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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 Наталя Анатоліївна - проректор з науково-педагогічної 

діяльності та інноваційного розвитку; Горник Володимир Гнатович - директор навчально-наукового 

інституту управління, економіки та природокористування; Іляшко Олександр Олександрович - 

директор навчально-наукового гуманітарного інституту; 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 - директор навчально-наукового центру  організації 

освітнього та виховного процесу; Путінцев Анатолій Васильович - в. о. завідувача кафедри фінансів 

та обліку; Добровольська Наталія Анатоліївна - завідувач загально-вузівської кафедри фізичного 

виховання, спорту і здоров'я людини; Кравченко Сергій Олександрович - завідувач кафедри 

публічного управління та адміністрування; Сєменець Ольга Сергіївна - голова ради трудового 

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

зарубіжної філології; Чуб Людмила Миколаївна - головний бухгалтер; 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; Горожанкіна Дарина Юріївна - студентка 3-го курсу 

Спеціальність 014 «Середня освіта. Історія»; Петрученко Юлія Володимирівна - студентка 3-го курсу, 

спеціальність «081 Право»; Фисан Богдана Юріївна - студентка 4 курсу. 

 

Відсутні: Соколан Віра Львівна - в. о. директора бібліотеки. 

 

Порядок денний 

 

1.  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  31 (70). № 2, 2020; 

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

Технічні науки. Том  31 (70). № 2, 2020; 

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

Юридичні науки. Том  31 (70). № 2, 2020; 

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

Економіка та управління. Том  31 (70). № 2, 2020; 

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

Історичні науки. Том  31 (70). № 2, 2020; 

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

Філологія. Соціальні комунікації. Том  31 (70). № 1, 2020. 

      

  (доповідач перший проректор Скакун Юлія Володимирівна) 

 

2.  Про затвердження матеріалів для акредитації освітньо-професійної програми "Експлуатація 

апаратури контролю навколишнього природного середовища" зі спеціальності 183 "Технології 

захисту навколишнього середовища" початкового рівня надання освітніх послуг у сфері вищої 

освіти щодо підготовки  фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" з 

ліцензованим обсягом  освітньої послуги за формою навчання: 50 осіб денної, 0 осіб заочної 

щорічно (всього 50 осіб). 

 



      (доповідач директор Київського коледжу міського господарства Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського Романова Маргарита Іванівна) 

 

3.  Про затвердження навчальних планів на 2020-2021 навчальний рік  за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» / освітньо-професійним ступенем «фаховий 

молодший бакалавр» за наступними освітньо-професійними програмами зі спеціальностей: 

 освітньо-професійна програма «Експлуатація, ремонт та енергопостачання міського 

електротранспорту» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка»; 

 освітньо-професійна програма «Обслуговування електротехнічного обладнання і 

автоматичного устаткування будівель і споруд» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія»; 

 освітньо-професійна програма «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації 

технологічного виробництва» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології»; 

 освітньо-професійна програма «Експлуатація апаратури контролю навколишнього 

природного середовища» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища»; 

 освітньо-професійна програма «Діловодство» спеціальності 029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа»; 

 освітньо-професійна програма «Організація обслуговування на транспорті» 

спеціальності 073 «Менеджмент»; 

 освітньо-професійна програма «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» 

спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія». 

 

(доповідач директор Київського коледжу міського господарства Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського Романова Маргарита Іванівна) 

 

4.  Про затвердження: 

- методичних рекомендацій щодо написання курсових та кваліфікаційних робіт для 

здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр», «Магістр» - іноземців та осіб без громадянства 

спеціальностей 035 Філологія (мова навчання - російська). Укладачі: Семенець О.С., Іщенко 

Н.А., Хромова В.С., Гнедкова О.Г.; 

- методичних рекомендацій щодо написання курсових та кваліфікаційних робіт для 

здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр», «Магістр» - іноземців та осіб без громадянства 

спеціальностей 035 Філологія (мова навчання - англійська). Укладачі: Семенець О.С., Іщенко 

Н.А., Хромова В.С., Гнедкова О.Г.; 

 

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

Наталя Анатоліївна) 

 

Хід засідання Вченої ради 

 

1.  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  31 (70). № 2, 2020; 

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

Серія: Технічні науки. Том  31 (70). № 2, 2020; 

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

Серія: Юридичні науки. Том  31 (70). № 2, 2020; 

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

Серія: Економіка та управління. Том  31 (70). № 2, 2020; 



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

Серія: Історичні науки. Том  31 (70). № 2, 2020; 

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

Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том  31 (70). № 1, 2020. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендувати до друку та поширення через мережу Internet Вчені 

записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського: 

 

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

Серія: Державне управління. Том  31 (70). № 2, 2020; 

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

Серія: Технічні науки. Том  31 (70). № 2, 2020; 

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

Серія: Юридичні науки. Том  31 (70). № 2, 2020; 

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

Серія: Економіка та управління. Том  31 (70). № 2, 2020; 

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

Серія: Історичні науки. Том  31 (70). № 2, 2020; 

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

Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том  31 (70). № 1, 2020. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

2.  СЛУХАЛИ: директора Київського коледжу міського господарства Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського Романову Маргариту Іванівну про 

затвердження матеріалів для акредитації освітньо-професійної програми "Експлуатація 

апаратури контролю навколишнього природного середовища" зі спеціальності 183 "Технології 

захисту навколишнього середовища" початкового рівня надання освітніх послуг у сфері вищої 

освіти щодо підготовки  фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" з 

ліцензованим обсягом  освітньої послуги за формою навчання: 50 осіб денної, 0 осіб заочної 

щорічно (всього 50 осіб). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити  матеріали для акредитації освітньо-професійної програми 

"Експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища" зі спеціальності 

183 "Технології захисту навколишнього середовища" початкового рівня надання освітніх 

послуг у сфері вищої освіти щодо підготовки  фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

"молодший спеціаліст" з ліцензованим обсягом  освітньої послуги за формою навчання:50 осіб 

денної, 0 осіб заочної щорічно (всього 50 осіб). 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

3.  СЛУХАЛИ: директора Київського коледжу міського господарства Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського Романову Маргариту Іванівну про 

затвердження навчальних планів на 2020-2021 навчальний рік  за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «молодший спеціаліст» / освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший 

бакалавр» за наступними освітньо-професійними програмами зі спеціальностей: 

 освітньо-професійна програма «Експлуатація, ремонт та енергопостачання міського 

електротранспорту» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка»; 

 освітньо-професійна програма «Обслуговування електротехнічного обладнання і 

автоматичного устаткування будівель і споруд» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія»; 



 освітньо-професійна програма «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації 

технологічного виробництва» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології»; 

 освітньо-професійна програма «Експлуатація апаратури контролю навколишнього 

природного середовища» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища»; 

 освітньо-професійна програма «Діловодство» спеціальності 029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа»; 

 освітньо-професійна програма «Організація обслуговування на транспорті» 

спеціальності 073 «Менеджмент»; 

 освітньо-професійна програма «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» 

спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити навчальні плани на 2020-2021 навчальний рік  за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» / освітньо-професійним ступенем «фаховий 

молодший бакалавр» за наступними освітньо-професійними програмами зі спеціальностей: 

 освітньо-професійна програма «Експлуатація, ремонт та енергопостачання міського 

електротранспорту» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка»; 

 освітньо-професійна програма «Обслуговування електротехнічного обладнання і 

автоматичного устаткування будівель і споруд» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія»; 

 освітньо-професійна програма «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації 

технологічного виробництва» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології»; 

 освітньо-професійна програма «Експлуатація апаратури контролю навколишнього 

природного середовища» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища»; 

 освітньо-професійна програма «Діловодство» спеціальності 029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа»; 

 освітньо-професійна програма «Організація обслуговування на транспорті» 

спеціальності 073 «Менеджмент»; 

 освітньо-професійна програма «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» 

спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія». 

 

  Голосували: «За» - одноголосно. 

 

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

Наталю Анатоліївну про затвердження: 

- методичних рекомендацій щодо написання курсових та кваліфікаційних робіт для 

здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр», «Магістр» - іноземців та осіб без громадянства 

спеціальностей 035 Філологія (мова навчання - російська). Укладачі: Семенець О.С., Іщенко 

Н.А., Хромова В.С., Гнедкова О.Г.; 

- методичних рекомендацій щодо написання курсових та кваліфікаційних робіт для 

здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр», «Магістр» - іноземців та осіб без громадянства 

спеціальностей 035 Філологія (мова навчання - англійська). Укладачі: Семенець О.С., Іщенко 

Н.А., Хромова В.С., Гнедкова О.Г.. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити: 

- методичні рекомендації щодо написання курсових та кваліфікаційних робіт для 

здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр», «Магістр» - іноземців та осіб без громадянства 

спеціальностей 035 Філологія (мова навчання - російська). Укладачі: Семенець О.С., Іщенко 

Н.А., Хромова В.С., Гнедкова О.Г.; 

- методичні рекомендації щодо написання курсових та кваліфікаційних робіт для 

здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр», «Магістр» - іноземців та осіб без громадянства 



спеціальностей 035 Філологія (мова навчання - англійська). Укладачі: Семенець О.С., Іщенко 

Н.А., Хромова В.С., Гнедкова О.Г.. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

 


