
Протокол засідання Вченої ради 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 

№ 12 від 31 серпня 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; 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; Кузьміна Світлана Леонідівна - директор навчально-наукового інституту 

філології та журналістики; Іщенко Наталя Анатоліївна - проректор з науково-педагогічної діяльності 

та інноваційного розвитку; 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; Рибченко Світлана Вікторівна - 

начальник відділу кадрів.  

 

Порядок денний 

 

1. Про затвердження порядку денного засідання Вченої ради Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського від 31 серпня 2020 року. 

    (доповідач в. о. ректора Казарін Володимир Павлович) 

 

2. Про оголошення результатів проведеного конкурсу на заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників Університету, оголошеного 25.06.2020 р.  

 (доповідач голова ради трудового колективу Таврійського національного університету імені В. 

І. Вернадського Сєменець Ольга Сергіївна) 

 

 

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 31 

серпня 2020 року. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити порядок денний засідання Вченої ради Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського від 31 серпня 2020 року. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

2.  СЛУХАЛИ: голову ради трудового колективу Таврійського національного університету імені 

В. І. Вернадського Сєменець Ольгу Сергіївну про оголошення результатів проведеного конкурсу 

на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Університету, оголошеного 

25.06.2020 р.. 



 

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити протокол лічильної комісії (Додаток 1) за результатами 

голосування щодо обрання за конкурсом на визначені посади таких осіб: 

 

- обраних: 

№ 

п/п 

П.І.Б 

обраного претендента  
Посада  та доля ставки  

1.  
ПУТІНЦЕВ  

Анатолій Васильович 

завідувач кафедри фінансів та обліку навчально-наукового 

інституту управління, економіки та природокористування (1) 

2.  
КОРНЄЄВ  

Володимир Вікторович 

професор кафедри фінансів та обліку навчально-наукового 

інституту  управління, економіки та природокористування 

(0,75) 

3.  
ПИЛИПЕНКО  

Ольга Олегівна 

доцент кафедри фінансів та обліку навчально-наукового 

інституту управління, економіки та природокористування (1) 

4.  
МАТВІЄНКО  

Галина Анатоліївна 

доцент кафедри фінансів та обліку навчально-наукового 

інституту управління, економіки та природокористування (1) 

5.  
МАЛА  

Світлана Іванівна 

доцент кафедри фінансів та обліку навчально-наукового 

інституту  управління, економіки та природокористування 

(0,75) 

6.  
КЛИМЕНКО  

Оксана Миколаївна 

доцент кафедри фінансів та обліку навчально-наукового 

інституту  управління, економіки та природокористування 

(0,75) 

7.  
ДИМЕДЕНКО  

Ірина Віталіївна 

доцент кафедри фінансів та обліку навчально-наукового 

інституту  управління, економіки та природокористування 

(0,75) 

8.  
КАРМАЗІНА  

Наталія Вячеславівна 

доцент кафедри фінансів та обліку навчально-наукового 

інституту  управління, економіки та природокористування 

(0,75) 

9.  
СТРИБУЛЬ  

Оксана Вікторівна 

старший викладач  кафедри фінансів та обліку  навчально-

наукового інституту управління,економіки та 

природокористування (1) 

10.  
КУРІННА  

Оксана Володимирівна 

старший викладач  кафедри фінансів та обліку навчально-

наукового інституту  управління,економіки та 

природокористування (1) 

11.  
ДОЛІНКОВСЬКА  

Ганна Володимирівна 

старший викладач кафедри фінансів та обліку навчально-

наукового інституту управління,економіки та 

природокористування (1) 

12.  
ГОРЛАЧ   

Алла Сергіївна 

старший викладач кафедри фінансів та обліку навчально-

наукового інституту  управління, економіки та 

природокористування (0,75) 

13.  
БЕЗУС  

Павло Іванович 

завідувач кафедри менеджменту та міжнародних економічних 

відносин навчально-наукового інституту  управління, 

економіки та природокористування (1) 

14.  

БАКАЄВА  

Ірина Георгіївна 

 

професор  кафедри менеджменту та міжнародних 

економічних відносин    навчально-наукового інституту  

управління, економіки та природокористування (0,75) 

15.  

ІВАНЕНКО  

Валентина Василівна 

 

доцент кафедри менеджменту та міжнародних економічних 

відносин    навчально-наукового інституту 

управління,економіки та природокористування (1) 

16.  
ПАЗИНІЧ  

Ольга Валентинівна 

доцент кафедри менеджменту та  міжнародних економічних 

відносин       навчально-наукового інституту  управління, 

економіки та природокористування (1) 



17.  

ПЕТРОВСЬКА  

Юлія Василівна 

 

доцент кафедри менеджменту та  міжнародних економічних 

відносин       навчально-наукового інституту  управління, 

економіки та природокористування (1) 

18.  

ГРУДЦИНА  

Юлія Валентинівна 

 

доцент кафедри менеджменту та  міжнародних економічних 

відносин       навчально-наукового інституту  управління, 

економіки та природокористування (1) 

19.  

ПАВЛОВА  

Рімма Кимівна 

 

доцент кафедри менеджменту та  міжнародних економічних 

відносин       навчально-наукового інституту  управління, 

економіки та природокористування (0,75) 

20.  
КУДІН  

Борис Павлович 

доцент кафедри менеджменту та  міжнародних економічних 

відносин       навчально-наукового інституту управління, 

економіки та природокористування (0,75) 

21.  
БЕРЕЗНІЧЕНКО  

Наталія Олександрівна 

доцент кафедри менеджменту та МЕВ   навчально-наукового 

інституту  управління, економіки та природокористування 

(0,75) 

22.  
ДЕМЕНСЬКА  

Катерина Сергіївна 

старший викладач кафедри менеджменту та  міжнародних 

економічних відносин  навчально-наукового інституту  

управління, економіки та природокористування (1) 

23.  
ТИМОШЕНКО  

Віра Федорівна 

старший викладач кафедри менеджменту та  міжнародних 

економічних відносин  навчально-наукового інституту  

управління, економіки та природокористування (0,75) 

24.  
ПЕТРОВСЬКА  

Ірина Олегівна 

Завідувач кафедри індустрії гостинності та сталого розвитку 

навчально-наукового інституту управління, економіки та 

природокористування (1) 

25.  
ШОСТАК  

Лілія Борисівна 

професор кафедри індустрії гостинності та сталого розвитку   

навчально-наукового інституту  управління, економіки та 

природокористування (1) 

26.  
ГОРБАНЬ  

Галина Петрівна 

доцент  кафедри індустрії гостинності та сталого розвитку   

навчально-наукового інституту управління, економіки та 

природокористування (1) 

27.  
ЖУК  

Вікторія Петрівна 

старший викладач кафедри індустрії гостинності та сталого 

розвитку   навчально-наукового інституту управління, 

економіки та природокористування (1) 

28.  
ЗІНЧЕНКО  

Василь Миколайович 

старший викладач  кафедри індустрії гостинності та сталого 

розвитку   навчально-наукового інституту  управління, 

економіки та природокористування (1) 

29.  
ЯКОВЕНКО  

Олександр Валерійович 

старший викладач  кафедри індустрії гостинності та сталого 

розвитку   навчально-наукового інституту  управління, 

економіки та природокористування (0,5) 

30.  

КРАВЧЕНКО  

Сергій Олександрович 

 

завідувач кафедри публічного управління та економіки 

навчально-наукового інституту управління, економіки та 

природокористування (1) 

31.  
БОЙЧЕНКО  

Еліна Борисівна 

професор кафедри публічного управління та економіки  

навчально-наукового інституту  управління, економіки та 

природокористування (0,75) 

32.  
НЕМИРІВСЬКА  

Олена Яківна 

доцент кафедри публічного управління та економіки  

навчально-наукового інституту управління, економіки та 

природокористування (1)  

33.  
ЄВМЕШКІНА  

Олена Леонідівна 

доцент кафедри публічного управління та економіки  

навчально-наукового інституту  управління, економіки та 

природокористування (1) 

34.  

КОБИЛЯЦЬКА  

Людмила 

Митрофанівна 

доцент кафедри публічного управління та економіки  

навчально-наукового інституту управління, економіки та 

природокористування (0,5) 



35.  
ШВАЧКА  

Вікторія Юріївна 

завідувач кафедри публічного та приватного права  

навчально-наукового гуманітарного інституту (1) 

36.  
ПОПОВ  

Вячеслав Жанович 

завідувач кафедри  філософії та історії навчально-наукового 

гуманітарного інституту (1) 

37.  
ТАРАСЮК  

Лариса Сергіївна 

доцент кафедри філософії та історії  навчально-наукового 

гуманітарного інституту (1) 

38.  
ГОРЮНОВА  

Євгенія Олександрівна 

доцент кафедри філософії та історії  навчально-наукового 

гуманітарного інституту (1) 

39.  
ТИМОШЕНКО  

Тарас Сергійович 

доцент кафедри філософії та історії навчально-наукового 

гуманітарного інституту (1) 

40.  
ЧИРКО  

Богдан Володимирович 

доцент кафедри філософії та історії навчально-наукового 

гуманітарного інституту (0,75) 

41.  
ЧУМАК  

Василь Арсенович 

доцент кафедри філософії та історії навчально-наукового 

гуманітарного інституту (0,5) 

42.  
ПРЄДЄІНА  

Марія Юріївна 

старший викладач кафедри філософії та історії навчально-

наукового гуманітарного інституту (1) 

43.  
ЧЕКАНОВ  

Всеволод Юрійович 

старший викладач кафедри філософії та історії навчально-

наукового гуманітарного інституту (1) 

44.  
БІЛА  

Ірина Миколаївна 

професор  кафедри психології, соціальної роботи та 

педагогіки  навчально-наукового гуманітарного інституту (1) 

45.  
БЄЛАВІНА  

Тетяна Іванівна 

доцент   кафедри  психології, соціальної роботи та педагогіки  

навчально-наукового гуманітарного інституту (1) 

46.  

МІТІНА  

Світлана 

Володимирівна 

доцент   кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки  

навчально-наукового гуманітарного інституту (1) 

47.  
САДОВА  

Мирослава Анатоліївна 

доцент   кафедри  психології, соціальної роботи та педагогіки  

навчально-наукового гуманітарного інституту (1) 

48.  
ОМЕЦИНСЬКА  

Наталія Вячеславівна 

доцент кафедри загальноінженерних дисциплін та 

теплоенергетики  навчально-наукового інституту  

муніципального управління та міського господарства(1) 

49.  
НІКІТЕНКО  

Євгеній Васильович 

доцент  кафедри загальноінженерних дисциплін та 

теплоенергетики  навчально-наукового інституту  

муніципального управління та міського господарства(1) 

50.  

ОГОРОДНИК  

Станіслав 

Станіславович 

доцент кафедри загальноінженерних дисциплін та 

теплоенергетики  навчально-наукового інституту  

муніципального управління та міського господарства (0,5) 

51.  
ГУЙДА  

Олександр Григорович 

старший викладач  кафедри загальноінженерних дисциплін та 

теплоенергетики  навчально-наукового інституту  

муніципального управління та міського господарства(1) 

52.  
ЮСИПІВ  

Тарас Васильович 

старший викладач кафедри загальноінженерних дисциплін та 

теплоенергетики   навчально-наукового інституту  

муніципального управління та міського господарства(1) 

53.  

СКРИПКА  

Костянтин Ігорович 

 

доцент кафедри автоматизованого управління технологічними 

процесами  навчально-наукового інституту муніципального 

управління та міського господарства (1) 

54.  

ЧЕМЕРИС  

Володимир 

Терентійович 

доцент кафедри автоматизованого управління технологічними 

процесами  навчально-наукового інституту  муніципального 

управління та міського господарства (0,5) 

55.  
МІНАЄВА  

Юлія Юріївна 

старший викладач кафедри автоматизованого управління 

технологічними процесами  навчально-наукового інституту  

муніципального управління та міського господарства (1) 

56.  

ВИШЕМІРСЬКА  

Ярослава Сергіївна 

 

старший викладач кафедри автоматизованого управління 

технологічними процесами   навчально-наукового інституту 

муніципального управління та міського господарства (1) 



57.  
ФУРТАТ  

Олена Вікторівна 

старший викладач кафедри автоматизованого управління 

технологічними процесами  навчально-наукового інституту  

муніципального управління та міського господарства (1) 

58.  
ТКАЧОВА 

Наталія Олексіївна 

старший викладач кафедри автоматизованого управління 

технологічними процесами   навчально-наукового інституту 

муніципального управління та міського господарства (0,75) 

59.  
СВЕНЦИЦЬКА 

Еліна Михайлівна 

професор (слов’янська філологія, російська мова)  кафедри 

слов’янської філології та журналістики   навчально-наукового 

інституту філології та журналістики (0,5) 

60.  
КУЩ  

Наталя Валеріївна 

доцент (українська філологія) кафедри слов’янської філології 

та журналістики  навчально-наукового інституту філології та 

журналістики (1) 

61.  
КОЛОМІЄЦЬ  

Олена Вікторівна 

доцент (українська філологія) кафедри  слов’янської філології  

та журналістики навчально-наукового інституту філології та 

журналістики (1) 

62.  
САРДАРЯН  

Каринна Гамлетівна 

доцент (журналістика) кафедри слов’янської філології та 

журналістики  навчально-наукового інституту   філології та 

журналістики (0,75) 

63.  
ЮЛДАШЕВА  

Людмила Петрівна 

старший викладач (українська, російська філологія) кафедри 

слов’янської філології та журналістики  навчально-наукового 

інституту філології та журналістики (1) 

64.  
ХРОМОВА  

Вікторія Сергіївна 

доцент (англійська філологія, переклад, методика) кафедри  

зарубіжної філології    навчально-наукового інституту  

філології та журналістики (1) 

65.  
МІКІНА  

Олена Геннадіївна 

доцент (французька філологія, переклад) кафедри  зарубіжної 

філо- логії  навчально-наукового інституту  філології та 

журналістики (1) 

66.  
СТАТКЕВИЧ  

Лариса Павлівна 

доцент (англійська філологія, переклад, зарубіжна література)  

кафедри зарубіжної філології   навчально-наукового інституту  

філології та журналістики (1) 

67.  
ГНЄДКОВА  

Олена Геннадіївна 

доцент (англійська філологія, переклад)  кафедри зарубіжної 

філо- логії   навчально-наукового інституту  філології та 

журналістики (1) 

68.  
АВДЄЄВА  

Світлана Олегівна 

старший викладач (англійська мова за професійним 

спрямуванням) кафедри  зарубіжної філології     навчально-

наукового інституту  філології та журналістики (1) 

69.  
ПЕТРЕНКО  

Юлія  Анатоліївна 

старший викладач (англійська мова за професійним 

спрямуванням) кафедри  зарубіжної філології     навчально-

наукового інституту  філології та журналістики (1) 

70.  
ТИМОХІНА  

Віра Сергіївна 

старший викладач (англійська мова за професійним 

спрямуванням) кафедри  зарубіжної філології     навчально-

наукового інституту  філології та журналістики (0,5) 

71.  
ХОМЕНКО  

Олена Анатоліївна 

старший викладач (французька/німецька філологія) кафедри  

зарубіжної філології   навчально-наукового інституту 

філології та журналістики (1) 

72.  
ЮРЧЕНКО  

Ольга Олегівна 

старший викладач (англійська мова за професійним 

спрямуванням) кафедри  зарубіжної філології     навчально-

наукового інституту філології та журналістики (1) 

73.  
БАЧУРІНА  

Людмила Вадимівна 

старший викладач (англійська філологія) кафедри  зарубіжної 

філо-логії навчально-наукового інституту  філології та 

журналістики (1) 

74.  
ДРИГА  

Ірина Миколаївна 

доцент (турецька філологія) кафедри  східної філології  

навчально-наукового інституту філології та журналістики (1) 

75.  ЯССІН  старший викладач (арабська філологія) кафедри  східної 



 

- не обраних:  

Мохамед Алі Абде філології  навчально-наукового інституту  філології та 

журналістики (1) 

76.  
СЕІТЯГ’ЯЄВА  

Таміла Решатівна 

старший викладач (кримськотатарська філологія) кафедри 

східної філології   навчально-наукового інституту  філології 

та журналістики (0,75) 

77.  
ТИМЧЕНКО  

Анатолій Сергійович 

професор  загальновузівської кафедри, фізичного виховання, 

спорту і здоров’я людини (1) 

78.  
ЗЕЛЕНЮК  

Оксана Володимирівна 

доцент загальновузівської кафедри, фізичного виховання, 

спорту і здоров’я людини (1) 

79.  
КРАВЧЕНКО  

Леонід Свиридович 

доцент загальновузівської кафедри, фізичного виховання, 

спорту і здоров’я людини (1) 

80.  
ШУСТЬ  

Василь Володимирович 

доцент загальновузівської кафедри, фізичного виховання, 

спорту і здоров’я людини (1) 

81.  
ГОЛУБ  

Валентин Петрович 

доцент загальновузівської кафедри, фізичного виховання, 

спорту і здоров’я людини (1) 

82.  
ЯСТРЕБОВ  

Микола Миколайович 

старший викладач загальновузівської кафедри фізичного 

виховання спорту і здоров’я людини (1) 

№ 

п/п 
П.І.Б Посада  та доля ставки на яку претендує 

1.  

БУСОЛ  

Олена Юріївна 

 

професор кафедри менеджменту та міжнародних економічних 

відносин  навчально-наукового інституту управління, 

економіки та природокористування (0,75) 

2.  

ПАРХОМЕНКО-

КУЦЕВІЛ 

Оксана Ігорівна 

завідувач кафедри публічного управління та економіки  

навчально-наукового інституту  управління, економіки та 

природокористування (1) 

3.  

БУСОЛ  

Олена Юріївна 

 

професор кафедри публічного управління та економіки  

навчально-наукового інституту управління, економіки та 

природокористування (0,75) 

4.  

ПАЩЕНКО  

Юрій Євгенович 

 

професор кафедри публічного управління та економіки  

навчально-наукового інституту  управління, економіки та 

природокористування (0,25) 

5.  
БУСОЛ  

Олена Юріївна 

професор кафедри публічного управління та економіки  

навчально-наукового інституту управління, економіки та 

природокористування (0,25) 

6.  
КОВРИГА  

Олена Сергіївна 

доцент кафедри публічного управління і економіки  

навчально-наукового інституту управління, економіки та 

природокористування (1) 

7.  
БОВСУНІВСЬКА  

Ірина Володимирівна 

доцент кафедри публічного управління та економіки  

навчально-наукового інституту управління, економіки та 

природокористування (1) 

8.  
ШМАГУН  

Антоніна Вікторівна 

старший викладач кафедри публічного управління та 

економіки  навчально-наукового інституту  управління, 

економіки та природокористування (0,5) 

9.  
БУСОЛ  

Олена Юріївна 

завідувач кафедри публічного та приватного права  

навчально-наукового гуманітарного інституту  (1) 

10.  
МЕДВІДЬ  

Федір Михайлович 

доцент кафедри філософії та історії  навчально-наукового 

гуманітарного інституту (1) 

11.  
АБДРАХМАНОВА  

Міра Жуматівна 

старший викладач кафедри філософії та історії  навчально-

наукового гуманітарного інституту  (1) 

12.  РОМАНЮК  професор  кафедри психології, соціальної роботи та 



 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

 

 

 

 

 

Людмила Василівна педагогіки  навчально-наукового гуманітарного інституту  (1) 

13.  
ОСМАНОВА  

Алімє Маметівна 

доцент   кафедри  психології, соціальної роботи та педагогіки  

навчально-наукового гуманітарного інституту (1) 

14.  
МАСЛЯНІКОВА  

Ірина Вікторівна 

доцент   кафедри психології, соціальної роботи  та педагогіки  

навчально-наукового гуманітарного інституту (1) 

15.  
АБРАМЯН  

Наталія Дмитріївна 

доцент   кафедри  психології, соціальної роботи та педагогіки  

навчально-наукового гуманітарного інституту (1) 

16.  
СЕГАЙ  

Олександр Михайлович 

доцент кафедри загальноінженерних дисциплін та 

теплоенергетики  навчально-наукового інституту  

муніципального управління та міського господарства (1) 

17.  
ПАНОВ  

Сергій Феофанович 

доцент (німецька філологія) кафедри зарубіжної філології  

навчально-наукового інституту  філології та журналістики 

(0,5) 

18.  
СОКОЛАН  

Віра Львівна 

директор бібліотеки (1) 


