
Протокол засідання Вченої ради 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 

№ 3 від 28 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; Чуб Людмила Миколаївна - головний бухгалтер; 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; 

Соколан Віра Львівна - в. о. директора бібліотеки; 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. 

Горожанкіна Дарина Юріївна - студентка 3-го курсу Спеціальність 014 «Середня освіта. 

Історія»;  

 

Відсутні: Путінцев Анатолій Васильович - в. о. завідувача кафедри фінансів та обліку; 

Кравченко Сергій Олександрович - завідувач кафедри публічного управління та 

адміністрування.  

 

Порядок денний 

 

1. Про затвердження порядку денного засідання Вченої ради Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського від 28 жовтня 2020 року. 

    (доповідач в. о. ректора Казарін Володимир Павлович) 

 

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

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.  

 Вчені записки Таврійського національного університету імені В. 

І. Вернадського. Серія: Державне управління. Том  31 (70). № 5, 2020; 

 Вчені записки Таврійського національного університету імені В. 

І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Том  31 (70). № 5, 2020; 

 Вчені записки Таврійського національного університету імені В. 

І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. Том  31 (70). № 5, 2020; 

 Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. 

Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том  31 (70). № 3, 

2020 

 (доповідач перший проректор Скакун Юлія Володимирівна) 

 

3. Про затвердження Положення про асистентську практику аспірантів Таврійського 

національного університету імені В.І. Вернадського. 



(доповідач проректор з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку 

Іщенко Наталя Анатоліївна) 

 

4. Про уточнення теми дисертаційного дослідження  на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право, 

муніципальне право (081 Право) Шемчуку Віктору Вікторовичу «Конституційно-

правове забезпечення інформаційної безпеки сучасних держав: порівняльно-правовий 

аналіз» та зміни наукового консультанта на доктора юридичних наук, професора, 

Заслуженого юриста України Федоренка Владислава Леонідовича. 

 (доповідач директор навчально-наукового гуманітарного інституту Іляшко Олександр 

Олександрович) 

 

5. Про рекомендацію до друку:  

- навчального посібника «Соціальна робота з різними категоріями клієнтів» для 

студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності «Соціальна робота» 

підготовленого авторським колективом кафедри психології, соціальної роботи та 

педагогіки за загальною редакцією к. псих. наук, доцентом, Мітіною Світланою 

Володимирівною в Навчально-науковому гуманітарному інституті; 

- навчального посібника «Профорієнтація в соціальній роботі» для студентів вищих 

навчальних закладів зі спеціальності «Соціальна робота» підготовленого доцентом  

кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки д. псих. наук, доц., Садовою 

Мирославою Анатоліївною в Навчально-науковому гуманітарному інституті. 

(доповідач директор навчально-наукового гуманітарного інституту Іляшко Олександр 

Олександрович) 

 

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 28 жовтня 2020 року. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:затвердити порядок денний засідання Вченої ради Таврійського 

національного університету імені В.І. Вернадського від 28 жовтня 2020 року. 
 

Голосували: «За» - одноголосно. 

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

друку та поширення через мережу інтернет Вчених записок Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського.  

 Вчені записки Таврійського національного університету імені В. 

І. Вернадського. Серія: Державне управління. Том  31 (70). № 5, 2020; 

 Вчені записки Таврійського національного університету імені В. 

І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Том  31 (70). № 5, 2020; 

 Вчені записки Таврійського національного університету імені В. 

І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. Том  31 (70). № 5, 2020; 

 Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. 

Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том  31 (70). № 3, 

2020 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендувати до друку та поширення через мережу інтернет 

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



 Вчені записки Таврійського національного університету імені В. 

І. Вернадського. Серія: Державне управління. Том  31 (70). № 5, 2020; 

 Вчені записки Таврійського національного університету імені В. 

І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Том  31 (70). № 5, 2020; 

 Вчені записки Таврійського національного університету імені В. 

І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. Том  31 (70). № 5, 2020; 

 Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. 

Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том  31 (70). № 3, 

2020 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

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

Іщенко  Наталю Анатоліївну про затвердження Положення про асистентську практику 

аспірантів Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 
 
 ПОСТАНОВИЛИ: затвердити Положення про асистентську практику аспірантів 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

4.  СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового гуманітарного інституту Іляшка 

Олександра Олександровича  про уточнення теми дисертаційного дослідження  на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 - 

конституційне право, муніципальне право (081 Право) Шемчуку Віктору Вікторовичу 

«Конституційно-правове забезпечення інформаційної безпеки сучасних держав: 

порівняльно-правовий аналіз» та зміни наукового консультанта на доктора юридичних 

наук, професора, Заслуженого юриста України Федоренка Владислава Леонідовича. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: уточнити тему дисертаційного дослідження  на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право, 

муніципальне право (081 Право) Шемчуку Віктору Вікторовичу «Конституційно-

правове забезпечення інформаційної безпеки сучасних держав: порівняльно-правовий 

аналіз» та змінити наукового консультанта на доктора юридичних наук, професора, 

Заслуженого юриста України Федоренка Владислава Леонідовича. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового гуманітарного інституту Іляшка 

Олександра Олександровича  про рекомендацію до друку:  

- навчального посібника «Соціальна робота з різними категоріями клієнтів» для 

студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності «Соціальна робота» 

підготовленого авторським колективом кафедри психології, соціальної роботи та 

педагогіки за загальною редакцією к. псих. наук, доцентом, Мітіною Світланою 

Володимирівною в Навчально-науковому гуманітарному інституті; 

- навчального посібника «Профорієнтація в соціальній роботі» для студентів вищих 

навчальних закладів зі спеціальності «Соціальна робота» підготовленого доцентом  

кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки д. псих. наук, доц., Садовою 

Мирославою Анатоліївною в Навчально-науковому гуманітарному інституті. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендувати до друку:  



- навчальний посібник «Соціальна робота з різними категоріями клієнтів» для 

студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності «Соціальна робота» 

підготовлений авторським колективом кафедри психології, соціальної роботи та 

педагогіки за загальною редакцією к. псих. наук, доцентом, Мітіною Світланою 

Володимирівною в Навчально-науковому гуманітарному інституті; 

- навчальний посібник «Профорієнтація в соціальній роботі» для студентів вищих 

навчальних закладів зі спеціальності «Соціальна робота» підготовлений доцентом  

кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки д. псих. наук, доц., Садовою 

Мирославою Анатоліївною в Навчально-науковому гуманітарному інституті. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

 

                 


