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ЗВІТ 

ректора Таврійського національного університету 

імені В. І. Вернадського за 2021 рік 

 

І. Контингент 

1. Випускники 

Кількість випускників Таврійського національного університету 

імені В. І. Вернадського (далі - Університет) та Київського коледжу міського 

господарства Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 

(далі - Коледж)  в 2021 році склала  897 осіб  (750 – Університет, в тому числі 12 

іноземних студентів, 147 – Коледж). Крім цього, було видано 8 документів про 

вищу освіту встановленого законодавством України зразка випускникам 

Університету 2014 року, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 

«Про внесення змін до Порядку замовлення та видачі документів про вищу освіту 

державного зразка та додатків до них випускникам закладів вищої освіти, 

розташованих на тимчасово окупованій території України, у 2014 році» від 

22.09.2015 р. № 964, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2015 

р. за № 1216/27661, а також  28 дублікатів дипломів випускникам Університету та 

інших ЗВО, як уповноваженого ЗВО Міністерством освіти і науки України.  

 

2. Вступна кампанія 

За період вступної кампанії 2021 року до Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського: 

Подано заяв: 

1. бакалавр (на основі ПЗСО) -5720, з них на бюджет – 2509; 

2. бакалавр (на основі диплому МС) – 174, з них на бюджет – 98; 

3. магістр – 584, з них на бюджет – 358. 

Середній конкурсний бал:  

4. бакалавр (на основі ПЗСО) -151,2; 

5. бакалавр (на основі диплому МС) – 98,1; 
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6. магістр – 140,3. 

За спрощеною системою вступу зараховано: 

7. Крим-Україна – 48 осіб; 

8. Донбас-Україна – 32 особи. 

За системою перевід/поновлення: 

9. Бакалавр – 39 осіб; 

10.  Магістр – 3 особи. 

За системою допуск/атестація: 

11.  Допуск до атестації – 22 особи; 

12.  Атестація – 13 осіб. 

Загалом, зараховано до Університету – 654 особи, зокрема: 

13.  Бакалавр - 379 осіб; 

14.  Магістр – 220 осіб; 

15.  Поновлення – 42 особи; 

16.  Атестація - 13 осіб. 

 

3. Загальна кількість студентів та викладачів 

Станом на 01.01.2021 року, загальна кількість студентів університету 

становить 2108 осіб (денна форма навчання – 1 606, заочна форма навчання – 402 

особи). Також 56 осіб навчається в аспірантурі. 

Навчальний процес в Університеті забезпечує науково-педагогічний 

колектив – 235 осіб (181 за основним місцем роботи, 51 за сумісництвом).  

 

ІІ 

Про заробітну плату 

Надходження університету за 2021 р. (спеціальний фонд) 

Залишок коштів з минулих періодів – 14 595 157,55 грн. 

Від основної діяльності – 16 394 104,48 грн. 

Від господарської діяльності – 3 086 146,95 грн. 
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Надходження університету за 2021 р. (загальний фонд) 

Для здійснення основної діяльності – 52 478 982 грн. 

З них : 

На оплату праці – 45 751 161 грн. 

Оплату комунальних послуг – 2 188 900 грн. 

Соціальні виплати – 2 662 992 грн. 

Видатки на поточні потреби - 1 875 929 грн. 

 

Всього надійшло коштів за 2021 рік – 86 554 391 грн. 

 

Витрати коштів за 2021 рік - 76 252 968,72грн. з них: 

Загальний фонд – 50 288 065,15 грн. 

Спеціальний фонд – 25 964 903,57 грн. 

 

Зміни по заробітній платі працівників університету: 

Середня заробітна плата до категорій працівників: 

Науково-педагогічні працівники – 2021 рік – 14 912,89 грн. (на 01 січня 

2021р); 

         2022 рік – 16 285,73 грн.(на 01 січня 2022 р). 

Зростання заробітної плати відбулось на  - 9 %. 

Навчально-допоміжний та адміністративний персонал - 

         2021 рік – 6 864,81 грн.; 

        2022 рік – 7 776, 91 грн. 

Зростання заробітної плати відбулось на  - 13,3 %. 

 

Фінансові перспективи на 2022 рік: 

Зростання видатків на заробітну плату + 3,1 % 

Витрати на комунальні послуги + 3,2 % 

Витрати на поліпшення матеріально-технічної бази університету + 11,4% 
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ІII 

Стипендії  

Витрати на стипендіальне забезпечення склали – 8 677 957,89 грн. 

 

IV 

Поточні витрати за рік 

Оплата комунальних послуг: 

- Теплопостачання – 1 809 088,00 грн.; 

- Водопостачання та водовідведення – 374028,00 грн.; 

- Електроенергія – 1 100 000,00 грн. 

Придбання предметів, матеріалів та інвентарю - 1 037 403,00 грн. 

Оплата послуг - 1 963 650,00 грн. 

Оплата капітальних витрат – 85 005,00 грн. 

 

V  

Освітній процес 

Питання забезпечення якості освіти є одним з головних питань організації 

освітнього процесу Університету. Згідно із Законами України «Про освіту» і «Про 

вищу освіту», а також з «Положенням про систему внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти у Таврійському національному університеті 

імені В. І. Вернадського» проводиться постійна робота з удосконалення 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 

У 2021 році в умовах карантинних обмежень Університет працював над 

організацією освітнього процесу за допомогою технологій дистанційного навчання. 

Викладачі та студенти опанували програмне забезпечення платформи Google Suite 

Education, де проводяться лекції, семінарські заняття, вебінари, круглі столи. 

Університет рухається до формування цілісної системи забезпечення якості 

освіти.  
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Проводиться активна робота з потенційними роботодавцями щодо 

працевлаштування випускників Університету. Роботодавці активно залучаються до 

моніторингу діючих і експертизи освітніх програм, що розробляються. 

Протягом 2021 року укладено нові договори з різними 

організаціями/установами про бази практики і потенційне працевлаштування 

студентів. Така співпраця створює реальну можливість адаптувати освітні 

програми до потреб ринку і впровадити в подальшому елементи дуальної освіти в 

освітній процес. 

Радою якості освіти Університету постійно удосконалюються процедури 

забезпечення якості освіти та навчально-методичного забезпечення, що спрямовані 

на якісне надання освітніх послуг, активізацію мотивації студентів до навчання, 

активний перехід до студентоцентрованого навчання. 

Освітній процес у 2020-2021, 2021-2022 навчальних роках організовано 

відповідно до затверджених графіків навчального процесу та чинної нормативної 

бази з питань організації освітнього процесу в Університеті. 

Особливу увагу протягом звітного періоду приділялось наступним питанням: 

- наявності затверджених в установленому порядку освітніх програм, 

навчальних і робочих навчальних планів, робочих програм навчальних дисциплін; 

- відповідності навчальних планів і змісту робочих програм навчальних 

дисциплін освітнім програмам; 

- достатності навчально-методичного забезпечення дисциплін (методичних 

вказівок до лабораторних занять, контрольних робіт, курсових робіт і 

кваліфікаційних робіт, самостійної роботи, підсумкової атестації); 

- достатності та рівня організації поточного контролю; 

- наявності чітких критеріїв оцінювання набутих компетентностей з кожної 

дисципліни, у тому числі, всіх видів практик, курсових робіт тощо. 

Значні зусилля спрямовано на забезпечення належного рівня організації 

семестрового контролю і підсумкової атестації здобувачів вищої освіти, прозорості 

їх проведення, об’єктивності оцінювання знань студентів із залученням тестових 

методик, письмових екзаменів. 
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У 2021 році освітньо-професійні програми освітнього рівня магістр: 

“025 Музичне мистецтво. Вокал”, “025 Музичне мистецтво. Інструментальне 

виконавство”, “053 Психологія”, “014 Середня освіта”, “081 Право”, 

“073 Менеджмент. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, 

“073 Менеджмент. Менеджмент організації і адміністрування”, “227 Фізична 

терапія, ерготерапія”, “122 Комп'ютерні науки”, проходили процедуру акредитації. 

За результатами акредитації освітніх програм Національним агентством із 

забезпечення якості вищої освіти, 2 ОПП 07 галузі акредитовані на 5 років, за 

іншими – триває процес проходження акредитації. 

VІ  

Міжнародна діяльність  

Університет успішно продовжує провадити свою міжнародну діяльність, 

розвиваючи наявні зв’язки з закладами вищої освіти в Україні та за кордоном, а 

також з Посольствами іноземних держав в Україні та встановлюючи нові, активно 

проводить та бере участь у міжнародних конференціях та семінарах. 

Підписано 2 нових договори про співпрацю з університетами у Туреччині, 

Ізраїлі та 2 угоди про співпрацю з іншими установами у сфері освіти та спорту.   

Підписано угоду про співпрацю з базою практики для студентів 

спеціальності “фізична терапія та ерготерапія” у Словенії. 

Здійснено академічну мобільність студентів 2-4 курсів спеціальності 

“турецька мова та література” до Егейського університету (квітень-серпень) та 

університету Башкент (жовтень 2021-січень 2022).  

Реалізовано ряд проектів спільно з Посольствами іноземних держав, 

проведено дні культур народів світу, залучено іноземних викладачів-носіїв мови 

(турецька та англійська) до дистанційного навчання студентів та співробітників 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського на безоплатній 

основі.  

Успішно пройдено процедуру підготовки до прийому на стажування 

громадянки Польщі проф. Александри Синовєц у рамках міжурядової угоди МОН 

(очікується у квітні 2022). 
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Проведено онлайн-зустрічі для студентів з представниками America house, 

Education USA, Fulbright program, CHEVENING. Успішно проведено процедуру 

відбору на волонтерство від Європейського корпусу солідарності на новий період 

(2021-2022р.).   

Проведення курсів з вивчення німецької мови для студентів-германістів від 

ТОВ Study On на безоплатній основі.  

Подано заявку на спільну магістерську програму з Варшавським економіко-

гуманітарним університетом та Технічним університетом Кошице у рамках 

Еразмус+ 

Проведено зустріч з Послом Узбекистану, передбачено підготовку та 

розроблено “дорожню карту” співпраці за напрямами: 

 

1.1. Освітня діяльність: 

- академічні обміни (Інституту сходознавства імені Абу Райхана Беруні НАН 

Узбекистану; Ташкентського державного університету сходознавства); 

- подвійні дипломи, вивчення досвіду Узбекистану щодо участі у 

міжнародних грантах, проектах та конференціях; 

- навчання студентів із Узбекистану в Університеті; 

- кафедральні семінари з проблем сучасного узбекознавства; 

- інсталяція узбецького дискурсу в навчальний процес – спецкурси 

«Узбецька література», «Узбецька народна творчість», «Історія Узбекистану»; 

- створення наукового гуртка / проблемної наукової групи «Сучасний 

Узбекистан: культурні традиції, історична спадщина» (селекція 

лінгвокраїнознавчого матеріалу, хронологія історичного процесу Узбекистану, 

брошура «Відомі діячі культури Узбекистану». 

  



8 

 

1.2. Наукова діяльність: 

- спільний проект з вивчення досвіду Узбекистану у налагодженні культури 

добросусідства в поліетнічному суспільстві (врегулювання добросусідських 

відносин народів, які проживають в Узбекистані); 

- соціологічний проект «Українці в Узбекистані»; 

- наукова конференція «Україна – Узбекистан» з підготовкою монографії. 

1.3. Перекладознавча діяльність: 

- антологія узбецької літератури; 

- переклад творів Фузулі, Бабурнаме. 

1.4. Культурологічний формат співпраці: 

- дослідження з текстології, музеєзнавства, джерелознавства; 

- бібліографічний мініпроект «Україна – Узбекистан: бібліографічний 

покажчик» / «Узбекистан в бібліотеці-колекції Агатангела Кримського». 

1.5. Лексикографічні проекти: 

- укладання узбецько-українського словника / розмовника. 

1. Співпраця з 

Посольствами 

іноземних держав 

1) Спільна реалізація проекту 

«Truthful Journalism» з Посольством Королівства 

Норвегії.  

2) Організація візиту Надзвичайного та 

Повноважного Посла Республіки Узбекистан до 

Університету.  

3) Участь у організації відкриття 

Транскордонного центру діалогу культур 

Таврійського національного університету 

імені В. І. Вернадського у Ковелі. 

4) Організація викладання носіями англійської 

мови у рамках співпраці з фондом ім. Фулбрайта: 

заняття та тренінги з англійської мови з Ребеккою 

Аронхальт Йокум. 
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5) Залучення викладачів з Туреччини до 

викладання в Університеті - Сейфеттін Тунч 

(Егейський університет, Ізмір). 

6) Курси «Storytelling» від Регіонального офісу 

англійської мови Посольства США в Україні.   

7) Підписання меморандуму з Сілезьким 

університетом у Глівіце та запрошення викладача  

п.Олександри Синовєц. 

2. Грантові 

проєкти 

1) Участь у розробці мікропроєкту з 

європейських студій для Erasmus+ Жана Монне 

(журналістика). 

2) Участь у підготовці проекту «Створення 

Медіа центру студентських ініціатив у 

Таврійському національному університеті імені В.І. 

Вернадського»  для «Української ініціативи 

зміцнення громадської довіри». 

3. Академічна 

мобільність 

Проведено: 

1) Переговори щодо співпраці з Національним 

інститутом розвитку адміністрування (Таїланд). 

2) Переговори з китайськими партнерами щодо 

спільних навчальних програм з китайськими 

університетами (схвалених МО Китаю) за напрямом 

“комп'ютерна інженерія”. 

3) Переговори з дослідницьким інститутом 

“Athanasian Hall, Cambridge”, щодо співпраці у 

підготовці магістрів з математики. 

4) Переговори з Кападокійським університетом 

щодо організації літньої школи для студентів 

Таврійського національного університету 
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імені В. І. Вернадського. 

5) Переговори щодо співробітництва з 

Ташкентським державним університетом 

сходознавства (Республіка Узбекистан). 

6) Переговори з китайськими партнерами щодо 

спільних навчальних онлайн-програм з 

китайськими університетами (схвалених МО 

Китаю). 

7) Переговори з університетом ім. Хаджі 

Бекташа (м. Невшехір, Туреччина) щодо програми 

Еразмус+ КА1. 

8) Переговори з університетом Памуккале (м. 

Денізлі) щодо підписання протоколу Еразмус+. 

9)  Перемовини з університетом Трієр щодо 

співпраці. 

10) Перемовини з університетом Потсдаму 

щодо співпраці.  

4. Меморандуми 

та договори 

1)  Пролонгація меморандуму про співпрацю з 

університетом Улудаг. 

2) Підписання меморандуму про співпрацю  з 

академією Кайє (Ізраїль).  

3) Підписання меморандуму про співпрацю з 

університетом з Pearson English та Dinternal 

Education. 

5. Міжнародні 

неурядові проекти 

1)  Підписання угоди Рогашка Слатіна. 

2)  Серія семінарів Dinternal Education для 

викладачів англійської мови від Pearson.  

3)  Навчання студентів НН «Інститут філології 

та журналістики» у рамках співпраці з німецьким 
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освітнім центром «Study on». 

4)  Підписання меморандуму про співпрацю у 

сфері спорту з Клубом східних єдиноборств 

“Тогрул” (Азербайджанська Республіка). 

5)  Переговори з Jugend im Ausland щодо 

співпраці з Університетом у наданні 

німецькомовних волонтерів для навчання студентів 

та співробітників на базі університету.  

6.  Міжнародні 

рейтингові та 

акредитаційні 

агенції. 

1) Підготовка подання на збір статистичних 

даних Університету для рейтингової діяльності 

(QS Rankings). 

2) Участь у серії онлайн-семінарів від ASIC. 

 

VIІ 

Центр міжнародної освіти  

У 2020-2021  н. р. в Навчально-науковому центрі міжнародної освіти на 

підготовчому відділенні для іноземних громадян проходили мовну підготовку 86 

слухачів. Загальна кількість іноземців, склала 142 особи.  Це громадяни: Китаю, 

Алжиру, Туркменістану, Японії, Ізраїлю, Туреччини, ОАЕ, Білорусії, Молдови, 

Грузії та Лівії. 

Незважаючи на пандемію,  кількість іноземних студентів у 2020-2021 році 

збільшилась завдяки проведенню інформаційно-рекламної роботи, участі в 

міжнародних виставках та співпраці з ЗВО за кордоном. 

Крім того, Університет пропонує іноземним громадянам, які мають намір 

здобувати вищу освіту в Україні, широкий спектр освітніх програм за освітніми 

ступенями «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії». Абітурієнти-іноземці 

мають можливість пройти доуніверситетську підготовку на Підготовчому 

відділенні для іноземних громадян.  

Для збільшення кількості іноземних студентів в Університеті створюються 

нові та адаптуються наявні навчальні програми. Освітні послуги такому 
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контингенту надають висококваліфіковані викладачі, що мають великий досвід 

роботи в інофонній аудиторії та володіють декількома мовами навчання (особливо 

англійською). 

Оптимізується також набір іноземних студентів на програми подвійного та 

спільного дипломування шляхом їх популяризації. 

Усі іноземці, що навчаються в Університеті забезпечуються місцем у 

гуртожитку. Іноземні студенти проживають в окремому комфортабельному 

гуртожитку в кімнатах на 2 особи. Для забезпечення безпеки та порядку в 

гуртожитку для іноземних громадян функціонує спеціалізована охорона та 

встановлений відеонагляд на всіх поверхах гуртожитку та на прилеглій до 

гуртожитку території. 

 

VIІІ 

Наукова та видавнича діяльність 

В Університеті ведеться активна наукова і видавнича робота. 

В даний час в Університеті функціонує докторантура за спеціальностями:  

● 032 Історія та археологія; 

● 033 Філософія; 

● 051 Економіка; 

● 053 Психологія; 

● 081 Право; 

● 281 Публічне управління та адміністрування. 

А також аспірантура за спеціальностями: 

● 032 Історія та археологія; 

● 033 Філософія; 

● 051 Економіка; 

● 053 Психологія; 
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● 081 Право; 

● 281 Публічне управління та адміністрування. 

В Університеті працює 2 спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських 

(PhD) та докторських дисертацій. У 2021 році були захищені дисертації: 4 доктора 

наук, 1 доктор філософії. 

Присвоєно вчені звання: професора – 3; доцента – 3. 

У 2021 році отримано доступ до таких міжнародних наукометричних баз 

даних як Web of Science, EbscoHOST, Scopus, ScienceDirect та Bentham Science, що 

дає можливість ознайомлюватися з рефератами та бібліографією праць, 

опублікованих у наукових виданнях, відстежувати їх цитованість. В звітний період 

було опубліковано 27 статей в наукометричних базах, що мають імпакт-фактор. 

Також в 2021 році було опубліковано 288 публікацій, серед них: 

● 25 монографій; 

● 32 підручника та навчальні посібники; 

● 206 статей (144 в Україні, 68 за кордоном, 13 в Scopus та 14 - Web of 

Science). 

Регулярно видаються збірники матеріалів і тез міжнародних конференцій та 

круглих столів, організованих Університетом.  

В Університеті успішно працюють видання «Вчених записок Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського» за наступними серіями: 

«Державне управління», «Історичні науки», «Юридичні науки», «Технічні науки», 

«Економіка та управління», «Філологія. Соціальні комунікації», з 2020 року до них 

додались «Психологія», «Кримськотатарська філологія: мова та література. 

Тюркологія та сходознавство», а також Науково-практичний журнал «Фітотерапія. 

Часопис». 

У рамках підписання угоди про співпрацю між Таврійським національним 

університетом імені В. І. Вернадського та компанією Camtouch, відбулася робоча 

зустріч представників компанії з керівництвом університету. На зустрічі було 

представлено технічні можливості інтерактивного сенсорного модуля українського 



14 

 

виробництва ‑ Camtouch, який дозволяє будь-який проектор або телевізор 

перетворити на інтерактивну дошку за 5 хвилин. 

В співтоваристві проекта Best Medical Practice відбулася ІІІ асамблея 

Європейської медичної асоціації і партнерів, присвячена протистоянню COVID-19 

і рецептам для підвищення імунітету і опірності організму, а також для здоров’я, 

краси і активного довголіття. 

19 листопада у рамках Міжнародного проекту «Наукова еліта України», що 

проходить за підтримки та участі Голови Верховної Ради України, Комітету 

Верховної Ради України з питань науки і освіти, Міністерства освіти і науки 

України, Національної академії наук України, Національної академії медичних 

наук України, Академії будівництва України та інших державних структур і 

громадських об’єднань, у Будинку урочистих прийомів відбулось урочисте 

нагородження лауреатів премії «Науковець року», де почесну грамоту «За вагомі 

здобутки та особистий внесок у розвиток науки України» та книгу пошани 

«Наукова еліта України» отримала доктор психологічних наук, завідувачка 

загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини 

Добровольська Наталія Анатоліївна. 

В стінах Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 

відбувся V конгрес сходознавців. Партнерами конгресу виступили Центр 

українсько-європейського наукового співробітництва та видавничий дім 

«Гельветика». Окрім цього, в Університеті було проведено 111 наукових заходів. 

Вперше Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського 

увійшов в рейтинг ЗВО за показниками бази даних SciVerse Scopus, де зайняв 23 

позицію. 

IX 

Робота бібліотеки 

Одним із найважливіших напрямів діяльності Навчально-наукової бібліотеки 

Таврійського національного університету імені В. I. Вернадського є забезпечення 

освітньої та наукової діяльності університету на основі якісного та оперативного 



15 

 

задоволення інформаційних потреб студентів, професорсько-викладацького складу, 

аспірантів, науковців та співробітників ЗВО.  

Протягом 2021 року в бібліотеці впроваджені нові послуги в напрямі 

підтримки освіти та досліджень:  

● впроваджено широке використання віддалених е-ресурсів (ЕBSCO, 

Scopus, Web of Science, Springer, Science Direct, Bentham Science); 

● створений інституційний репозитарій, який наразі наповнюється 

кваліфікаційними випускними роботами;  

● здійснюється сприяння формуванню інформаційної грамотності та 

культури академічної доброчесності;  

● впроваджено консультування та навчання щодо використання ресурсів 

Відкритого доступу та консультування та освітні заходи із загальних питань 

наукометрії та використання наукометричних інструментів;  

● на сайті Університету забезпечено доступ до електронної бібліотеці та 

електронних версій наукових видань університету.  

Наразі публікуються 7 серій наукових видань університету «Вчені записки 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського», які виходять 4-

6 раз в рік, доступні в відкритому http://www.tnu.edu.ua/periodicni-vidanna-tnu, з них 

6 журналів включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія 

«Б»), журнали також включено до міжнародної наукометричної бази Index 

Copernicus International (Республіка Польща).  

Бібліотека університету з 2020 року є офіційним партнером ВГО Українська 

бібліотечна асоціація. Протягом 2021 року була проведена робота щодо 

підвищення професійного pівня працівників бібліотеки. Фахівці бібліотеки взяли 

участь у професійному стажуванні бібліотекарів:  

● відкрита лекція «Наукова рецензія як підтримка публікаційного 

процесу», 11 березня 2021 р.;  

● Антишкола українських бібліотекарів «Від дослідження. Для 

дослідження. Про дослідження»,  
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● «Інституційний репозитарій. Крок за кроком» 28 квітня 2021 р. та 

«Відкриті освітні ресурси (ОER)» 23 вересня 2021 р.;  

● курси підвищення кваліфікації в Університеті менеджменту освіти 

«Відкрита освіта та технології дистанційного навчання»;  

● всеукраїнський форум «Лідери освітніх змін» 16 грудня 2021 р;  

● вебінар «Web of Science Publisher Portal: рекомендації по роботі» 21 

грудня 2021 р.  

Успішною діяльністю бібліотеки залишається opiєнтація на користувача, 

формування та збереження книжкового фонду. Станом на 01.01.2022 року 

бібліотечні фонди складають 87876 примірників. У 2021 році отримано в дар повне 

академічне зібрання творів Лесі Українки в 14 томах та чергові томи Енциклопедії 

сучасної України. На базі бібліотеки впроваджено проведення навчальної практики 

для студентів зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». 

X 

Спортивні досягнення 

За минулий 2021 рік, незважаючи на несприятливі умови пандемії, 

спортсмени-студенти Таврійського національного університету 

імені В. І. Вернадського приймали участь в професійних змаганнях. 

Всього охоплено 53 спортсмени та створено 5 команд з ігрових видів спорту, 

які приймають участь в різних змаганнях чемпіонатів України та Універсіади: по 

гандболу (чоловіки, жінки), баскетболу (чоловіки, жінки), футзалу (чоловіки), та 

команда з академічної греблі та спортивних танців (чоловіки, жінки). Крім цього 

спортсмени Університету постійно приймають участь в універсіадах м. Києва які 

проводить Департамент молоді та спорту Міністерства освіти та науки.  

Таврійський національний університет у загальному заліку спартакіади 

закладів вищої освіти регулярно займав 2 та 3 місця. 

Жіноча команда з гандболу Таврійського національного університету імені 

В. I. Вернадського зайняла підсумкове високе 5-те місце та залишилась сезоні 

2021-2022 р. в чемпіонаті України з гандболу серед жіночих команд Суперліги. 
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Крім цього, команда прийме участь у розіграші кубка України в січні 2022 року, 

під керівництвом Методиста-інструктора Аврамова I. О. 

Чоловіча команда з гандболу Університету під керівництвом тренера Дудко 

Олександра зайняла підсумкове 1-ше місце в чемпіонаті України серед команд 

першої ліги. 

Жіноча баскетбольна команда Університету, під керівництвом методиста-

інструктора Макаревича В. Є., зайняла підсумкове 3-те місце в чемпіонаті з 

баскетболу серед жіночих команд вищої ліги і залишила за собою право участі в 

наступному сезоні 2021-2022 pp. в чемпіонаті України з баскетболу.  

Чоловіча команда з футзалу Університету, під керівництвом тренера Ягъяева 

Аліма (студент 4-го курсу), зайняла 14-те місце в XVII чемпіонаті м. Києва з 

футзалу серед студентських команд. Команда з академічного веслування 

Університету, під керівництвом методиста-тренера Кузнецової Л. .Б., взяла участь 

в зимовому чемпіонаті України з академічного веслування в м. Києві, в підсумку 

зайняла 4- те місце. 
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