
Протокол засідання Вченої ради 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 

№ 5 від 25 листопада 2021 року 

 

Присутні: 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; Сардарова Ніка Романівна – студентка 3-го курсу спеціальності 

053 Психологія; Єгорова Оксана Валеріївна – голова ради трудового колективу, начальник 

інформаційно-обчислювального центру; Кузьміна Світлана Леонідівна – директор Навчально-

наукового інституту філології та журналістики. 

 

Відсутні: Бортняк Валерій Анатолійович – ректор; 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»; Бондарук Оксана Миколаївна 

– головний бухгалтер; 

 

Запрошені: Вакулик Михайло Іванович - начальник відділу кадрів, Курисько Ігор 

Васильович - помічник ректора, Кобиліна Юлія Миколаївна - директор центру підготовки та 

підвищення кваліфікації, Ус Олеся Леонідівна - студентка 1-ого курсу (спеціальність 

035 Філологія), голова ОСС. 

 

Порядок денний 

 

1. Про затвердження порядку денного засідання Вченої ради Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського від 25 листопада 2021 року. 

    (доповідач в. о. ректора Бортняк Валерій Анатолійович) 

 

2. Про зміни у складі вченої ради. 

 (доповідач в. о. ректора Бортняк Валерій Анатолійович) 

 

3. Про рекомендацію до друку та поширення через мережу інтернет Вчених записок Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського:  

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

Серія: Філологія. Журналістика. Том 32 (71). № 5, 2021 (у двох частинах); 

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

Серія: Публічне управління та адміністрування. Том 32 (71). № 5, 2021; 

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

Серія: Психологія. Том 32 (71). № 4, 2021;  

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

Серія: Технічні науки. Том 32 (71). № 5, 2021; 

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

Серія: Юридичні науки. Том 32 (71). № 5, 2021. 



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

 

4. Про внесення змін до структури Таврійського національного університету імені 

В. І. Вернадського (створення ремонтно-технічного сектору). 

(доповідач в. о. ректора Бортняк Валерій Анатолійович, співдоповідачі начальник відділу 

кадрів Вакулік Михайло Іванович, помічник ректора Курисько Ігор Васильович) 

 

5. Про внесення змін до структури Таврійського національного університету імені 

В. І. Вернадського (створення Навчально-наукової лабораторії фізичних методів дослідження у 

складі ННІ муніципального управління і міського господарства). 

(доповідач в. о. ректора Бортняк Валерій Анатолійович, співдоповідач директор навчально-

наукового інституту муніципального управління і міського господарства Кисельов Володимир 

Борисович) 

 

6. Про затвердження кандидатур Голів Екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності 

засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей 

вимогам стандартів вищої освіти, вимогам освітньо-професійних програм та присвоєння їм 

кваліфікації за освітніми ступенями "Бакалавр" та "Магістр" в Таврійському національному 

університеті імені В. І. Вернадського на 2022 рік.  

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

Олександр Олександрович) 

 

7. Про затвердження програм Підсумкових екзаменів з атестації здобувачів вищої освіти за 

освітнім ступенем "Магістр" у 2021-2022 н.р. 

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

Олександр Олександрович) 

 

8. Про обрання двох делегатів з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та 

наукових установ для обрання члена Вищої ради правосуддя від Навчально-наукового 

гуманітарного інституту. 

(доповідач директор навчально-наукового гуманітарного інституту Іляшко Олександр 

Олександрович) 

 

9. Про затвердження змін до освітньо-професійної програми «Історія» за спеціальністю 032 

«Історія та археологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти відповідно до 

затвердженого МОН України стандарту вищої освіти. 

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

Олександр Олександрович) 

 

10. Про рекомендацію до друку Матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Київ, 30 листопада - 1 грудня 2021): «Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, 

економіки та природокористування в Україні та надати висновок щодо можливості його 

видання». 

(доповідач директор навчально-наукового інституту управління, економіки та 

природокористування Горник Володимир Гнатович) 

 

11. Про затвердження програм підвищення кваліфікації, а саме: 

- програма підвищення кваліфікації слухачів з числа зареєстрованих безробітних - «Менеджер 

(з фінансової роботи)» (Класифікатор професій код ДК 003:2010 1231 «Менеджер»); 

- загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації державних службовців – 

«Ділова українська мова. Організація діловодства в органах публічної влади» (Код 

ЗК/2021/01); 

- програма підвищення кваліфікації «Актуальні питання комплементаційної/альтернативної 

медицини в клініці внутрішніх хвороб» в рамках спеціальності 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія». 



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

Олександр Олександрович, співдоповідач директор центру підготовки та підвищення 

кваліфікації Кобиліна Юлія Миколаївна) 

 

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 Олександра 

Олександровича. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: покладення обов’язки головуючого на засіданні вченої ради на час 

відсутності голови вченої ради на проректора з науково-педагогічної діяльності та 

інноваційного розвитку Кульгу Олександра Олександровича. 

 

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 25 листопада 2021 року. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити порядок денний засідання Вченої ради Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського від 25 листопада 2021 року. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 
 

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

Олександра Олександровича про зміни у складі вченої ради.  

  

ПОСТАНОВИЛИ:  

3.1.Вивести зі складу вченої ради в.о. голови ОСС Університету Пилипенко Юлію Леонідівну як 

таку, що припинила виконання своїх повноважень. 

3.2.Ввести до складу вченої ради обрану голову ОСС Університету Ус Олесю Леонідівну, 

студентку 1-ого курсу спеціальності 035 Філологія. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ:. в. о. ученого секретаря Семенець Ольгу Сергіївну про рекомендацію до друку та 

поширення через мережу інтернет Вчених записок Таврійського національного університету 

імені В. І. Вернадського:  

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

Філологія. Журналістика. Том 32 (71). № 5, 2021 (у двох частинах); 

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

Публічне управління та адміністрування. Том 32 (71). № 5, 2021; 

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

Психологія. Том 32 (71). № 4, 2021;  

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

Технічні науки. Том 32 (71). № 5, 2021; 

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

Юридичні науки. Том 32 (71). № 5, 2021. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендувати до друку та поширення через мережу інтернет Вчених 

записок Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського:  

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

Філологія. Журналістика. Том 32 (71). № 5, 2021 (у двох частинах); 



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

Публічне управління та адміністрування. Том 32 (71). № 5, 2021; 

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

Психологія. Том 32 (71). № 4, 2021;  

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

Технічні науки. Том 32 (71). № 5, 2021; 

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

Юридичні науки. Том 32 (71). № 5, 2021. 

 

Голосували: «За»  - одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: начальника відділу кадрів Вакуліка Михайла Івановича та помічника ректора 

Курисько Ігоря Васильовича про внесення змін до структури Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського. 

ПОСТАНОВИЛИ: створити ремонтно-технічний сектор в структурі Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського.  

 

Голосували: «За»  - одноголосно. 
 

6. СЛУХАЛИ:. директора навчально-наукового інституту муніципального управління і міського 

господарства Кисельова Володимира Борисовича про внесення змін до структури Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського. 

ПОСТАНОВИЛИ: створити навчально-наукову лабораторію фізичних методів дослідження у 

складі ННІ муніципального управління і міського господарства Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського. 

 

Голосували: «За»  - одноголосно. 

 

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

Олександра Олександровича про затвердження кандидатур Голів Екзаменаційних комісій зі 

встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, 

інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти, вимогам освітньо-професійних 

програм та присвоєння їм кваліфікації за освітніми ступенями "Бакалавр" та "Магістр" в 

Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського на 2022 рік. 

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити кандидатури Голів Екзаменаційних комісій зі встановлення 

відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших 

компетентностей вимогам стандартів вищої освіти, вимогам освітньо-професійних програм та 

присвоєння їм кваліфікації за освітніми ступенями "Бакалавр" та "Магістр" в Таврійському 

національному університеті імені В. І. Вернадського на 2022 рік зі спеціальностей: 

 014 Середня освіта. Історія 014.03 Середня освіта. Історія, 032 Історія та археологія, 033 

Філософія, 034 Культурологія, 052 Політологія – Воронін Віктор Миколайович, доктор 

історичних наук, доцент, заступник виконавчого директора з загальних питань 

Національного фонду досліджень України; 

 014 Середня освіта. 014.021 Англійська мова і література, 035 Філологія. 035.041 Германські 

мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, 035 Філологія. 035.043 

Германські мови і літератури (переклад включно), перша – німецька, 035 Філологія. 035.055 

Романські мови і літератури (переклад включно), перша – французька – Нагачевська Олена 

Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, завідувач 

кафедри соціально-гуманітарної та загальноекономічної підготовки Хмельницького 

кооперативного торговельно-економічного інституту (за освітнім ступенем "Магістр"); 

 014 Середня освіта. 014.029 Мова і література (інші мови) (кримськотатарська), 014 Середня 

освіта. 014.02 Мова і література (турецька), 035 Філологія. 035.02 Кримськотатарська мова та 

література, 035 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – турецька, 

035 Філологія. 035.060 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – арабська, 035 

Філологія. 035.068 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – турецька, 035 

Філологія. 035.068 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – іврит – Мазепова 



Олена Вікторівна, завідувач кафедри мов і літератур Близького та Середнього Сходу 

Інституту філології, доктор філологічних наук, доцент Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; 

 014 Середня освіта. 014.01 Українська мова та література, 035 Філологія. 035.01 Українська 

мова і література – Журавська Оксана Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри журналістики та нових медіа Інституту журналістики Київського 

університету Бориса Грінченка; 

 017 Фізична культура та спорт, 227 Фізична терапія, ерготерапія (фізична терапія), 227 

Фізична терапія, ерготерапія (ерготерапія) – Дяченко Андрій Юрійович, доктор наук з 

фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри водних видів спорту 

Національного університету фізичного виховання і спорту України; 

 025 Музичне мистецтво, освітня програма Музичне мистецтво. Інструментальне 

виконавство, Музичне мистецтво. Вокал – Василенко Олександр Миколайович, народний 

артист України, академік Академії наук України, соліст Національного ансамблю “Київська 

камерата”; 

 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа – Антонюк Тетяна Дмитрівна, доктор 

історичних наук, доцент, провідний науковий співробітник и завідувач відділу зарубіжної 

україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського; 

 053 Психологія – Бондарчук Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач 

кафедри психології управління ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 

член Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці; 

 061 Журналістика – Фінклер Юрій Едуардович, доктор філологічних наук, професор, 

професор кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра 

Могили; 

 071 Облік і оподаткування – Ільїн Валерій Юрійивич, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри Обліку, контролю та оподаткування агробізнесу «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»; 

 072 Фінанси, банківська справа та страхування – Дудкін Валентин Ілліч, директор ТОВ 

«Євролайф Україна»; 

 073 Менеджмент, освітня програма Управління бізнесом; 073 Менеджмент, освітня програма 

Менеджмент організацій та адміністрування – Шафранова Катерина Володимирівна, 

кандидат економічних наук, доцент, директор відокремленого структурного підрозділу 

закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут, доцент кафедри менеджменту та туризму; 

 073 Менеджмент, освітня програма Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, 292 

Міжнародні економічні відносини – Стаканов Роман Дмитрович, доктор економічних наук, 

доцент, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; 

 081 Право – Олійник Олег Вікторович, доктор юридичних наук, професор, директор 

Торгово-економічного коледжу Київського національного торгово-економічного 

університету;  

 101 Екологія, 103 Науки про Землю – Путренко Віктор Валентинович, доктор географічних 

наук, доцент, завідувач лабораторії ГІС ННК Світового центру даних з геоінформатики та 

сталого розвитку Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря 

Сікорського»; 

 122 Комп’ютерні науки, 123 Комп’ютерна інженерія – Гавриленко Валерій Володимирович, 

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і 

технологій Національного транспортного університету; 

 144 Теплоенергетика – Єщенко Олександр Іванович, кандидат технічних наук, доцент 

кафедри теплотехніки та енергозбереження ІЄЄ Національного технічного університету 

України «КПІ імені Ігоря Сікорського»;  

 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – Зенкін Микола Анатолійович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри машин та агрегатів поліграфічного 

виробництва Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського»;  



 231 Соціальна робота – Максимова Наталія Юріївна, доктор психологічних наук, професор, 

професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки факультету психології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм – Бовш Людмила Андріївна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київського 

національного торговельно-економічного університету;  

 281 Публічне управління та адміністрування – Василевська Тетяна Едуардівна, доктор наук з 

державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та публічної 

служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

   

Голосували: «За»  - одноголосно. 

 

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

Олександра Олександровича про затвердження програм Підсумкових екзаменів з атестації 

здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем "Магістр" у 2021-2022 н.р. 

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити наступні програми Підсумкових екзаменів з атестації 

здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем "Магістр" у 2021-2022 н.р,: 

освітня програма спеціальність 

освітній рівень Магістр 

Середня освіта. Історія 014 Середня освіта. Історія 

Фізична культура і спорт  017 Фізична культура і спорт 

Музичне мистецтво. Інструментальне виконавство 025 Музичне мистецтво 

Музичне мистецтво. Вокал 025 Музичне мистецтво 

Культурологія 034 Культурологія 

Політологія 052 Політологія 

Психологія 053 Психологія 

Право  081 Право 

Фізична терапія, ерготерапія 227 Фізична терапія, ерготерапія 

Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування 

Територіальне управління та місцеве 

самоврядування 

281 Публічне управління та адміністрування 

Документознавство та інформаційна діяльність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

 

Голосували: «За»  - одноголосно. 

 

9. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового гуманітарного інституту Іляшка Олександра 

Олександровича про обрання двох делегатів з’їзду представників юридичних вищих навчальних 

закладів та наукових установ для обрання члена Вищої ради правосуддя від Навчально-

наукового гуманітарного інституту. 

ПОСТАНОВИЛИ: на виконання положень Закону України «Про Вищу Раду правосуддя» 

обрати двох делегатів з'ізду представників юридичних закладів вищої освіти та наукових 

установ для обрання члена Вищої ради правосуддя від навчально-наукового гуманітарного 

інституту, а саме:  

1) завідувача кафедри публічного та приватного права, ННГІ, кандидата юридичних наук, 

доцента Швачку Вікторію Юріївну;  

2) доцента кафедри публічного та приватного права, ННГІ, доктора юридичних наук, 

професора Пєткова Сергія Валерійовича. 

 

Голосували: «За»  - одноголосно. 

 

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

Кульгу Олександра Олександровича про затвердження змін до освітньо-професійної програми 

«Історія» за спеціальністю 032 «Історія та археологія» для другого (магістерського) рівня вищої 

освіти відповідно до затвердженого МОН України стандарту вищої освіти. 



ПОСТАНОВИЛИ: затвердити зміни до освітньо-професійної програми «Історія» за 

спеціальністю 032 «Історія та археологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти 

відповідно до затвердженого МОН України стандарту вищої освіти (Додаток 1 до протоколу) 

 

Голосували: «За»  - одноголосно. 

 

11. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового інституту управління, економіки та 

природокористування Горника Володимира Гнатовича про рекомендацію до друку Матеріалів 

V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 30 листопада - 1 грудня 2021): 

«Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в 

Україні та надати висновок щодо можливості його видання». 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендувати до друку Матеріали V Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Київ, 30 листопада - 1 грудня 2021): «Теоретичні аспекти та практичні 

проблеми управління, економіки та природокористування в Україні та надати висновок щодо 

можливості його видання»  

 

Голосували: «За»  - одноголосно. 

 

12. СЛУХАЛИ: директора центру підготовки та підвищення кваліфікації Кобиліну Юлію 

Миколаївну про затвердження програм підвищення кваліфікації, а саме: 

- програма підвищення кваліфікації слухачів з числа зареєстрованих безробітних - «Менеджер 

(з фінансової роботи)» (Класифікатор професій код ДК 003:2010 1231 «Менеджер»); 

- загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації державних службовців – 

«Ділова українська мова. Організація діловодства в органах публічної влади» (Код 

ЗК/2021/01); 

- програма підвищення кваліфікації «Актуальні питання комплементаційної/альтернативної 

медицини в клініці внутрішніх хвороб» в рамках спеціальності 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія». 

ПОСТАНОВИЛИ:. затвердити програми підвищення кваліфікації, а саме: 

- програма підвищення кваліфікації слухачів з числа зареєстрованих безробітних - 

«Менеджер (з фінансової роботи)» (Класифікатор професій код ДК 003:2010 1231 

«Менеджер»); 

- загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації державних службовців – 

«Ділова українська мова. Організація діловодства в органах публічної влади» (Код ЗК/2021/01); 

- програма підвищення кваліфікації «Актуальні питання комплементаційної/альтернативної 

медицини в клініці внутрішніх хвороб» в рамках спеціальності 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія». 

 

Голосували: «За»  - одноголосно. 

  
13. Різне. 

 

 

 

 

Т. в. о. голови вченої ради                                                     О. О. Кульга  

 

 

 

 

В. о. ученого секретаря                                                          О. С. Семенець 


