
Протокол засідання Вченої ради 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 

№ 5 від 23 грудня 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; 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; 

Путінцев Анатолій Васильович - завідувач кафедри фінансів та обліку; Кравченко Сергій 

Олександрович - завідувач кафедри публічного управління та адміністрування; 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; 

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 

4-го курсу Спеціальність 014 «Середня освіта. Історія»;  

 

Відсутні: Іляшко Олександр Олександрович - директор навчально-наукового гуманітарного 

інституту; Горник Володимир Гнатович - директор навчально-наукового інституту управління, 

економіки та природокористування. 

 

Порядок денний 

 

1. Про затвердження порядку денного засідання Вченої ради Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського від 23 грудня 2020 року. 

    (доповідач в. о. ректора Казарін Володимир Павлович) 

 

2. Внести зміни до складу редакційної колегії журналу  Вчені записки Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського Серія: Психологія та рекомендувати 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: 

Психологія. Том  31 (70). № 3, 2020; 

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

Психологія. Том  31 (70). № 4, 2020. 

 (доповідач перший проректор Скакун Юлія Володимирівна) 

 

3. Про затвердження правил прийому до Таврійського національного університету імені                                

В. І. Вернадського та ВСП «Київський фаховий коледж міського господарства Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського» у 2021 році.  

(доповідач перший проректор Скакун Юлія Володимирівна) 

 

4. Про затвердження програми підвищення кваліфікації «Соціальна робота: сучасні тенденції та 

інновації» для педагогічних і науково-педагогічних працівників, фахівців з соціальної роботи. 

(доповідач доповідач директор навчально-наукового центру організації освітнього та 

виховного процесу Радомський Ігор Петрович) 

 

5. Про затвердження програм Підсумкових екзаменів зі спеціальностей у Таврійському 

національному університеті імені В. І. Вернадського. 



(доповідач доповідач директор навчально-наукового центру організації освітнього та 

виховного процесу Радомський Ігор Петрович) 

 

6. Про розгляд та затвердження проєкту змін до Положення про  апеляцію результатів 

підсумкового контролю з екзамену чи заліку у Таврійському національному університеті імені 

В. І. Вернадського.  

(доповідач доповідач директор навчально-наукового центру організації освітнього та 

виховного процесу Радомський Ігор Петрович) 

 

7. Про затвердження оновлених освітніх програм що реалізуються у Таврійському національному 

університеті імені В.І. Вернадського.  

(доповідач доповідач директор навчально-наукового центру організації освітнього та 

виховного процесу Радомський Ігор Петрович) 

 

8. Про рекомендацію до друку: 

- матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні аспекти та 

практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні»; 

- методичного посібника «Турецько-український словник військової термінології»; 

- методичного посібника «Турецько-український словник географічних термінів». 

 (доповідач учений секретар Бортняк Валерій Анатолійович) 

 

9. Про затвердження Порядку проведення таємного голосування з використанням програмного 

забезпечення (засобу), що забезпечує анонімність і верифікованість такого голосування на 

засіданнях спеціалізованих вчених рад Таврійського національного університету імені                                

В. І. Вернадського у випадку використання засобів відеозв’язку в режимі реального часу. 

(доповідач завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Кравченко Сергій 

Олександрович) 

 

10. Про затвердження теми дисертаційного дослідження «Уніфікація кримінального законодавства 

та правозастосовної практики у механізмі кримінально-правового регулювання» на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 - кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право здобувача Сингаївської Інни Володимирівни 

доцента, кандидата юридичних наук, доцента кафедри публічного та приватного права 

Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського Національного університету імені 

В.І. Вернадського.  

Науковий консультант: Житний Олександр Олександрович  професор, доктор юридичних 

наук,  завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. 

(доповідач учений секретар Бортняк Валерій Анатолійович) 

 

11. Про зміну наукового консультанта по дисертаційному дослідженню на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право, 

муніципальне право (081 Право) Іляшку Олександру Олександровичу на доктора юридичних 

наук, професора, Заслуженого юриста України Федоренка Владислава Леонідовича. 

(доповідач учений секретар Бортняк Валерій Анатолійович) 

 

12. Про рекомендацію щодо присвоєння вченого звання доцента Шемчуку Віктору Вікторовичу по 

кафедрі публічного та приватного права Навчально-наукового гуманітарного інституту 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

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

Наталія Анатоліївна) 

 

 

 

 

 



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 23 

грудня 2020 року. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити порядок денний засідання Вченої ради Таврійського 

національного університету імені В.І. Вернадського від 23 грудня  2020 року. 
 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 
2. СЛУХАЛИ: першого проректора Скакун Юлію Володимирівну про внесення змін до складу 

редакційної колегії журналу  Вчені записки Таврійського національного університету імені            

В. І. Вернадського Серія: Психологія та рекомендації 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: 

Психологія. Том  31 (70). № 3, 2020; 

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

Психологія. Том  31 (70). № 4, 2020. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: внести зміни до складу редакційної колегії журналу Вчені записки 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Серія: Психологія:  

- вивести із складу редакційної колегії Ruch Willibald, Head of Department of Psychology, 

Personality and Assessment, University of Zurich, Zurich, Switzerland; 

- ввести до складу редакційної колегії Ронгінську Т.І., доктора психологічних наук, 

директора Інституту психології Зеленогурського університету (Польща). 

 

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: 

Психологія. Том  31 (70). № 3, 2020; 

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

Психологія. Том  31 (70). № 4, 2020. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: першого проректора Скакун Юлію Володимирівну про затвердження правил 

прийому до Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського та ВСП 

«Київський фаховий коледж міського господарства Таврійського національного університету 

імені В. І. Вернадського» у 2021 році. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: затвердити правила прийому до Таврійського національного університету 

імені В. І. Вернадського та ВСП «Київський фаховий коледж міського господарства 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського» у 2021 році. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

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

процесу Радомського Ігора Петровича про затвердження програми підвищення кваліфікації 

«Соціальна робота: сучасні тенденції та інновації» для педагогічних і науково-педагогічних 

працівників, фахівців з соціальної роботи. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: затвердити програму підвищення кваліфікації «Соціальна робота: сучасні 

тенденції та інновації» для педагогічних і науково-педагогічних працівників, фахівців з 

соціальної роботи. 

 



Голосували: «За» - одноголосно. 

 

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

процесу Радомського Ігора Петровича про затвердження програм Підсумкових екзаменів зі 

спеціальностей у Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити програми підсумкових екзаменів для здобувачів вищої освіти за 

освітньо-професійними програмами за спеціальностями:  

Освітній рівень - магістр: 
  

освітня програма спеціальність 

Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності 
073 Менеджмент 

Міжнародні економічні відносини 292 Міжнародні економічні відносини 

Публічне управління та адміністрування 
281 Публічне управління та 

адміністрування 
Територіальне управління та місцеве 

самоврядування 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

Середня освіта. Історія 014 Середня освіта. Історія 

Культурологія 034 Культурологія 

Політологія 052 Політологія 

Психологія 053 Психологія 

Право 081 Право 

Документознавство та інформаційна 

діяльність 

029 Інформаційна бібліотечна та архівна 

справа 

Фізична культура і спорт 017 Фізична культура і спорт 

Фізична терапія, ерготерапія 227 Фізична терапія, ерготерапія 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

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

процесу Радомського Ігора Петровича про розгляд та затвердження проєкту змін до Положення 

про  апеляцію результатів підсумкового контролю з екзамену чи заліку у Таврійському 

національному університеті імені В. І. Вернадського.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити проєкт змін до Положення про апеляцію результатів 

підсумкового контролю з екзамену чи заліку у Таврійському національному університеті імені 

В. І. Вернадського: 

П. 5. Персональний склад членів апеляційної комісії навчального підрозділу формується 

керівником з числа найбільш досвідчених та авторитетних науково-педагогічних працівників  

кафедр, що входять до складу навчального підрозділу та представників здобувачів вищої освіти 

(за поданням органів студентського самоврядування). Апеляційні комісії навчальних 

підрозділів затверджуються наказом ректора на навчальний рік. 

Зміни враховуються при формуванні апеляційних комісій починаючи з 2021-2022 

навчального року 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

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

процесу Радомського Ігора Петровича про затвердження оновлених освітніх програм що 

реалізуються у Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського.  

 



ПОСТАНОВИЛИ: затвердити оновлені освітні програми зі спеціальностей:  

 

Освітній рівень - бакалавр: 
  

 освітня програма  спеціальність 

Музичне мистецтво. Вокал 025 Музичне мистецтво 

Музичне мистецтво. Інструментальне 

виконавство 025 Музичне мистецтво 

Кримськотатарська мова та література, 

англійська мова та переклад 035 Філологія 

    

Освітній рівень - магістр: 
  

 освітня програма  спеціальність 

Середня освіта. Історія 014 Середня освіта 

Історія 032 Історія та археологія 

Кримськотатарська філологія і 

журналістика, англійська мова та переклад 035 Філологія 

Музичне мистецтво. Вокал 
025 Музичне мистецтво 

Музичне мистецтво. Інструментальне 

виконавство 025 Музичне мистецтво 

Психологія 053 Психологія 

Теплоенергетика 144  Теплоенергетика 

Музичне мистецтво. Інструментальне 

виконавство 025 Музичне мистецтво 

 

Затвердити освітні програми зі спеціальностей та запровадити з 2021 року набору: 

 

Освітній рівень - бакалавр: 
  

 освітня програма  спеціальність 

Середня освіта. Українська мова та 

література, зарубіжна література 014 Середня освіта 

Філологія. Українська мова та література, 

польська мова 035 Філологія 

    

Освітній рівень - магістр:   

 освітня програма  спеціальність 

Середня освіта. Українська мова та 

література, зарубіжна література 014 Середня освіта 

Філологія. Українська мова та література, 

польська мова 035 Філологія 

Філологія. Слов'янські мови та літератури 

(переклад включно):російська мова та 

література, польська мова 035 Філологія 

 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

8. СЛУХАЛИ: ученого секретаря Бортняка Валерія Анатолійовича про рекомендацію до друку: 



- матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні аспекти та 

практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні»; 

- методичного посібника «Турецько-український словник військової термінології»; 

- методичного посібника «Турецько-український словник географічних термінів». 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендувати до друку: 

- матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні аспекти та 

практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні»; 

- методичний посібник «Турецько-український словник військової термінології»; 

- методичний посібник «Турецько-український словник географічних термінів». 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

9. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри публічного управління та адміністрування Кравченка Сергія 

Олександровича про затвердження Порядку проведення таємного голосування з використанням 

програмного забезпечення (засобу), що забезпечує анонімність і верифікованість такого 

голосування на засіданнях спеціалізованих вчених рад Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського у випадку використання засобів відеозв’язку в режимі 

реального часу. 

  

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити Порядок проведення таємного голосування з використанням 

програмного забезпечення (засобу), що забезпечує анонімність і верифікованість такого 

голосування на засіданнях спеціалізованих вчених рад Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського у випадку використання засобів відеозв’язку в режимі 

реального часу. 

 

Голосували: «За» - 17; «Проти» - 1. 

 

10. СЛУХАЛИ: ученого секретаря Бортняка Валерія Анатолійовича про затвердження теми 

дисертаційного дослідження «Уніфікація кримінального законодавства та правозастосовної 

практики у механізмі кримінально-правового регулювання» на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право здобувача Сингаївської Інни Володимирівни доцента, кандидата 

юридичних наук, доцента кафедри публічного та приватного права Навчально-наукового 

гуманітарного інституту Таврійського Національного університету імені В.І. Вернадського.  

Науковий консультант: Житний Олександр Олександрович  професор, доктор юридичних 

наук,  завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити тему дисертаційного дослідження «Уніфікація кримінального 

законодавства та правозастосовної практики у механізмі кримінально-правового 

регулювання» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право здобувача 

Сингаївської Інни Володимирівни доцента, кандидата юридичних наук, доцента кафедри 

публічного та приватного права Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського 

Національного університету імені В.І. Вернадського.  

Науковий консультант: Житний Олександр Олександрович  професор, доктор юридичних 

наук,  завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

11. СЛУХАЛИ: ученого секретаря Бортняка Валерія Анатолійовича про зміну наукового 

консультанта по дисертаційному дослідженню на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право, муніципальне право 



(081 Право) Іляшку Олександру Олександровичу на доктора юридичних наук, професора, 

Заслуженого юриста України Федоренка Владислава Леонідовича. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: змінити наукового консультанта по дисертаційному дослідженню на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 - 

конституційне право, муніципальне право (081 Право) Іляшку Олександру Олександровичу на 

доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України Федоренка Владислава 

Леонідовича. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

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

Наталю Анатоліївну про рекомендацію щодо присвоєння вченого звання доцента Шемчуку 

Віктору Вікторовичу по кафедрі публічного та приватного права Навчально-наукового 

гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

Для підрахунку голосів пропонується обрати лічильну комісію у складі: 

- Радомського Ігора Петровича; 

- Семенець Ольги Сергіївни; 

- Добровольської Наталії Анатоліївни. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: присвоїти вчене звання доцента Шемчуку Віктору Вікторовичу по 

кафедрі публічного та приватного права Навчально-наукового гуманітарного інституту 

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. 

 

 

 

 

 

 


