
Протокол 
засідання Вченої ради 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 
№ 2 від 26 жовтня 2017 року

Присутні: Казарін В. П. -  голова Вченої ради, в. о. ректора; Скаїсун Ю. В. -  перший 
проректор; Іляппсо О. О. -  директор навчально-наукового гуманітарного інституту; Чуб Л. Н. -  
головний бухгалтер; Бортняк В. А. -  учений секретар університету; Попічев М. І. -  в. о. завідувача 
загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров'я людини; Радомський І. П. -  
голова первинної профспілкової організації співробітників Університету; Боровенко В. М. -  в. о. 
завідувача кафедри кримінально-правових дисциплін; Путінцев А. В. -  в. о. завідувача кафедри 
фінансів та кредиту; Романова М. І. -  в. о. директора коледжу міського господарства 
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; Калапшик О. М. - голова 
Ради молодих учених Університету; Кравченко С. О. -  в. о. завідувача кафедри публічного 
управління та адміністрування; студентка 2-го курсу Довженко А. В.; Горник В. Г. -  директор 
навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування; Кузьміна С. Л. -  
в. о. директора навчально-наукового інстрггуту філології та журналістики; Іщенко Н. А. -  
проректор з наз^сово-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку; Кисельов В. Б. -  в. о. 
директора навчально-наукового інституту муніципального управління; голова студентської 
ради Шарков О. В.; Анісімов І. К. -  студент 4-го курсу.

Відсутні; Воронцова А. О. -  директор бібліотеки.

Запрошені; Рибчинко С. В. -  начальник відділу кадрів, Авраменко Світлана 
Миколаївна, Горова Олена Олександрівна, Царенко Оксана Вячеславівна, Клименюк Микола 
Миколайович, Пономарьова Галина Олександрівна, Гончарук Анатолій Григорович, Шевченко 
Наталія Олександрівна, Гороховська Тетяна Володимирівна, Семенець Ольга Сергіївна, 
Медведєв Микола Георгійович, Домніч Володимир Іванович, Горбовий Артур Юліанович, 
Тімупі Ірина Сергіївна, Клименко Олена Вікторівна, Доценко Віктор Олегович, Виноградова 
Вікторія Євгенівна, Болтівець Сергій Іванович, Рижиков Вадим Степанович.

Порядок денний

1. Про зміни в складі Вченої ради Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського.
(доповідач в. о. ректора Казарін Володгшир Павлович)

2. Про визначення статусу структурних підрозділів Таврійського національного університету 
імені В. І. Вернадського.
(доповідач в. о. ректора Казарін Володимир Павлович)

3. Про відкриття:
- докторантури з підготовки фахівців ступеня доктора наук за спеціальністю 032 -  

Історія та археологія;
- аспірантури з підготовки фахівців стзшеня доктора філософії за спеціальністю 032 -  

Історія та археологія.
{доповідач директор навчально-наукового гуманітарного інституту Іляшко Олександр 
Олександрович)

4. Про внесення змін до Положення про норми часу для планування й обліку навчальної 
роботи науково-педагогічних працівників Таврійського національного університету імені В.
І. Вернадського та Положення про організацію освітнього процесу в Таврійському 
національному університеті імені В.І. Вернадського.
(доповідач директор навчально-наукового центру організації освітнього та виховного 
процесу Радомський Ігор Петрович)



5. Про визначення квот делегатів на конференцію трудового колективу Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського.
(доповідач директор навчально-наукового центру організації освітнього та виховного 
процесу Радомський Ігор Петрович)

6. Про затвердження навчальних програм для здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії в Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського зі 
спеціальності 081 -  Право.
{доповідач проректор з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку Іщенко 
Наталія Анатоліївна)

7. Про уповноваження відповідних кафедр для роботи зі здобувачами вищої освіти ступеня 
доктора філософії та доктора наук.
{доповідач проректор з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку Іщенко 
Наталія Анатоліївна)

8. Про атестацію докторантів.
{доповідач проректор з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку Іщенко 
Наталія Анатоліївна)

9. Про уточнення теми дисертаційного дослідження та рекомендацію до друку монографії. 
{доповідач проректор з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку Іщенко 
Наталія Анатоліївна)

10. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад директорів навчально-наукових 
інститутів і завідувачів кафедр.
(доповідач учений секретар Бортняк Валерій Анатолійович)

11. Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад директора бібліотеки Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського, директора коледжу міського 
господарства Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, завідувача 
кафедри слов’янської філології та журналістики навчально-наукового інституту філології та 
журналістики, завідувача кафедри інформаційної діяльності та документознавства 
навчально-наукового інституту муніципального управління та міського господарства, 
завідувача загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини, 
професорів та доцентів кафедр, старших викладачів та викладачів кафедр.
{доповідач перший проректор Скакун Юлія Володимирівна)

Хід засідання Вченої Ради:

1. СЛУХАЛИ: в. о. ректора Казаріна Володимира Павловича про зміни в складі Вченої ради. 
Пропонується вивести із складу Вченої ради ТЬТУ імені В. І. Вернадського Ховрича Сергія 
Миколайовича к. і. н., доц. (у зв’язку із звільненням).

ПОСТАНОВИЛИ: рішення щодо змін у складі Вченої ради ТПУ імені В. І. Вернадського, а 
саме вивести із складу Вченої ради ТНУ імені В. І. Вернадського Ховрича Сергія 
Миколайовича к. і. н., доц. (у зв’язку із звільненням).

Голосували: «За» -  Одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: в. о. ректора Казаріна Володимира Павловича про визначення статусу 
структурних підрозділів Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

ПОСТАНОВИЛИ: рішення про визначення статусу структурних підрозділів Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського.

Голосували: «За» -  18.
«Утримався» - 1 .



3. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового гуманітарного інституту Іляшка Олександра 
Олександровича про відкриття:

докторантури з підготовки фахівців ступеня доктора наук за спеціальністю 032 -  
Історія та археологія;
аспірантури з підготовки фахівців ступеня доктора філософії за спеціальністю 032 -  
Історія та археологія.

ПОСТАНОВИЛИ: відкрити докторантуру з підготовки фахівців ступеня доктора наук за 
спеціальністю 032 -  Історія та археологія та аспірантуру з підготовки фахівців ступеня 
доктора філософії за спеціальністю 032 -  Історія та археологія.

Голосували: «За» -  Одноголосно.

4. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового центру організації освітнього та виховного 
процесу Радомського Ігора Петровича про внесення змін до Положення про норми часу для 
планування й обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського та Положення про організацію 
освітнього процесу в Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського.

ПОСТАНОВИЛИ: Пункти 5, 8 та 14 таблиці 1 Положення про норми часу для планування
й обліку навчальної 
університету імені В.

5оботи науково-педагогічних працівників Таврійського національного 
. Вернадського викласти в наступній редакції:______

5. Проведення 
індивідуальних занять: 
для малочисельних 
груп:
- для першого 
(бакалаврського) рівьія 
вищої освіти -  група до 
] О осіб; - для другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти -  група до 
5 осіб.
(Крім студентів 1 
курсу денної форми 
навчання та студентів 
заочної (дистанційної) 
форми навчання)_____

Від аудиторного обсягу 
навчального часу, 
відведеного на вивчення 
навчальної дисципліни 
на одного студента:

10 відсотків для 
першого бакалаврського) 
рівня вищої освіти;
- 20 відсотків для 
другого (магістерського) 
рівня вищої освіти

доВідповідно 
навчальних, 
робочих 
навчальних 
планів. 
Розкладів 
проведення 
занять для 
мало чисельної 
групи

Час для
проведення
індивідуальних
занять
виділяється
науково-
педагогічним
працівникам за
наявності
індивідуального
навчального
плану,
затвердженого
директором
інституту

Індивідуальний 
навчальний план 

студента

8 . Проведення заліку 2 години на академічну 
групу (в тому числі на 
малочисельну групу).

Відповідно до
навчальних,
робочих
навчальних
планів,
розкладу
занять

Журнал обліку 
навчальної 
роботи студентів 
академічної 
групи відомість 
обліку успіш
ності, залікова 
книжка

14 Проведення 
консультацій з
навчальних дисциплін 
протягом семестру

Від загального обсягу 
навчального часу, 
відведеного на вивчення 
навчальної дисципліни в 
залежності від кількості 
студентів у 
малочисельній групі:
- таблиця 2.1. -  для 
першого бакалаврського) 
рівня вищої освіти;
- таблиця 2.2. - для 
другого (магістерського) 
рівня вищої освіти

доВідповідно 
графіків 
проведення 
консультацій, 
Розкладів 
проведення 
занять для 
малочисельної 
групи.

Графіки
проведення
консультацій,
затверджуються
завідувачем
кафедри та їх
копії
передаються в
деканати
інститутів

Графіки прове
дення консуль
тацій, журнал 
обліку консуль
тацій, журнал 
обліку навч. 
роботи студентів 
академічної 
групи, Індиві
дуальний навч. 
план студента, 
розклад 
проведення 
занять для мало 
чисельної ф^-пи



Пункт 5.5.7. Положення про організацію освітнього процесу в Таврійському 
національному університеті імені В.І. Вернадського викласти в наступній редакції:

5.5.7.Для студентів малочисельних академічних груп рівнів вищої освіти; перший 
«бакалаврський» рівень, другий «магістерський» рівень денної форми навчання з кількістю, 
відповідно, не більше 10 і 5 осіб організовуються навчальні заняття відповідно до Розкладу 
проведення занять для мапочисельної групи, що затверджується в такому ж порядку як і 
розклад занять.

Голосували: «За» -  одноголосно.

СЛУХАЛИ: Кузьміну Світлану Леонідівну в. о. директора навчально-наукового інституту 
філології та журналістики про не застосування норми малочисельності груп по мовам для 
спеціальностей: 035 -  філологія; 014 -  мова та література.

ПОСТАНОВИЛИ: не застосувати норми малочисельності груп по мовам для спеціапьностей: 
035 -  філологія; 014 -  мова та література.

Голосували: «За» -  4. 
«Проти» -1 5 .

5. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового центру організації освітнього та виховного 
процесу Радомського Ігора Петровича про визначення квот делегатів на конференцію 
трудового колективу Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

ПОСТАНОВИЛИ:. встановити квоти делегатів на конференцію трудового колективу 
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського згідно штатного розпису.

Голосували: «За» -  одноголосно.

6. СЛУХАЛИ: проректора з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку Іщенко 
Наталію Анатоліївну про затвердження навчальних програм для здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії в Таврійському національному університеті імені В. І. 
Вернадського зі спеціальності 081 -  Право.

ПОСТАНОВИЛИ: відповідно до п. 5 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) від 23 
березня 2016 року № 261, затвердити навчальні програми для здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії в Таврійському національному університеті імені В. І. 
Вернадського зі спеціальності 081 -  Право.

Голосували: «За» -  одноголосно.

7. СЛУХАЛИ: проректора з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку Іщенко 
Наталію Анатоліївну про уповноваження відповідних кафедр для роботи зі здобувачами 
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук.

ПОСТАНОВИЛИ: відповідно до п. 15 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 
установах) від 23 березня 2016 року № 261, уповноважити відповідні кафедри для роботи зі 
здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Таврійському 
національному університеті імені В. І. Вернадського з наступних спеціальностей;

051 -  економіка (кафедра обліку і аудиту);
081 -  право (кафедра конституційного та міжнародного права);



281 -  публічне управління та адміністрування (кафедра публічного управління та 
адміністрування);
032 -  історія та археологія.

Голосували: «За» -  одноголосно.

8. СЛУХАЛИ; проректора з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку Іщенко
Наталію Анатоліївну про атестацію докторантів.

ПОСТАНОВИЛИ: атестувати Сіцінського Назарія Анатолійовича, кандидата наук з 
державного управління, докторанта першого року підготовки (2016-2017 рік) зі 
спеціальності 281 -  публічне управління та адміністрування.

Голосували: «За» -  одноголосно.

9. СЛУХАЛИ: проректора з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку Іщенко
Наталію Анатоліївну про уточнення теми дисертаційного дослідження Антонової Олени 
Ростиславівни «Конституційно-правове регулювання шлюбу і сім’ї» на здобуття наукового 
ступеня доктора юридичних наук із спеціальності 12.00.02 -  «конституційне право; 
муніципальне право», та рекомендацію до друку монографії кандидата наук з державного 
управління Антонової Олени Ростиславівни на тему «Конституційно-правове регулювання 
шлюбу і сім’ї».

ПОСТАНОВИЛИ: уточнити тему дисертаційного дослідження Антонової Олени 
Ростиславівни «Конституційно-правове регулювання шлюбу і сім’ї» на здобуття наукового 
ступеня доктора юридичних наук із спеціальності 12.00.02 -  «конституційне право; 
муніципальне право», та рекомендувати до друку монографію кандидата наук з державного 
управління Антонової Олени Ростиславівни на тему «Конституційно-правове регулювання 
шлюбу і сім’ї».

Голосували: «За» -  одноголосно.

10. СЛУХАЛИ: ученого секретаря Бортняка Валерія Анатолійовича про проведення конкурсу 
на заміщення вакантних посад директорів навчально-наукових інститутів і завідувачів 
кафедр:

№
п/п

ПІБ Посада на яку претендує

1. Кисельов Володимир Борисович Директор навчально-наукового інституту муніципального 
управління та міського господарства

2. Кузьміна Світлана Леонідівна Директор навчально-наукового інституту філології та 
журналістики

3. Авраменко Світлана Миколаївна Директор навчально-наукового інституту філології та 
журналістики

4. Горова Олена Олександрівна Директор навчально-наукового інституту філології та 
журналістики

5. Путінцев Анатолій Васильович Завідувач кафедри фінансів та кредиту навчально-наукового 
інституту управління, економіки та природокористування

6. Царенко Оксана Вячеславівна. Завідувач кафедри обліку та аудиту навчально-наукового 
інституту управління, економіки та природокористування

7. Клименюк Микола Миколайович Завідувач кафедри менеджменту та міжнародних економічних 
відносин навчально-наукового інституту управління, економіки та 
природокористування

8. Пономарьова Галина 
Олександрівна

Завідувач кафедри менеджменту та міжнародних економічних 
відносин навчально-наукового інституту управління, економіки та 
природокористування

9. Гончарук Анатолій Григорович Завідувач кафедри менеджменту та міжнародних економічних 
відносин навчально-наукового інституту управління, економіки та



природокористування.
10. Шевченко Наталія Олександрівна Завідувач кафедри економіки, підприємництва та природничих 

наук навчально-наукового інституту управління, економіки та 
природокористування

11. Кравченко Сергій Олександрович Завідувач кафедри публічного управління та адміністрування 
навчально-наукового інституту управління, економіки та 
природокористування

12. Гороховська Тетяна 
Володимирівна

Завідувач кафедри слов’янської філології та журналістики 
навчально-наукового інституту філології та журналістики.

13 Авраменко Світлана Миколаївна Завідувач кафедри слов’янської філології та журналістики 
навчально-наукового інституту філології та журналістики

14. Семенець Ольга Сергіївна Завідувач кафедри зарубіжної філології навчально-наукового 
інституту філології та журналістики.

15. Медведєв Микола Г еоргійович Завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін та 
теплоенергетики навчально-наукового інституту муніципального 
управління та міського господарства

16. Домніч Володимир Іванович Завідувач кафедри автоматизованого управління технологічними 
процесами навчально-наукового інституту муніципального 
управління та міського господарства

17. Г орбовий Артур Юліанович Завідувач кафедри інформаційної діяльності та документознавства 
навчально-наукового інституту муніципального управління та 
міського господарства

18. Тімуш Ірина Сергіївна Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін навчально- 
наукового гуманітарного інституту.

19. Боровенко Володимир 
Микитович

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін навчально- 
наукового гуманітарного інституту.

20. Клименко Олена Вікторівна Завідувач кафедри конституційного та міжнародного права 
навчально-наукового гуманітарного інституту

21. Доценко Віктор Олегович Завідувач кафедри філософії та історії навчально-наукового 
гуманітарного інституту

22. Виноградова Вікторія Євгенівна Завідувач кафедри психології та педагогіки навчально-наукового 
гуманітарного інституту.

23. Болтівець Сергій Іванович Завідувач кафедри психології та педагогіки навчально-наукового 
гуманітарного інституту.

24. Рижиков Вадим Степанович Завідувач кафедри психології та педагогіки начально-наукового 
гуманітарного інституту

25 Горова Олена Олександрівна Завідувач кафедри психології та педагогіки навчально-наукового 
гуманітарного інституту.

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити протокол лічильної комісії за результатами голосування 
щодо обрання за конкурсом на визначені посади таких осіб:

- обраних;

№
п/п

Посада П. І. Б. 
обраного претендента

1. Директор навчально-наукового інституту муніципального 
управління та міського господарства

Кисельов Володимир Борисович

2. Директор навчально-наукового інституту філології та 
журналістики

Кузьміна Світлана Леонідівна

3. Завідувач кафедри фінансів та кредиту навчально-наукового 
інституту управління, економіки та природокористування

Путінцев Анатолій Васильович

4. Завідувач кафедри обліку та аудиту навчально-наукового 
інституту управління, економіки та природокористування

Царенко Оксана Вячеславівна.

5. Завідувач кафедри менеджменту та міжнародних економічних 
відносин навчально-наукового інституту управління, економіки 
та природокористування

Клименюк Микола Миколайович

6. Завідувач кафедри економіки, підприємництва та природничих 
наук навчально-наукового інституту управління, економіки та 
природокористування

Шевченко Наталія Олександрівна

7. Завідувач кафедри публічного управління та адміністрування 
навчально-наукового інституту управління, економіки та 
природокористування

Кравченко Сергій Олександрович



8. Завідувач кафедри зарубіжної філології навчально-наукового 
інституту філології та журналістики.

Семенець Ольга Сергіївна

9. Завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін та 
теплоенергетики навчально-наукового інституту 
муніципального управління та міського господарства

Медведєв Микола Георгійович

10. Завідувач кафедри автоматизованого управління 
технологічними процесами навчально-наукового інституту 
муніципального управління та міського господарства

Домніч Володимир Іванович

11. Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін навчально- 
наукового гуманітарного інституту.

Тімуш Ірина Сергіївна

12. Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін навчально- 
наукового гуманітарного інституту.

Боровенко Володимир Микитович

13. Завідувач кафедри конституційного та міжнародного права 
навчально-наукового гуманітарного інституту

Клименко Олена Вікторівна

14. Завідувач кафедри філософії та історії навчально-наукового 
гуманітарного інституту

Доценко Віктор Олегович

15. Завідувач кафедри психології та педагогіки навчально- 
наукового гуманітарного інституту.

Виноградова Вікторія Євгенівна

- не обраних:

№
п/п

ПІБ Посада на яку претендує

1. Авраменко Світлана 
Миколаївна

Директор навчально-наукового інституту філології та журналістики

2. Г орова Олена 
Олександрівна

Директор навчально-наукового інституту філології та журналістики

3. Пономарьова Г алина 
Олександрівна

Завідувач кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин 
навчально-наукового інституту управління, економіки та 
природокористування

4. Г ончарук Анатолій 
Григорович

Завідувач кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин 
навчально-наукового інституту управління, економіки та 
природокористування.

5. Г ороховська Тетяна 
Володимирівна

Завідувач кафедри слов’янської філології та журналістики навчально- 
наукового інституту філології та журналістики.

6 Авраменко Світлана 
Миколаївна

Завідувач кафедри слов’янської філології та журналістики навчально- 
наукового інституту філології та журналістики

7. Г орбовий Артур 
Юліанович

Завідувач кафедри інформаційної діяльності та документознавства 
навчально-наукового інституту муніципального управління та міського 
господарства

8. Болтівець Сергій Іванович Завідувач кафедри психології та педагогіки навчально-наукового 
гуманітарного інституту.

9. Рижиков Вадим 
Степанович

Завідувач кафедри психології та педагогіки начально-наукового 
гуманітарного інституту

10. Горова Олена 
Олександрівна

Завідувач кафедри психології та педагогіки навчально-наукового 
гуманітарного інституту.

- вакантні посади:

№
п/п

Посада П. І. Б.
обраного претендента

1. Завідувач кафедри слов’янської філології та журналістики 
навчально-наукового інституту філології та журналістики.

Не обрано

2. Завідувач кафедри інформаційної діяльності та 
документознавства навчально-наукового інституту 
муніципального управління та міського господарства

Не обрано

3. Завідувач загальновузівської кафедри фізичного виховання, 
спорту і здоров’я людини

Не обрано

Голосували: «За» -  одноголосно.



11. СЛУХАЛИ: першого проректора Скакун Юлію Володимирівну про проведення конкурсу 
на заміщення вакантних посад директора бібліотеки Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського, директора коледжу міського господарства 
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, завідувача кафедри 
слов’янської філології та журналістики навчально-наукового інституту філології та 
журналістики, завідувача кафедри інформаційної діяльності та документознавства 
навчально-наукового інституту муніципального управління та міського господарства, 
завідувача загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини, 
професорів та доцентів кафедр, старших викладачів та викладачів кафедр.

ПОСТАНОВИЛИ: провести конкурс на заміщення вакантних посад директора бібліотеки 
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, директора коледжу 
міського господарства Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, 
завідувача кафедри слов’янської філології та журналістики навчально-наукового інституту 
філології та журналістики, завідувача кафедри інформаційної діяльності та 
документознавства навчально-наукового інституту муніципального управління та міського 
господарства, завідувача загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я 
людини, професорів та доцентів кафедр, старших викладачів та викладачів кафедр.

Розмістити відповідну об’яву про проведення конкурсу в засобах масової 
інформації та на веб-сторінці Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського. Відповідальність за проведення конкурсу покласти на начальника 
відділу кадрів.

Голосували: «За» -  одноголосно.

В. П. Казарін

В. А. Бортняк


