
Протокол засідання Вченої ради 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 

№ 2 від 12 жовтня 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; Кузьміна Світлана Леонідівна - директор 

навчально-наукового інституту філології та журналістики; Іщенко Наталя Анатоліївна - проректор з 

науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку; Сєменець Ольга Сергіївна - голова ради 

трудового колективу Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, завідувач 

кафедри зарубіжної філології; 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 3-го курсу Спеціальність 014 

«Середня освіта. Історія»;  

 

Відсутні: Кравченко Сергій Олександрович - завідувач кафедри публічного управління та 

адміністрування; Чуб Людмила Миколаївна - головний бухгалтер. 

 

Запрошені: Курисько Ігор Васильович - помічник ректора; Цюкан Сергій Володимирович - 

провідний юрисконсульт; Антоненко Микола Іванович - директор Інституту «Академія мистецтв 

імені С. С. Прокоф’єва»; Пилипенко Юлія Леонідівна - студентка 3-го курсу; Меланченко Семен 

Олександрович - студент 3-го курсу.  

 

Порядок денний 

 

1. Про затвердження порядку денного засідання Вченої ради Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського від 12 жовтня 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 затвердження Положення про порядок проведення виборів ректора Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського. 
(доповідач директор навчально-наукового центру організації освітнього та виховного процесу 

Радомський Ігор Петрович) 
 

4. Про затвердження Положення про Організаційний комітет з проведення виборів ректора 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

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

Радомський Ігор Петрович) 

 

5. Про затвердження Положення про Виборчу комісію з проведення виборів ректора Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського. 
(доповідач директор навчально-наукового центру організації освітнього та виховного процесу 

Радомський Ігор Петрович) 
 



6. Про затвердження Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників,  

які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах 

ректора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

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

Радомський Ігор Петрович) 

 

7. Про затвердження Положення про порядок організації роботи спостерігачів на виборах ректора 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 
(доповідач директор навчально-наукового центру організації освітнього та виховного процесу 

Радомський Ігор Петрович) 
 

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

національному університеті імені В. І. Вернадського.  

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

Радомський Ігор Петрович) 

 

9. Про особливості організації освітнього процесу в університеті із застосуванням дистанційних 

технологій навчання. 

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

Радомський Ігор Петрович) 

 

10. Про рекомендацію до друку та поширення через мережу інтернет Вчених записок Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського. Серія Економіка і управління Том 31 (70). 

N 5, 2020. 

 (доповідач перший проректор Скакун Юлія Володимирівна) 
 

11. Про затвердження складу редакційної колегії фахового наукового журналу «Вчені записки 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: «Філософські науки» 

та рекомендації до друку та поширення через мережу інтернет Вчених записок Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: «Філософія»: Том 31(70) №1 2020 та 

том 31(70) №2 2020. 
 
 (доповідач директор навчально-наукового гуманітарного інституту Іляшко Олександр 

Олександрович) 
 
12. Про основний вид діяльності Відокремленого структурного підрозділу Київський фаховий 

коледж міського господарства Таврійського національного університету імені                                        

В. І. Вернадського. 

  (доповідач директор Київського фахового коледжу міського господарства Романова Маргарита 

Іванівна) 

 

13. Про рекомендацію до друку навчального посібника «Стратегічне управління» за авторством 

Євмешкіної О. Л., д. держ. упр., доцента, доцента кафедри публічного управління та економіки.  
  (доповідач директор навчально-наукового інституту управління, економіки та 

природокористування Горник Володимир Гнатович) 
 

14. Про атестацію аспірантів  
 (доповідач проректор з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку Іщенко 

Наталя Анатоліївна) 
 

15. Про рекомендацію щодо присвоєння вченого звання професора. 
(доповідач проректор з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку Іщенко 

Наталя Анатоліївна) 

 

16.  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 12 

жовтня 2020 року. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:затвердити порядок денний засідання Вченої ради Таврійського національного 

університету імені В.І. Вернадського від 125 жовтня 2020 року. 
 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 
2. СЛУХАЛИ:в. о. ректора Казаріна Володимира Павловича про внесення змін до складу Вченої 

ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, а саме введення до 

складу Вченої ради: Антоненка Миколу Івановича - директора Інституту «Академія мистецтв 

імені С. С. Прокоф’єва»; Пилипенко Юлію Леонідівну - студентку 3-го курсу, 014 Середня освіта 

(українська мова та література); Меланченко Семена Олександровича - студента 3-го курсу, 292 

Міжнародні економічні відносини.  
 

 ПОСТАНОВИЛИ: ввести до складу Вченої ради Таврійського національного університету 

імені В. І. Вернадського: Антоненка Миколу Івановича - директора Інституту «Академія 

мистецтв імені С. С. Прокоф’єва»; Пилипенко Юлію Леонідівну - студентку 3-го курсу, 014 

Середня освіта (українська мова та література); Меланченко Семена Олександровича - студента 

3-го курсу, 292 Міжнародні економічні відносини.  
 

Голосували: «За» - одноголосно. 

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

Радомського Ігора Петровича про затвердження Положення про порядок проведення виборів ректора 
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

 
 ПОСТАНОВИЛИ: затвердити Положення про порядок проведення виборів ректора Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського. 
 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

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

Радомського Ігора Петровича про затвердження Положення про Організаційний комітет з проведення 

виборів ректора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 
 

 ПОСТАНОВИЛИ: затвердити Положення про Організаційний комітет з проведення виборів ректора 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 
 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

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

Радомського Ігора Петровича про затвердження Положення про Виборчу комісію з проведення виборів 

ректора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 
 

 ПОСТАНОВИЛИ: затвердити Положення про Виборчу комісію з проведення виборів ректора 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 
 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

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

Радомського Ігора Петровича про затвердження Положення про порядок обрання представників з числа 



штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі 

у виборах ректора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 
 

 ПОСТАНОВИЛИ: затвердити Положення про порядок обрання представників з числа штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у 

виборах ректора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 
 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

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

Радомського Ігора Петровича про затвердження Положення про порядок організації роботи спостерігачів на 

виборах ректора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 
 

 ПОСТАНОВИЛИ: затвердити Положення про порядок організації роботи спостерігачів на виборах 

ректора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 
 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

8.  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.  
 

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити наступні зміни до  Положення про організацію освітнього процесу 

в Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського: 
 1. Викласти п. 7.5.3.3.; п. 10.2.2. Положення в наступній редакції: 

 п.7.5.3.3. Проведення семестрового контролю 

 Щодо не допуску до семестрового контролю. 

 Студент допускається до складання підсумкового оцінювання, якщо з цієї дисципліни не має 

академічної заборгованості. 

 Академічна заборгованість виникає у разі, коли: 

 - протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю, визначеного 

навчальним планом, особа з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрала менше балів, 

ніж визначена у робочій програмі навчальної дисципліни (не менше 36 балів); 

 - під час семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) особа 

отримала менше балів, ніж визначена в Університеті межа незадовільного навчання (не менше 60 

балів). 

 Документальне оформлення недопуску студента до складання підсумкового оцінювання при 

невиконанні цієї вимоги здійснюється викладачем з одночасним інформуванням завідувача 

кафедри та керівника навчального підрозділу про підстави недопуску на останньому аудиторному 

занятті з навчальної дисципліни.  

 У разі незгоди, студент має право оскаржити недопуск у порядку визначеному Положенням 

про апеляцію результатів підсумкового контролю з екзамену чи заліку Таврійського 

національного університету імені В.І. Вернадського. 

 п.10.2.2. Положення про ОП 

 За невиконання навчального плану (за академічну неуспішність) відраховуються: 

 Студенти, які за результатами семестрового контролю знань не ліквідували незадовільні 

оцінки з навчальних дисциплін: 

 1. Студенти що навчаються за кошти державного бюджету та за результатами семестрового 

контролю знань не ліквідували незадовільні оцінки з навчальних дисциплін. 

 Примітка. Рішенням ректора Університету таким особам може встановлюватися строк, 

протягом якого вони можуть ліквідували незадовільні оцінки з навчальних дисциплін, але не 

більш як до дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним планом за 

відповідною спеціальністю (напрямом підготовки). У разі коли у визначений строк академічна 

заборгованість не ліквідована, здобувач вищої освіти підлягає відрахуванню з числа осіб, які 

навчаються за державним замовленням; 



 2. Студенти що навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, які за результатами 

семестрового контролю знань не пізніше 30 календарних днів після початку наступного 

навчального року не ліквідували незадовільні оцінки з навчальних дисциплін.  

 Примітка. Особам, які внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою 

закладу охорони здоров’я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним 

планом, рішенням ректора Університету встановлюється строк ліквідації академічної 

заборгованості, але не більш як місяць з дня припинення тимчасової непрацездатності.  

 Студенти, які за результатами поточного контролю мають більше трьох недопусків до 

підсумкового семестрового контролю. 

 Студенти, які під час підсумкової атестації отримали незадовільну оцінку. 
 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

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

Радомського Ігора Петровича про особливості організації освітнього процесу в університеті із 

застосуванням дистанційних технологій навчання. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

У зв’язку з наявністю випадків захворювання на короновірусну хворобу (COVID-19), 

самоізоляції викладачів та здобувачів вищої освіти, з метою вжиття та реалізації заходів щодо 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом 

SARS-CoV-2, забезпечити проведення занять дистанційно у відповідності до затвердженого 

розкладу із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій навчання в осінньому 

семестрі 2020-2021 навчального року з 12 жовтня 2020 року. 

У випадку необхідності забезпечення опанування елементів освітньої програми (робочого 

навчального плану) дозволяється проведення занять в аудиторіях з окремими групами здобувачів 

освітнього рівня “бакалавр” денної форми навчання з урахуванням чинних на поточний час 

протиепідемічних обмежень. 

Для здобувачів вищої освіти освітніх рівнів  “бакалавр” (заочна форма навчання) та “магістр” 

набору 2020 року за рішенням керівників структурних навчальних підрозділів може бути 

передбачено можливість прибуття здобувачів в університет з метою оформлення документів та 

організації навчання із застосуванням платформи Google Suite Education. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

10. СЛУХАЛИ: першого проректора Скакун Юлію Володимирівну про рекомендацію до друку та 

поширення через мережу інтернет Вчених записок Таврійського національного університету 

імені В. І. Вернадського. Серія Економіка і управління Том 31 (70). N 5, 2020. 
 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендувати до друку та поширення через мережу інтернет Вчених 

записок Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія Економіка і 

управління Том 31 (70). N 5, 2020. 
 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

11. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового гуманітарного інституту Іляшка Олександра 

Олександровича про затвердження складу редакційної колегії фахового наукового журналу «Вчені 

записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Серія: «Філософські науки» та 

рекомендації до друку та поширення через мережу інтернет Вчених записок Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: «Філософія»: Том 31(70) №1 2020 та 

том 31(70) №2 2020. 

 
 ПОСТАНОВИЛИ: затвердити склад редакційної колегії фахового наукового журналу «Вчені записки 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: «Філософські науки» та 

рекомендувати до друку та поширення через мережу інтернет Вчених записок Таврійського 



національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: «Філософія»: Том 31(70) №1 2020 та 

том 31(70) №2 2020. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

12. СЛУХАЛИ: директора Київського фахового коледжу міського господарства Романову 

Маргариту Іванівну про визначення основного виду діяльності Відокремленого структурного 

підрозділу Київський фаховий коледж міського господарства Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського. 
 

 ПОСТАНОВИЛИ: у зв’язку із  наданням відокремленому структурному підрозділу «Київський 

фаховий коледж міського господарства Таврійського національного університету імені                           

В. І. Вернадського» статусу закладу  фахової передвищої освіти, установити  такі види його 

діяльності: основний вид діяльності: 85.41. – фахова передвища освіта; інші види  діяльності:          

85.31.– загальна середня освіта; 85.42. – вища освіта. 
 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

13. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового інституту управління, економіки та 

природокористування Горника Володимира Гнатовича про рекомендацію до друку навчального 

посібника «Стратегічне управління» за авторством Євмешкіної О. Л., д. держ. упр., доцента, доцента 

кафедри публічного управління та економіки. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендувати до друку навчального посібника «Стратегічне управління» за 

авторством Євмешкіної О. Л., д. держ. упр., доцента, доцента кафедри публічного управління та економіки. 
 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

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

Наталю Анатоліївну про атестацію аспірантів. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: атестувати та перевести на наступний рік навчання аспірантів, які 

виконують індивідуальний план роботи; 
зі спеціальності 281- публічне управління та адміністрування: Хуторний Богдан Вікторович 

(другий рік навчання); Чуприна Роман Геннадійович (другий рік навчання); Кучерявий 

Володимир Миколайович (третій рік навчання); Алебрі Мохамеда Абдулли (третій рік 

навчання); Алхемері Мохаммеда Алі (третій рік навчання). 
 

 зі спеціальності 032 Історія та археологія: Очеретяний Олександр Олександрович (другий рік 

навчання); Іванцова Євгенія Олександрівна (другий рік навчання). 
 

зі спеціальності 033 - Філософія: Шаповал Анатолій Анатолійович (третій рік навчання). 
 

зі спеціальності 053 - Психологія: Журавель Альона Петрівна (другий рік навчання); Іоффе 

Михайло Володимирович  (другий рік навчання); Поджіо Тетяна Юріївна   (другий рік 

навчання); Покотило Ліна Юріївна (другий рік навчання); Сек Олена Анатоліївна (другий рік 

навчання); Сколота Едуард Віталійович (другий рік навчання); Стеблянко Оксана Григорівна  

(другий рік навчання); Тараненко Вікторія Олександрівна (другий рік навчання). 
 

зі спеціальності 081 - Право: Кайданович Тетяна Михайлівна (другий рік навчання); Краснов 

Станіслав Олександрович (другий рік навчання); Краснова Оксана  Костянтинівна (другий рік 

навчання); Ловецка Тетяна Василівна (другий рік навчання); Мороз Ольга Борисівна (другий рік 

навчання); Невінчаний Микола Олександрович (другий рік навчання); Романова Ніколь 

Віталіївна (другий рік навчання); Сазонова Анастасія Олександрівна (другий рік навчання); 

Шкабєрін Анатолій Володимирович (другий рік навчання); Чижиков Олександр Олександрович 

(другий рік навчання);  Патратій Олена Валеріївна (третій рік навчання); Дідач Вікторія Ігорівна 



(третій рік навчання); Форгачі Мар’яна Михайлівна (третій рік навчання); Леоненко Юлія 

Володимирівна (четвертий рік навчання); Осипчук Роман Сергійович (четвертий рік навчання). 
 

зі спеціальності 051 - економіка: Нікітіна Яна Олександрівна (другий рік навчання). 

 

Надати повноваження для роботи зі здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії 

наступним кафедрам: 
281 – Публічне управління та адміністрування: кафедра «Публічного управління та 

економіки»; 
051 – Економіка: кафедра «Публічного управління та економіки»; 
081 – Право: кафедра «Публічного та приватного права»; 
032 – Історія та археологія: кафедра «Філософії та історії»; 
033 – Філософія: кафедра «Філософії та історії»; 
053 – Психологія: кафедра «Психології, соціальної роботи та педагогіки». 

 

Змінити наукового керівника аспірантці Нікітіній Я. О. спеціальності 051 – Економіка у 

зв’язку із зміною теми «Організаційно-економічне забезпечення розвитку турисько-рекреаційної 

сфери регіону», призначити наукового керівника д.е.н., професора Бойченко Е. Б..  

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

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

Наталю Анатоліївну про присвоєння вченого звання професора Шпачуку Віталію Васильовичу по кафедрі 

публічного управління та економіки Навчально-наукового інституту управління, економіки та 

природокористування Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 
Для підрахунку голосів пропонується обрати лічильну комісію у складі: 
- Радомського Ігора Петровича; 
- Семенець Ольги Сергіївни; 
- Соколан віри Львівни. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: присвоїти вчене звання професора Шпачуку Віталію Васильовичу по кафедрі 

публічного управління та економіки Навчально-наукового інституту управління, економіки та 

природокористування Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 
Затвердити протокол лічильної комісії та передати матеріали атестаційної справи до 

Міністерства освіти і науки України. 
 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 
 

                       


