
Протокол засідання Вченої ради 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 

№ 1 від 29 вересня 2020 року 

 

Присутні: Казарін Володимир Павлович - голова Вченої ради, в. о. ректора; Скакун Юлія 

Володимирівна - перший проректор, заступник голови Вченої ради; Бортняк Валерій Анатолійович - учений 

секретар університету; Горник Володимир Гнатович - директор навчально-наукового інституту 

управління, економіки та природокористування; Іляшко Олександр Олександрович - директор навчально-

наукового гуманітарного інституту; Романова Маргарита Іванівна - директор Київського коледжу міського 

господарства Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; Радомський Ігор 

Петрович - директор навчально-наукового центру  організації освітнього та виховного процесу; Кузьміна 

Світлана Леонідівна - директор навчально-наукового інституту філології та журналістики; Іщенко Наталя 

Анатоліївна - проректор з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку; Добровольська 

Наталія Анатоліївна - завідувач загально-вузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров'я 

людини; Кравченко Сергій Олександрович - завідувач кафедри публічного управління та адміністрування; 

Сєменець Ольга Сергіївна - голова ради трудового колективу Таврійського національного університету 

імені В. І. Вернадського, завідувач кафедри зарубіжної філології; Чуб Людмила Миколаївна - головний 

бухгалтер; Кисельов Володимир Борисович - директор навчально-наукового інституту муніципального 

управління та міського господарства; Путінцев Анатолій Васильович - в. о. завідувача кафедри фінансів та 

обліку; Кульга Олександр Олександрович - голова ради молодих вчених Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського; Соколан Віра Львівна - в. о. директора бібліотеки; Горожанкіна 

Дарина Юріївна - студентка 4-го курсу Спеціальність 014 «Середня освіта. Історія». 

 

Запрошені: Курисько Ігор Васильович - помічник ректора; асистент кафедри зарубіжної 

філології Ляшенко Аліна Віталіївна.  

 

Порядок денний 

 

1. Про затвердження порядку денного засідання Вченої ради Таврійського національного університету 

імені В. І. Вернадського від 29 вересня 2020 року. 

    (доповідач в. о. ректора Казарін Володимир Павлович) 

 

2. Про зміни в складі Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

 (доповідач в. о. ректора Казарін Володимир Павлович) 

 

3. Про вручення листа-подяки асистенту кафедри зарубіжної філології Ляшенко Аліні Віталіївні. 

 (доповідач в. о. ректора Казарін Володимир Павлович) 

 

4. Про створення у складі Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського НН 

Інституту «Академія мистецтв імені С. С. Прокоф’єва» та затвердження Положення про «НН 

Інститут академія мистецтв імені С. С. Прокоф’єва».  

 (доповідач в. о. ректора Казарін Володимир Павлович) 

 

5. Про внесення змін до структури Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

 (доповідач в. о. ректора Казарін Володимир Павлович) 

 

6. Про затвердження штатного розпису Таврійського національного університету імені                                 

В. І. Вернадського станом на 01 жовтня 2020 року. 

 (доповідач головний бухгалтер Чуб Людмила Миколаївна) 

 

7. Про внесення змін до редакційних колегій наукових журналів «Вчені записки Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: «Психологія» та «Вчені записки 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки», та 

затвердження вчених записок Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

Серія: «Психологія»: Том 31(70) №1 2020; том 31(70) «2 2020.   

 (доповідач директор Навчально-наукового інституту Іляшко Олександр Олександрович) 



8. Про затвердження теми дисертаційного дослідження «Політика Великої Британії та СРСР щодо 

залучення жінок до служби в збройних силах, партизанських загонах та допоміжних організаціях в 

роки Другої світової війни» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 

07.00.02 всесвітня історія здобувачки Залєток Наталії Валеріївни, кандидатки історичних наук, 

старшої викладачки кафедри філософії та історії Навчально-наукового гуманітарного інституту.  

Науковий консультант: Лисенко Олександр Євгенович, професор, доктор історичних наук, 

завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України 

Національної академії наук України. 

(доповідач директор Навчально-наукового інституту Іляшко Олександр Олександрович)  

 

9. Про розгляд та затвердження проекту Положення про Раду якості освіти Таврійського національного 

університету імені В.І. Вернадського. 

(доповідач директор навчально-наукового центру  організації освітнього та виховного процесу 

Радомський Ігор Петрович). 

 

10. Про розгляд та затвердження проекту Положення про гаранта освітньої програми Таврійського 

національного університету імені В.І. Вернадського. 

(доповідач директор навчально-наукового центру  організації освітнього та виховного процесу 

Радомський Ігор Петрович). 

 

11. Про внесення змін до Положення про організацію освітнього процесу в Таврійському 

національному університеті імені В.І. Вернадського:  

- Розділ 11. Додаток 14.  

- Щодо відрахування студентів за неуспішність п.7.5.; 

- Щодо порядку перезарахування (зарахування) освітніх компонентів, визнання результатів 

навчання, отриманих у неформальній освіті п.10.7. 

(доповідач директор навчально-наукового центру  організації освітнього та виховного процесу 

Радомський Ігор Петрович). 

 

12. Про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника «Казкотерапія як метод символ-

драми в роботі психолога та соціального працівника». Автор: Орловська О. А., ст. викладач 

кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки.  

(доповідач директор навчально-наукового центру  організації освітнього та виховного процесу 

Радомський Ігор Петрович). 

 

13. Про внесення змін до Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних 

працівників Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.  

(доповідач директор навчально-наукового центру  організації освітнього та виховного процесу 

Радомський Ігор Петрович). 

 

14. Про затвердження змін до освітньо-професійних програм та навчальних планів підготовки фахівців 

що реалізуються в Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського.  

(доповідач директор навчально-наукового центру  організації освітнього та виховного процесу 

Радомський Ігор Петрович). 

 

15. Про затвердження спеціальних короткострокових програм підвищення кваліфікації для державних 

службовців «Облік, звітність і аудит в органах прокуратури», «Організація роботи з документами в 

органах прокуратури». 

(доповідач директор навчально-наукового центру  організації освітнього та виховного процесу 

Радомський Ігор Петрович). 

 

16. Про затвердження Положення про інституційний репозитарій  Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського. 

(доповідач в. о. директора  бібліотеки Соколан Віра Львівна). 

 

17. Про заміну наукових керівників аспірантів зі спеціальності 081 «Право» та 053 «Психологія». 



 (доповідач проректор з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку Іщенко Наталя 

Анатоліївна) 

 

18. Про затвердження програми підвищення кваліфікації та сертифікатної програми “Юдаїка. Мова, 

історія і культура єврейської цивілізації”. 

(доповідач директор Навчально-наукового Інституту філології та журналістики Кузьміна 

Світлана Леонідівна) 

 

19. Про нагородження Йосифа Самуїловича Зісельса званням почесного професора Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського. 

 (доповідач в. о. ректора Казарін Володимир Павлович) 

 

20. Про рекомендацію щодо присвоєння вчених звань доцента. 

(доповідач проректор з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку Іщенко Наталя 

Анатоліївна) 

 

21.  Різне.  

 

Хід засідання Вченої ради 

 

1.  СЛУХАЛИ: в. о. ректора Казаріна Володимира Павловича про затвердження порядку денного 

засідання Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 29 

вересня 2020 року. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити порядок денний засідання Вченої ради Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського від 29 вересня 2020 року. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

2.  СЛУХАЛИ: в. о. ректора Казаріна Володимира Павловича про виведення із складу Вченої ради 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Кульги Олександра 

Олександровича (у зв’язку із звільненням). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: вивести із складу Вченої ради Таврійського національного університету імені              

В. І. Вернадського Кульгу Олександра Олександровича (у зв’язку із звільненням). 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 
3.  СЛУХАЛИ: в. о. ректора Казаріна Володимира Павловича про вручення листа-подяки асистенту 

кафедри зарубіжної філології Ляшенко Аліні Віталіївні за організацію і проведення в рамках «Днів 
Шекспіра в Україні - 2020» Всеукраїнської он-лайн дискусії «Шекспір як культурна метафора і 
метафора культури». 

 
 ПОСТАНОВИЛИ: вручити лист-подяку асистенту кафедри зарубіжної філології Ляшенко Аліні 

Віталіївні за організацію і проведення в рамках «Днів Шекспіра в Україні - 2020» Всеукраїнської он-
лайн дискусії «Шекспір як культурна метафора і метафора культури». 

 
Голосували: «За» - одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: в. о. ректора Казаріна Володимира Павловича про створення у складі Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського НН Інституту «Академія мистецтв                                  

імені С. С. Прокоф’єва» та затвердження Положення про «НН Інститут академія мистецтв                                      

імені С. С.  Прокоф’єва». 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: створити у складі Таврійського національного університету імені                                     

В. І. Вернадського НН Інститут «Академія мистецтв імені С. С. Прокоф’єва» та затвердити 

Положення про «НН Інститут академія мистецтв імені С. С. Прокоф’єва». 



 
Голосували: «За» - одноголосно. 

 
5. СЛУХАЛИ: в. о. ректора Казаріна Володимира Павловича про внесення змін до структури 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського шляхом створення у складі  
університету НН Інституту «Академія мистецтв імені С. С. Прокоф’єва» та кафедри музичного 
мистецтва. 

 
 ПОСТАНОВИЛИ: внести зміни до структури Таврійського національного університету імені                    

В. І. Вернадського шляхом створення у складі  університету НН Інституту «Академія мистецтв імені                
С. С. Прокоф’єва» та кафедри музичного мистецтва (Додаток 1). 

 
Голосували: «За» - одноголосно. 

 
6. СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Чуб Людмилу Миколаївну про затвердження штатного розпису 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського станом на 01 жовтня 2020 року. 
 
 ПОСТАНОВИЛИ: затвердити штатний розпис Таврійського національного університету імені                   

В. І. Вернадського станом на 01 жовтня 2020 року. 
 
  Голосували: «За» - 14; «Проти» - 3. 

 
7.  СЛУХАЛИ: директора Навчально-наукового інституту Іляшка Олександра Олександровича про 

внесення змін до редакційних колегій наукових журналів «Вчені записки Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського: серія: «Психологія» та серія: «Юридичні науки», та 
затвердження вчених записок Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 
Серія: «Психологія»: Том 31(70) №1 2020; том 31(70) «2 2020.   

 
 ПОСТАНОВИЛИ: внести зміни до редакційних колегій наукових журналів «Вчені записки 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського: серія: «Психологія» та серія: 
«Юридичні науки», та затвердити вчені записки Таврійського національного університету імені                       
В. І. Вернадського. Серія: «Психологія»: Том 31(70) №1 2020; том 31(70) «2 2020.   
 
Голосували: «За» - одноголосно. 

 
8.  СЛУХАЛИ: директора Навчально-наукового інституту Іляшка Олександра Олександровича про 

затвердження теми дисертаційного дослідження «Політика Великої Британії та СРСР щодо 
залучення жінок до служби в збройних силах, партизанських загонах та допоміжних організаціях в 
роки Другої світової війни» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 
07.00.02 всесвітня історія здобувачки Залєток Наталії Валеріївни, кандидатки історичних наук, 
старшої викладачки кафедри філософії та історії Навчально-наукового гуманітарного інституту.  

 
 ПОСТАНОВИЛИ: затвердити тему дисертаційного дослідження «Політика Великої Британії та 

СРСР щодо залучення жінок до служби в збройних силах, партизанських загонах та допоміжних 
організаціях в роки Другої світової війни» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі 
спеціальності 07.00.02 всесвітня історія здобувачки Залєток Наталії Валеріївни, кандидатки 
історичних наук, старшої викладачки кафедри філософії та історії Навчально-наукового 
гуманітарного інституту.  

Призначити наукового консультанта Лисенка Олександра Євгеновича, професора, доктора 
історичних наук, завідувача відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії 
України Національної академії наук України. 

 
Голосували: «За» - одноголосно. 

 
9. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового центру організації освітнього та виховного процесу 

Радомського Ігора Петровича про розгляд та затвердження проекту Положення про Раду якості освіти 
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: затвердити Положення про Раду якості освіти Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського. 
 
Голосували: «За» - одноголосно. 

 

10. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового центру організації освітнього та виховного процесу 

Радомського Ігора Петровича про розгляд та затвердження проекту Положення про гаранта освітньої 

програми Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

  

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити Положення про гаранта освітньої програми Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

11. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового центру організації освітнього та виховного процесу 

Радомського Ігора Петровича про внесення змін до Положення про організацію освітнього процесу в 

Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського:  

- Розділ 11. Додаток 14.  

- Щодо відрахування студентів за неуспішність п.7.5.; 

- Щодо порядку перезарахування (зарахування) освітніх компонентів, визнання результатів 

навчання, отриманих у неформальній освіті п.10.7. 

  

ПОСТАНОВИЛИ: внести зміни до Положення про організацію освітнього процесу в Таврійському 

національному університеті імені В. І. Вернадського:  

- Розділ 11. Додаток 14.  

- Щодо відрахування студентів за неуспішність п.7.5.; 

- Щодо порядку перезарахування (зарахування) освітніх компонентів, визнання результатів 

навчання, отриманих у неформальній освіті п.10.7. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

12. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового центру організації освітнього та виховного процесу 

Радомського Ігора Петровича про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника 

«Казкотерапія як метод символ-драми в роботі психолога та соціального працівника». Автор: 

Орловська О.А., ст. викладач кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Казкотерапія як 

метод символ-драми в роботі психолога та соціального працівника». Автор: Орловська О.А., ст. 

викладач кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки.  

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

13. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового центру організації освітнього та виховного процесу 

Радомського Ігора Петровича про внесення змін до Положення про планування та облік роботи 

науково-педагогічних працівників Таврійського національного університету імені                                    

В. І. Вернадського.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: внести зміни до п. 5 Положення про планування та облік роботи науково-

педагогічних працівників Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.  

 
№ 

з/п 

Назва виду 

навчальної роботи 

Норма часу в годинах для обліку 

навчальної роботи на: 

Примітка Найменуванн

я документу, 
де 

враховується 

вид роботи 

навчальну групу, 
потік 

науково-
педагогічно

го 

працівника 

Види навчальної роботи для всіх категорій осіб, які навчаються 



5. Проведення 

індивідуальних 
занять:  

для малочисельних 

груп: 
 

Для денної форми 

навчання (крім 

студентів 1 курсу 
першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої 
освіти):  

 

- для першого 
(бакалаврського) 

рівня вищої освіти 

– група до 10 осіб; 

- для другого 
(магістерського) 

рівня вищої освіти 

– група до 5 осіб. 
 

- Для усіх курсів 

студентів –

іноземних 
громадян, осіб без 

громадянства 

викладання 
навчальних 

дисциплін для яких 

здійснюється 
іноземною мовою. 

 

Для студентів 

заочної 
(дистанційної) 

форми навчання) 

- для першого 
(бакалаврського) 

рівня вищої освіти 

та для другого 
(магістерського) 

рівня вищої освіти 

– група 1-3 особи. 

Від аудиторного 

обсягу навчального 
часу, відведеного 

на вивчення 

навчальної 
дисципліни на 

одного студента: 

 

 
 

 

 
 

 

- 10 відсотків для 
першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої освіти; 

- 20 відсотків для 
другого 

(магістерського) 

рівня вищої освіти 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
50 відсотків від 

аудиторного обсягу 

навчального часу, 

відведеного на 
вивчення 

навчальної 

дисципліни  

Відповідно 

до 
навчальних, 

робочих 

навчальних 
планів. 

Розкладів 

проведення 

занять для 
мало 

чисельної 

групи 

Час для проведення 

індивідуальних 
занять виділяється 

науково-

педагогічним 
працівникам за 

наявності 

індивідуального 

навчального плану, 
затвердженого 

директором 

інституту 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Пункт 4.3.4. 

Положення про 
організацію 

освітнього процесу 

в  ТНУ 

Індивідуальн

ий 
навчальний 

план 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

14. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового центру організації освітнього та виховного процесу 

Радомського Ігора Петровича про затвердження змін до освітньо-професійних програм та навчальних 

планів підготовки фахівців що реалізуються в Таврійському національному університеті імені                  

В.І. Вернадського.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

14.1. Затвердити оновлені освітні програми та зміни до навчальних планів здобувачів вищої освіти у 

відповідності до цих освітньо-професійних програм за спеціальностями:  

Освітній рівень - бакалавр: 
  

 освітня програма  спеціальність 



Культурологія 034 Культурологія 

Політологія 052 Політологія 

Історія 032 Історія та археологія 

Організація туристичного бізнесу 242 Туризм 

Управління бізнесом  073 Менеджмент 

Документознавство та інформаційна діяльність 029 Інформаційна бібліотечна та архівна справа 

    

Освітній рівень - магістр: 
  

 освітня програма  спеціальність 

Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування 

Територіальне управління та місцеве 

самоврядування 281 Публічне управління та адміністрування 

Культурологія 034 Культурологія 

Право     081 Право     

Автоматизоване управління  

технологічними процесами 

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 

технології 

Музичне мистецтво. Вокал 
025 Музичне мистецтво 

Музичне мистецтво. Інструментальне 

виконавство 025 Музичне мистецтво 

 
14.2. Затвердити оновлені освітні програми та зміни до навчальних планів здобувачів вищої освіти у  

відповідності до рекомендацій галузевих експертних рад на підставі акредитаційних експертиз: 

Освітній рівень - бакалавр: 
  

 освітня програма  спеціальність 

Готельно-ресторанна справа 241 Готельно-ресторанна справа 

Соціальна робота 231 Соціальна робота 

Освітній рівень - магістр: 
 

 освітня програма  спеціальність 

Теплоенергетика 144 Теплоенергетика 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

15. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового центру організації освітнього та виховного процесу 

Радомського Ігора Петровича про затвердження спеціальних короткострокових програм підвищення 

кваліфікації для державних службовців «Облік, звітність і аудит в органах прокуратури», 

«Організація роботи з документами в органах прокуратури». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити спеціальні короткострокові програми підвищення кваліфікації для 

державних службовців «Облік, звітність і аудит в органах прокуратури», «Організація роботи з 

документами в органах прокуратури». 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

16. СЛУХАЛИ: в. о. директора  бібліотеки Соколан Віру Львівну про затвердження Положення про 

інституційний репозитарій  Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: затвердження Положення про інституційний репозитарій  Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

17. СЛУХАЛИ: проректора з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку Іщенко  

Наталю Анатоліївну про заміну наукових керівників аспірантів зі спеціальності 081 «Право» та 053 

«Психологія». 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: змінити наукових керівників аспірантів зі спеціальності:  

081 «Право» 

№ (П.І.Б.) Тема дисертаційної роботи 
Науковий 

керівник 

1. 
Леоненко Юлія 

Володимирівна 

Міжнародні торгівельні угоди за участю 

юридичних осіб у практиці країн ЄС 

Макаруха З.М. 

д.ю.н. 

2. 
Романова Ніколь 

Віталіївна 

Забезпечення гендерної рівності в секторі безпеки 

і оборони: імплементація міжнародно-правових 

стандартів в законодавстві України 

Вінгловська О.І. 

к.ю.н., професор 

3. 
Шкабєрін Анатолій 

Володимирович 

Соціальна обумовленість та кримінально-правова 

характеристика тяжких тілесних ушкоджень 

Сингаївська І.В. 

к.ю.н.. доцент 

053 «Психологія» 

№ П.І.Б. Тема дисертаційної роботи 
Науковий 

керівник 

1. 
Слотіна-Чорна 

Вікторія 

Психологічні механізми позитивних змін 

цінностей особистості в турбулентному соціумі 

Садова М. А. 

д. психол. н., 

доцент 

2. 
Стеблянко Оксана 

Григорівна 

Соціально-психологічні механізми порушення 

адаптації внутрішньо-переміщених осіб 

Бєлавін С. П. 

к. психол. н. 

3. 
Тараненко Вікторія 

Олександрівна 

Психологічні особливості 

 розвитку емоційного інтелекту науково-

педагогічних працівників. 

Садова М. А. 

д. психол. н., 

доцент 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

18. СЛУХАЛИ: директора Навчально-наукового Інституту філології та журналістики Кузьміну 

Світлану Леонідівну про затвердження програми підвищення кваліфікації та сертифікатної 

програми “Юдаїка. Мова, історія і культура єврейської цивілізації”. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити програму підвищення кваліфікації та сертифікатної програми 

“Юдаїка. Мова, історія і культура єврейської цивілізації”. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

19. СЛУХАЛИ: в. о. ректора Казаріна Володимира Павловича про нагородження Йосифа Самуїловича 

Зісельса званням почесного професора Таврійського національного університету імені                            

В. І. Вернадського. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: нагородити Йосифа Самуїловича Зісельса званням почесного професора 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

20. СЛУХАЛИ: проректора з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку Іщенко  Наталю 

Анатоліївну про рекомендацію щодо присвоєння вчених звань: 



-   доцента Мітал Олені Георгіївні по кафедрі індустрії гостинності та сталого розвитку 

Навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського; 

-   доцента Соколовській Ірині Олександрівні по кафедрі індустрії гостинності та сталого 

розвитку Навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; 

-   доцента  Юксель Гаяні Заїрівні по кафедрі слов’янської філології та журналістики 

Навчально-наукового інституту філології та журналістики Таврійського національного університету 

імені В. І. Вернадського. 

 

Для підрахунку голосів пропонується обрати лічильну комісію у складі: 

- Радомського Ігора Петровича; 

- Семенець Ольги Сергіївни; 

- Чуб Людмили Миколаївни. 

  

ПОСТАНОВИЛИ: присвоїти вчені звання: 

-   доцента Мітал Олені Георгіївні по кафедрі індустрії гостинності та сталого розвитку 

Навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського; 

-   доцента Соколовській Ірині Олександрівні по кафедрі індустрії гостинності та сталого 

розвитку Навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; 

-   доцента  Юксель Гаяні Заїрівні по кафедрі слов’янської філології та журналістики 

Навчально-наукового інституту філології та журналістики Таврійського національного університету 

імені В. І. Вернадського. 

Затвердити протоколи лічильної комісії та передати матеріали атестаційних справ до 

Міністерства освіти і науки України. 

 

 

 

 

 


