
Протокол засідання Вченої ради 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 

№ 8 від 29 грудня 2021 року 

 

Присутні: Бортняк Валерій Анатолійович – ректор; Бессараб Олександр Володимирович – 

проректор з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку; Ноженко Володимир 

Сергійович – проректор з навчальної роботи; Горник Володимир Гнатович – директор Навчально-

наукового інституту управління, економіки та природокористування; Антоненко Микола Іванович 

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

Ховпун Олексій Сергійович – директор Навчально-наукового гуманітарного інституту; 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; Кузьміна Світлана 

Леонідівна – директор Навчально-наукового інституту філології та журналістики; Ус Олеся 

Леонідівна - студентка 1-ого курсу (спеціальність 035 Філологія), голова ОСС. 

 

Відсутні: 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»; 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; 

 

Запрошені: Кобиліна Юлія Миколаївна – відповідальний секретар Приймальної комісії.  

 

Порядок денний 

 

1. Про затвердження порядку денного засідання Вченої ради Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського від 29 грудня 2021 року. 

    (доповідач ректор Бортняк Валерій Анатолійович) 

 

2. Про затвердження Правил прийому до Таврійського національного університету імені 

В. І. Вернадського на 2022 рік.  

(доповідач відповідальний секретар приймальної комісії Кобиліна Юлія Миколаївна) 

 

3. 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: 

Публічне управління та адміністрування. Том 32 (71). № 6, 2021 

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

Юридичні науки. Том 32 (71). № 6, 2021 

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

Історичні науки. Том 32 (71). № 4, 2021 

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

 

4. Про зміну наукових керівників та тем аспірантам зі спеціальності 081 Право. 

(доповідач проректор з навчальної роботи Ноженко Володимир Сергійович) 

 

5. Про затвердження складу Приймальної комісії ВСП «Київський фаховий коледж міського 

господарства Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського», Положення 



про Приймальну комісію ВСП «Київський фаховий коледж міського господарства  

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського», Положення про 

Апеляційну комісію ВСП «Київський фаховий коледж міського господарства  Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського». 

(співдоповідач директор всп «Київський фаховий коледж міського господарства Таврійського 

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

 

6. Різне. 

 

Хід засідання Вченої ради  

 

1. СЛУХАЛИ: ректора Бортняка Валерія Анатолійовича про затвердження порядку денного 

засідання Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 29 

грудня 2021 року. 

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити порядок денний засідання Вченої ради Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського від 29 грудня 2021 року 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Кобиліну Юлію Миколаївну про 

затвердження Правил прийому до Таврійського національного університету імені 

В. І. Вернадського у 2022 році.  

 ПОСТАНОВИЛИ: затвердити Правила прийому до Таврійського національного університету 

імені В. І. Вернадського у 2022 році. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

3. 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: 

Публічне управління та адміністрування. Том 32 (71). № 6, 2021; 

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

Юридичні науки. Том 32 (71). № 6, 2021; 

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

Історичні науки. Том 32 (71). № 4, 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: 

Публічне управління та адміністрування. Том 32 (71). № 6, 2021; 

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

Юридичні науки. Том 32 (71). № 6, 2021; 

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

Історичні науки. Том 32 (71). № 4, 2021. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

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

наукового керівника та тем аспірантам зі спеціальності 081 Право на підставі витягу з 

протоколу №2 засідання кафедри публічного та приватного права Навчально-наукового 

гуманітарного інституту від 22 грудня 2021 року, а саме: 

  

№ 
(П.І.Б.) 

Тема дисертації 
Науковий керівник (науковий 

ступінь, вчене звання) 

Попередня 

тема 
Нова тема 

Науковий 

керівник 

Новий 

науковий 



керівник 

1.  
Мар’яна 

ФОРГАЧІЙ 

 

Система цивiльно-

правових засобiв 

захисту прав 

інтелектуальної 

власностi в 

Україні та США: 

порівняльно-

правовий аналіз 

Кримінально-

правова 

характеристика 

тілесних 

ушкоджень 

Віктор ШЕМЧУК 

д.ю.н., доц. 

Катерина 

КАТЕРИНЧУК 

д.ю.н., доц. 

2.  Станіслав 

КРАСНОВ 

Забезпечення 

гендерної рівності 

в секторі безпеки і 

оборони: 

імплементація 

міжнародно-

правових 

стандартів в 

законодавстві 

України 

Законність 

застосування 

поліграфа в 

кримінальному 

провадженні 

Ніна МІНЯЙЛО 

к.ю.н., доц 

Ніна МІНЯЙЛО 

к.ю.н., доц. 

3.  Оксана 

КРАСНОВА 

Законність 

затримання у 

кримінальному 

процесі України 

Законність 

затримання у 

кримінальному 

процесі України 

Кіра ГОРЕЛКІНА 

к.ю.н., доц. 

Катерина 

КАТЕРИНЧУК 

д.ю.н., доц. 

4.  Анатолій 

ШКАБЕРІН 

Соціальна 

обумовленість та 

кримінально-

правова 

характеристика 

тяжких тілесних 

ушкоджень 

Кримінологічна 

характеристика 

корисливої 

злочинності 

неповнолітніх 

Інна СИНГАЇВСЬКА 

к.ю.н., доц. 

Інна 

СИНГАЇВСЬКА 

к.ю.н., доц. 

5.  Максим 

ФЕДОРЕНКО 

Система органів 

управління в сфері 

державної служби 

в Україні та 

Польщі: 

порівняльно-

правові аспекти 

Система органів 

управління в сфері 

державної служби 

в Україні та 

Польщі: 

порівняльно-

правові аспекти 

Олександр ІЛЯШКО 

к.ю.н. 

Наталія 

ДОБРЯНСЬКА 

к.ю.н., доц. 

6.  Інна 

КИРИЛЬЧУК  

Теоретико-правові 

аспекти визнання 

місця проживання 

дитини в контексті 

практики ЄСПЛ та 

національного 

законодавства 

України 

Теоретико-правові 

аспекти визнання 

місця проживання 

дитини в контексті 

практики ЄСПЛ та 

національного 

законодавства 

України 

Вікторія ШВАЧКА 

к.ю.н., доц. 

Наталія 

ДОБРЯНСЬКА 

к.ю.н., доц. 

7.  Дарія ПИЛЬО 

Гарантії 

забезпечення прав 

малолітніх та 

неповнолітніх 

потерпілих у 

статевих злочинах 

Гарантії 

забезпечення прав 

малолітніх та 

неповнолітніх 

потерпілих у 

статевих злочинах 

Кіра ГОРЕЛКІНА 

к.ю.н., доц. 

Катерина 

КАТЕРИНЧУК 

д.ю.н., доц. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: змінити наукового керівника та тем аспірантам зі спеціальності 081 Право 

на підставі витягу з протоколу №2 засідання кафедри публічного та приватного права 

Навчально-наукового гуманітарного інституту від 22 грудня 2021 року, а саме: 

  

№ 
(П.І.Б.) 

Тема дисертації 
Науковий керівник (науковий 

ступінь, вчене звання) 

Попередня 

тема 
Нова тема 

Науковий 

керівник 

Новий 

науковий 

керівник 

1 
Мар’яна 

ФОРГАЧІЙ 

 

Система цивiльно-

правових засобiв 

захисту прав 

інтелектуальної 

Кримінально-

правова 

характеристика 

тілесних 

Віктор ШЕМЧУК 

д.ю.н., доц. 

Катерина 

КАТЕРИНЧУК 

д.ю.н., доц. 



власностi в 

Україні та США: 

порівняльно-

правовий аналіз 

ушкоджень 

2 Станіслав 

КРАСНОВ 

Забезпечення 

гендерної рівності 

в секторі безпеки і 

оборони: 

імплементація 

міжнародно-

правових 

стандартів в 

законодавстві 

України 

Законність 

застосування 

поліграфа в 

кримінальному 

провадженні 

Ніна МІНЯЙЛО 

к.ю.н., доц 

Ніна МІНЯЙЛО 

к.ю.н., доц. 

3 Оксана 

КРАСНОВА 

Законність 

затримання у 

кримінальному 

процесі України 

Законність 

затримання у 

кримінальному 

процесі України 

Кіра ГОРЕЛКІНА 

к.ю.н., доц. 

Катерина 

КАТЕРИНЧУК 

д.ю.н., доц. 

4 Анатолій 

ШКАБЕРІН 

Соціальна 

обумовленість та 

кримінально-

правова 

характеристика 

тяжких тілесних 

ушкоджень 

Кримінологічна 

характеристика 

корисливої 

злочинності 

неповнолітніх 

Інна СИНГАЇВСЬКА 

к.ю.н., доц. 

Інна 

СИНГАЇВСЬКА 

к.ю.н., доц. 

5 Максим 

ФЕДОРЕНКО 

Система органів 

управління в сфері 

державної служби 

в Україні та 

Польщі: 

порівняльно-

правові аспекти 

Система органів 

управління в сфері 

державної служби 

в Україні та 

Польщі: 

порівняльно-

правові аспекти 

Олександр ІЛЯШКО 

к.ю.н. 

Наталія 

ДОБРЯНСЬКА 

к.ю.н., доц. 

6 Інна 

КИРИЛЬЧУК  

Теоретико-правові 

аспекти визнання 

місця проживання 

дитини в контексті 

практики ЄСПЛ та 

національного 

законодавства 

України 

Теоретико-правові 

аспекти визнання 

місця проживання 

дитини в контексті 

практики ЄСПЛ та 

національного 

законодавства 

України 

Вікторія ШВАЧКА 

к.ю.н., доц. 

Наталія 

ДОБРЯНСЬКА 

к.ю.н., доц. 

7 Дарія ПИЛЬО 

Гарантії 

забезпечення прав 

малолітніх та 

неповнолітніх 

потерпілих у 

статевих злочинах 

Гарантії 

забезпечення прав 

малолітніх та 

неповнолітніх 

потерпілих у 

статевих злочинах 

Кіра ГОРЕЛКІНА 

к.ю.н., доц. 

Катерина 

КАТЕРИНЧУК 

д.ю.н., доц. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

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

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

затвердження складу Приймальної комісії ВСП «Київський фаховий коледж міського 

господарства Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського», Положення 

про Приймальну комісію ВСП «Київський фаховий коледж міського господарства  

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського», Положення про 

Апеляційну комісію ВСП «Київський фаховий коледж міського господарства  Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського».  

 ПОСТАНОВИЛИ:  

5.1.1 Затвердити склад Приймальної комісії ВСП «Київський фаховий коледж міського 

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

1.  Романова М.І. голова приймальної комісії, директор коледжу 

2.  Федотов А.В. заступник голови приймальної комісії, заступник директора з навчально-

виробничої роботи; 

3.  Пустовойт Л.А. відповідальний секретар приймальної комісії заступник директора з 



 

 

 

Гринчук О.В. 

навчально-виховної роботи; 

перший заступник відповідального секретаря  приймальної комісії, зав. 

практикою 

Члени комісії: 

 

5

. 

Авершина Л.Г. завідувач денним відділенням, заступник відповідального секретаря                                       

6

. 

Капран  С.Б. завідувач денним відділенням, заступник відповідального секретаря                                       

7

. 

Кащенко М.В. викладач коледжу, адміністратор бази даних ЄДЕБО 

8

. 

Волгіна Н.Я.  викладач коледжу 

9

. 

Довгаль Т.П. старший  інспектор відділу кадрів коледжу 

 Серебрякова  Г. член  студентської ради коледжу 

 

5.1.2. Створити підрозділи Приймальної комісії Київського коледжу міського господарства 

Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського та затвердити  персональний 

склад,  а саме: 

Предметні екзаменаційні комісії: 

 

- з математики: 

 

1. Маркова А.М. голова комісії, викладач  вищої категорії 

2. Тимкіна Л.Л. член комісії,  викладач вищої категорії,  

3. Тараненко О.С. член комісії, викладач вищої категорії 

4. Силенок Г.А.  член комісії, викладач  вищої категорії, к. пед. наук 

 

- з української мови та літератури: 

 

1.  Капран С.Б. голова комісії, викладач вищої категорії,к.пед.наук 

2.  Дехтярчук В.В. член комісії, викладач вищої категорії 

3.  Комаха Г.П. член комісії, викладач -спеціаліст 

4.  Миронюк Ю.В. член комісії, викладач- спеціаліст категорії 

  

- з історії України: 

 

1. Любченко Л.В.              голова комісії, викладач вищої категорії 

2. Самотуга О.А.  член комісії, викладач ІІ категорії 

3. Алєксахіна О.Г. член комісії, викладач вищої категорії 

 

- з іноземної мови:  

 

1. Зозуля Т.І. голова комісії, член комісії, викладач  І 

категорії  

2. Обручнікова Н.Д. член комісії, викладач-спеціаліст (за згодою) 

3. Карнаух Л.П. викладач-методист, викладач вищої категорії  

 

Комісія для проведення співбесіди 

1. Маркова А.М. голова комісії, викладач  вищої категорії 

2. Дехтярчук В.В член комісії, викладач-методист, викладач  вищої категорії. 

Фахова атестаційна комісія 

 

1. Бондарчук І.М. голова комісії, викладач-методист, викладач вищої категорії. 



2. Галка Л. Ф.  член комісії,  викладач вищої  категорії, викладач-методист 

 

5.1.3. Створити  апеляційну комісію та затвердити її персональний склад : 

 

1. Глушко Л. М. голова комісії, викладач вищої категорії, старший викладач 

2. Наздратенко М.Л.  член комісії, викладач української мови та літератури, 

викладач вищої категорії ЗОШ № 36 м. Києва, ( за згодою) . 

3. Корнієнко Н. П.  член комісії, викладач   І категорії 
 

5.2. Затвердити Положення про Приймальну комісію ВСП «Київський фаховий коледж міського 

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

5.3. Положення про Апеляційну комісію ВСП «Київський фаховий коледж міського господарства  

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського». 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради                                                     В. А. Бортняк  

 

 

 

 

В. о. ученого секретаря                                                          О. С. Семенець 


