
 

Рішення 

Вченої ради 

Таврійського національного університету 

імені В. І. Вернадського 

від 06 квітня 2022 року 

(На підставі Протоколу Вченої ради № 13 від 06.04.2022 р.; 

Наказ про введення в дію рішення Вченої ради № 43-ОД від 06.04.2022 р.) 

 

1.Затвердити порядок денний засідання Вченої ради від 06.04.22. 

 

2. Затвердити оновлення освітніх програм кафедри публічного управління та економіки 

Навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування та 

оприлюднити їх на сайті Університету:  

- Освітньо-наукова програма «Публічне управління та адміністрування» третього 

рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі 

знань 28 Публічне управління та адміністрування, кваліфікація: Доктор філософії;  

- Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» другого 

рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі 

знань 28 Публічне управління та адміністрування, кваліфікація: Магістр; 

- Освітньо-професійна програма «Територіальне управління та місцеве 

самоврядування» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування кваліфікація: 

Магістр;  

- Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» першого 

рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі 

знань 28 Публічне управління та адміністрування, кваліфікація: Бакалавр;  

- Освітньо-професійна програма «Організація бізнесу» першого рівня вищої освіти 

за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 

кваліфікація: Бакалавр; 

- Освітньо-професійна програма «Розвиток бізнесу» другого рівня вищої освіти за 

спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, кваліфікація: 

Магістр; 

- Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля, логістика» першого 

рівня вищої освіти за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

галузі знань 07 Управління та адміністрування, кваліфікація: Бакалавр; 

- Освітньо-професійна програма «Платформна економіки та бізнес діяльність» другого 

рівня вищої освіти за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

галузі знань 07 Управління та адміністрування, кваліфікація: Магістр. 

 

3.Затвердити видачу диплома доктора філософії за спеціальністю 281 Публічне управління 

та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування Риковій Нелі 



Володимирівні, яка захистила дисертацію 13 грудня 2021 року у спеціалізованій вченій раді 

ДФ  52.051.003 

  

4. Затвердити теми дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук кафедри публічного управління та економіки:  

- ГОЛОВЧУК Юлії Олександрівни «Інноваційні засади формування маркетингових 

стратегій регіонального розвитку туризму в умовах нестабільності», спеціальність 08.00.05 

– розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; 

- ВЛІЗЛА Євгена Мироновича «Методолого-практичне забезпечення функціонування 

господарських комплексів регіонів», спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і 

регіональна економіка 

 

5. Рекомендувати до друку навчально-методичний комплекс «Ластівка»: 

кримськотатарська мова для дітей молодшого та середнього шкільного віку з родини ТПО;  

 

навчальний посібник Англійська мова для фізіотерапевтів та ерготерапевтів: Навчальний 

посібник для студентів 1 курсу освітнього рівня «Магістр» спеціальності «227 Фізична 

терапія, ерготерапія» / Упор. Т. Ю. Поджіо, А. В. Шеремет. Київ, 2022; 

 

навчально-методичні матеріали Individual reading: Збірник текстів професійного 

спрямування для студентів І курсу освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності «227 Фізична 

терапія, ерготерапія» / Упор. О.О. Русакова, А.В. Шеремет. Київ, 2022. 

 

6. Внести зміни до редакційної колегії фахового наукового журналу «Вчені записки 

Таврійського національного університету імені  В.І. Вернадського. Серія: «Психологія», а 

саме: затвердити головного редактора Дробот Ольгу Вячеславівну, доктора психологічних 

наук, доцента, професора кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки Навчально-

наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. 

Вернадського. 

 

7. Внести зміни до складу редакційної колегії фахового наукового журналу «Вчені записки 

Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія Юридичні 

науки», а саме: 

Головний редактор: 

Ховпун Олексій Сергійович – директор Навчально-наукового гуманітарного інституту, 

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, доктор юридичних наук, 

доцент. 

Члени редакційної колегії: 

Волкова Юлія Анатоліївна – професор кафедри публічного та приватного права Навчально-

наукового гуманітарного інституту, Таврійський національний університет імені В. І. 

Вернадського, доктор юридичних наук, професор; 

Катеринчук Катерина Володимирівна – завідувач кафедри публічного та приватного права 

Навчально-наукового гуманітарного інституту, Таврійський національний університет 

імені В.І. Вернадського, доктор юридичних наук, доцент; 



Клименко Олена Вікторівна – професор кафедри публічного та приватного права, 

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, доктор наук з 

державного управління, кандидат юридичних наук, доцент; 

Муляр Галина Володимирівна – професор кафедри кримінального права, процесу та 

криміналістики, Академія праці, соціальних відносин і туризму, доктор юридичних наук, 

доцент; 

Недюха Микола Петрович – професор кафедри публічного та приватного права, 

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, доктор філософських 

наук, доктор юридичних наук, професор; 

Пєтков Сергій Валерійович – професор кафедри публічного та приватного права 

Навчально-наукового гуманітарного інституту, Таврійський національний університет 

імені В. І. Вернадського, доктор юридичних наук, професор; 

Міхневич Людмила Володимирівна – завідувач кафедри конституційного та кримінального 

права, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, доктор 

юридичних наук, доцент. 

Шимон Світлана Іванівна – завідувач кафедри підприємницького та корпоративного 

права,  Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, доктор 

юридичних наук, професор; 

Киренко Сергій Георгійович – доцент кафедри кримінального права юридичного 

факультету Інституту управління, технологій та права Державного університету 

інфраструктури та технологій,' кандидат юридичних наук, доцент. 

Сабіна Грабовська – професор кафедри державної теорії, права і політики Жешувського 

університету, Жешув, Польща, доктор хабілітований. 

 

8. Затвердити положення про роботу практичного психолога та центр медіації, а саме: 

1. Положення про роботу практичного психолога  у Таврійському національному 

університеті імені В. І. Вернадського. 

2. Положення про центр медіації у Таврійському національному університеті імені В. 

І. Вернадського. 

 

9. Затвердити Положення про центр підвищення кваліфікації Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського; 

              Положення про Відбіркові комісії Таврійського національного університету імені 

В. І. Вернадського; 

Зміни до Правил прийому до Таврійського  національного  університету імені В. І. 

Вернадського на 2022 (розділ 15. Особливості прийому на навчання до аспірантури, 

докторантури). 

 

10. Затвердити Положення про відділ інноваційного розвитку. 

 

11. Затвердити зміну тем та наукового керівника зі спеціальності 081 Право: 

 

№ 
(П.І.Б.) Тема дисертації 

Науковий керівник 

(науковий ступінь, вчене 

звання) 



Попередня тема Нова тема 
Науковий 

керівник 

Новий 

науковий 

керівник 

1.  Ольга МОРОЗ  

Конституційно-правові 

гарантії реалізації 

права на касаційне 

оскарження судового 

рішення 

Конституційно-

правові гарантії 

реалізації права на 

касаційне 

оскарження 

судового рішення 

Ян 

БЕРНАЗЮК 

д.ю.н., проф 

Олексій 

ХОВПУН 

д.ю.н., доц. 

2.  
Тетяна 

ЛОВЕЦЬКА 

Конституційне право 

на професійно-

правничу допомогу в 

процесі захисту особи 

в публічно-правових 

відносинах 

Конституційне 

право на 

професійно-

правничу допомогу 

в процесі захисту 

особи в публічно-

правових 

відносинах 

Ян 

БЕРНАЗЮК 

д.ю.н., проф 

Володимир 

ШАТІЛО 

д.ю.н., 

проф. 

3.  
Анастасія 

САЗОНОВА 

Податково-правовий 

статус фізичної особи, 

яка проводить 

незаконну професійну 

діяльність 

Податково-

правовий статус 

фізичної особи, яка 

проводить 

незаконну 

професійну 

діяльність 

Ян 

БЕРНАЗЮК 

д.ю.н., проф 

Олексій 

ХОВПУН 

д.ю.н., доц. 

 

 

12. Затвердити зміни форм атестації здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня у 2022 

році. 

 

13. Затвердити освітні програми загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту 

та здоров’я людини: 

- Освітньо-професійна програма «Фізична реабілітація» першого (бакалаврського) 

рівня освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт галузь знань 01 Освіта/ 

Педагогіка; 

- Освітньо-професійна програма «Фізична реабілітація» другого (магістерського) 

рівня освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт галузь знань 01 Освіта/ 

Педагогіка. 

 

14. Подготувати інформацію по усіх структурних підрозділах щодо місця перебування 

викладачів, студентів, інших працівників Університету й подати  в установленому порядку 

(Наказ № 94-К від 21.03.2022 р.);  

- про роботу деканатів усіх ННІ щодо ліквідації заборгованості по оплаті за навчання 

студентів і подати в установленому порядку проректору з навчальної роботи Ноженку В.С.;  

- про наявність бюджетних місць на 3, 4 курсах ННІ для абітурієнтів на базі Коледжу й 

подати в установленому порядку директору Коледжу Романовій М.І. 



 

 

 

 


