навчання до Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського у 
2019 році.
(доповідач перший проректор Скакун Юлія Володимирівна)

8. Про визначення квот делегатів на конференцію трудового колективу Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського.
(доповідач директор навчально-наукового центру організації освітнього та виховного процесу 
Радомський Ігор Петрович)

9. Про рекомендацію щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри слов’янської філології та 
журналістики Навчально-наукового інституту філології та журналістики Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського Досенко Анжеліці Костянтинівні. 
(доповідач проректор з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку Іщенко 
Наталія Анатоліївна)

10. Різне.

Хід засідання Вченої Ради:

1. СЛУХАЛИ: проректора з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку Іщенко 
Наталію Анатоліївну про друк звітів з науково-дослідних робіт за темами:

- «Особливості функціонування системи освіти України в умовах тимчасової окупації 
частини території та проведення антитерористичної операції» - науковий керівник Скакун Ю. В.;

- «Гібридна війна Російської Федерації проти пострадянських держав: специфіка кримського 
варіанта» - науковий керівник Казарін В. П..

ПОСТАНОВИЛИ: рішення щодо друку звітів з науково-дослідних робіт за темами:
- «Особливості функціонування системи освіти України в умовах тимчасової окупації 

частини території та проведення антитерористичної операції» - науковий керівник Скакун Ю. В.;
- «Гібридна війна Російської Федерації проти пострадянських держав: специфіка кримського 

варіанта» - науковий керівник Казарін В. П..

Голосували: «За» -  одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: директора Навчально-наукового інституту управління, економіки та 
природокористування Горника Володимира Гнатовича про затвердження концепції освітньої 
діяльності, освітньо-професійної програми та навчального плану підготовки бакалавра за 
спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування.



ПОСТА Н О ВИ ЛИ : затвердити концепцію освітньої діяльності, освітньо-професійної програми 
та навчального плану підготовки бакалавра за спеціальністю 281 Публічне управління та 
адміністрування.

Голосували: «За» -  одноголосно.

3. СЛУХАЛИ: директора Навчально-наукового інституту управління, економіки та 
природокористування Горника Володимира Гнатовича про затвердження Положення про 
організацію роботи спеціалізованої вченої ради Д 52.051.06. (Наказ МОН України від 
18.12.2018 року № 1412), якій надано право проводити захисти дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю: 08.00.05 -  
розвиток продуктивних сил та регіональна економіка

П О СТАНОВИЛИ: затвердити Положення про організацію роботи спеціалізованої вченої 
ради Д 52.051.06. (Наказ МОН України від 18.12.2018 року № 1412), якій надано право 
проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) 
економічних наук за спеціальністю: 08.00.05 -  розвиток продуктивних сил та регіональна 
економіка

Голосували: «За» -  одноголосно.

4. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового гуманітарного інституту Іляшка Олександра 
Олександровича про відкриття аспірантури з підготовки фахівців ступеня доктора філософії та 
докторантури з підготовки фахівців ступеня доктора наук за спеціальністю 053 «Психологія».

П О СТАНОВИЛИ: відкрити аспірантури з підготовки фахівців ступеня доктора філософії та 
докторантури з підготовки фахівців ступеня доктора наук за спеціальністю 053 «Психологія».

Голосували: «За» -  одноголосно.

5. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового гуманітарного інституту Ілятттка Олександра 
Олександровича про затвердження концепції освітньої діяльності спеціальності 053 
«Психологія» третього освітньо-наукового рівня вищої освіти.

ПОСТА Н О ВИ ЛИ : затвердити концепцію освітньої діяльності спеціальності 053 
«Психологія» третього освітньо-наукового рівня вищої освіти

Голосували: «За» -  одноголосно.

6. СЛУХАЛИ: першого проректора Скакун Юлію Володимирівну про затвердження Правил 
прийому до Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського у 2019 році.

П О СТАНОВИЛИ: затвердити Правила прийому до Таврійського національного університету 
імені В. І. Вернадського у 2019 році.

Голосували: «За» -  одноголосно.

7. СЛУХАЛИ: першого проректора Скакун Юлію Володимирівну про затвердження програм 
навчальних дисциплін та екзаменаційних білетів для вступу іноземців на навчання до 
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського у 2019 році.



ПОСТАНОВИЛИ: затвердити програми навчальних дисциплін та екзаменаційних білетів для 
вступу на навчання іноземців до Таврійського національного університету імені В. І. 
Вернадського у 2019 році.

Голосували: «За» -  одноголосно.

8. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового центру організації освітнього та виховного процесу 
Радомського Ігора Петровича про визначення квот делегатів на конференцію трудового колективу 
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

ПОСТАНОВИЛИ: Визначити квоти делегатів на конференцію трудового колективу 
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського:

Делегати за посадою -  ректор, перший проректор, проректор, головний бухгалтер;
Делегати відповідно до штатного розкладу та організаційної ст эуктури Університету:

№ Структурний підрозділ квота НіII1 
75%

квота ЗП 
10%

квота 
студент 
и 15%

1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності
2. Відділ кадрів
3. Інформаційно-обчислювальний центр
4. Відділ інноваційного розвитку 2
5. Юридичний відділ
6 . Загальний відділ
7. Відділ міжнародних зв’язків
8. Навчально-науковий центр міжнародної освіти
9. Навчально-науковий центр організації 

освітнього та виховного процесу
10. Центр підготовки та підвищення кваліфікації 5 1
11. Науково-дослідний відділ
12. Бібліотека
13. Учений секретар
14. Аспірантура докторантура
15. Коледж пед. персонал 17
16. Навчально-науковий інститут управління, 

економіки та природокористування 19

17. Навчально-науковий інститут філології та 
журналістики 9

1

18.
Навчально-науковий інститут муніципального 
управління та міського господарства 8

19. Навчально-науковий гуманітарний інститут 14
20. Загальновузівська кафедра фізичного 

виховання, спорту і здоров’я людини 3
21. Завідувач сектору спорту
22. Адміністративно-господарська служба

- Навчальний корпус №1 (вул. І. Кудрі,33)
- Навчальний корпус №2 (вул. Електриків,26/8)
- Навчальний корпус №3 (вул. 

Кирилівська, 164) 3
- Гуртожиток №1 (вул. Галицька,6)
- Гуртожиток №2 (вул. Попова,9-а)
- Служба головного інженера та охорони праці
- Коледж адмін. частина 3
- Студенти Університет 12
- Студенти коледж 3

Всього 75 10 15



Голосували: «За» -  одноголосно.

9. СЛУХАЛИ: проректора з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку Іщенко
Наталію Анатоліївну про рекомендацію щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри 
слов’янської філології та журналістики Навчально-наукового інституту філології та 
журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Досенко 
Анжеліці Костянтинівні.

»

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити протокол лічильної комісії та передати матеріали атестаційної 
справи Досенко Анжеліки Костянтинівни щодо присвоєння їй вченого звання доцента до 
Міністерства освіти і науки України.

Голосували: «За» -  одноголосно.

10. Різне.
СЛУХАЛИ: першого проректора Скакун Юлію Володимирівну про результати наукової 
роботи за 2018 рік.

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити звіт з наукової роботи Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського за 2018 н.р., в тому числі результати завершених у 2018 
році робіт, що пройшли конкурсний відбір в МОН України («Особливості функціонування 
системи освіти України в умовах тимчасової окупації частини території та проведення 
антитерористичної окупації» - науковий керівник Скакун Ю.В. ) й рекомендовані для 
включення їх до тематичного плану 2019 року (Гібридна війна Російської Федерації проти 
пострадянських держав: специфіка кримського варіанта» - науковий керівник Казарін В.П.).

Голосували: «За» -  одноголосно.

В. П. Казарін

В. А. Бортняк


