Протокол засідання Вченої ради
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського
№ 8 від 18 травня 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; 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; Соколан Віра Львівна - в. о. директора бібліотеки;
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.
Порядок денний
1.

Про затвердження змін до Правил прийому Таврійського національного університету імені
В. І. Вернадського та Київського коледжу міського господарства Таврійського національного
університету імені В. І. Вернадського у 2020 році.
(доповідач перший проректор Скакун Юлія Володимирівна)

2.

Про затвердження тем дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за
спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»:
- Пархоменко Наталії Миколаївні - «Організаційно-економічні засади формування й
розвитку інтеграційних процесів регіону», науковий консультант Чечетова Н.Ф., доктор
економічних наук, професор;
- Богуславській Світлані Іванівні - «Ресурсне забезпечення сталого регіонального
розвитку: методолого-практичний аспект».
(доповідач директор Навчально-наукового інституту управління, економіки та
природокористування Горник Володимир Гнатович)

3.

Про затвердження змін до освітньо-професійних програм що реалізуються в університеті.
(доповідач директор навчально-наукового центру організації освітнього та виховного процесу
Радомський Ігор Петрович)

4.

Про внесення змін до Положення про Екзаменаційну комісію в Таврійському національному
університеті імені В.І. Вернадського.
(доповідач директор навчально-наукового центру організації освітнього та виховного процесу
Радомський Ігор Петрович)

5.

Про затвердження навчальних планів підготовки фахівців в Університеті набору 2020 року.
(доповідач директор навчально-наукового центру організації освітнього та виховного процесу
Радомський Ігор Петрович)

6. Про затвердження Програм підсумкових екзаменів зі спеціальностей в Таврійському
національному університеті імені В.І. Вернадського.
(доповідач директор навчально-наукового центру організації освітнього та виховного процесу
Радомський Ігор Петрович)
7.

Про затвердження «Методичних рекомендацій щодо організації дистанційного проведення
семестрового контролю та підсумкової атестації здобувачів вищої освіти з використанням
інформаційно-комунікаційних технологій в Таврійському національному університеті імені
В. І. Вернадського».
(доповідач директор навчально-наукового центру організації освітнього та виховного процесу
Радомський Ігор Петрович)

8.

Про рекомендацію до друку:
- Методичних рекомендацій для самостійної роботи студентів (для здобувачів ступеня
вищої освіти «Бакалавр», спеціальностей 035 Філологія і 014 Середня освіта та 241 Готельноресторанна справа). Упор.: Домніч Валентина Григорівна;
- Турецька Республіка : лінгвокраїнознавчий словник-довідник. Упор.: Підвойний
Володимир Миколайович;
- Турецька Республіка: топонімічний словник-довідник. Упор.: Підвойний Володимир
Миколайович;
- Турецько-український словник-довідник фітонімів. Упор.: Підвойний Володимир
Миколайович;
- Караїми : специфіка культурно-історичної екзистенції. Бібліографічний покажчик.
Упор.: Підвойний Володимир Миколайович;
- Іспанська мова для майбутніх економістів (для спеціальностей «Економіка»,
«Міжнародні економічні відносини», «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»): навч. посіб.
Упор.: Бонацька Ірина Вячеславівна.
(доповідач проректор з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку
Іщенко Наталя Анатоліївна)
Хід засідання Вченої ради

1.

СЛУХАЛИ: першого проректора Скакун Юлію Володимирівну про затвердження змін до
Правил прийому Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського та
Київського коледжу міського господарства Таврійського національного університету імені
В. І. Вернадського у 2020.
ПОСТАНОВИЛИ: затвердити зміни до Правил прийому Таврійського національного
університету імені В. І. Вернадського та Київського коледжу міського господарства
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського у 2020 році.
Голосували: «За» - одноголосно.

2.

СЛУХАЛИ: директора Навчально-наукового інституту управління, економіки та
природокористування Горника Володимира Гнатовича про затвердження тем дисертацій на
здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток
продуктивних сил і регіональна економіка»:

- Пархоменко Наталії Миколаївні - «Організаційно-економічні засади формування й
розвитку інтеграційних процесів регіону», науковий консультант Чечетова Н.Ф., доктор
економічних наук, професор;
- Богуславській Світлані Іванівні - «Ресурсне забезпечення сталого регіонального
розвитку: методолого-практичний аспект».
ПОСТАНОВИЛИ: затвердити теми дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
економічних наук за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна
економіка»:
- Пархоменко Наталії Миколаївні - «Організаційно-економічні засади формування й
розвитку інтеграційних процесів регіону», науковий консультант Чечетова Н.Ф., доктор
економічних наук, професор;
- Богуславській Світлані Іванівні - «Ресурсне забезпечення сталого регіонального
розвитку: методолого-практичний аспект».
Голосували: «За» - одноголосно.
3.

СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового центру організації освітнього та виховного
процесу Радомського Ігора Петровича про затвердження змін до освітньо-професійних
програм що реалізуються в Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського.
ПОСТАНОВИЛИ: затвердити зміни до освітньо-професійних програм за спеціальностями за
відповідними рівнями:
Освітній рівень - бакалавр:
освітня програма

спеціальність

Історія

032 Історія та археологія

Філософія

033 Філософія

Теплоенергетика

144 Теплоенергетика

Готельно-ресторанна справа

241 Готельно-ресторанна справа

Міжнародні економічні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

Освітній рівень - магістр:
освітня програма

спеціальність

Розвиток бізнесу

051 Економіка

Міжнародні економічні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

Голосували: «За» - одноголосно.
4.

СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового центру організації освітнього та виховного
процесу Радомського Ігора Петровича про внесення змін до Положення про Екзаменаційну
комісію в Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського.
ПОСТАНОВИЛИ: затвердити зміни до Положення про Екзаменаційну комісію в
Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського.
Голосували: «За» - одноголосно.

5. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового центру організації освітнього та виховного
процесу Радомського Ігора Петровича про затвердження навчальних планів підготовки
фахівців в Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського.
ПОСТАНОВИЛИ: затвердити навчальні плани здобувачів вищої освіти 2020 року набору у
відповідності до освітньо-професійних програм за спеціальностями:
Освітній рівень - бакалавр:
освітня програма

спеціальність

Організація бізнесу

051 Економіка

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та
страхування
073 Менеджмент
076 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

Фінанси, банківська справа та страхування
Управління бізнесом
Підприємництво, торгівля, логістика
Економіка природокористування та
охорона навколишнього середовища
Економічна географія та регіонознавство

101 Екологія
103 Науки про Землю

Готельно-ресторанна справа

241 Готельно-ресторанна справа

Організація туристичного бізнесу

242 Туризм

Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Міжнародні економічні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

Середня освіта. Історія, правознавство

014 Середня освіта. Історія

Історія

032 Історія та археологія

Філософія

033 Філософія

Культурологія

034 Культурологія

Політологія

052 Політологія

Психологія

053 Психологія

Право

081 Право

Соціальна робота

231 Соціальна робота

Середня освіта. Українська мова і літер.

014 Середня освіта

Середня освіта. Мова і літер. (анг.)

014 Середня освіта

Середня освіта. Мова і літер. (франц.)

014 Середня освіта

Середня освіта. Мова і літер. (кримськот.)

014 Середня освіта

Середня освіта. Мова і літер. (тур.)

014 Середня освіта

Середня освіта. Мова і літер. (араб.)

014 Середня освіта

Середня освіта. Мова і літер. (новогр, анг.)

014 Середня освіта

Українська мова та література

035 Філологія

Кримськотатарська мова та література
Германські мови та літератури (пер вкл),
перша мова - англ.
Германські мови та літератури (пер вкл),
перша мова - нім.

035 Філологія
035 Філологія
035 Філологія

Романські мови та літератури (пер вкл),
перша мова - франц.
Східні мови та літератури (переклад вкл.),
перша мова - араб.
Східні мови та літератури (переклад вкл),
перша мова - тур.
Східні мови та літератури (переклад вкл),
перша мова – іврит, мова та література
іврит, переклад, англійська мова
Слов'янські мови та літератури (переклад
включно), перша мова - російс.
Журналістика
Документознавство та інформаційна
діяльність
Комп'ютерні науки

035 Філологія
035 Філологія
035 Філологія
035 Філологія
035 Філологія
061 Журналістика
029 Інформаційна бібліотечна та архівна
справа
122 Комп'ютерні науки

Комп'ютерна інженерія

123 Комп'ютерна інженерія

Теплоенергетика
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані
технології
Фізична культура і спорт

144 Теплоенергетика
151 Автоматизація та комп'ютерноінтегровані технології
017 Фізична культура і спорт

Фізична терапія, ерготерапія

227 Фізична терапія, ерготерапія

Музичне мистецтво. Вокал
Музичне мистецтво. Інструментальне
виконавство

025 Музичне мистецтво
025 Музичне мистецтво

Освітній рівень - магістр:
освітня програма

спеціальність

Розвиток бізнесу

051 Економіка

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент організацій та
адміністрування
Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Платформна економіка та бізнес-діяльність
Екологічне підприємництво та екологічний
туризм
Географія туризму та рекреації

073 Менеджмент
073 Менеджмент
076 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
101 Екологія
103 Науки про Землю

Управління туристичного бізнесом

242 Туризм

Публічне управління та адміністрування
Територіальне управління та місцеве
самоврядування
Міжнародні економічні відносини

281 Публічне управління та адміністрування

Середня освіта. Історія

014 Середня освіта. Історія

281 Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини

Історія

032 Історія та археологія

Філософія

033 Філософія

Культурологія

034 Культурологія

Політологія

052 Політологія

Психологія

053 Психологія

Право

081 Право

Середня освіта. Українська мова і літер.
Середня освіта. Мова і література
(новогрецька)
Середня освіта. Мова і література
(французька)
Середня освіта. Мова і література
(англійська)
Середня освіта. Мова і література
(німецька)
Середня освіта. Мова і література
(турецька)
Середня освіта. Мова і література
(арабська)
Середня освіта. Мова і література
(кримськотатарська)
Середня освіта. Мова і література
(російська)
Українська мова та література

014 Середня освіта

Кримськотатарська мова та література
Германські мови та літератури (пер вкл),
перша мова - англійська
Германські мови та літератури (пер вкл),
перша мова - німецька
Романські мови та літератури (пер вкл),
перша мова - французька
Східні мови та літератури (переклад вкл.),
перша мова - арабська
Східні мови та літератури (переклад вкл),
перша мова - турецька
Східні мови та літератури (переклад вкл),
перша мова - перська.
Слов'янські мови та літератури (переклад
включно), перша мова - російс.
Журналістика
Документознавство та інформаційна
діяльність
Комп'ютерні науки

035 Філологія

Комп'ютерна інженерія

123 Комп'ютерна інженерія

Теплоенергетика
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані
технології
Фізична культура і спорт

144 Теплоенергетика
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані
технології
017 Фізична культура і спорт

014 Середня освіта
014 Середня освіта
014 Середня освіта
014 Середня освіта
014 Середня освіта
014 Середня освіта
014 Середня освіта
014 Середня освіта
035 Філологія
035 Філологія
035 Філологія
035 Філологія
035 Філологія
035 Філологія
035 Філологія
035 Філологія
061 Журналістика
029 Інформаційна бібліотечна та архівна
справа
122 Комп'ютерні науки

Фізична терапія, ерготерапія

227 Фізична терапія, ерготерапія

Музичне мистецтво. Вокал
Музичне мистецтво. Інструментальне
виконавство

025 Музичне мистецтво
025 Музичне мистецтво

Голосували: «За» - одноголосно.
6. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового центру організації освітнього та виховного
процесу Радомського Ігора Петровича про затвердження Програм підсумкових екзаменів зі
спеціальностей в Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського.
ПОСТАНОВИЛИ: затвердити програми підсумкових екзаменів для здобувачів вищої освіти
за освітньо-професійними програмами за спеціальностями:
Освітній рівень - бакалавр:
освітня програма

спеціальність

Економіка

051 Економіка

Облік і оподаткування

Менеджмент
Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
Екологія

071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та
страхування
073 Менеджмент
076 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
101 Екологія

Науки про Землю

103 Науки про Землю

Готельно-ресторанна справа

241 Готельно-ресторанна справа

Туризм

242 Туризм

Міжнародні економічні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

Середня освіта. Історія

014 Середня освіта. Історія

Історія та археологія

032 Історія та археологія

Культурологія

034 Культурологія

Політологія

052 Політологія

Психологія

053 Психологія

Право

081 Право

Соціальна робота

231 Соціальна робота

Середня освіта. Українська мова і літер.

014 Середня освіта

Середня освіта. Мова і літер. (анг.)

014 Середня освіта

Середня освіта. Мова і літер. (франц.)

014 Середня освіта

Середня освіта. Мова і літер. (тур.)

014 Середня освіта

Середня освіта. Мова і літер. (новогр.)

014 Середня освіта

Українська мова та література

035 Філологія

Кримськотатарська мова та література

035 Філологія

Германські мови та літератури (пер вкл)

035 Філологія

Фінанси, банківська справа та страхування

Романські мови та літератури (пер вкл)

035 Філологія

Східні мови та літератури (переклад вкл.)
Слов'янські мови та літератури (переклад
включно)
Журналістика
Документознавство та інформаційна
діяльність
Фізична культура і спорт

035 Філологія

Фізична терапія, ерготерапія

227 Фізична терапія, ерготерапія

035 Філологія
061 Журналістика
029 Інформаційна бібліотечна та архівна
справа
017 Фізична культура і спорт

Голосували: «За» - одноголосно.
7. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового центру організації освітнього та виховного
процесу Радомського Ігора Петровича про затвердження «Методичних рекомендацій щодо
організації дистанційного проведення семестрового контролю та підсумкової атестації
здобувачів вищої освіти з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в
Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського».
ПОСТАНОВИЛИ: затвердити «Методичні рекомендації щодо організації дистанційного
проведення семестрового контролю та підсумкової атестації здобувачів вищої освіти з
використанням інформаційно-комунікаційних технологій в Таврійському національному
університеті імені В.І. Вернадського».
Голосували: «За» - одноголосно.
8.

СЛУХАЛИ: проректора з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку Іщенко
Наталю Анатоліївну про рекомендацію до друку:
- Методичних рекомендацій для самостійної роботи студентів (для здобувачів ступеня
вищої освіти «Бакалавр», спеціальностей 035 Філологія і 014 Середня освіта та 241 Готельноресторанна справа). Упор.: Домніч Валентина Григорівна;
- Турецька Республіка : лінгвокраїнознавчий словник-довідник. Упор.: Підвойний
Володимир Миколайович;
- Турецька Республіка: топонімічний словник-довідник. Упор.: Підвойний Володимир
Миколайович;
- Турецько-український словник-довідник фітонімів. Упор.: Підвойний Володимир
Миколайович;
- Караїми : специфіка культурно-історичної екзистенції. Бібліографічний покажчик.
Упор.: Підвойний Володимир Миколайович;
- Іспанська мова для майбутніх економістів (для спеціальностей «Економіка»,
«Міжнародні економічні відносини», «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»): навч. посіб.
Упор.: Бонацька Ірина Вячеславівна.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендувати до друку:
- Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів (для здобувачів ступеня
вищої освіти «Бакалавр», спеціальностей 035 Філологія і 014 Середня освіта та 241 Готельноресторанна справа). Упор.: Домніч Валентина Григорівна;
- Турецька Республіка : лінгвокраїнознавчий словник-довідник. Упор.: Підвойний
Володимир Миколайович;
- Турецька Республіка: топонімічний словник-довідник. Упор.: Підвойний Володимир
Миколайович;
- Турецько-український словник-довідник фітонімів. Упор.: Підвойний Володимир
Миколайович;

- Караїми : специфіка культурно-історичної екзистенції. Бібліографічний покажчик.
Упор.: Підвойний Володимир Миколайович;
- Іспанська мова для майбутніх економістів (для спеціальностей «Економіка»,
«Міжнародні економічні відносини», «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»): навч. посіб.
Упор.: Бонацька Ірина Вячеславівна.
Голосували: «За» - одноголосно.

