
Протокол засідання Вченої ради 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 

№ 3 від 06 листопада 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 загально-вузівської 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; 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; Петрученко Юлія Володимирівна 

- студентка 3-го курсу, спеціальність «081 Право». 

 

Відсутні: Посашева Дар’я Вадимівна - студентка 3-го курсу, спеціальність «081 Право», 

голова студентського самоврядування; Фисан Богдана Юріївна - студентка 4 курсу; 

 

Запрошені: Курисько Ігор Васильович - помічник ректора; Горбань Галина Петрівна - 

завідувач аспірантури та докторантури; Горожанкіна Дарина Юріївна - студентка 3-го курсу 

Спеціальність 014 «Середня освіта. Історія»; Грудцинова Юлія Валентинівна - доцент кафедри 

менеджменту та міжнародних економічних відносин. 

 

Порядок денний 

 

1. Про  зміни  складу  Вченої  ради  Таврійського  національного  університету  імені                           

В. І. Вернадського. 

  (доповідач голова Вченої ради, в. о. ректора Казарін Володимир Павлович) 

 

2. Про рекомендацію  до  друку  та  поширення  через  мережу  Internet  Вчених  записок 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

  (доповідач перший проректор Скакун Юлія Володимирівна) 

 

3. Про   систематизацію   положень   Таврійського   національного   університету   імені                    

В. І. Вернадського. 

  (доповідач перший проректор Скакун Юлія Володимирівна) 

 

4. Про  розширення  обсягу  редакційної  колегії  журналу  «Наукові  записки  Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Історичні науки».  

  (доповідач директор навчально-наукового гуманітарного інституту Іляшко Олександр 

Олександрович) 



5. Про   затвердження   редакційної   колегії   журналу   «Вчені   записки   Таврійського 

національного університету  імені В. І. Вернадського» серія «Психологічні науки».  

  (доповідач директор навчально-наукового гуманітарного інституту Іляшко Олександр 

Олександрович) 

 

6. Про  атестацію  здобувачів  вищої  освіти  ступеня  доктора  філософії,  затвердження  тем 

дисертацій та індивідуальних планів аспірантів.  

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

Наталія Анатоліївна) 

 

7. Про  затвердження  проектів  освітньо-професійних  програм. 

  (доповідач перший проректор Скакун Юлія Володимирівна, співдоповідач голова 

первинної профспілкової організації співробітників Університету Радомський Ігор 

Петрович) 

 

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

працівників Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

  (доповідач голова первинної профспілкової організації співробітників Університету 

Радомський Ігор Петрович) 

 

9. Про внесення змін до Положення про порядок призначення і виплати стипендій студентам, 

аспірантам і докторантам Таврійського національного університету імені                                  

В. І. Вернадського. 

  (доповідач голова первинної профспілкової організації співробітників Університету 

Радомський Ігор Петрович) 

 

10. Про  рекомендацію  до  друку  Збірника  матеріалів  III  Міжнародної науково-практичної 

конференції "Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та 

природокористування в Україні". 

 (доповідач директор навчально-наукового інституту управління, економіки та 

природокористування Горник Володимир Гнатович) 

 

11. Про проведення першого етапу Конкурсу проектів наукових досліджень і розробок та 

затвердження звіту наукового дослідження.  

 (доповідач проректор з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку 

Іщенко Наталія Анатоліївна) 

 

12. Про затвердження Положення про академічну мобільність Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського. 

  (доповідач проректор з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку 

Іщенко Наталія Анатоліївна) 

 

13. Про рекомендацію щодо присвоєння вченого звання доцента. 

  (доповідач проректор з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку 

Іщенко Наталія Анатоліївна) 

 

14.  Різне. 

 

 

 

 

 

 

 



Хід засідання Вченої ради 

 

1. СЛУХАЛИ: голову Вченої ради, в. о. ректора Казаріна Володимира Павловича про зміни 

складу Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, а 

саме виведення із складу Вченої ради Посашевої Дар’ї Вадимівни, студентки 3-го курсу, 

спеціальність 081 «Право», голову студентського самоврядування (у зв’язку із 

переобранням) та введення до складу вченої ради новообраного голову студентського 

самоврядування Горожанкіну Дарину Юріївну студентку 3-го курсу Спеціальність 014 

«Середня освіта. Історія». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: вивести із складу Вченої ради Посашеву Дар’ю Вадимівну, студентку 3-

го курсу, спеціальність 081 « Право», голову студентського самоврядування (у зв’язку із 

переобранням) та ввести до складу Вченої ради новообраного голову студентського 

самоврядування Горожанкіну Дарину Юріївну студентку 3-го курсу Спеціальність 014 

«Середня освіта. Історія». 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: першого проректора Скакун Юлію Володимирівну про рекомендацію  до  

друку  та  поширення  через  мережу  Internet  Вчених  записок Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського:  

 Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

Серія: Державне управління. Том  30 (69). № 5, 2019; 

 Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

Серія: Технічні науки. Том  30 (69). № 5, 2019; 

 Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

Серія: Юридичні науки. Том  30 (69). № 5, 2019; 

 Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

Серія: Економіка та управління. Том  30 (69). № 5, 2019; 

 Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том  30 (69). № 3, 2019. 

  ПОСТАНОВИЛИ: рекомендувати  до  друку  та  поширення  через  мережу  Internet  

Вчених  записок Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського:  

 Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

Серія: Державне управління. Том  30 (69). № 5, 2019; 

 Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

Серія: Технічні науки. Том  30 (69). № 5, 2019; 

 Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

Серія: Юридичні науки. Том  30 (69). № 5, 2019; 

 Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

Серія: Економіка та управління. Том  30 (69). № 5, 2019; 

 Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том  30 (69). № 3, 2019. 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: першого проректора Скакун Юлію Володимирівну про систематизацію  

положень  Таврійського  національного  університету  імені В. І. Вернадського. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: систематизувати положення Таврійського  національного  

університету  імені В. І. Вернадського у Вченій раді. Призначити відповідальною особою 



за систематизацію положень ученого секретаря Бортняка В. А.. Зобов’язати керівників 

структурних підрозділів до 25 листопада 2019 року, зареєструвати прийняті положення у 

відповідальної особи.  

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

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

Олександровича про розширення обсягу редакційної колегії журналу «Наукові записки 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Історичні 

науки». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: розширити обсяг редакційної колегії журналу «Наукові записки 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Історичні 

науки», шляхом введення до редколегії таких осіб: 

 Петренко Ірина Миколаївна - доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

педагогіки та суспільних наук Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі»; 

 Мальчин Юрій Макарович - доктор історичних наук, професор, професор кафедри 

філософії та історії Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; 

 Русначенко Анатолій Миколайович - доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри філософії та історії Таврійського національного університету імені                        

В. І. Вернадського; 

 Чумак Василь Арсенович - кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

філософії та історії Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; 

 Чирко Богдан Володимирович - кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

філософії та історії Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

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

Олександровича про затвердження редакційної колегії журналу «Вчені записки 

Таврійського національного університету  імені В. І. Вернадського» Серія «Психологічні 

науки». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити склад редакційної колегії журналу «Вчені записки 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського» серія «Психологічні 

науки: 

 

Головний редактор видання: 

 

Біла Ірина Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, професор 

кафедри психології та педагогіки, Таврійський національний університет імені                       

В. І. Вернадського. 

 

Редакційна колегія: 

 

Романюк Людмила Василівна, доктор психологічних наук, професор,  професор 

кафедри психології та педагогіки, Таврійський національний університет імені                    

В. І. Вернадського; 

Виноградова Вікторія Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри психології та педагогіки, Таврійський національний університет імені               

В. І. Вернадського; 

Бєлавіна Тетяна Іванівна, кандитат психологічних наук, старший науковий 

співробітник, доцент кафедри психології та педагогіки, Таврійський національний 



університет імені В. І. Вернадського; 

Бєлавін Сергій Петрович, кандитат психологічних наук, доцент кафедри 

психології та педагогіки, Таврійський національний університет імені                                      

В. І. Вернадського; 

Мітіна Світлана Володимирівна, кандитат психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри психології та педагогіки, Таврійський національний університет імені                       

В. І. Вернадського; 

Костіна Тетяна Олександрівна, кандитат психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри психології та педагогіки, Таврійський національний університет імені                       

В. І. Вернадського; 

Костюченко Олена Вікторівна, доктор психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри психології Київського національного університету культури і мистецтв. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

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

Іщенко Наталію Анатоліївну про атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії, затвердження тем дисертацій та індивідуальних планів аспірантів. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Затвердити атестацію аспірантів: 

 

3-го року навчання спеціальності 074 –  публічне управління та адміністрування та 

перевести на 4-й рік: 

1. Аскерова Дамеда Мукафатогли; 

2. Бачинського Андрія Ярославовича; 

3. Міннікова Олексія Матвійовича; 

4. Почтарьова Данила Андрійовича. 

 

2-го року  навчання спеціальності 081- Право та перевести на 3-й рік: 

1. Осипчука Романа Сергійовича; 

2. Іляшко Анастасію Олександрівну; 

3. Левченка Максима Владиславовича; 

4. Леоненко Юлію Володимирівну. 

 

1-го року  навчання спеціальності 281- публічне управління та адміністрування та 

перевести на 2-й рік Кучерявого Володимира Миколайовича. 

 

1-го року  навчання спеціальності Філософія та перевести на 2-й рік Шаповала 

Анатолія Анатолійовича. 

 

1-го року  навчання спеціальності 081- Право та перевести на 2-й рік: 

1. Дідач Вікторію Ігорівну;  

2. Зубач Олену Іванівну;  

3. Кошмана Андрія Васильовича;  

4. Мороза Івана Олеговича;   

5. Патратій Олену Валеріївну;  

6. Форгачій Мар’яну Михайлівну.  

 

Затвердити теми дисертацій та індивідуальних планів аспірантів: 

 

Зі спеціальності 081- Право: 

1. Сазоновій Анастасії Олександрівні затвердити тему: «Податково-правовий статус 

фізичної особи, яка проводить незалежну професійну діяльність»; 



2. Ловецкій Тетяні Василівні затвердити тему: «Професійно-правнича допомога особі 

в публічно-правових відносинах»; 

3. Краснову Станіславу Олександровичу затвердити тему: «Законність застосування 

поліграфа у кримінальному провадженні»; 

4. Красновій Оксані Костянтинівні затвердити тему: «Законність затримання у 

кримінальному процесі України»; 

5. Кайданович Тетяні Михайлівні затвердити тему: «Кримінологічна характеристика 

запобігання торгівлі людьми в діяльності урядових та неурядових організацій в Україні». 

 

Зі спеціальності 053 - Психологія: 

1. Журавель Альоні Петрівні затвердити тему: «Соціально-психологічні особливості 

змін особистості в депривованих групах правопорушників»; 

2. Іоффе Михайлу Володимировичу затвердити тему:«Особливості невербального 

аспекту спілкування в управлінській діяльності»;  

3. Поджіо Тетяні Юріївні затвердити тему: «Соціально-психологічні особливості 

професійного вигорання науково-педагогічних працівників переміщених закладів вищої 

освіти»;  

4. Покотило Ліні Юріївні затвердити тему: «Соціально-психологічні чинники 

успішності  молоді у віртуальному світі»;  

5. Сколоті Едуарду Віталійовичу затвердити тему: «Психологічні особливості 

розвитку асертивності майбутніх психологів»;  

6. Слотіній-Чорній Вікторії Сергіївні затвердити тему: «Психологічні механізми 

позитивних змін цінностей особистості в турбулентному соціумі»;  

7. Стеблянко Оксані Григорівні затвердити тему: «Соціально-психологічні механізми 

порушення адаптації внутрішньо-переміщених осіб»;  

8. Тараненко Вікторії Олександрівні затвердити тему: «Психологічні особливості 

розвитку емоційного інтелекту науково-педагогічних працівників».  

 

Зі спеціальності 033 – Філософія Романову Тимофію-Крістіану Андрійовичу 

затвердити тему: «Феномен ідентичності в бутті людини». 

 

Зі спеціальності 051 – Економіка Нікітіній Яні Олександрівні  затвердити тему: 

«Теоретико-методичні засади розвитку ринку туристичних послуг регіону». 

 

Змінити наукового керівника аспірантці Форгачій Мар’яні Михайлівні спеціальності 

081 «Право» з Бусол О. Ю. на Шемчука В. В. у зв’язку із зміною напрямку наукового 

дослідження.  

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

7. СЛУХАЛИ: першого проректора Скакун Юлію Володимирівну та голову первинної 

профспілкової організації співробітників Університету Радомського Ігора Петровича про 

затвердження проектів освітньо-професійних програм. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити проекти освітньо-професійних програм: 

 

 «Психологія» ступеня ВО магістр,  ввести в дію з 01 вересня 2019 року. 

 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» ступеня ВО магістр, ввести в дію з 

01 вересня 2019 року. 

 «Фінанси, банківська справа та страхування» ступеня ВО магістр, ввести в дію з 01 

вересня 2019 року. 

 «Менеджмент організацій і адміністрування» ступеня ВО магістр, ввести в дію з 01 

вересня 2019 року. 



 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» ступеня ВО магістр, ввести в дію 

з 01 вересня 2019 року. 

 «Міжнародні економічні відносини» ступеня ВО магістр,  ввести в дію з 01 вересня 

2019 року. 

 «Комп’ютерні науки» ступеня ВО магістр, ввести в дію з 01 вересня 2019 року.  

 «Комп’ютерна інженерія» ступеня ВО магістр, ввести в дію з 01 вересня 2019 року. 

 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» ступеня ВО магістр,  

ввести в дію з 01 вересня 2019 року. 

 «Середня освіта. Українська мова і література» ступеня ВО магістр, ввести в дію з 

01 вересня 2019 року. 

 «Філологія. Українська мова і література» ступеня ВО магістр, ввести в дію з 01 

вересня 2019 року. 

 «Філологія. Кримськотатарська мова і література» ступеня ВО магістр, ввести в 

дію з 01 вересня 2019 року. 

 «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша мова 

англійська» ступеня ВО магістр,  ввести в дію з 01 вересня 2019 року. 

 «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша мова 

німецька» ступеня ВО магістр, ввести в дію з 01 вересня 2019 року. 

 «Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша мова 

французька» ступеня ВО магістр, ввести в дію з 01 вересня 2019 року. 

 «Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша мова арабська» 

ступеня ВО магістр, ввести в дію з 01 вересня 2019 року. 

 «Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша мова турецька» 

ВО магістр, ввести в дію з 01 вересня 2019 року. 

 «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша мова 

російська» ступеня ВО магістр, ввести в дію з 01 вересня 2019 року. 

 «Журналістика» ступеня ВО магістр, ввести в дію з 01 вересня 2019 року. 

 «Фізична культура і спорт» ступеня ВО магістр, ввести в дію з 01 вересня 2019 

року. 

 «Фізична терапія, ерготерапія» ступеня ВО магістр, ввести в дію з 01 вересня 2019 

року. 

 «Комп’ютерні науки» ступеня ВО бакалавр, ввести в дію з 01 вересня 2019 року. 

 «Комп’ютерна інженерія» ступеня ВО бакалавр, ввести в дію з 01 вересня 2019 

року. 

 «Музичне мистецтво» за спеціалізаціями вокал та інструментальне мистецтво 

ступенів ВО бакалавр та магістр, ввести в дію з 01 вересня 2020 року. 

 

Керівникам навчальних підрозділів, кафедр відповідно до вимог наказу ТНУ № 278-

ОД від 06 грудня 2018 року Про впорядкування документації з питань організації 

освітнього процесу в Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського 

(Додаток 3 Графік подання навчальними підрозділами університету проектів документів, 

звітів та інформаційних матеріалів щодо організації освітнього процесу) в термін до 15 

березня 2020 року надати ННЦООВП (Радомський І.П.) проекти навчальних планів за 

спеціальностями і формами навчання (набір 2020 року) та внесення змін до діючих 

навчальних планів. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

8. СЛУХАЛИ: голову первинної профспілкової організації співробітників Університету 

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

роботи науково-педагогічних працівників Таврійського національного університету імені 

В. І. Вернадського. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: затвердити зміни до Положення про планування та облік роботи 

науково-педагогічних працівників Таврійського національного університету імені                     

В. І. Вернадського: 

1. В Таблиці 1 Норми часу для планування й обліку навчальної роботи науково-

педагогічних працівників внести наступні зміни: 

 
1.  Проведення 

індивідуальних занять:  
для малочисельних 

груп: 

Для денної форми 

навчання 
- для першого 

(бакалаврського) рівня 

вищої освіти – група до 
10 осіб; 

- для другого 

(магістерського) рівня 
вищої освіти – група до 

5 осіб. 

 

- Крім студентів 1 

курсу денної форми 

навчання першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої освіти 

 

- 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 

Індивідуаль

ний 
навчальний 

план 

2. Зразок індивідуального плану роботи науково-педагогічного працівника на навчальний 

рік затвердити з наступними змінами (додається). 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

9. СЛУХАЛИ: голову первинної профспілкової організації співробітників Університету 

Радомського Ігора Петровича про внесення змін до Положення про порядок призначення і 

виплати стипендій студентам, аспірантам і докторантам Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: затвердити зміни до Положення про порядок призначення і виплати 

стипендій студентам, аспірантам і докторантам Таврійського національного університету 

імені В. І. Вернадського, доповнивши Додатками 4 та 5. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

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

природокористування Горника Володимира Гнатовича про рекомендацію до друку 

Збірника матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції "Теоретичні 

аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в 

Україні". 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендувати до друку Збірник матеріалів III Міжнародної 

науково-практичної конференції "Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, 

економіки та природокористування в Україні". 

 

 Голосували: «За» - одноголосно. 

 

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

Іщенко Наталію Анатоліївну про: 

  -  проведення першого етапу Конкурсу проектів наукових досліджень і розробок; 

  - затвердження звіту наукового дослідження за темою «Гібридна війна Російської    

Федерації проти пострадянських держав: специфіка Кримського віріанта». Науковий 

керівник Казарін В. П.. 

   

 ПОСТАНОВИЛИ:  

- провести перший етап Конкурсу проектів наукових досліджень і розробок в 

Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського;  

- затвердити звіт наукового дослідження за темою «Гібридна війна Російської    

Федерації проти пострадянських держав: специфіка Кримського віріанта». Науковий 

керівник Казарін В. П.. 

 

 Голосували: «За» - одноголосно. 

 

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

Іщенко Наталію Анатоліївну про затвердження Положення про академічну мобільність 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: доопрацювати Положення про академічну мобільність Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського та винести на розгляд наступної 

Вченої ради.  

 

 Голосували: «За» - одноголосно. 

 

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

Іщенко Наталію Анатоліївну про рекомендацію щодо присвоєння вченого звання доцента 

Грудциновій Юлії Валентинівні по кафедрі менеджменту та міжнародних економічних 

відносин Навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: присвоїти вчене звання доцента Грудциновій Юлії Валентинівні по 

кафедрі  менеджменту  та   міжнародних   економічних   відносин   Навчально-наукового                                                                                                                                                                                                  

      



 інституту управління, економіки та природокористування Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського. Затвердити протокол лічильної комісії та передати 

матеріали атестаційної справи Грудцинової Юлії Валентинівні до Міністерства освіти і 

науки України. 

 

 Голосували: «За» - одноголосно. 

 

14. Різне 

 

 

 

 

 

 

 


