
Протокол засідання Вченої ради 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 

№ 6 від 9 грудня 2021 року 

 

Присутні: Бортняк Валерій Анатолійович – ректор; 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; 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; 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; Кузьміна Світлана Леонідівна – 

директор Навчально-наукового інституту філології та журналістики;  

 

Відсутні: Антоненко Микола Іванович -директор Навчально-наукового інституту «Академія 

мистецтв імені С. С. Прокоф’єва»; Єгорова Оксана Валеріївна – голова ради трудового колективу, 

начальник інформаційно-обчислювального центру; Ус Олеся Леонідівна - студентка 1-ого курсу 

(спеціальність 035 Філологія), голова ОСС. 

 

Запрошені: Вакулік Михайло Іванович - начальник відділу кадрів, Бессараб Олександр 

Володимирович – проректор з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку; Ноженко 

Володимир Вергійович – проректор з навчальної роботи, Ткаченко Олег Васильович.  

 

Порядок денний 

 

1. Про затвердження порядку денного засідання Вченої ради Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського від 9 грудня 2021 року. 

    (доповідач ректор Бортняк Валерій Анатолійович) 

 

2. Про зміни у складі вченої ради.  

(доповідач ректор Бортняк Валерій Анатолійович) 

 

3. Про затвердження складу Екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій зі спеціальностей (денна і 

заочна форми навчання) ВСП «Київський фаховий коледж міського господарства Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського». 

(доповідач директор всп «Київський фаховий коледж міського господарства Таврійського 

національного університету імені В.І. Вернадського Романова Маргарита Іванівна) 

 

4. 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: 

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

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

Психологія. Том 32 (71). № 5, 2021; 

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

 



5. Про затвердження «Положення щодо заміщення окремих вакантних посад науково-педагогічних 

працівників Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського та укладання з 

ними трудових договорів (контрактів)». 

(доповідач ректор Бортняк Валерій Анатолійович, співдоповідач начальник відділу кадрів 

Вакулік Михайло Іванович) 

 

6. Про внесення змін до структури Таврійського національного університету імені 

В. І. Вернадського: створення навчальної лабораторії ресторанно-барної справи і виробництва 

ресторанної продукції та навчальної лабораторії готельної справи у складі ННІ управління, 

економіки та природокористування. 

(доповідач ректор Бортняк Валерій Анатолійович, співдоповідач директор навчально-наукового 

інституту управління, економіки та природокористування Горник Володимир Гнатович) 

 

7. Про збільшення плати за навчання у 2021-2022 роках на офіційно визначений рівень інфляції. 

(доповідач головний бухгалтер Бондарук Оксана Миколаївна) 

 

8. Про атестацію аспірантки. 

(доповідач проректор з навчальної роботи Ноженко Володимир Сергійович) 

 

9. Про затвердження та рекомендацію друку та використання в освітньому процесі методичних 

рекомендацій науково-педагогічних працівників кафедри слов’янської філології та 

журналістики, а саме: 
- Дієслово: методичні рекомендації з дисципліни «Сучасна українська літературна мова». / Кущ Н.В., 

Попова О.А., Терентій А.С. Київ, 2021.  
- Методичні рекомендації з підготовки та оформлення кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 

035 Філологія, спеціалізації: 035.01  Українська мова та література, 035.03 Слов'янські мови та літератури 

(переклад включно) - перша російська, освітній рівень: магістр / Зозуля Н.В., Кущ Н.В., Коломієць 

О.В.,  Попова О.А., Терентій А., Ткаченко Т.І., Юлдашева Л.П. Київ, 2021. 
- Методичні рекомендації з підготовки та оформлення кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 

061 Журналістика, освітній рівень: бакалавр / Гуменюк В. О., Досенко А. К., Малиновська Н.Л., 

Нестеренко Ю. В., Попова О. А, Київ, 2021. 

(доповідач директор навчально-наукового інституту філології та журналістики Кузьміна 

Світлана Леонідівна) 

 

10. Про затвердження освітньо-професійних програм першого бакалаврського рівня: 

- Філологія. Українська та англійська мови (для іноземців), спеціальність 035 Філологія, 

спеціалізація 035.01 Українська мова та література; 

- Філологія. Російська та англійська мови (для іноземців), спеціальність 035 Філологія, 

спеціалізація 035.03 Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська 

(доповідач проректор з навчальної роботи Ноженко Володимир Сергійович, співдоповідач 

директор навчально-наукового інституту філології та журналістики  Кузьміна Світлана 

Леонідівна) 

 

11. Про зміну Голови Екзаменаційної комісії та затвердження нової кандидатури Голови 

Екзаменаційної комісії зі встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня 

та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти, вимогам 

освітньо-професійної програми «Право» зі спеціальності 081 «Право» за освітніми ступенями 

«Бакалавр» та «Магістр» на 2022 рік:  

Міхневич Людмила Володимирівна, доктор юридичних наук, доцент, завідувачка кафедри 

конституційного та кримінального права ННІ «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 

(доповідач проректор з навчальної роботи Ноженко Володимир Сергійович) 

 

12. Про затвердження програми Підсумкового екзамену з атестації здобувачів вищої освіти за 

освітньо-професійною програмою «Право» зі спеціальності 081 «Право» за освітнім ступенем 

"Магістр" у 2021-2022 н. р. зі змінами. 

(доповідач проректор з навчальної роботи Ноженко Володимир Сергійович) 



  

13. Різне. 

 

Хід засідання Вченої ради  

 

1. СЛУХАЛИ: ректора Бортняка В. А. про затвердження порядку денного засідання Вченої ради 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 09 грудня 2021 року. 

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити порядок денний засідання Вченої ради Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського від 09 грудня 2021 року 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 
 

2. СЛУХАЛИ:. ректора Бортняка Валерія Анатолійовича про зміни у складі вченої ради.  

 ПОСТАНОВИЛИ:  

 Вивести зі складу вченої ради проректора з науково-педагогічної діяльності і інноваційного 

розвитку Кульгу Олександра Олександровича у зв’язку з припиненням трудових відносин з 

Університетом. 

 Ввести до складу вченої ради: 

- Ноженка Володимира Сергійовича, проректора з навчальної роботи; 

- Бессараба Олександра Володимировича, проректора з науково-педагогічної діяльності і 

інноваційного розвитку. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ:. директора всп «Київський фаховий коледж міського господарства Таврійського 

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

затвердження складу Екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій зі спеціальностей (денна і заочна 

форми навчання) ВСП «Київський фаховий коледж міського господарства Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського».  

ПОСТАНОВИЛИ: для встановлення відповідності рівня освітньої підготовки випускників 

коледжу до вимог освітньо-професійної програми, присвоєння їм кваліфікації за освітньо–

професійним рівнем «молодший спеціаліст» затвердити склад Екзаменаційних (кваліфікаційних) 

комісій зі спеціальностей (денна і заочна форми навчання) ВСП « Київський фаховий коледж 

міського господарства Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського», а 

саме: 

1. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

2. 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Назарчук Василь Васильович - голова комісії, заступник директора ІІ 

тролейбусного ДЕПО КП «Київпастранс»; 

Федотов Анатолій Володимирович - заступник голови комісії, заступник директора 

коледжу з навчально-виробничої роботи, викладач 

гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки, (на громадських засадах); 

Авершина Людмила Григорівна - член комісії, завідувач денного відділення 

«Транспорту, управління та діловодства», 

викладач професійної та практичної підготовки, 

секретар ДЕК. 

Василюк Віктор Степанович - член комісії, голова циклової комісії міського 

електротранспорту, викладач професійної та 

практичної підготовки; 

Омелянчик Людмила 

Володимирівна 

- член комісії, викладач професійної та практичної 

підготовки, (на громадських засадах); 

Сарнавська Людмила Вікторівна - член комісії, голова циклової комісії менеджменту 

та економіки, викладач гуманітарної та соціально-

економічної підготовки, (на громадських засадах). 



3. 183 «Технології захисту навколишнього середовища» 

 

Фурса  Анатолій Миколайович 

 

- голова комісії, директор Дніпровської 

водопровідної станції ПрАТ «Київводоканал»; 

Романова Маргарита Іванівна - заступник голови комісії, директор коледжу, 

викладач гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки, (на громадських засадах); 

Капран Світлана Богданівна - член комісії, завідувач денного відділення 

«Екології, комп’ютерних систем та автоматизації», 

викладач професійної та практичної підготовки, (на 

громадських засадах); 

Горащенко Ірина Іванівна - член комісії, голова циклової комісії автоматизації 

технологічних процесів та  моніторингу 

навколишнього середовища, викладач професійної 

та практичної підготовки; 

Сафіна Ольга Василівна - член комісії, викладач професійної та практичної 

підготовки, секретар ДЕК; 

Устюгова Жанна 

Володимирівна 

- член комісії, викладач гуманітарної та соціально-

економічної підготовки, (на громадських засадах). 

 

4. 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 

 

Надточій Микола Васильович - голова комісії, заступник директора департаменту 

експлуатації водопровідного господарства, 

начальник управління насосних водопровідних 

станцій і артезіанських свердловин; 

Романова Маргарита Іванівна - заступник голови комісії, директор коледжу, 

викладач гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки, (на громадських засадах); 

Капран Світлана Богданівна - член комісії, завідувач денного відділення «Екології, 

комп’ютерних систем та автоматизації», викладач 

професійної та практичної підготовки, (на 

громадських засадах); 

Горащенко Ірина Іванівна - член комісії, голова циклової комісії автоматизації 

технологічних процесів та  моніторингу 

Ренкас Павло Петрович - голова комісії, головний інженер МП «Промкомплекс» 

ТОВ; 

Романова Маргарита Іванівна - заступник голови комісії, директор коледжу, викладач 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки, (на 

громадських засадах); 

Капран Світлана Богданівна - член комісії, завідувач денного відділення «Екології, 

комп’ютерних систем та автоматизації», викладач 

професійної та практичної підготовки, (на 

громадських засадах); 

Корнієнко Надія Петрівна - член комісії, голова циклової комісії 

електротехнічного обладнання будівель і споруд, 

викладач професійної та практичної підготовки; 

Бондарчук Інна Михайлівна - член комісії, викладач професійної та практичної 

підготовки, секретар ДЕК; 

Гринчук Ольга Володимирівна - член комісії, викладач професійної та практичної 

підготовки, (на громадських засадах); 

Устюгова Жанна Володимирівна - член комісії, викладач гуманітарної та соціально-

економічної підготовки, (на громадських засадах). 



навколишнього середовища, викладач професійної та 

практичної підготовки; 

Сафіна Ольга Василівна - член комісії, викладач професійної та практичної 

підготовки, секретар ДЕК; 

Устюгова Жанна 

Володимирівна 

- член комісії, викладач гуманітарної та соціально-

економічної підготовки, (на громадських засадах). 

5. 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

 

 

6. 073 «Менеджмент» 

 

Безус Павло Іванович - голова комісії, завідувач кафедри менеджменту та 

міжнародних економічних відносин Навчально-

наукового інституту управління, економіки та 

природокористування Таврійського національного 

університету імені В.І. Вернадського, кандидат 

економічних наук, доцент; 

Романова Маргарита Іванівна - заступник голови комісії , директор коледжу, викладач 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки, 

(на громадських засадах); 

Сарнавська Людмила 

Вікторівна 

- член комісії, голова циклової комісії менеджменту та 

економіки, викладач професійної та практичної 

підготовки; 

Авершина Людмила 

Григорівна 

- член комісії, завідувач денного відділення 

«Транспорту, управління та діловодства», викладач 

професійної та практичної підготовки, секретар ДЕК. 

 

7. 123 «Комп’ютерна інженерія» 

 

Глушко Софія Михайлівна 

 

- голова комісії, старший інженер тестування 

програмного забезпечення; 

Яременко Лідія Миколаївна - голова комісії, директор Інституту архівознавства 

Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського, завідувач відділу архівознавства і 

документознавства, кандидат історичних наук, 

старший науковий співробітник; 

Пустовойт Людмила 

Анатоліївна 

- заступник голови комісії , заступник директора 

коледжу з навчально-виховної роботи, викладач 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки, (на 

громадських засадах); 

Авершина Людмила Григорівна - член комісії, завідувач денного відділення «Транспорту, 

управління та діловодства», викладач професійної та 

практичної підготовки, (на громадських засадах); 

Галка Людмила Федорівна  - член комісії, голова циклової комісії документознавчих 

дисциплін, викладач професійної та практичної 

підготовки; 

Капран Світлана Богданівна - член комісії, завідувач денного відділення «Екології, 

комп’ютерних систем та автоматизації», викладач 

професійної та практичної підготовки, (на громадських 

засадах); 

Миронюк Юлія Вячеславівна - член комісії, викладач професійної та практичної 

підготовки; секретар ДЕК. 



Романова Маргарита 

Іванівна 

- заступник голови комісії , директор коледжу, викладач 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки (на 

громадських засадах); 

Капран Світлана Богданівна - член комісії, завідувач денного відділення «Екології, 

комп’ютерних систем та автоматизації», викладач 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки; (на 

громадських засадах); 

Глушко Людмила 

Михайлівна 

- член комісії, голова циклової комісії комп’ютерно-

інтегрованих технологій, викладач професійної та 

практичної підготовки; 

Ленченко Олена Анатоліївна - член комісії, викладач професійної та практичної 

підготовки, секретар ДЕК. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: в.о. вченого 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: 

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

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

Психологія. 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: 

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

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

Психологія. Том 32 (71). № 5, 2021.  

 

Голосували: «За» - одноголосно. 
 

5. СЛУХАЛИ:. начальника відділу кадрів Вакуліка Михайла Івановича про затвердження 

«Положення щодо заміщення окремих вакантних посад науково-педагогічних працівників 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського та укладання з ними трудових 

договорів (контрактів)». 

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити «Положення щодо заміщення окремих вакантних посад науково-

педагогічних працівників Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського та 

укладання з ними трудових договорів (контрактів)». 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

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

природокористування Горника Володимира Гнатовича про внесення змін до структури 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, а саме створення навчальної 

лабораторії ресторанно-барної справи і виробництва ресторанної продукції та навчальної 

лабораторії готельної справи у складі ННІ управління, економіки та природокористування. 

ПОСТАНОВИЛИ: внести такі зміни до структури Таврійського національного університету 

імені В. І. Вернадського: створити навчальну лабораторію ресторанно-барної справи і 

виробництва ресторанної продукції та навчальну лабораторію готельної справи у складі ННІ 

управління, економіки та природокористування. 

   

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

7. СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Бондарук Оксану Миколаївну про підвищення вартості 

навчання 2021-2022 навчальних років на рівень інфляції 2020 року, відповідно до Закону України 

«Про вищу освіту», Постанови КМУ від 19.08.2015 року №634 «Про затвердження Типового 



договору про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною 

(юридичною) особою» та прийняти рішення про підвищення вартості навчання 2021-2022 років 

на рівень інфляції 2020 року у розмірі 105,0%. 

ПОСТАНОВИЛИ: підвищити вартість навчання 2021-2022 років на рівень інфляції 2020 року у 

розмірі 105,0%. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

8. СЛУХАЛИ: проректора з навчальної роботи Ноженка Володимира Сергійовича про атестацію 
на підставі витягу з протоколу № 4 від 30.10.2021 та переведення на наступний рік навчання 

аспірантки, яка виконує індивідуальний план роботи зі спеціальності 053- психологія Слотіної-

Чорної Вікторії Сергіївни (другий рік навчання). 

ПОСТАНОВИЛИ: атестувати на підставі витягу з протоколу № 4 від 30.10.2021 та перевести на 

наступний рік навчання аспірантку, яка виконує індивідуальний план роботи зі спеціальності 

053- психологія Слотіну-Чорну Вікторію Сергіївну (другий рік навчання). 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

9. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового інституту філології та журналістики  Кузьміну 

Світлану Леонідівну про затвердження та рекомендацію до друку та використання в освітньому 

процесі методичних рекомендацій, підготовлених науково-педагогічними працівниками кафедри 

слов'янської філології та журналістики: 

- Дієслово: методичні рекомендації з дисципліни «Сучасна українська літературна мова». / Кущ 

Н.В., Попова О.А., Терентій А.С. Київ, 2021.  

- Методичні рекомендації з підготовки та оформлення кваліфікаційних робіт для студентів 

спеціальності 035 Філологія, спеціалізації: 035.01 Українська мова та література, 035.03 

Слов'янські мови та літератури (переклад включно) - перша російська, освітній рівень: магістр / 

Зозуля Н.В., Кущ Н.В., Коломієць О.В.,  Попова О.А., Терентій А., Ткаченко Т.І., Юлдашева Л.П. 

Київ, 2021. 

- Методичні рекомендації з підготовки та оформлення кваліфікаційних робіт для студентів 

спеціальності 061 Журналістика, освітній рівень: бакалавр / Гуменюк В. О., Досенко А. К., 

Малиновська Н.Л., Нестеренко Ю. В., Попова О. А, Київ, 2021.. 

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити та рекомендувати до друку та використання в освітньому процесі 

методичних рекомендацій, підготовлених науково-педагогічними працівниками кафедри 

слов'янської філології та журналістики: 

- Дієслово: методичні рекомендації з дисципліни «Сучасна українська літературна мова». / Кущ 

Н.В., Попова О.А., Терентій А.С. Київ, 2021.  

- Методичні рекомендації з підготовки та оформлення кваліфікаційних робіт для студентів 

спеціальності 035 Філологія, спеціалізації: 035.01 Українська мова та література, 035.03 

Слов'янські мови та літератури (переклад включно) - перша російська, освітній рівень: магістр / 

Зозуля Н.В., Кущ Н.В., Коломієць О.В., Попова О.А., Терентій А., Ткаченко Т.І., Юлдашева Л.П. 

Київ, 2021. 

- Методичні рекомендації з підготовки та оформлення кваліфікаційних робіт для студентів 

спеціальності 061 Журналістика, освітній рівень: бакалавр / Гуменюк В. О., Досенко А. К., 

Малиновська Н.Л., Нестеренко Ю. В., Попова О. А, Київ, 2021. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

10. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового інституту філології та журналістики Кузьміну 

Світлану Леонідівну про затвердження освітньо-професійних програм першого бакалаврського 

рівня: 

- Філологія. Українська та англійська мови (для іноземців), спеціальність 035 Філологія, 

спеціалізація 035.01 Українська мова та література; 

- Філологія. Російська та англійська мови (для іноземців), спеціальність 035 Філологія, 

спеціалізація 035.03 Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська. 

ПОСТАНОВИЛИ:. затвердити освітньо-професійні програми першого бакалаврського рівня: 



- Філологія. Українська та англійська мови (для іноземців), спеціальність 035 Філологія, 

спеціалізація 035.01 Українська мова та література; 

- Філологія. Російська та англійська мови (для іноземців), спеціальність 035 Філологія, 

спеціалізація 035.03 Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

  
11. СЛУХАЛИ: проректора з навчальної роботи Ноженка Володимира Сергійовича про зміну 

Голови Екзаменаційної комісії та затвердження нової кандидатури Голови Екзаменаційної 

комісії зі встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, 

умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти, вимогам освітньо-професійної 

програми «Право» зі спеціальності 081 «Право» за освітніми ступенями «Бакалавр» та «Магістр» 

на 2022 рік – Міхневич Людмили Володимирівни, доктора юридичних наук, доцента, завідувачки 

кафедри конституційного та кримінального права ННІ «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 

ПОСТАНОВИЛИ:. змінити Голову Екзаменаційної комісії та затвердити нову кандидатуру 

Голови Екзаменаційної комісії зі встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої 

освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти, 

вимогам освітньо-професійної програми «Право» зі спеціальності 081 «Право» за освітніми 

ступенями «Бакалавр» та «Магістр» на 2022 рік – Міхневич Людмилу Володимирівну, доктора 

юридичних наук, доцента, завідувачки кафедри конституційного та кримінального права ННІ 

«Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана». 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

12. СЛУХАЛИ: проректора з навчальної роботи Ноженка Володимира Сергійовича про 

затвердження програми Підсумкового екзамену з атестації здобувачів вищої освіти за освітньо-

професійною програмою «Право» зі спеціальності 081 «Право» за освітнім ступенем "Магістр" у 

2021-2022 н. р. зі змінами. 

ПОСТАНОВИЛИ:. затвердити програму Підсумкового екзамену з атестації здобувачів вищої 

освіти за освітньо-професійною програмою «Право» зі спеціальності 081 «Право» за освітнім 

ступенем "Магістр" у 2021-2022 н. р. зі змінами. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради                                                     В. А. Бортняк  

 

 

 

 

В. о. ученого секретаря                                                          О. С. Семенець 


