
Рішення 

Вченої ради 

Таврійського національного університету 

 імені В. І. Вернадського 

від 30 травня 2022 року 

(На підставі Протоколу Вченої ради № 17 від 30.05.2022 р.; 

Наказ про введення в дію рішення Вченої ради № 55-ОД від 30.05.2022 р.) 

 

1. Затвердити порядок денний засідання Вченої ради від 30 травня 2022 року. 

 

2. Рекомендувати до друку  журнали “Категорії Б”, а саме: 

 

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

Психологія. Том 33 (72). № 2, 2022;    

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

Технічні науки. Том 33 (72). № 3, 2022; 

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

Публічне управління та адміністрування. Том 33 (72). № 2, 2022. 

 

3. Затвердити оновлені освітні програми: 

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності (спеціалізації) «Фінанси, банківська 

справа та страхування».   

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності (спеціалізації)  «Фінанси, банківська 

справа та страхування».  

 

4. Затвердити зміну форми проведення підсумкової атестації відповідно до Листа МОН № 

1/3417-22 від 10 березня 2022 року для здобувачів освіти, що знаходяться в лавах ЗСУ, 

територіальної оборони та волонтерських організаціях із захисту бакалаврських робіт на 

атестаційний екзамен: 

спеціальність 061 "Журналістика", освітній рівень: бакалавр 

- Коломієць Світлана Анатоліївна;  

- Радковський Олександр Олександрович; 

- Шолох Дмитро Васильович. 

 

5. Затвердити зміни до Положення про порядок замовлення, виготовлення, видачі, обліку 

документів про вищу освіту та додатків до дипломів європейського зразка у 

Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського. 

 

6. Затвердити навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти 2022 року набору. 

 



7. Затвердити зміни до Положення про Екзаменаційну комісію в Таврійському 

національному університеті імені В. І. Вернадського, а саме додати до Положення пункт: 

2.9.5.1. На період запровадження правового режиму воєнного стану, у процесі 

дистанційного та гнучкого режиму роботи й навчання, у разі відсутності в одного з 

членів Екзаменаційної комісії можливості підписати протокол засідання Екзаменаційної 

комісії Голова й усі члени Екзаменаційної комісії засвідчують кваліфікованим 

електронним підписом протокол засідань Екзаменаційної комісії, звіт про складання 

підсумкових екзаменів та/або захист кваліфікаційних робіт, звіт Голови ЕК; зазначені 

документи подаються в навчальний відділ на електронних цифрових носіях протягом 

трьох днів.  

За дорученням голови ЕК підписання індивідуальних навчальних планів здобувачів 

вищої освіти може бути здійснене одним з членів ЕК. 

 

8. Затвердити зміни до Правил прийому на 2022 р., а саме: 

- оголосити набір на освітню програму «Фізична реабілітація» для освітнього рівня 

«бакалавр» за денною та заочною формою навчання в межах спеціальності 017 Фізична 

культура і спорт, джерело фінансування – кошти фізичних і юридичних осіб. 

Ліцензійний обсяг за денною формою навчання – 40 місць; за заочною формою навчання 

– 40 місць; 

- оголосити набір на освітню програму «Фізична реабілітація» для освітнього рівня 

«магістр» за денною та заочною формою навчання в межах спеціальності 017 Фізична 

культура і спорт, джерело фінансування – кошти фізичних і юридичних осіб. 

Ліцензійний обсяг за денною формою навчання – 20 місць; за заочною формою навчання 

– 20 місць. 

 

9. З метою забезпечення організації освітнього процесу та інших поточних питань 

керівники всіх структурних підрозділів (або їхні заступники з правом підпису) повинні 

бути присутні на робочих місцях (для роботи оффлайн) щосереди з 10.00 до 15.00, а за 

особливої потреби або вирішення нагальних питань також і в інші  дні за попередньою 

домовленістю. 

 


