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

№ 2 від 02 жовтня 2019 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; Іщенко Наталія Анатоліївна - проректор з науково-педагогічної 
діяльності та інноваційного розвитку; Іляшко Олександр Олександрович - директор навчально-
наукового гуманітарного інституту; Горник Володимир Гнатович - директор навчально-наукового 
інституту управління, економіки та природокористування; Кузьміна Світлана Леонідівна - директор 
навчально-наукового інституту філології та журналістики; Романова Маргарита Іванівна - директор 
Київського коледжу міського господарства Таврійського національного університету імені                          
В. І. Вернадського; Радомський Ігор Петрович - голова первинної профспілкової організації 
співробітників Університету; Кравченко Сергій Олександрович - завідувач кафедри публічного 
управління та адміністрування; Путінцев Анатолій Васильович - в.о. завідувача кафедри фінансів та 
обліку; Добровольська Наталія Анатоліївна - завідувач загальновузівської кафедри фізичного 
виховання, спорту і здоров'я людини; Сєменець Ольга Сергіївна - голова ради трудового колективу 
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, завідувач кафедри зарубіжної 
філології; Чуб Людмила Миколаївна - головний бухгалтер; Соколан Віра Львівна - в.о. директора 
бібліотеки; Посашева Дар’я Вадимівна - студентка 3-го курсу, спеціальність «081 Право», голова 
студентського самоврядування; Петрученко Юлія Володимирівна - студентка 3-го курсу, 
спеціальність «081 Право». 

 
Відсутні: Кисельов Володимир Борисович - директор навчально-наукового інституту 

муніципального управління та міського господарства; Кульга Олександр Олександрович - голова 
ради молодих вчених Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, завідувач 
відділу інноваційного розвитку; Фисан Богдана Юріївна - студентка 4 курсу.  

 
Запрошені: Курисько Ігор Васильович - помічник ректора. 

 
Порядок денний 

 
1.  Про зміни складу редакційних колегій журналів «Вчені записки Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського». 
  (доповідач перший проректор Скакун Юлія Володимирівна) 
 
2.  Про створення робочої  групи з  розробки  концепції  розвитку  Таврійського  національного 

університету імені В. І. Вернадського на 2020-2025 роки. 
  (доповідач голова Вченої ради, в. о. ректора Казарін Володимир Павлович) 

 
3.  Про коригування теми дисертаційного дослідження здобувача кафедри філософії та історії 

Моїсеєва Дмитра Анатолійовича.  
  (доповідач директор навчально-наукового гуманітарного інституту Іляшко Олександр 

Олександрович) 
 
4.  Про рекомендацію до друку:  

- навчально-методичного посібника «Психологія особистості» для студентів вищих 
навчальних закладів за спеціальністю «Психологія» та «Соціальна робота» підготовленого 
кандидатом психологічних наук, доцентом кафедри психології та педагогіки Мітіною  С. В. в  
Навчально-науковому гуманітарному інституті Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського; 

- монографії «Забезпечення інформаційної безпеки як функція сучасних держав: 
порівняльно-правовий аналіз» підготовленої кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри 
конституційного та міжнародного права Шемчуком В. В. в Навчально-науковому 
гуманітарному інституті Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

  (доповідач директор навчально-наукового гуманітарного інституту Іляшко Олександр 
Олександрович) 

 
5.  Про коригування теми дисертаційного дослідження аспіранта другого року навчання за 

заочною формою спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" Алхемері 
Мохаммеда Алі. 

  (доповідач директор навчально-наукового інституту управління, економіки та природо-
користування Горник Володимир Гнатович) 

 
6. Про коригування теми дисертаційного дослідження на здобуття наукової степені доктора 

економічних наук в. о. завідуючого кафедри «Фінанси та облік» доцента, кандидата 
економічних наук, Путінцева Анатолія Васильовича за напрямком 08.00.05. 



  (доповідач директор навчально-наукового інституту управління, економіки та природо-
користування Горник Володимир Гнатович) 

 
7.  Про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника «Маркетингові дослідження» 

для студентів очної та заочної форм навчання, галузь знань: 24 «Сфера обслуговування», 
спеціальність: 241 «Готельно-ресторанна справа» (Короткий курс) підготовленого                      
Бойченко Е. Б., Горник В. Г., Мартинович Н. О. в  Навчально-науковому інституті управління, 
економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В. І. 
Вернадського. 

  (доповідач директор навчально-наукового інституту управління, економіки та природо-
користування Горник Володимир Гнатович) 

 
8.  Про затвердження тем дисертаційних робіт здобувачів кафедри економіки, підприємництва та 

природничих наук, які подані на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі 
спеціальності 08.00.05 розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 

  (доповідач директор навчально-наукового інституту управління, економіки та природо-
користування Горник Володимир Гнатович) 

 
9. Про зміну наукових керівників аспірантів спеціальності 281 "Публічне управління та 

адміністрування". 
  (доповідач директор навчально-наукового інституту управління, економіки та природо-

користування Горник Володимир Гнатович) 
 
10. Про   стратегію   розвитку   Київського   коледжу   міського   господарства   Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського на 2020-2024 роки у відповідності до 
чинного законодавства. 

  (доповідач директор Київського коледжу міського господарства Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського Романова Маргарита Іванівна) 

 
11. Різне. 

 
Хід засідання Вченої ради 

 
1. СЛУХАЛИ: першого проректора Скакун Юлію Володимирівну про зміни складу редакційних 

колегій журналів «Вчені записки Таврійського національного університету імені                              
В. І. Вернадського». 

 
ПОСТАНОВИЛИ: затвердити склад редакційної колегії журналу «Вчені записки Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського»: 
 
Серія «Юридичні науки: 
 

Головний редактор видання: 
Катеринчук К. В. доктор юридичних наук, доцент,  професор кафедри спеціально-

правових дисциплін, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. 
 
Редакційна колегія: 

Берназюк Я. О.  доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
конституційного та міжнародного права, Таврійський національний університет імені В. 
І. Вернадського, суддя Верховного суду України; 

Берназюк І. М. доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 
конституційного та міжнародного права, Таврійський національний університет імені    
В. І. Вернадського; 

Бусол О. Ю. доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач 
кафедри спеціально-правових дисциплін, Таврійський національний університет імені   
В. І. Вернадського; 

Дорохіна Ю. А. доктор юридичних наук, професор, професор кафедри спеціально-
правових дисциплін, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; 

Іляшко О. О. кандидат юридичних  наук,  доцент  кафедри конституційного та 
міжнародного права, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; 

Клименко О. В. доктор наук з державного управління, кандидат юридичних наук, 
доцент, професор кафедри конституційного та міжнародного права, Таврійський 
національний університет імені В. І. Вернадського; 

Недюха М. П. доктор філософських наук, доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри конституційного та міжнародного права, Таврійський національний 
університет імені В. І. Вернадського; 



Пєтков С. В. доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
конституційного та міжнародного права, Таврійський національний університет імені   
В. І. Вернадського; 

Скакун, Ю. В. кандидат юридичних  наук,  доцент, перший проректор, доцент   
кафедри конституційного та міжнародного права, Таврійський національний університет 
імені В. І. Вернадського; 

Федоренко В. Л. доктор хабілітованих наук правничих, доктор юридичних наук, 
професор, директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань 
інтелектуальної власності Міністерства юстиції України; 

Швачка В. Ю. кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 
конституційного та міжнародного права, Таврійський національний університет імені   
В. І. Вернадського. 
  

Серія «Історичні науки»:  
 
Головний редактор видання: 

Попов В. Ж. доктор історичних наук, завідувач кафедри філософії та історії ННГІ 
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 
 
Редакційна колегія: 

Чеканов В. Ю. кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та історії 
Навчально-наукового гуманітарного інституту імені В. І. Вернадського; 

Космина В. Г. доктор історичних наук, професор кафедри філософії та історії 
Навчально-наукового гуманітарного інституту імені В. І. Вернадського; 

Горюнова Є. О. кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та історії 
Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного інституту 
імені В. І. Вернадського; 

Городня Н. Д. доктор історичних наук, доцент, професор кафедри нової та новітньої 
історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка; 

Irena Wodzianowska доктор історичних наук, доцент кафедри історії та історіографії 
Східної Європи Інституту історії Люблінського католицького університету Іоанна Павла 
ІІ (м. Люблін); 

Доц. д-р Благовест Нягулов / Blagovest Njagulov – доцент, заступник директора 
Інституту історії Болгарської Академії наук (м. Софія). 
 

Серія «Технічні науки»: 
 
Головний редактор видання: 

Кисельов В. Б. доктор технічних наук, директор Навчально-наукового інституту 
муніципального управління та міського господарства Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського. 

 
Редакційна колегія: 

Медведєв М. Г. (відповідальний секретар) доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри загально-інженерних дисциплін та теплоенергетики,  Таврійський 
національний університет імені В. І. Вернадського; 

Домніч В. І. кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри 
автоматизованого управління технологічними процесами,  Таврійський національний 
університет імені В. І. Вернадського; 

Дехтяр А. С. доктор технічних наук, професор,професор кафедри архітектурних 
конструкцій, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури; 

Дичко А. О. доктор технічних наук, професор, професор кафедри інженерної 
екології,  Національний технічний  університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»; 

Лисенко С. І. доктор технічних наук, професор, професор кафедри телекомунікацій,  
Національний технічний  університет України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського»; 

Чумаченко С. М. доктор технічних наук, с. н. с., завідувач кафедри інформаційних 
систем, Національний університет харчових технологій; 

Цомко О. доктор філософії по спеціальності «Безпека і управління інформацією», 
відділення комп’ютерної інженерії, Інститут Міжнародної освіти, Університет Донгсо, 
Республіка Корея; 

Єремєєв І. С. доктор технічних наук, професор, професор кафедри 
автоматизованого управління технологічними процесами, Таврійський Національний 
університет імені В. І. Вернадського; 



Огородник С. С. доктор технічних наук, старший науковий співробітник, доцент  
кафедри  загально-інженерних дисциплін та теплоенергетики,  Таврійський 
національний університет імені В. І. Вернадського; 

Дубко В. О. доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри вищої 
математики,  Київський  національний університет технології та дизайну; 

Бронін С. В. кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних 
систем та технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; 

Сегай О. М. кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри загально-інженерних 
дисциплін та теплоенергетики,  Таврійський національний університет імені                         
В. І. Вернадського. 

 
Серія «Філологія. Соціальні комунікації»:  

 
Головний редактор видання: 
Казарін В. П. доктор філологічних наук, професор, в.о. ректора, Таврійський 

національний університет імені В.І. Вернадського. 
 
Редакційна колегія: 
Гадомський О. К. доктор філологічних наук, доктор габілітований гуманітарних 

наук в області мовознавства (Варшавський університет), професор, завідувач кафедри 
білоруських та українських досліджень, Інститут славістики, Опольський університет, 
Ополе, Польща; 

Ткаченко Т. І. доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри слов'янської 
філології та журналістики, Таврійський національний університет імені                                 
В. І. Вернадського; 

Свенцицька Е. М. доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 
слов'янської філології та журналістики, Таврійський національний університет імені                      
В. І. Вернадського; 

Досенко А. К. кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри 
слов’янської філології та журналістики, Таврійський національний університет імені                    
В. І. Вернадського; 

Семенець О. С. кандидат філологічних наук, завідувач кафедри зарубіжної 
філології, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; 

Статкевич Л. П. кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри зарубіжної 
філології, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; 

Сеітяг’яєва Т. Р. кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної філології, 
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. 
 

Серія «Економіка та управління»:  
 

Головний редактор видання: 
Горник В. Г. доктор наук з державного управління, доцент, директор Навчально-

наукового інституту управління, економіки та природокористування, Таврійський 
національний університет імені В. І. Вернадського. 

 
Редакційна колегія: 
Бойченко Е. Б. доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, 

підприємництва та природничих наук, Таврійський національний університет імені                 
В. І. Вернадського; 

Дармограй В. І. доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, 
підприємництва та природничих наук, Таврійський національний університет імені               
В. І. Вернадського; 

Корнеев В. В. доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів та 
обліку,  Навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування, 
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; 

Кузьминчук Н. В. професор кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва 
економічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 
професор, доктор економічних наук; 

Кравченко С. О.  доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри 
публічного управління та адміністрування, Таврійський національний університет імені 
В. І. Вернадського; 

Хлобистов Е. В. доктор економічних наук, професор,WyższaSzkoła Ekonomiczno-
Humanistyczna w Bielsku-Białej (м. Бельско-Бяла, Республіка Польща). 

 
Голосували: «За» - одноголосно. 
 



2. СЛУХАЛИ: голову Вченої ради, в. о. ректора Казаріна Володимира Павловича про створення 
робочої групи з розробки концепції розвитку Таврійського національного університету імені  
В. І. Вернадського на 2020-2025 роки. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: затвердити робочу групу у складі: 

Голова:  Казарін Володимир Павлович - голова Вченої ради, в. о. ректора; 
Заступник голови: Іщенко Наталія Анатоліївна - проректор з науково-педагогічної 

діяльності та інноваційного розвитку; 
Члени робочої групи:  
Радомський Ігор Петрович - голова первинної профспілкової організації співробітників 

Університету; Іляшко Олександр Олександрович - директор навчально-наукового гуманітарного 
інституту; Горник Володимир Гнатович - директор навчально-наукового інституту управління, 
економіки та природокористування; Кузьміна Світлана Леонідівна - директор навчально-
наукового інституту філології та журналістики; Кисельов Володимир Борисович - директор 
навчально-наукового інституту муніципального управління та міського господарства; 
Добровольська Наталія Анатоліївна - завідувач загальновузівської кафедри фізичного 
виховання, спорту і здоров'я людини. 
 
Голосували: «За» - одноголосно. 
 

3. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового гуманітарного інституту Іляшка Олександра 
Олександровича з пропозицією коригування теми дисертаційного дослідження здобувача кафедри 
філософії та історії Моїсеєва Дмитра Анатолійовича, виклавши її у такій редакції «Середньовічна 
будівельна кераміка Південно-Західного Криму як об’єкт культурної спадщини». 

 
ПОСТАНОВИЛИ: коригувати тему дисертаційного дослідження здобувача кафедри філософії та 
історії Моїсеєва Дмитра Анатолійовича, виклавши її у такій редакції «Середньовічна будівельна 
кераміка Південно-Західного Криму як об’єкт культурної спадщини». 
 
Голосували: «За» - одноголосно. 
 

4. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового гуманітарного інституту Іляшка Олександра 
Олександровича про рекомендацію до друку: 

- навчально-методичного посібника «Психологія особистості» для студентів вищих 
навчальних закладів за спеціальністю «Психологія» та «Соціальна робота» підготовленого 
кандидатом психологічних наук, доцентом кафедри психології та педагогіки Мітіною  
Світланою  Володимирівною в Навчально-науковому гуманітарному інституті Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського; 

- монографії «Забезпечення інформаційної безпеки як функція сучасних держав: 
порівняльно-правовий аналіз» підготовленої кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри 
конституційного та міжнародного права Шемчуком В. В. в  Навчально-науковому 
гуманітарному інституті Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендувати до друку:  

- навчально-методичний посібник «Психологія особистості» для студентів вищих 
навчальних закладів за спеціальністю «Психологія» та «Соціальна робота» підготовленого 
кандидатом психологічних наук, доцентом кафедри психології та педагогіки Мітіною 
Світланою Володимирівною в Навчально-науковому гуманітарному інституті Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського; 

- монографію «Забезпечення інформаційної безпеки як функція сучасних держав: 
порівняльно-правовий аналіз» підготовленої кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри 
конституційного та міжнародного права Шемчуком В. В. в Навчально-науковому 
гуманітарному інституті Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

 
Голосували: «За» - одноголосно. 

 
5. СЛУХАЛИ: директора Навчально-наукового інституту управління, економіки та природо- 

користування Горника Володимира Гнатовича, з пропозицією коригування теми 
дисертаційного дослідження аспіранта другого року навчання за заочною формою 
спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" Алхемері Мохаммеда Алі, 
виклавши її у такій редакції "Удосконалення механізмів антикризового публічного управління 
територіями". 

 
ПОСТАНОВИЛИ: коригувати тему дисертаційного дослідження аспіранта другого року 
навчання за заочною формою спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" 
Алхемері Мохаммеда Алі, виклавши її у такій редакції "Удосконалення механізмів 
антикризового публічного управління територіями". 



 
Голосували: «За» - одноголосно. 
 

6. СЛУХАЛИ: директора Навчально-наукового інституту управління, економіки та природо-
користування Горника Володимира Гнатовича, з пропозицією коригування теми 
дисертаційного дослідження на здобуття наукової степені доктора економічних наук в. о. 
завідувача кафедри «Фінанси та облік» доцента, кандидата економічних наук, Путінцева 
Анатолія Васильовича за напрямком 08.00.05, виклавши її в такій редакції: «Організаційно-
економічне забезпечення відтворення людських ресурсів Східних регіонів України».  
 
ПОСТАНОВИЛИ: коригувати тему дисертаційного дослідження на здобуття наукової степені 
доктора економічних наук в.о.завідуючого кафедри «Фінанси та облік» доцента , кандидата 
економічних наук , Путінцева Анатолія Васильовича за напрямком 08.00.05, виклавши її в такій 
редакції: «Організаційно-економічне забезпечення відтворення людських ресурсів Східних 
регіонів України». 
 
Голосували: «За» - одноголосно. 

 
7. СЛУХАЛИ: директора Навчально-наукового інституту управління, економіки та природо-

користування Горника Володимира Гнатовича про рекомендацію до друку навчально-
методичного посібника «Маркетингові дослідження» для студентів очної та заочної форм 
навчання, галузь знань: 24 «Сфера обслуговування», спеціальність: 241 «Готельно-ресторанна 
справа» (Короткий курс) підготовленого Бойченко Е. Б., Горник В. Г., Мартинович Н. О. в  
Навчально-науковому інституті управління, економіки та природокористування Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського. 

 
  ПОСТАНОВИЛИ: рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Маркетингові 

дослідження» для студентів очної та заочної форм навчання, галузь знань: 24 «Сфера 
обслуговування», спеціальність: 241 «Готельно-ресторанна справа» (Короткий курс) 
підготовленого Бойченко Е. Б., Горник В. Г., Мартинович Н. О. в  Навчально-науковому 
інституті управління, економіки та природокористування Таврійського національного універ-
ситету імені В. І. Вернадського. 

 
Голосували: «За» - одноголосно. 

 
8. СЛУХАЛИ: директора Навчально-наукового інституту управління, економіки та природо-

користування Горника Володимира Гнатовича про:  
- затвердження теми дисертаційної роботи здобувача кафедри економіки, підприємництва 

та природничих наук Джоанни Стуглик «Методичне забезпечення функціонування 
господарського комплексу регіону», яка подана на здобуття наукового ступеня доктора 
економічних наук зі спеціальності 08.00.05 розвиток продуктивних сил і регіональна 
економіка, науковий консультант д.е.н., професор Чечетова Н. Ф.; 

- затвердження теми дисертаційної роботи здобувача кафедри економіки, підприємництва 
та природничих наук Підвальної Оксани Григорівни «Формування регіональної політики 
регулювання інноваційного розвитку сфери туризму», яка подана на здобуття наукового 
ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.05 розвиток продуктивних сил і 
регіональна економіка, науковий консультант д.е.н., доцент Дармограй В. І.. 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

- затвердити тему дисертаційної роботи здобувача кафедри економіки, підприємництва та 
природничих наук Джоанни Стуглик «Методичне забезпечення функціонування 
господарського комплексу регіону», яка подана на здобуття наукового ступеня доктора 
економічних наук зі спеціальності 08.00.05 розвиток продуктивних сил і регіональна 
економіка, науковим консультантом призначити д.е.н., професора Чечетову Н. Ф.; 

- затвердити тему дисертаційної роботи здобувача кафедри економіки, підприємництва та 
природничих наук Підвальної Оксани Григорівни «Формування регіональної політики 
регулювання інноваційного розвитку сфери туризму», яка подана на здобуття наукового 
ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.05 розвиток продуктивних сил і 
регіональна економіка, науковим консультантом призначити д.е.н., доцента Дармограя В. І.. 
 
Голосували: «За» - одноголосно. 

 
9. СЛУХАЛИ: директора Навчально-наукового інституту управління, економіки та природо-

користування Горника Володимира Гнатовича про зміну наукових керівників наступних 
аспірантів спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування": 



- аспіранта другого року навчання за заочною формою Алхемері Мохаммеда Алі: нинішній 
науковий керівник Горник В. Г., д.держ.упр., доцент; новий науковий керівник                     
Євмєшкіна О. Л., д.держ.упр., доцент; 

- аспіранта другого року навчання за заочною формою Алебрі Мохамеда Абдулли: 
нинішній науковий керівник Горник В. Г., д.держ.упр., доцент; новий науковий керівник 
Євмєшкіна О. Л., д.держ.упр., доцент; 

- аспіранта четвертого року навчання за денною формою Бачинського Андрія Ярославовича: 
нинішній науковий керівник Горник В. Г., д.держ.упр., доцент; новий науковий керівник 
Кравченко С. О., д.держ.упр., доцент; 

- аспіранта четвертого року навчання за денною формою Міннікова Олексія Матвійовича: 
нинішній науковий керівник Горник В. Г., д.держ.упр., доцент; новий науковий керівник 
Шпачук В. В., д.держ.упр., доцент; 

- аспіранта четвертого року навчання за денною формою Аскерова Дамеда Мукафата огли: 
нинішній науковий керівник Горник В. Г., д.держ.упр., доцент; новий науковий керівник 
Шевченко О. О., д.держ.упр., доцент. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: дозволити заміну наукових керівників аспірантів: Алхемері Мохаммеда 
Алі, Алебрі Мохамеда Абдулли, Бачинського Андрія Ярославовича, Міннікова Олексія 
Матвійовича, Аскерова Дамеда Мукафата, за умови дотримання процедури,  визначеної 
постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження 
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 
закладах вищої освіти (наукових установах)» та положенням «Про порядок підготовки 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Таврійському 
національному університеті імені В. І. Вернадського». 
 
Голосували: «За» - 12; «Проти» - 4; «Утримались» - 1. 

 
10. СЛУХАЛИ: директора Київського коледжу міського господарства Таврійського національ- 

ного університету імені В. І. Вернадського Романову Маргариту Іванівну про стратегію розвитку 
Київського коледжу міського господарства Таврійського національного університету імені                 
В. І. Вернадського на 2020-2024 роки у відповідності до чинного законодавства. 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Затвердити  (у такій редакції) місію і політику стратегічного управління та розвитку 
Київського коледжу міського господарства Таврійського національного університету імені               
В. І. Вернадського на 2020-2024 роки, саме: 

Місія Київського коледжу міського господарства Таврійського національного університету 
імені В.І.Вернадського полягає в сприянні гармонійному  розвитку особистості та розвитку її 
компетентностей шляхом надання високоякісних освітніх послуг, удосконалення 
інноваційних підходів до ефективного управління освітнім процесом. 

Політика Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського щодо 
стратегічного управління та розвитку Київського коледжу міського господарства Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського на 2020-2024 роки полягає у наступному: 

В рамках процесу управління: 
- підвищення рівня мотивації викладацького складу для забезпечення високого рівня 

якості навчальної, навчально-методичної та науково - дослідної діяльності; 
- забезпечення функціонування системи менеджменту якості, яка охоплює персонал і 

діяльність всього коледжу, спрямованої на виконання місії; 
- забезпечення виконання вимог законодавства  щодо нормативних процедур та 

отримання відповідних документів для сталого функціонування коледжу. 
В освітній  діяльності: 
- підвищення рівня професійної освіти випускників коледжу відповідно до вимог 

студентів, роботодавців, суспільства; 
- створення системи неперервної професійної освіти фахівців протягом всього періоду їх 

трудової діяльності. 
В навчально-методичній та  науково - дослідницької діяльності: 
- розширення спектру навчально-методичних розробок, наукових досліджень за 

пріоритетними напрямами, затребуваними на ринку; 
- якісне та оперативне забезпечення освітньої та наукової діяльності необхідною 

навчально-методичною літературою, що відповідає вимогам державних освітніх 
стандартів,  освітнім програмам підготовки молодших спеціалістів та\або молодших 
бакалаврів; 

- підвищення рівня конкурентоспроможності та затребуваності результатів навчально-
методичної та науково-дослідної роботи викладацького складу і студентів. 

У виховній діяльності: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#n2


- комплексний підхід до виховної роботи, який передбачає координацію зусиль в усіх 
напрямках виховання: національному, інтелектуальному, трудовому, моральному, 
естетичному і фізичному - при єдності діяльності колективу викладачів і студентів; 

- сприяння всебічному і гармонійному розвитку особистості студента як творчої 
індивідуальності; сприяти розумовому, моральному, фізичному, естетичному, трудовому 
розвитку, формувати гуманістичні відносини. 

В  інформаційно-технологічної діяльності: 
- формування єдиного інформаційного середовища для освітньої,  навчально-методичної, 

наукової та управлінської діяльності на базі сучасних інформаційних технологій; 
- застосування ефективних педагогічних інтелектуальних технологій, що реалізуються на 

традиційній і інформаційній базі. 
 

Для розробки стратегії управління та розвитку Київського коледжу міського господарства 
Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського на 2020-2024 роки створити 
робочу групу у складі: 

Голова: Скакун Юлія Володимирівна - перший  проректор  Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського, к.ю.н., доцент. 

Заступник голови: Романова Маргарита Іванівна - директор Київського коледжу 
міського господарства Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

Члени робочої групи:  
Безус Павло Іванович - в. о. завідувача кафедри менеджменту та міжнародної економіки  

Навчально-наукового інституту  управління, економіки та природокористування Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського к.е.н., доцент; 

Василюк Віктор Степанович – голова циклової комісії міського електротранспорту 
Київського коледжу міського господарства Таврійського національного університету імені     
В. І. Вернадського; 

Глушко Людмила Михайлівна – голова циклової комісії комп’ютерно-інтегрованих 
дисциплін,викладач вищої категорії, старший викладач; 

Демехіна Ірина Петрівна – завідувач навчально-методичним кабінетом Київського 
коледжу міського господарства Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського, викладач вищої категорії, викладач-методист; 

Зайчук Єлизавета Ігорівна – викладач спеціальних дисциплін  Київського коледжу 
міського господарства Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

Кисельов Володимир Борисович – директор Навчально-наукового інституту муніципаль-
ного управління та міського господарств, д. т. наук, професор. 

Пустовойт Людмила Анатоліївна – заступник директора коледжу з навчально-виховної 
роботи,викладач вищої категорії, викладач-методист. 

Радомський Ігор Петрович – директор навчально-наукового центру організації освітнього 
та виховного процесу Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, к. 
пед. наук, доцент. 

Тимофеєва Оксана Григорівна – головний бухгалтер Київського коледжу міського 
господарства Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

Федотов Анатолій Володимирович – заступник директора Київського коледжу міського 
господарства Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, викладач 
вищої категорії, викладач-методист.  
 
Голосували: «За» - одноголосно. 
 

11. Різне. 
 

 


