
Протокол засідання Вченої ради 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 

№ 4 від 28 жовтня 2021 року 

 

Присутні: Бортняк Валерій Анатолійович – в. о. ректора; Кульга Олександр Олександрович 

– проректор з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку; Іляшко Олександр 

Олександрович – директор Навчально-наукового гуманітарного інституту; Горник Володимир 

Гнатович – директор Навчально-наукового інституту управління, економіки та 

природокористування; Кисельов Володимир Борисович - директор Навчально-наукового інституту 

муніципального управління та міського господарства; Романова Маргарита Іванівна – директор 

всп «Київський фаховий коледж міського господарства Таврійського національного університету 

імені В. І. Вернадського»; Добровольська Наталія Анатоліївна – завідувач загальновузівської 

кафедри фізичного виховання, спорту і здоров'я людини; Антоненко Микола Іванович -директор 

Навчально-наукового інституту «Академія мистецтв імені С. С. Прокоф’єва»; Семенець Ольга 

Сергіївна – в.о. ученого секретаря, завідувач кафедри зарубіжної філології; Путінцев Анатолій 

Васильович –завідувач кафедри фінансів та обліку; Гуйда Олександр Григорович кандидат наук з 

державного управління, старший викладач кафедри загальноінженерних дисциплін та 

теплоенергетики; Соколан Віра Львівна – в.о. директора бібліотеки, голова профспілкової 

організації працівників Таврійського національного університету ім. Вернадського; Федотов 

Анатолiй Володимирович – заступник директора з навчально-виробничої роботи всп «Київський 

фаховий коледж міського господарства Таврійського національного університету імені В. І. 

Вернадського», голова профспілкової організації працівників всп «Київський фаховий коледж 

міського господарства Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського»; 

Сардарова Ніка Романівна – студентка 3-го курсу спеціальності 053 Психологія; Єгорова Оксана 

Валеріївна – голова ради трудового колективу, начальник інформаційно-обчислювального центру. 

 

Відсутні: Бондарук Оксана Миколаївна – головний бухгалтер; Кузьміна Світлана 

Леонідівна – директор Навчально-наукового інституту філології та журналістики; Пилипенко 

Юлія Леонідівна – студентка 3-го курсу спеціальності 014 Середня освіта, в. о. голови ОСС. 

 

Запрошені: Цюкан Сергій Володимирович – провідний юрисонсульт. 

 

Порядок денний 

 

1. Про затвердження порядку денного засідання Вченої ради Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського від 28 жовтня 2021 року. 

    (доповідач в. о. ректора Бортняк Валерій Анатолійович) 

 

2. Про затвердження змін і доповнень до Статуту Таврійського національного університету імені 

В. І. Вернадського. 

 (доповідач в. о. ректора Бортняк Валерій Анатолійович, співдоповідач провідний юрисконсульт 

Цюкан Сергій Володимирович) 

 

3. Про рекомендацію до друку методичного посібника для проведення практичних занять і 

самостійної роботи студентів з дисципліні «Мікроекономіка» (очна форма навчання) за 

авторством Л. М. Кобиляцької, Е. Б. Бойченко, В. Г. Горника.  

(доповідач директор Навчально-наукового інституту управління, економіки та 

природокористування Горник Володимир Гнатович) 

 

4.  Про атестацію аспірантів. 

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

Олександр Олександрович) 

 

5. Про затвердження тем дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії та 

індивідуальних планів аспірантів: 

            Зі спеціальності 281- Публічне управління та адміністрування: 



 Кащук Олександр Дмитрович затвердити тему: «Ротація кадрів на державній службі як 

ефективний механізм публічного управління». Науковий керівник Горник Володимир 

Гнатович – доктор наук з державного управління, доцент, директор Навчально-наукового 

інституту управління, економіки та природокористування Таврійського національного 

університету імені В.І. Вернадського. 

 Анісімов В’ячеслав Олександрович затвердити тему: «Удосконалення механізмів взаємодії 

органів публічної влади з громадськістю у антикорупційній діяльності в Україні». Науковий 

керівник Кравченко Сергій Олександрович – доктор наук з державного управління, 

професор, завідувач кафедри публічного управління та економіки  Навчально-наукового 

інституту управління, економіки та природокористування Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського. 

 Хухарєв Владислав Володимирович затвердити тему: «Розвиток трисекторного партнерства 

у реалізації стратегії сталого розвитку України». Науковий керівник Кравченко Сергій 

Олександрович – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри 

публічного управління та економіки Навчально-наукового інституту управління, економіки 

та природокористування Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

 Возовик Оксана Олегівна затвердити тему «Удосконалення механізмів антикризового 

публічного управління у економічній сфері». Науковий керівник Кравченко Сергій 

Олександрович – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри 

публічного управління та економіки  Навчально-наукового інституту управління, економіки 

та природокористування Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 

 Асоян Емма Шаваршівна затвердити тему: «Публічне управління ринком дорогоцінного 

каміння: вітчизняний та зарубіжний досвід». Науковий керівник Євмєшкіна Олена 

Леонідівна – доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного 

управління та економіки  Навчально-наукового інституту управління, економіки та 

природокористування Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 

          Зі спеціальності 053- Психологія: 

 Вовчок Алла Андріївна затвердити тему: «Психологічні особливості професійного 

самовизнання учнів загальноосвітніх навчальних закладів» Науковий керівник Біла Ірина 

Миколаївна – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології, соціальної 

роботи та педагогіки Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського. 

 Карпенко Олександр Олексійович затвердити тему: «Соціально-психологічні фактори 

формування особистості з адиктивною поведінкою. Науковий керівник Бєлавіна Тетяна 

Іванівна – старший науковий співробітник, кандидат психологічних наук, доцент, кафедри 

психології, соціальної роботи та педагогіки Навчально-наукового гуманітарного інституту 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

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

Олександр Олександрович) 

    Зі спеціальності 081- Право: 

 Борзаниця Сергій Володимирович затвердити тему: «Принцип пропорційності як принцип 

податкових правовідносин». Науковий керівник Волкова Юлія Анатоліївна– доктор 

юридичних наук, професор, професоркафедри публічного та приватного права Навчально-

наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. 

Вернадського. 

 Пильо Дарія Іванівна затвердити тему: «Гарантії забезпечення прав малолітніх та 

неповнолітніх потерпілих у статевих злочинах». Науковий керівник Горелкіна Кіра Георгіївна 

– кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного та приватного права Навчально-

наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. 

Вернадського. 

 Кубрак Ярослав Анатолійович затвердити тему: «Корупційні правопорушення: імперативні 

ознаки». Науковий керівник Бортняк Валерій Анатолійович – кандидат юридичних наук, 

доцент, в.о. ректора Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 

 Чижевський Богдан Вікторович затвердити тему: «Адміністративно-правові засади 

забезпечення діяльності бюро економічної безпеки». Науковий керівник Бортняк Катерина 

Василівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного та приватного 



права Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету 

імені В.І. Вернадського. 

 Скворцов Денис Володимирович затвердити тему: «Роль державних інституцій та органів 

місцевого самоврядування в сфері житлового та комунального господарства: національний та 

регіональні рівні (напрацювання єдиної концепції та шляхів розвитку)». Науковий керівник 

Губарєв Сергій Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного та 

приватного права Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного 

університету імені В.І. Вернадського. 

 Ковальчук Ярослав Сергійович затвердити тему: «Адміністративно-правовий статус 

працівників Бюро економічної безпеки України». Науковий керівник Бортняк Катерина 

Василівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного та приватного 

права Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету 

імені В.І. Вернадського. 

 Кирильчук Інна Альвіанівна затвердити тему: «Теоретико-правові аспекти визначення місця 

проживання дитини в контексті практики ЄСПЛ та національного законодавства України». 

Науковий керівник Швачка Вікторія Юріївна – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач 

кафедри публічного та приватного права Навчально-наукового гуманітарного інституту 

Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 

 Сумарєва Анна Геннадіївна затвердити тему: «Адміністративно-правове регулювання освітніх 

реформ України». Науковий керівник Бортняк Валерій Анатолійович – кандидат юридичних 

наук, доцент, в.о. ректора Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 

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

Олександр Олександрович) 

 

6. Про визнання результатів підвищення кваліфікації кандидата педагогічних наук, доцента, 

завідувача кафедри слов’янської філології та журналістики Попової Олени Анатоліївни, яка 

пройшла міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації для педагогічних та 

науково-педагогічних працівників «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах 

освіти: європейський досвід» (Польща – Україна). 

(доповідач в. о. ученого секретаря Семенець Ольга Сергіївна) 

 

7. Про внесення змін до «Положення про порядок призначення і виплати стипендій студентам, 

аспірантам і докторантам Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського». 

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

Олександр Олександрович) 

 

8. Про часткову зміну складу спеціалізованої вченої ради для прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації на тему «Інституціональні механізми державного 

регулювання корпоративних відносин: Україна та європейський досвід» на здобуття ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» аспірантки 

кафедри економічної політики та врядування Національної академії державного управління при 

Президентові України Рикової Нелі Володимирівни, утвореної рішенням Вченої ради 

Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського 14 вересня 2021 року (протокол 

№ 1). 

(доповідач директор Навчально-наукового інституту управління, економіки та 

природокористування Горник Володимир Гнатович) 

 

9. Про затвердження змін до освітньо-наукових програм: 

9.1. До освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 

281 «Публічне управління та адміністрування» та змін до навчального плану підготовки 

здобувачів освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування» за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» для третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти. 

9.2. До освітньо-наукової програми «Психологія» за спеціальністю 053 «Психологія» та змін до 

навчального плану підготовки здобувачів освітньо-наукової програми «Психологія» за 

спеціальністю 081 «Психологія» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 



9.3. До освітньо-наукової програми «Право» за спеціальністю 081 «Право» та змін до навчального 

плану підготовки здобувачів освітньо-наукової програми «Право» за спеціальністю 081 

«Право» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

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

Олександр Олександрович) 

 

10. Про затвердження змін до навчального плану освітньо-професійної програми «Фінанси, 

банківська справа та страхування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, а саме викладання вибіркової 

дисципліни «Фінансовий ризик менеджмент» англійською мовою. 

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

Олександр Олександрович) 

 

11. Про присвоєння вченого звання професора по кафедрі психології, соціальної роботи та 

педагогіки Навчально-наукового гуманітарного інституту доктору психологічних наук, 

доценту, професору кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки Садовій Мирославі 

Анатоліївні.  

(доповідач в. о. ученого секретаря Семенець Ольга Сергіївна) 

 

12. Різне. 

 
Хід засідання Вченої ради  

 

1. СЛУХАЛИ: в. о. ученого секретаря Семенець Ольгу Сергіївну про покладення обов`язків 

головуючого на засіданні вченої ради на час відсутності голови вченої ради на проректора з 

науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку Кульгу О. О. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: покласти обов`язки головуючого на засіданні вченої ради за відсутності 

голови на проректора з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку Кульгу О. О. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: проректора з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку Кульгу 

Олександра Олександровича про затвердження порядку денного засідання Вченої ради 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 28 жовтня 2021 року. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити порядок денний засідання Вченої ради Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського від 28 жовтня 2021 року. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 
 

3. СЛУХАЛИ: співдоповідача провідного юрисконсульта Цюкана Сергія Володимировича про 

затвердження змін і доповнень до Статуту Таврійського національного університету імені 

В. І. Вернадського на виконання листа Міністерства і освіти і науки України № 1/9-534 від 

08.10.2021 року щодо порядку виконання наказу МОН України від 09.09.2021 р. № 974 в 

частині приведення статутів закладів вищої освіти у відповідність до вимог статей 33, 43 Закону 

України «Про вищу освіту».  

  

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити зміни і доповнення до Статуту Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського (Розділ 7. Структура Університету) та передати Статут зі 

змінами та доповненнями раді трудового колективу Таврійського національного університету 

імені В. І. Вернадського для подальшого затвердження на Конференції трудового колективу. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 



4. СЛУХАЛИ: директора Навчально-наукового інституту управління, економіки та 

природокористування Горника Володимира Гнатовича про рекомендацію до друку 

методичного посібника для проведення практичних занять і самостійної роботи студентів з 

дисципліні «Мікроекономіка» (очна форма навчання) за авторством Л. М. Кобиляцької, 

Е. Б. Бойченко, В. Г. Горника. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендувати до друку методичний посібник для проведення практичних 

занять і самостійної роботи студентів з дисципліні «Мікроекономіка» (очна форма навчання) за 

авторством Л. М. Кобиляцької, Е. Б. Бойченко, В. Г. Горника. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 
 

5. СЛУХАЛИ: проректора з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку Кульгу 

Олександра Олександровича про атестацію аспірантів. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  

5.1. На підставі витягу з протоколу №3 від 07.10.2021 атестувати та перевести на наступний рік 

навчання аспірантів, які виконують індивідуальний план роботи зі спеціальності 

 281 Публічне управління та адміністрування: 

1. Хуторний Богдан Вікторович (третій рік навчання) 

2. Чуприна Роман Геннадійович (третій рік навчання) 

3. Кучерявий Володимир Миколайович (четвертий рік навчання) 

051- економіка: 

4. Дивинська Юлія Анатоліївна (другий рік навчання) 

5. Єрмак Антон Павлович (другий рік навчання) 

6. Нікітіна Яна Олександрівна (третій рік навчання) 

5.2. На підставі витягу з протоколу №2 від 23.09.2021р. атестувати та перевести на наступний рік 

навчання аспірантів, які виконують індивідуальний план роботи зі спеціальності 032 Історія та 

археологія: 

1. Харенка Олега Олександровича (другий рік навчання) 

2. Очеретяного Олександра Олександровича (третій рік навчання) 

3. Іванцову Євгенію Олександрівну (третій рік навчання) 

5.3. На підставі витягу з протоколу №2 від 23.09.2021р. атестувати та перевести на наступний рік 

навчання аспіранта який виконує індивідуальний план роботи зі спеціальності 033 Філософія: 

1. Шаповала Анатолія Анатолійовича (четвертий рік навчання) 

5.4. На підставі витягу з протоколу №3 від 30.09.2021 атестувати та перевести на наступний рік 

навчання аспірантів які виконують індивідуальний план роботи зі спеціальності 

053 Психологія: 

1. Журавель Альона Петрівна (третій рік навчання) 

2. Іоффе Михайло Володимирович  (третій рік навчання) 

3. Поджіо Тетяна Юріївна   (третій рік навчання) 

4. Покотило Ліна Юріївна (третій рік навчання) 

5. Сек Олена Анатоліївна (третій рік навчання) 

6. Сколота Едуард Віталійович (третій рік навчання) 

7. Стеблянко Оксана Григорівна  (третій рік навчання) 

8. Тараненко Вікторія Олександрівна (третій рік навчання) 

9. Малікова Світлана Олександрівна (другий рік навчання) 

10. Кравченко Анна Віталіївна (другий рік навчання) 

11. Борознюк Наталія Василівна (другий рік навчання) 

12. Непрель Ганна Олександрівна (другий рік навчання) 

13. Кавулич Богдан Іванович (другий рік навчання) 

14. Зубко Олександр Миколайович (другий рік навчання) 

15. Теміргалієв Ескендер Амірович (другий рік навчання) 



5.5.На підставі витягу з протоколу №2 від 18.10.2021 атестувати та перевести на наступний рік 

навчання аспірантів які виконують індивідуальний план роботи зі спеціальності 081 Право: 

1. Володарський Артур Олегович (другий рік навчання) 

2. Денисенко Дмитро Геннадійович (другий рік навчання) 

3. Федоренко Максим Владиславович (другий рік навчання) 

4. Банецький Богдан Ігорович (другий рік навчання) 

5. Захаров Роман Володимирович (другий рік навчання) 

6. Прус Ігор Миколайович (другий рік навчання) 

7. Лупу Юліану Дмитрівну (другий рік навчання) 

8. Літвіненко Маргарита Сергіївна (другий рік навчання) 

9. Макарова Тетяна Петрівна (другий рік навчання) 

10. Кайданович Тетяна Михайлівна (третій рік навчання) 

11. Краснов Станіслав Олександрович (третій рік навчання) 

12. Краснова Оксана  Костянтинівна (третій рік навчання) 

13. Ловецка Тетяна Василівна (третій рік навчання) 

14. Мороз Ольга Борисівна(третій рік навчання) 

15. Невінчаний Микола Олександрович (третій рік навчання) 

16. Сазонова Анастасія Олександрівна (третій рік навчання) 

17. Шкабєрін Анатолій Володимирович (третій рік навчання) 

18. Чижиков Олександр Олександрович (третій рік навчання) 

19. Патратій Олена Валеріївна (четвертий рік навчання) 

20. Дідач Вікторія Ігорівна (четвертий рік навчання) 

21. Форгачій Мар’яна Михайлівна (четвертий рік навчання) 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 
 

6. СЛУХАЛИ: проректора з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку Кульгу 

Олександра Олександровича про затвердження тем дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії та індивідуальних планів аспірантів. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити теми дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії та індивідуальні плани аспірантів, а саме:  

6.1. Зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування: 

 Кащук Олександр Дмитрович затвердити тему: «Ротація кадрів на державній службі як 

ефективний механізм публічного управління». Науковий керівник: Горник Володимир 

Гнатович – доктор наук з державного управління, доцент, директор Навчально-наукового 

інституту управління, економіки та природокористування Таврійського національного 

університету імені В.І. Вернадського; 

 Анісімов В’ячеслав Олександрович затвердити тему: «Удосконалення механізмів взаємодії 

органів публічної влади з громадськістю у антикорупційній діяльності в Україні». 

Науковий керівник: Кравченко Сергій Олександрович – доктор наук з державного 

управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та економіки Навчально-

наукового інституту управління, економіки та природокористування Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського; 

 Хухарєв Владислав Володимирович затвердити тему: «Розвиток трисекторного партнерства 

у реалізації стратегії сталого розвитку України». Науковий керівник: Кравченко Сергій 

Олександрович – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри 

публічного управління та економіки Навчально-наукового інституту управління, економіки 

та природокористування Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; 

 Возовик Оксана Олегівна затвердити тему «Удосконалення механізмів антикризового 

публічного управління у економічній сфері». Науковий керівник: Кравченко Сергій 

Олександрович – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри 

публічного управління та економіки Навчально-наукового інституту управління, економіки 

та природокористування Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського; 



 Асоян Емма Шаваршівна затвердити тему: «Публічне управління ринком дорогоцінного 

каміння: вітчизняний та зарубіжний досвід». Науковий керівник: Євмєшкіна Олена 

Леонідівна – доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного 

управління та економіки Навчально-наукового інституту управління, економіки та 

природокористування Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського; 

 

6.2. Зі спеціальності 053 Психологія: 

 Вовчок Алла Андріївна затвердити тему: «Психологічні особливості професійного 

самовизнання учнів загальноосвітніх навчальних закладів». Науковий керівник: Біла Ірина 

Миколаївна – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології, 

соціальної роботи та педагогіки Навчально-наукового гуманітарного інституту 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; 

 Карпенко Олександр Олексійович затвердити тему: «Соціально-психологічні фактори 

формування особистості з адиктивною поведінкою». Науковий керівник: Бєлавіна Тетяна 

Іванівна – старший науковий співробітник, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

психології, соціальної роботи та педагогіки Навчально-наукового гуманітарного інституту 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

6.3. Зі спеціальності 081 Право: 

 Борзаниця Сергій Володимирович затвердити тему: «Принцип пропорційності як принцип 

податкових правовідносин». Науковий керівник: Волкова Юлія Анатоліївна – доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри публічного та приватного права Навчально-

наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені 

В. І. Вернадського; 

 Пильо Дарія Іванівна затвердити тему: «Гарантії забезпечення прав малолітніх та 

неповнолітніх потерпілих у статевих злочинах». Науковий керівник: Горелкіна Кіра 

Георгіївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного та приватного права 

Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету 

імені В. І. Вернадського; 

 Кубрак Ярослав Анатолійович затвердити тему: «Корупційні правопорушення: імперативні 

ознаки». Науковий керівник: Бортняк Валерій Анатолійович – кандидат юридичних наук, 

доцент, в.о. ректора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; 

 Чижевський Богдан Вікторович затвердити тему: «Адміністративно-правові засади 

забезпечення діяльності бюро економічної безпеки». Науковий керівник: Бортняк Катерина 

Василівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного та приватного 

права Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного 

університету імені В.І. Вернадського; 

 Скворцов Денис Володимирович затвердити тему: «Роль державних інституцій та органів 

місцевого самоврядування в сфері житлового та комунального господарства: національний 

та регіональні рівні (напрацювання єдиної концепції та шляхів розвитку)». Науковий 

керівник: Губарєв Сергій Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

публічного та приватного права Навчально-наукового гуманітарного інституту 

Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського; 

 Ковальчук Ярослав Сергійович затвердити тему: «Адміністративно-правовий статус 

працівників Бюро економічної безпеки України». Науковий керівник: Бортняк Катерина 

Василівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного та приватного 

права Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного 

університету імені В.І. Вернадського; 

 Кирильчук Інна Альвіанівна затвердити тему: «Теоретико-правові аспекти визначення 

місця проживання дитини в контексті практики ЄСПЛ та національного законодавства 

України». Науковий керівник: Швачка Вікторія Юріївна – кандидат юридичних наук, 

доцент, завідувач кафедри публічного та приватного права Навчально-наукового 

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

 Сумарєва Анна Геннадіївна затвердити тему: «Адміністративно-правове регулювання 

освітніх реформ України». Науковий керівник: Бортняк Валерій Анатолійович – кандидат 

юридичних наук, доцент, в.о. ректора Таврійського національного університету імені В.І. 

Вернадського. 



 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

7. СЛУХАЛИ: в. о. ученого секретаря Семенець Ольгу Сергіївну про визнання результатів 

підвищення кваліфікації кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри 

слов’янської філології та журналістики Попової Олени Анатоліївни, яка пройшла міжнародне 

стажування за програмою підвищення кваліфікації для педагогічних та науково-педагогічних 

працівників «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський 

досвід» (Польща – Україна). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: визнати результати підвищення кваліфікації Попової Олени Анатоліївни, 

яка пройшла міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації для педагогічних 

та науково-педагогічних працівників «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в 

закладах освіти: європейський досвід» (Польща – Україна) в обсязі 180 год / 6 кредитів ECTS, 

сертифікат SZFL-000455. Дата: з 12 червня по 18 липня 2021 року. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

8. СЛУХАЛИ: проректора з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку Кульгу 

Олександра Олександровича про внесення змін до «Положення про порядок призначення і 

виплати стипендій студентам, аспірантам і докторантам Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського». 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: внести змін до «Положення про порядок призначення і виплати стипендій 

студентам, аспірантам і докторантам Таврійського національного університету імені 

В. І. Вернадського», а саме: 

- Доповнити Додаток 2 «Порядок формування рейтингу для призначення стипендії студентам 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського» абзацем: Додаткові бали 

відрахованих студентів анулюються; 

- Доповнити Додаток 3, Розділ ІІІ, пункт 3.2 наступним: «Засідання Стипендіальної комісії 

Університету вважаються дійсним, якщо на ньому присутні більше половини від загальної 

кількості її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 

половини присутніх на засіданні, яке може відбуватись у змішаній формі з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій корпоративного середовища ТНУ».  

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

9. СЛУХАЛИ: директора Навчально-наукового інституту управління, економіки та 

природокористування Горника Володимира Гнатовича про часткову зміну складу 

спеціалізованої вченої ради для прийняття до розгляду та проведення разового захисту 

дисертації на тему «Інституціональні механізми державного регулювання корпоративних 

відносин: Україна та європейський досвід» на здобуття ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» аспірантки кафедри економічної 

політики та врядування Національної академії державного управління при Президентові 

України Рикової Нелі Володимирівни, утвореної рішенням Вченої ради Таврійського 

національного університету ім. В. І. Вернадського 14 вересня 2021 року (протокол № 1). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:. Відповідно до листа МОН України від 12.10.2021 р. № 9/1055-21 частково 

змінити склад спеціалізованої вченої ради для прийняття до розгляду та проведення разового 

захисту дисертації на тему «Інституціональні механізми державного регулювання 

корпоративних відносин: Україна та європейський досвід» на здобуття ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» аспірантки кафедри 

економічної політики та врядування Національної академії державного управління при 

Президентові України Рикової Нелі Володимирівни, утвореної рішенням Вченої ради 



Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 14 вересня 2021 року 

(протокол № 1) і затвердити її в наступному складі. 

Голова Ради – Кравченко Сергій Олександрович, доктор наук з державного управління, 

професор, завідувач кафедри публічного управління та економіки Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського; 

Рецензент – Горник Володимир Гнатович, доктор наук з державного управління, доцент, 

директор Навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; 

Рецензент – Шпачук Віталій Васильович, доктор наук з державного управління, професор, 

професор кафедри публічного управління та економіки Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського; 

Опонент – Орлова Наталія Сергіївна, доктор наук з державного управління, професор, 

професор кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної 

економіки Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця; 

Опонент – Парубчак Іван Орестович, доктор наук з державного управління, професор, 

завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

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

Кульгу Олександра Олександровича про затвердження змін до освітньо-наукових програм: 

10.1. До освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 

281 «Публічне управління та адміністрування» та змін до навчального плану підготовки 

здобувачів освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування» за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» для третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти; 

10.2. До освітньо-наукової програми «Психологія» за спеціальністю 053 «Психологія» та змін до 

навчального плану підготовки здобувачів освітньо-наукової програми «Психологія» за 

спеціальністю 081 «Психологія» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти; 

10.3. До освітньо-наукової програми «Право» за спеціальністю 081 «Право» та змін до 

навчального плану підготовки здобувачів освітньо-наукової програми «Право» за спеціальністю 

081 «Право» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити зміни до освітньо-наукових програм, а саме: 

10.1. До освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 

281 «Публічне управління та адміністрування» та змін до навчального плану підготовки 

здобувачів освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування» за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» для третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти, а саме: 

Порівняльна таблиця 

Попередня 

редакція 

Чинна редакція (зі 

змінами) 

Примітки 

 До циклу загальної 

підготовки 

додати освітній компонент 

«Науковий дискурс 

української мови» 

в обсязі 4 кредитів ЄКТС 

Зміни враховуються 

при розробці навчального плану 2021/2022 року 

набору 

 

10.2. До освітньо-наукової програми «Психологія» за спеціальністю 053 «Психологія» та змін до 

навчального плану підготовки здобувачів освітньо-наукової програми «Психологія» за 

спеціальністю 081 «Психологія» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, а саме: 

Порівняльна таблиця 

Попередня редакція Чинна редакція (зі змінами) Примітки 

 До циклу загальної Зміни враховуються 



підготовки 

додати освітній компонент 

«Науковий дискурс 

української мови» 

в обсязі 4 кредитів ЄКТС 

при розробці  навчального 

плану 2021/2022 року 

набору 

Європейська грантова система 

підтримки наукових досліджень та 

академічних обмінів 

в обсязі 4 кредитів ЄКТС  

3 семестр 

Європейська грантова 

система підтримки 

наукових досліджень та 

академічних обмінів 

в обсязі 3 кредитів ЄКТС 

2 семестр 

Зміни враховуються 

при розробці  навчального 

плану 2021/2022 року 

набору 

Теоретико-методологічні проблеми 

в психології 

в обсязі 6 кредитів ЄКТС 

Теоретико-методологічні 

проблеми в психології 

в обсязі 4 кредитів ЄКТС 

Зміни враховуються 

при розробці  навчального 

плану 2021/2022 року 

набору 

Методологія та організація наукових 

досліджень 

1 семестр 

Методологія та організація 

наукових досліджень 

2 семестр 

Зміни враховуються 

при розробці  навчального 

плану 2021/2022 року 

набору 

Сучасні технології викладання 

психологічних дисциплін 

 4 семестр 

Сучасні технології 

викладання психологічних 

дисциплін 

2 семестр 

Зміни враховуються 

при розробці  навчального 

плану 2021/2022 року 

набору 

Асистентська науково-педагогічна 

практика в обсязі 

3 кредитів ЄКТС 

Асистентська науково-

педагогічна практика в 

обсязі 9 кредитів ЄКТС 

Зміни враховуються 

при розробці  навчального 

плану 2021/2022 року 

набору 

 

10.3. До освітньо-наукової програми «Право» за спеціальністю 081 «Право» та змін до 

навчального плану підготовки здобувачів освітньо-наукової програми «Право» за спеціальністю 

081 «Право» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, а саме: 

Порівняльна таблиця 

Попередня редакція Чинна редакція (зі змінами) Примітки 

 До циклу загальної 

підготовки 

додати освітній компонент 

«Науковий дискурс 

української мови» 

в обсязі 4 кредитів ЄКТС 

Зміни враховуються 

при розробці навчального плану 2021/2022 

року набору 

Асистентська 

практика 

3 кредити ЄКТС 

Асистентська практика 

4 кредити ЄКТС 

Зміни враховуються 

при розробці  навчального плану 2021/2022 

року набору 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

11. СЛУХАЛИ: проректора з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку Кульгу 

Олександра Олександровича про затвердження змін до навчального плану освітньо-професійної 

програми «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціальністю 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, а саме 

викладання вибіркової дисципліни «Фінансовий ризик менеджмент» англійською мовою. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити зміни до навчального плану освітньо-професійної програми 

«Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа 



та страхування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, а саме викладання вибіркової 

дисципліни «Фінансовий ризик менеджмент» англійською мовою.  

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

12. СЛУХАЛИ: в.о. ученого секретаря Семенець Ольгу Сергіївну про присвоєння вченого звання 

професора по кафедрі психології, соціальної роботи та педагогіки Навчально-наукового 

гуманітарного інституту доктору психологічних наук, доценту, професору кафедри психології, 

соціальної роботи та педагогіки Садовій Мирославі Анатоліївні. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:. присвоїти вчене звання професора по кафедрі психології, соціальної 

роботи та педагогіки Навчально-наукового гуманітарного інституту доктору психологічних 

наук, доценту, професору кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки Садовій 

Мирославі Анатоліївні. Затвердити протоколи лічильної комісії та передати матеріали 

атестаційної справи до Міністерства освіти та науки України. 

 

Голосували: «За» - 14; «Проти» - немає; «Не дійсні» - 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                     В. А. Бортняк 

 

 

 

 

В. о. ученого секретаря                                              О. С. Семенець 


