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

№ 7 від 7 березня 2019 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; 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; Кравченко С. О. -  завідувач кафедри публічного управління та адміністрування; 
Кульга О. О. -  голова ради молодих вчених, завідувач відділу інноваційного розвитку; 
Добровольська Н. А. -  завідувач загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров'я 
людини; Путінцев А. В. -  завідувач кафедри фінансів та кредиту; Соколан В. Л. -  в.о. директора 
бібліотеки; студентка 3-го курсу Фисан Б. Ю.; студентка 3-го курсу Петрусенко Ю. В.; Посашева 
Дар’я Вадимівна -  студентка 2-го курсу, спеціальність «081 Право».

Відсутні: Казарін В. П. -  голова Вченої ради, в. о. ректора; Романова М. І. -  директор 
Київського коледжу міського господарства Таврійського національного університету імені В. І. 
Вернадського; Радомський І. П. -  директор навчально-наукового центру організації освітнього та 
виховного процесу, голова первинної профспілкової організації співробітників Університету; 
Семенець О. С. -  голова ради трудового колективу Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського, завідувач кафедри зарубіжної філології;

Запрошені: Курисько Ігор Васильович -  помічник ректора; Блощинська Маргарита 
Петрівна -  директор центру підготовки та підвищення кваліфікації; Панфьорова Олена 
Олександрівна -  завідувач практики навчально-наукового центру організації освітнього та 
виховного процесу; Горожанкіна Дарина Юріївна -  студентка.

Порядок денний

1. Про затвердження Самоаналізу виконання національним закладом вищої освіти критеріїв 
надання та підтвердження статусу національного (річний звіт про виконання критеріїв надання 
та підтвердження статусу національного) за 2018 рік.
(доповідач перший проректор Скакун Юлія Володимирівна)

2. Про внесення змін до Положення про організацію освітнього процесу в Таврійському 
національному університеті імені В.І. Вернадського.
(доповідач перший проректор Скакун Юлія Володимирівна)

3. Про співпрацю з Академією педагогічних наук України.
(доповідач проректор з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку Іщенко 
Наталія Анатоліївна)

4. Про рекомендацію до друку монографії доктора юридичних наук, професора Недюхи М. П. та 
доктора філософських наук, професора Гавриленка І. М. «Соціальний розвиток». Видання 2-ге, 
доповнене та перероблене.
(доповідач проректор з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку Іщенко 
Наталія Анатоліївна)

5. Про затвердження Положення про екзаменаційну комісію для визначення рівня володіння 
державною мовою/розуміння державної мови в обсязі, достатньому для спілкування, для осіб, 
які подають клопотання про прийняття до громадянства України.
(доповідач Блощинська Маргарита Петрівна -  директор центру підготовки та підвищення 
кваліфікації в Таврійському національному університету імені В. І. Вернадського)



6. Про затвердження матеріалів щодо акредитації спеціальностей 144 «Теплоенергетика» та 029 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»за першим освітнім рівнем з присвоєнням 
кваліфікації «бакалавр».
(доповідач директор навчально-наукового інституту муніципального управління Кисельов 
Володимир Борисович)

7. Про заміну голови екзаменаційної комісії за освітнім рівнем "магістр" із спеціальності 281 
Публічне управління та адміністрування
(доповідач директор Навчально-наукового інституту управління, економіки та 
природокористування Горник Володимир Гнатович)

8. Про затвердження концепцій освітньої діяльності за спеціальностями: 025 «Музичне 
мистецтво» (бакалавр, магістр); 221 «Стоматологія»; 226 «Фармація, промислова фармація»; 
222 «Медицина».
(доповідач завідувач практики навчально-наукового центру організації освітнього та 
виховного процесу Панфьорова Олена Олександрівна)

9. Різне

Хід засідання Вченої Ради:

1. СЛУХАЛИ: першого проректора Скакун Юлію Володимирівну про затвердження Самоаналізу 
виконання національним закладом вищої освіти критеріїв надання та підтвердження статусу 
національного (річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу 
національного) за 2018 рік.

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити Самоаналіз виконання національним закладом вищої освіти 
критеріїв надання та підтвердження статусу національного (річний звіт про виконання 
критеріїв надання та підтвердження статусу національного) за 2018 рік.

Голосували: «За» -  одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: першого проректора Скакун Юлію Володимирівну про внесення змін до 
Положення про організацію освітнього процесу в Таврійському національному університеті 
імені В.І. Вернадського.

ПОСТАНОВИЛИ: Пункт 8.6.8. «Здобувач вищої освіти має право перескласти не більше 
трьох навчальних дисциплін за весь період навчання з дозволу керівника навчального 
підрозділу» Положення про організацію освітнього процесу в Таврійському національному 
університеті імені В,І. Вернадського викласти в наступній редакції:

- 8.6.8. «Здобувач вищої освіти має право перескласти не більше двох навчальних дисциплін 
за весь період навчання з дозволу керівника навчального підрозділу за умови що підсумкова 
кількість балів з дисципліни що перескладається становить не менше 75 балів».

Голосували: «За» -  14; «Проти» -  2.

3. СЛУХАЛИ: проректора з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку Іщенко
Наталію Анатоліївну про співпрацю з Академією педагогічних наук України.

ПОСТАНОВИЛИ: схвалити Концепцію реформування і розвитку Кримської науки та освіти 
в структурі Таврійського національного університету імені В. І. вернадського.

' і '

Голосували: «За»— одноголосно.



4. СЛУХАЛИ: проректора з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку Ігценко 
Наталію Анатоліївну про рекомендацію до друку монографії доктора юридичних наук, професора 
Недюхи М. П. та доктора філософських наук, професора Гавриленка І. М. «Соціальний розвиток». 
Видання 2-ге, доповнене та перероблене.

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендувати до друку монографію доктора юридичних наук, професора 
Недюхи М. П. та доктора філософських наук, професора Гавриленка І. М. «Соціальний розвиток». 
Видання 2-ге, доповнене та перероблене.

Голосували: «За» -  15; «Утримались» -  1.

5. СЛУХАЛИ: директора центру підготовки та підвищення кваліфікації в Таврійському 
національному університету імені В.І. Вернадського Блощинську Маргариту Петрівну про 
затвердження Положення про екзаменаційну комісію для визначення рівня володіння 
державною мовою/розуміння державної мови в обсязі, достатньому для спілкування, для осіб, 
які подають клопотання про прийняття до громадянства України.

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити Положення про екзаменаційну комісію для визначення рівня 
володіння державною мовою/розуміння державної мови в обсязі, достатньому для спілкування, 
для осіб, які подають клопотання про прийняття до громадянства України.

Голосували: «За» -  одноголосно.

6. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового інституту муніципального управління Кисельова 
Володимира Борисовича про затвердження матеріалів щодо акредитації спеціальностей 144 
«Теплоенергетика» та 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»за першим освітнім 
рівнем з присвоєнням кваліфікації «бакалавр».

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити матеріали щодо акредитації спеціальностей 144
«Теплоенергетика» та 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»за першим освітнім 
рівнем з присвоєнням кваліфікації «бакалавр».

Голосували: «За» -  одноголосно.

7. СЛУХАЛИ: директора Навчально-наукового інституту управління, економіки та 
природокористування Горника Володимира Гнатовича, з інформацією щодо заміни голови 
екзаменаційної комісії за освітнім рівнем "магістр" із спеціальності 281 Публічне управління та 
адміністрування Голубь Валерії Володимирівни, професора кафедри суспільного розвитку і 
суспільно-владних відносин Національної академії державного управління при Президентові 
України, у зв’язку з її стаціонарним лікуванням, на Василевську Тетяну Едуардівну, професора 
кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного
управління при Президентові України.

фіЙ'Г

ПОСТАНОВИЛИ: Замінити голову екзаменаційної комісії за освітнім рівнем "магістр" із 
спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування Голубь Валерію Володимирівну, 
професора кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних відносин Національної академії 
державного управління при Президентові України, у зв’язку з її стаціонарним лікуванням, на 
Василевську Тетяну Едуардівну, професора кафедри публічного управління та публічної 
служби Національної академії державного управління при Президентові України.

Голосували: «За» -  одноголосно.

8. СЛУХАЛИ: завідувача практики навчально-наукового центру організації освітнього та 
виховного процесу Панфьорову Олену Олександрівну про затвердження концепцій освітньої 
діяльності за спеціальностями: 025 «Музичне мистецтво» (бакалавр, магістр); 221



«Стоматологія»; 226 «Фармація, промислова фармація»; 222 «Медицина».

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити концепції освітньої діяльності за спеціальностями: 025 
«Музичне мистецтво» (бакалавр, магістр); 221 «Стоматологія»; 226 «Фармація, промислова 
фармація»; 222 «Медицина».

Голосували: «За» -  одноголосно.

\


