
Протокол №2 

Ради молодих вчених 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 

29.03.2022 року                                                                          м. Київ 

Присутні: 14 членів Ради (онлайн реєстр)  

Всього: 100% голосів 

По першому питанню слухали Голову Ради Молодих Вчених, к.д.у., доц., 

доцента кафедри публічного управління та економіки Музику Юлію 

Дмитрівну, яка запропонувала внести зміни до складу Ради молодих вчених 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського на підставі 

рішення Конференції молодих вчених, а саме – вивести зі складу Ради Молодих 

Вчених: Переденну Марію Юріївну( у зв’язку досягнення нею 35 – річного 

віку), Деменську Катерину Сергіївну ( у зв’язку з відпусткою по догляду за 

дитиною до досягнення нею 3-річного віку), Юсипіва Тараса Васильовича( у 

зв’язку досягнення ним 35 – річного віку), Гапона Сергія Вікторовича( у зв’язку 

з працевлаштуванням ,як не за основним місцем роботи).  

Вирішили: вивести зі складу Ради Молодих Вчених: Переденну Марію 

Юріївну, Деменську Катерину Сергіївну, Юсипіва Тараса Васильовича, Гапона 

Сергія Вікторовича,  

Голосували: «за» одноголосно.  

По другому питанню слухали Голову  Ради Молодих Вчених к.д.у., доц., 

доцента кафедри публічного управління та економіки Музику Юлію 

Дмитрівну, яка запропонувала внести зміни до складу Ради молодих вчених 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського на підставі 

рішення Конференції молодих вчених, а саме – включити до складу Ради 

молодих вчених: Асоян Емму – аспірантку кафедри публічного та приватного 

права,Пильо Дарію  – аспірантку кафедри публічного та приватного 

права,Денисенка Дмитра – аспіранта кафедри публічного та приватного 

права;Лупу Юліану – аспірантку кафедри публічного та приватного права. 

Вирішили: Включити до складу Ради молодих вчених: Асоян Емму -

 аспірантку кафедри публічного та приватного права,Пильо Дарію  – аспірантку 

кафедри публічного та приватного права,Денисенка Дмитра – аспіранта 

кафедри публічного та приватного права;Лупу Юліану – аспірантку кафедри 

публічного та приватного права 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

 



По третьому питанню слухали Голову Ради Молодих Вчених к.д.у., доц., 

доцента кафедри публічного управління та економіки Музику Юлію 

Дмитрівну, асистента кафедри зарубіжної філології Шеремет Анну Віталіївну 

про перезатвердження Положення про Раду молодих вчених Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського від 01.06.2021.  

Вирішили: рекомендувати Положення про Раду молодих вчених Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського від 01.06.2021 на 

перезатвердження Вченою Радою університету. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

По четвертому питанню слухали заступника Голови Ради молодих вчених 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Шеремет 

Анну Віталіївну про доповнення розробки плану роботи Ради Молодих вчених 

на 2022-2023 навчальний рік.  

Вирішили: доручити членам Ради Молодих Вчених Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського взяти участь у розробці 

плану роботи Ради молодих вчених на 2022-2023 навчальний рік.  

Голосували: «за» одноголосно.  

 

По п’ятому питанню слухали Голову Ради  Молодих  Вчених Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського к.д.у., доц., доцента 

кафедри публічного управління та економіки Музику Юлію Дмитрівну, яка 

запропонувала за значні досягнення у науковій роботі, відповідальне ставлення 

до доручень Ради та сумлінне виконання завдань Ради молодих вчених 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського представити 

кандидатуру к.д.у., доц., доцента кафедри публічного управління та економіки 

Музики Юлії Дмитрівни до нагородження Грамотою Міністерства освіти і 

науки України, а також кандидатури асистента кафедри зарубіжної філології 

Шеремет Анни Віталіївни , асистента кафедри слов’янської філології Терентій 

Анастасії Сергіївни, Кучерявого Володимира Миколайовича - до нагородження 

Подякою Міністерства освіти і науки України з нагоди Дня Конституції 

України (28 червня 2022року). 

 

Вирішили: рекомендувати представити кандидатуру к.д.у., доц., доцента 

кафедри публічного управління та економіки Музики Юлії Дмитрівни до 

нагородження Грамотою Міністерства освіти і науки України, а також 

кандидатури асистента кафедри зарубіжної філології Шеремет Анни Віталіївни 

та асистента кафедри слов’янської філології, Терентій Анастасії Сергіївни, 

Кучерявого Володимира Миколайовича  - до нагородження Подякою 



Міністерства освіти і науки України з нагоди Дня Конституції України (28 

червня 2022року). 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

 

Голова Ради Молодих Вчених                                      Юлія МУЗИКА 


