
Протокол
засідання Вченої ради

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського
№ 11 від 25 червня 2018 року

Присутні: Казарін В. П. -  голова Вченої ради, в. о. ректора; Кисельов В. Б. -  
директор навчально-наукового інституту муніципального управління; Іляшко О. О. -  
директор навчально-наукового гуманітарного інституту; Іщенко Н. А. -  проректор з 
науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку; 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; 
Добровольська Н. А. -  завідувач загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і 
здоров'я людини; 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; Боровенко В. М. -  завідувач кафедри кримінально-правових 
дисциплін; Кравченко С. О. -  завідувач кафедри публічного управління та адміністрування; 
Кульга О. О. -  голова ради молодих вчених Таврійського національного університету 
імені В. І. Вернадського, завідувач відділу інноваційного розвитку; студентка 2-го курсу 
Фисан Б. Ю..

Відсутні: Скакун Ю. В. -  перший проректор; Романова М. І. -  директор 
Київського коледжу міського господарства Таврійського національного університету 
імені В. І. Вернадського; студент 4-го курсу Хомич В. А.; Заболотський Ф. С. - голова 
студентського самоврядування.

Запрошені: Курдсько Ігор Васильович -  помічник ректора; Блощинська 
Маргарита Петрівна -  директор центру підготовки та підвищення кваліфікації; Асаян 
Людмила Вікторівна -  директор навчально-наукового центру міжнародної освіти.

Порядок денний

1. Про оптимізацію структури Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського.
(доповідач голова Вченої ради, в. о. ректора Казарін Володимир Павлович)

2. Про звільнення від оплати за навчання Кольченка О. О.
(доповідач голова Вченої ради, в. о. ректора Казарін Володимир Павлович)

3. Про затвердження вартості навчання на договірній основі на 2018-2019 навчальний 
рік.
(доповідач головний бухгалтер Чуб Людмила Миколаївна)

4 . Про затвердження вартості проживання в гуртожитках Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського на 2018-2019 навчальний рік.
(доповідач головний бухгалтер Чуб Людмила Миколаївна)



5. Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування 
педагогічних та науково-педагогічних працівників у Таврійському національному 
університеті імені В. І. Вернадського.
(доповідач директор центру підготовки та підвищення кваліфікації Блощинська 
Маргарита Петрівна)

6. Про рекомендацію до друку монографій:
- «Інноваційні підходи та моделі в управлінні економікою», підготовленої до
100-річчя Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського у 
Навчально-науковому інституті управління, економікою та природо
користування.
Колектив авторів: Горник В.Г., Клименюк М.М., Кочарян І.С. та інші;
- «Реформації соціально-економічного розвитку України», підготовленої до
100-річчя Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського у 
Навчально-науковому інституті управління, економікою та природо
користування.
Колектив авторів: Горник В.Г.,Корнєв В. В., Царенко О. В. та інші.

(доповідач директор навчально-науковому інституті управління, економікою та 
природокористування Горник Володимир Гнатович)

7. Про затвердження до виконання Таврійським національним університетом імені 
В. І. Вернадського наукового проекту на тему: Створення інноваційного кластеру 
ЖКГ - нової освітньо-виробничо-господарської системи (на прикладі Черкаської 
області)
(доповідач директор навчально-науковому інституті управління, економікою та 
природокористування Горник Володимир Гнатович)

8. Про затвердження:
-  Концепції освітньої діяльності 3-го освітньо-наукового рівня, за спеціальності 

033 -  Філософія;
-  Концепції освітньої діяльності 3-го освітньо-наукового рівня, за спеціальності 

032 -  Історія та археологія.
(доповідач проректор з науково-педагогічної діяльності та інноваційного 
розвитку Іщенко Наталія Анатоліївна)

9. Про внесення змін у навчальні плани підготовки фахівців за спеціальністю 081 
Право, 6.030401 Правознавство ( перехідні) набору 2015 року; спеціальностями 
073 Менеджмент, 071 Облік і оподаткування, 072 фінанси, банківська справа та 
страхування, 051 Економіка, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
набору 2018 року.
(доповідач директор навчально-наукового центру організації освітнього та 
виховного процесу Радомський Ігор Петрович)

10. Різне

Хід засідання Вченої Ради:

1. СЛУХАЛИ: Казаріна Володимира Павловича голову Вченої ради, в. о. ректора 
про оптимізацію структури Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського



ПОСТАНОВИЛИ: оптимізувати структуру Таврійського національного
університету імені В. І. Вернадського.

Голосували: «За» -  16; «Утримались» -  1.

2. СЛУХАЛИ: Казаріна Володимира Павловича голову Вченої ради, в. о. ректора про 
звільнення від оплати за навчання Кальченка О.О.

ПОСТАНОВИЛИ: звільнити від оплати за навчання Кольченка О. О.

Голосували: «За» -  одноголосно.

3. СЛУХАЛИ: Чуб Людмилу Миколаївну головного бухгалтера про затвердження 
вартості навчання на договірній основі на 2018-2019 навчальний рік.

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити вартість навчання на договірній основі на 2018-2019 
навчальний рік.

Голосували: «За» -  одноголосно.

4. СЛУХАЛИ: Чуб Людмилу Миколаївну головного бухгалтера про затвердження 
вартості проживання в гуртожитках Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського на 2018-2019 навчальний рік.

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити вартість проживання в гуртожитках Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського в сумі 520 грн.

Голосували: «За» -  одноголосно

5. СЛУХАЛИ: Блощинську Маргариту Петрівну директора центру підготовки та 
підвищення кваліфікації про затвердження Положення про підвищення кваліфікації 
та стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників у Таврійському 
національному університеті імені В. І. Вернадського.

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити Положення про підвищення кваліфікації та 
стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників у Таврійському 
національному університеті імені В. І. Вернадського за основу з доопрацюванням.

Голосували: «За» -  12. «Проти» -  2; «Утримались» -  3.

6. СЛУХАЛИ: Горника Володимира Гнатовича директора навчально-наукового інституту 
управління, економіки та природокористування про рекомендацію до друку 
монографій:
- «Інноваційні підходи та моделі в управлінні економікою», підготовленої до 100- 

річчя Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського у 
Навчально-науковому інституті управління, економіки та природокористування. 
Колектив авторів: Горник В.Г., Клименюк М.М., Кочарян І.С. та інші;

- «Реформації соціально-економічного розвитку України» », підготовленої до 100- 
річчя Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського у



Навчально-науковому інституті управління, економікою та природокористування. 
Колектив авторів: Горник В.Г., Корнєв В. В., Царенко О. В. та інші.

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендувати до друку монографії:
-  «Інноваційні підходи та моделі в управлінні економікою», підготовленої до 100-

річчя Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського у 
Навчально-науковому інституті управління, економікою та природо
користування.
Колектив авторів: Горник В.Г., Клименюк М.М., Кочарян І.С. та інші;

-  «Реформації соціально-економічного розвитку України», підготовленої до 100-
річчя Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського у 
Навчально-науковому інституті управління, економікою та природо
користування.
Колектив авторів: Горник В.Г., Корнєв В. В., Царенко О. В. та інші.

Голосували: «За» - одноголосно.

7. СЛУХАЛИ: Горника Володимира Гнатовича, директора Навчально-науковому 
інституті управління, економікою та природокористування, з інформацією щодо 
затвердження до виконання Таврійським національним університетом імені 
В. І. Вернадського наукового проекту на тему «Створення інноваційного кластеру 
ЖКГ - нової освітньо-виробничо-господарської системи (на прикладі Черкаської 
області)», керівник проекту -  д. н. з. держ. упр., доцент Горник В.Г.

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити до виконання Таврійським національним
університетом імені В.І. Вернадського наукового проекту на тему «Створення 
інноваційного кластеру ЖКГ - нової освітньо-виробничо-господарської системи (на 
прикладі Черкаської області)», керівник проекту -  д. н. з. держ. упр., доцент Горник 
В.Г.

Голосували: «За» - одноголосно.

8. СЛУХАЛИ: Іщенко Наталію Анатоліївну проректора з науково- педагогічної 
діяльності та інноваційного розвитку про затвердження:
-  Концепції освітньої діяльності 3-го освітньо-наукового рівня, за спеціальності 033

-  Філософія;
-  Концепції освітньої діяльності 3-го освітньо-наукового рівня, за спеціальності 032

-  Історія та археологія.

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити:
-  Концепції освітньої діяльності 3-го освітньо-наукового рівня, за спеціальності 033

-  Філософія;
-  Концепції освітньої діяльності 3-го освітньо-наукового рівня, за спеціальності 032

-  Історія та археологія.

Голосували: «За» - одноголосно.

9. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового центру організації освітнього та 
виховного процесу Радомського Ігора Петровича про внесення змін у навчальні плани 
підготовки фахівців за спеціальністю 081 Право, 6.030401 Правознавство (перехідні)



набору 2015 року; спеціальностями 073 Менеджмент, 071 Облік і оподаткування, 072 
фінанси, банківська справа та страхування, 051 Економіка, 076 Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність набору 2018 року.

ПОСТАНОВИЛИ: внести зміни у навчальні плани підготовки фахівців за 
спеціальністю 081 Право, 6.030401 Правознавство (перехідні) набору 2015 року; 
спеціальностями 073 Менеджмент, 071 Облік і оподаткування, 072 фінанси, 
банківська справа та страхування, 051 Економіка, 076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність набору 2018 року.

Голосували: «За» — одноголосно.

10. Різне
10.1 СЛУХАЛИ: голову Вченої ради, в. о. ректора Казаріна Володимира Павловича 

про присвоєння звання почесного доктора (Doctor honoris causa) його 
Королівській Високості Принцу Королівства Саудівської Аравії Фейсал Він 
Султан Він Насер Аль Сауду, за вагомий вклад у розвиток Університету.

ПОСТАНОВИЛИ: присвоїти звання почесного доктора(Оосїог honoris causa) 
його Королівській Високості Принцу Королівства Саудівської Аравії Фейсал Він 
Султан Він Насер Аль Сауду, за вагомий вклад у розвиток Університету.

Голосували: «За» -  одноголосно.

10.2 СЛУХАЛИ: голову Вченої ради, в. о. ректора Казаріна Володимира Павловича 
про присвоєння звання почесного доктора (Doctor honoris causa) його 
Королівській Високості Принцу Королівства Саудівської Аравії Сауд Він 
Абдурахман Він Абдулазіз Аль Сауду, за вагомий вклад у розвиток 
Університету.

ПОСТАНОВИЛИ: присвоїти звання почесного доктора (Doctor honoris causa) 
його Королівській Високості Принцу Королівства Саудівської Аравії Сауд Він 
Абдурахман Він Абдулазіз Аль Сауду, за вагомий вклад у розвиток 
Університету.

Голосували: «За» -  одноголосно.

Учений секретар

Голова Вченої ра̂ В. П. Казарін

В. А. Бортник


