
Протокол засідання Вченої ради 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 

№ 6 від 03 лютого 2021 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; 

Горник Володимир Гнатович - директор навчально-наукового інституту управління, економіки та 

природокористування; 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; 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; Путінцев Анатолій Васильович - завідувач кафедри фінансів та обліку; Кисельов Володимир 

Борисович - директор навчально-наукового інституту муніципального управління та міського 

господарства; Кравченко Сергій Олександрович - завідувач кафедри публічного управління та 

економіки. 

 

Порядок денний 

 

1. Про затвердження порядку денного засідання Вченої ради Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського від 03 лютого 2021 року. 

    (доповідач в. о. ректора Казарін Володимир Павлович) 

 

2. Про затвердження складу редакційної колегії науково-практичного журналу «Фітотерапія. 

Часопис» і рекомендацію до друку та поширення через мережу інтернет Вчених записок 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського та науково-практичного 

журналу «Фітотерапія. Часопис»: 

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

Серія: Державне управління. Том  32 (71). № 1, 2021; 

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

Серія: Технічні науки. Том   32 (71). № 1, 2021; 

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

Серія: Юридичні науки. Том   32 (71). № 1, 2021; 

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

Серія: Економіка та управління. Том   32 (71). № 1, 2021; 

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

Серія: Історичні науки. Том   32 (71). № 1, 2021; 

 Науково-практичний журнал «Фітотерапія. Часопис» № 3, 2020; 

 Науково-практичний журнал «Фітотерапія. Часопис» № 4, 2020. 

 (доповідач перший проректор Скакун Юлія Володимирівна) 

 

3. Про затвердження Положення про порядок замовлення, виготовлення, видачі, обліку 

документів про вищу освіту та додатків до дипломів європейського зразка у Таврійському 

національному університеті імені В. І. Вернадського. 

  (доповідач перший проректор Скакун Юлія Володимирівна) 

 



4. Про затвердження програми підвищення кваліфікації «Дитяча психопатологія» для 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, фахівців-психологів.  

(доповідач доповідач директор навчально-наукового центру організації освітнього та 

виховного процесу Радомський Ігор Петрович) 

 

5. Про затвердження переліку дисциплін у навчальних планах набору 2021 року за бакалаврським 

освітнім рівнем для формування загальних компетентностей підготовки фахівців.  

(доповідач доповідач директор навчально-наукового центру організації освітнього та 

виховного процесу Радомський Ігор Петрович) 

 

6. Про рекомендацію до друку навчального посібника «Національно-патріотичне виховання дітей 

та молоді» для студентів вищих навчальних закладів підготовленого авторським колективом за 

загальною редакцією доктора філософських наук, доцента, Тарасюк Лариси Сергіївни в 

Навчально-науковому гуманітарному інституті Таврійського національного університету імені 

В. І. Вернадського. 

 (доповідач учений секретар Бортняк Валерій Анатолійович) 

 

7. Про рекомендацію до друку методичних рекомендацій для підготовки та захисту магістерських 

робіт студентів спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування", методичних 

рекомендацій для підготовки та захисту курсових робіт студентів магістерської програми 

спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування", методичних рекомендацій для 

підготовки та захисту курсових робіт студентів бакалаврської програми спеціальності 281 

"Публічне управління та адміністрування".  

(доповідач учений секретар Бортняк Валерій Анатолійович) 

 

8. Про рекомендацію до друку підручників та навчальних посібників підготовлених викладачами 

навчально-наукового інституту муніципального управління та міського господарства 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського: 

 Бишевець Н. Г., Омецинська Н. В, Юсипів Т. В. Теорія ймовірностей та математична 

статистика з використанням табличного процесора MS Excel: підручник для ВНЗ. К. ТНУ 

імені В.І. Вернадського, 2021. 160 с. 
 Єремєєв І.С., Кисельов В.Б. Автоматизовані системи управління технологічними 

процесами: підручник для ВНЗ. К. ТНУ імені В.І. Вернадського, 2021. 337 с. 
 Єремєєв І.С., Гуйда О.Г. Інтелектуальні системи підготовки рішень: підручник для ВНЗ. К. 

ТНУ імені В.І. Вернадського, 2021. 404 с. 
 Єремєєв І.С., Єщенко О.І. Енергозбереження в житлово-комунальному 

господарстві.  Навчально-методичний посібник К. ТНУ імені В.І. Вернадського, 2021. 200 

с. 
 Ремез Н.С., Кисельов В.Б., Дичко А.О., Мінаєва Ю.Ю.Чисельні методи розв’язку технічних 

задач: підручник для ВНЗ. К. ТНУ імені В.І. Вернадського, 2021. 300 с. 
 Білявський Г.О., Дичко А.О., Мінаєва Ю.Ю. Технологічні аспекти екологічної безпеки 

водойм: підручник для ВНЗ. К. ТНУ імені В.І. Вернадського, 2021. 190 с. 
 Єремєєв І.С., Дичко А.О. Екологічна природна та техногенна безпека: підручник для 

ВНЗ. К. ТНУ імені В.І. Вернадського, 2021. 500  с. 
(доповідач учений секретар Бортняк Валерій Анатолійович) 

 

9.  Про рекомендацію щодо присвоєння вченого звання професора Сімаку Сергію Васильовичу по 

кафедрі публічного управління та економіки Навчально-наукового інституту управління, 

економіки та природокористування 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 03 

лютого 2021 року. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити порядок денний засідання Вченої ради Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського від 03 лютого 2021 року. 
 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 
2. СЛУХАЛИ: першого проректора Скакун Юлію Володимирівну про затвердження складу 

редакційної колегії науково-практичного журналу «Фітотерапія. Часопис» і рекомендацію до 

друку та поширення через мережу інтернет Вчених записок Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського та науково-практичного журналу «Фітотерапія. Часопис»: 

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

Серія: Державне управління. Том  32 (71). № 1, 2021; 

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

Серія: Технічні науки. Том  32 (71). № 1, 2021; 

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

Серія: Юридичні науки. Том  32 (71). № 1, 2021; 

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

Серія: Економіка та управління. Том   32 (71). № 1, 2021; 

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

Серія: Історичні науки. Том  32 (71). № 1, 2021; 

 Науково-практичний журнал «Фітотерапія. Часопис» № 3, 2020; 

 Науково-практичний журнал «Фітотерапія. Часопис» № 4, 2020. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити склад редакційної колегії науково-практичного журналу 

«Фітотерапія. Часопис»: 

 Гарник Т. П., д-р мед.наук, проф. (Київ) (Головний редактор); 

Редакційна колегія 

 Абрамов С.В., канд мед.наук,доц. (Дніпро); 

 Андріюк Л.В.,д-р мед.наук,проф. (Львів); 

 Байбаков В. М., д-р мед.наук, проф. (Дніпро) (заступник  головного редактора); 

 Білай І. М., д-р мед.наук, проф. (м. Запоріжжя); 

 Боднар О.І., д-р  біол. наук,доцент (м.Тернопіль); 

 Бурда Н.Є., д-р фарм.н., доцент (м. Харків) (науковий редактор); 

 Вінченцо  Костильоли  (Vincenzo Costigliola),  доктор медицини / МД (Бельгія);  

 Весельський С. П. д-р біол.наук, старш. наук.співроб. (м. Київ);  

 Волошин О.І., д-р мед наук, проф. (м.Чернівці); 

 Глоба О.П. д-р пед.наук, доцент. (м. Київ); 

 Горчакова Н.О.,д-р мед наук, проф. (м. Київ)  (науковий редактор); 

 Григоренко Л.В., д-р мед.наук, проф. (м. Дніпро);  

 Дарзулі Н.П.канд.фарм.наук. асист. (м. Тернопіль);  

 Добровольська Н.А., д-р психол.наук, доцент (м.Київ) (заступник головного редактора); 

 Дроздова А.О., д-р фарм.наук, проф. (м. Київ); 

 Журавель І.О.,д-р фарм наук, проф. (м. Харків); 

 Колосова І.І., канд. біол. наук, старший викл. (м. Дніпро);  

 Копчак О.О., д-р мед. наук, старший дослідник . (м. Київ);  

 Кучменко О.Б., д-р біол. наук, проф. (м.Ніжин, Черніг. обл.);  

 Кузнецова В.Ю., д-р фарм. наук, доцент. (м. Харків); 

 Лоскутова І.В.,д-р мед. наук, проф. (м. Рубіжне, Луганськ. обл.);  

 Мінарченко В.М., д-р біол.наук, проф. (м. Київ);  



 Ніженковська І.В., д-р мед. наук, проф. (м. Київ);  

 Островська  С.С., д-р  біол. наук, проф. (м. Дніпро);  

 Попова Н.В., д-р фарм.  наук, проф. (м. Харків);  

 Радиш Я.Ф.д-р наук з держ . упр., проф. (м. Київ);  

 Разумний Р.В., д-р мед. наук, проф. (м. Дніпро);  

 Соколовський С.І, канд. мед.наук, доцент (Дніпро); 

 Сулейманова Е У. канд.біол. наук, доцент. (м. Київ); 

 Тимченко А.С., д-р мед.н., проф.  (м. Київ);  

 Федорич О.В., канд.мед.наук, доцент (м. Киів);  

 Хворост ОП., д-р фарм. наук, проф. (м. Харків); 

 Шаторна В. Ф., д-р біол.наук, проф. (м. Дніпро); 

 Шураєва Т. К., канд.фарм.наук, доцент (м. Київ) (Відповідальний секретар). 

 

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  32 (71). № 1, 2021; 

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

Серія: Технічні науки. Том  32 (71). № 1, 2021; 

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

Серія: Юридичні науки. Том  32 (71). № 1, 2021; 

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

Серія: Економіка та управління. Том   32 (71). № 1, 2021; 

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

Серія: Історичні науки. Том  32 (71). № 1, 2021; 

 Науково-практичний журнал «Фітотерапія. Часопис» № 3, 2020; 

 Науково-практичний журнал «Фітотерапія. Часопис» № 4, 2020. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

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

про порядок замовлення, виготовлення, видачі, обліку документів про вищу освіту та додатків 

до дипломів європейського зразка у Таврійському національному університеті імені                           

В. І. Вернадського. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.01.2021 

року № 102 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка 

до них, зразка академічної довідки» затвердити Положення про порядок замовлення, 

виготовлення, видачі, обліку документів про вищу освіту та додатків до дипломів 

європейського зразка у Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

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

процесу Радомського Ігора Петровича про затвердження програми підвищення кваліфікації 

«Дитяча психопатологія» для педагогічних і науково-педагогічних працівників, фахівців-

психологів.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити програму підвищення кваліфікації «Дитяча психопатологія» для 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, фахівців-психологів.  

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 



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

процесу Радомського Ігора Петровича про затвердження переліку дисциплін у навчальних 

планах набору 2021 року за бакалаврським освітнім рівнем для формування загальних 

компетентностей підготовки фахівців.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендувати наступний перелік загальноуніверситетських дисциплін для 

формування навчальних планів підготовки за освітнім (бакалаврським) рівнем 2021року 

набору: 

 

  
       Назва дисциплін і видів 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН, ЩО ФОРМУЮТЬ ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

1 Інформаційні технології      3 90 24 4     20 66 

2 
Українська мова за професійним 

спрямуванням 
     3 90 24       24 66 

3 Історія та культура України      3 90 24 12 12     66 
4 Основи права      3 90 24 12 12     66 

5 Філософія      3 90 24 12 12     66 

6 Менеджмент      3 90 24 12 12     66 

7 Фізичне виховання   1,2   4 120 48       48 72 

8 
Іноземна мова за професійним 

спрямуванням 
4 

1,2,

3 
  12 360 120       

12

0 

24

0 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

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

навчального посібника «Національно-патріотичне виховання дітей та молоді» для студентів 

вищих навчальних закладів підготовленого авторським колективом за загальною редакцією 

доктора філософських наук, доцента, Тарасюк Лариси  Сергіївни в Навчально-науковому 

гуманітарному інституті Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендувати до друку навчальний посібник «Національно-патріотичне 

виховання дітей та молоді» для студентів вищих навчальних закладів підготовленого 

авторським колективом за загальною редакцією доктора філософських наук, доцента, Тарасюк 

Лариси  Сергіївни в Навчально-науковому гуманітарному інституті Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського. 

 

Голосували: «За» - 15; «Проти» - 1. 

 

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

 методичних рекомендацій для підготовки та захисту магістерських робіт студентів 

спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування";  

 методичних рекомендацій для підготовки та захисту курсових робіт студентів 

магістерської програми спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування";  

 методичних рекомендацій для підготовки та захисту курсових робіт студентів 

бакалаврської програми спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування".  

 



ПОСТАНОВИЛИ: рекомендувати до друку: 

 методичні рекомендації для підготовки та захисту магістерських робіт студентів 

спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування";  

 методичні рекомендації для підготовки та захисту курсових робіт студентів 

магістерської програми спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування";  

 методичні рекомендації для підготовки та захисту курсових робіт студентів 

бакалаврської програми спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування".  

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

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

підручників та навчальних посібників підготовлених викладачами навчально-наукового 

інституту муніципального управління та міського господарства Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського:  

 Бишевець Н. Г., Омецинська Н. В, Юсипів Т. В. Теорія ймовірностей та математична 

статистика з використанням табличного процесора MS Excel: підручник для ВНЗ. К. ТНУ 

імені В.І. Вернадського, 2021. 160 с. 
 Єремєєв І.С., Кисельов В.Б. Автоматизовані системи управління технологічними 

процесами: підручник для ВНЗ. К. ТНУ імені В.І. Вернадського, 2021. 337 с. 
 Єремєєв І.С., Гуйда О.Г. Інтелектуальні системи підготовки рішень: підручник для 

ВНЗ. К. ТНУ імені В.І. Вернадського, 2021. 404 с. 
 Єремєєв І.С., Єщенко О.І. Енергозбереження в житлово-комунальному 

господарстві.  Навчально-методичний посібник К. ТНУ імені В.І. Вернадського, 2021. 200 с. 
 Ремез Н.С., Кисельов В.Б., Дичко А.О., Мінаєва Ю.Ю.Чисельні методи розв’язку 

технічних задач: підручник для ВНЗ. К. ТНУ імені В.І. Вернадського, 2021. 300 с. 
 Білявський Г.О., Дичко А.О., Мінаєва Ю.Ю. Технологічні аспекти екологічної безпеки 

водойм: підручник для ВНЗ. К. ТНУ імені В.І. Вернадського, 2021. 190 с. 
 Єремєєв І.С., Дичко А.О. Екологічна природна та техногенна безпека: підручник для 

ВНЗ. К. ТНУ імені В.І. Вернадського, 2021. 500  с. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендувати до друку підручники та навчальні посібники підготовлені 

викладачами навчально-наукового інституту муніципального управління та міського 

господарства Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського:  

 Бишевець Н. Г., Омецинська Н. В, Юсипів Т. В. Теорія ймовірностей та математична 

статистика з використанням табличного процесора MS Excel: підручник для ВНЗ. К. ТНУ 

імені В.І. Вернадського, 2021. 160 с. 
 Єремєєв І.С., Кисельов В.Б. Автоматизовані системи управління технологічними 

процесами: підручник для ВНЗ. К. ТНУ імені В.І. Вернадського, 2021. 337 с. 
 Єремєєв І.С., Гуйда О.Г. Інтелектуальні системи підготовки рішень: підручник для 

ВНЗ. К. ТНУ імені В.І. Вернадського, 2021. 404 с. 
 Єремєєв І.С., Єщенко О.І. Енергозбереження в житлово-комунальному 

господарстві.  Навчально-методичний посібник К. ТНУ імені В.І. Вернадського, 2021. 200 с. 
 Ремез Н.С., Кисельов В.Б., Дичко А.О., Мінаєва Ю.Ю.Чисельні методи розв’язку 

технічних задач: підручник для ВНЗ. К. ТНУ імені В.І. Вернадського, 2021. 300 с. 
 Білявський Г.О., Дичко А.О., Мінаєва Ю.Ю. Технологічні аспекти екологічної безпеки 

водойм: підручник для ВНЗ. К. ТНУ імені В.І. Вернадського, 2021. 190 с. 
 Єремєєв І.С., Дичко А.О. Екологічна природна та техногенна безпека: підручник для 

ВНЗ. К. ТНУ імені В.І. Вернадського, 2021. 500  с. 
 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

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

Наталю Анатоліївну про рекомендацію щодо присвоєння вченого звання професора Сімаку 

Сергію 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; 

- Добровольської Наталії Анатоліївни. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: присвоїти вчене звання професора Сімаку Сергію 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» - 14; «Проти» - 2. 

 

 

 

 

 
 


