
Рішення 

Вченої ради 

Таврійського національного університету 

 імені В. І. Вернадського 

від 06 травня 2022 року 

(На підставі Протоколу Вченої ради № 15 від 06.05.2022 р.; 

Наказ про введення в дію рішення Вченої ради № 47-ОД від 06.05.2022 р.) 

 

1. Затвердити порядок денний засідання Вченої ради від 06 травня 2022 року. 

 

2. Затвердити Програми Підсумкових екзаменів з атестації здобувачів вищої освіти для 

першого бакалаврського рівня у 2021-2022 н.р. 

  

Освітня програма Спеціальність   

ННІ управління, економіки та природокористування  

Економіка  051 Економіка  

Організація бізнесу 051 Економіка  

Облік і оподаткування  071 Облік і оподаткування 

Фінанси, банківська 

справа та страхування  

072 Фінанси, банківська справа та страхування  

Управління бізнесом  073 Менеджмент  

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Підприємництво, 

торгівля, логістика 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Екологія та охорона 

навколишнього 

середовища 

101 Екологія 

Економіка 

природокористування та 

охорона навколишнього 

середовища 

101 Екологія 

Науки про Землю 103 Науки про Землю 



Економічна географія та 

регіонознавство 

103 Науки про Землю 

Готельно-ресторанна 

справа 

241 Готельно-ресторанна справа 

Туризм  242 Туризм 

Організація 

туристичного бізнесу 

242 Туризм  

Міжнародні економічні 

відносини 

292 Міжнародні економічні відносини 

ННІ муніципального управління та міського господарства  

Документознавство та 

інформаційна діяльність 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

ННІ філології та журналістики 

Українська мова і 

література 

014 Середня освіта. Українська мова і література 

Мова і література 

(турецька) 

014 Середня освіта. Мова і література (турецька) 

Українська мова та 

література 

035 Філологія. Українська мова та література 

Журналістика 061 Журналістика 

Кримськотатарська мова 

і література 

035 Філологія. Кримськотатарська мова та література  

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - 

англійська 

035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша - англійська  

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - 

німецька 

035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша - німецька 

Романські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - 

французька 

035 Філологія. Романські мови та літератури (переклад 

включно) перша - французька 

Східні мови та 

літератури (переклад 

035 Філологія. Східні мови та літератури (переклад 

включно), перша - арабська 



включно) перша - 

арабська 

Східні мови та 

літератури (переклад 

включно) перша - 

турецька 

035 Філологія. Східні мови та літератури (переклад 

включно), перша - турецька 

Східні мови та 

літератури (переклад 

включно) перша - іврит 

035 Філологія. Східні мови та літератури (переклад 

включно), перша - іврит 

НН гуманітарний інститут  

Середня освіта. Історія 014 Середня освіта. Історія 

Історія та археологія 032 Історія та археологія 

Філософія 033 Філософія 

Культурологія 034 Культурологія 

Політологія 052 Політологія 

Психологія 053 Психологія 

Соціальна робота 231 Соціальна робота 

Право 081 Право 

Загальновузівська кафедра фізичного виховання, спорту та здоров'я людини  

Фізична культура і спорт 017 Фізична культура і спорт 

Фізична 

терапія,ерготерапія 

227зична терапія,ерготерапія 

 

 

3. Затвердити 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 першого бакалаврського рівня за спеціальністю 035 Філологія освітні програми 

у 2021-2022 н.р. за спеціальністю 035 Філологія освітні програми: 

 

- 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська – Нагачевська Олена Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри іноземних мов, завідувач кафедри соціально-гуманітарної та загальноекономічної 

підготовки Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. 

- 035.043 Германські мови і літератури (переклад включно), перша – німецька 

– Лазебна Олена Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

теорії, практики та перекладу німецької мови факультету лінгвістики Національного 



технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». 

- 035.043 Романські мови і літератури (переклад включно), перша – 

французька – Миронова Наталія Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови, доцент кафедри 

романської і новогрецької філології та перекладу Київського національного лінгвістичного 

університету. 

 

4. Затвердити в рамках щорічного моніторингу освітніх програм освітньо-професійну 

програму «Документознавство та інформаційна діяльність» за спеціальністю 029 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» для другого (магістерського) рівня вищої 

освіти. 

 

5. Внести зміни до Положення про організацію освітнього процесу в Таврійському 

національному університеті імені В. І. Вернадського: 

-  внести зміни до Додатків 1-21 Положення про організацію освітнього процесу в 

Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського у зв'язку зі змінами у 

структурі Таврійського національному університеті імені В. І. Вернадського: 

- в частині відокремлення розділу 12 Організація практик  Положення про 

організацію освітнього процесу в Таврійському національному університеті імені В. І. 

Вернадського: в Положення про організацію практики в Таврійському національного 

університету імені В. І. Вернадського.  

 

6. Затвердити  Положення про навчально-наукову лабораторію фізичних методів 

дослідження Навчально-наукового інституту муніципального управління та міського 

господарства Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

 

7. Затвердити  Положення про юридичну клініку НН гуманітарного інституту Таврійського 

національного університету імені В.І. Вернадського. 

 

8. Затвердити  Положення про наукову школу «Актуальні питання деліктології в умовах 

євроінтеграції» НН гуманітарного інституту Таврійського національного університету 

імені В.І. Вернадського. 

 

9. Затвердити Положення про навчальний відділ.  

 

10. 1) затвердити оновлення «Інструкції з діловодства в Таврійському національному 

університеті імені В. І. Вернадського»;  

 

2) до 27.05.2022 р. керівникам усіх структурних підрозділів внести необхідні для роботи 

корективи до Інструкції з діловодства в Таврійському національному університеті імені В. 

І. Вернадського. 

 

11. Затвердити Положення про ректорат. 

 

12. Затвердити оновлення Положення про порядок призначення і виплати стипендій 

студентам, аспірантам і докторантам Таврійського національного університету імені В. І. 

Вернадського. 

 



13. Затвердити Положення про організацію практики в Таврійському національному 

університеті імені В. І. Вернадського. 

 

14. Затвердити освітньо-наукові програми кафедри філософії та історії Навчально-

наукового гуманітарного інституту:   

- Освітньо-наукова програма Історія та археологія третього рівня вищої освіти за 

спеціальністю 032 Історія та археологія; 

- Освітньо-наукова програма Філософія третього рівня вищої освіти за 

спеціальністю 033 Філософія. 

 

 

15. 1) протягом двох тижнів (до 23.05.2022 р.) начальнику планово-фінансового відділу 

Герасименку Р.В. узгодити ціни на навчання з директорами ННІ по всіх спеціальностях у 

2022-2023 н.р.;  

 

2) затвердити програми вступних випробувань, що проводяться у формі вступного іспиту 

для іноземців, індивідуальної усної співбесіди, творчого конкурсу, фахового іспиту, за 

списком, що додається; 

 

3) до 30.05.2022 р. Ноженку В.С., Бессарабу О.В., Кобиліній Ю.М. оновити й затвердити 

умови вступу у 2022 р., подати конкурсні пропозиції. 
 

 

 

 

 

 

 


