
Рішення 

Вченої ради 

Таврійського національного університету 

 імені В. І. Вернадського 

від 20 травня 2022 року 

(На підставі Протоколу Вченої ради № 16 від 20.05.2022 р.; 

Наказ про введення в дію рішення Вченої ради № 52-ОД від 20.05.2022 р.) 

 

1. Затвердити порядок денний засідання Вченої ради від 20 травня 2022 року. 

 

2. Затвердити кандидатури 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 : 

- Освітня програма «Підприємництво, торгівля, логістика», спеціальність 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» - голова комісії Бойченко Еліна 

Борисівна, д.е.н., професор, професор кафедри зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств, Національного авіаційного університету;  

- Освітня програма «Організація бізнесу», спеціальність 051 «Економіка» - голова 

комісії Бойченко Еліна Борисівна, д.е.н., професор, професор кафедри 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Національного авіаційного університету.  

-  071 «Облік і оподаткування» - голова комісії Царенко Оксана Вячеславівна, доктор 

економічних наук, професор, голова комітету з контролю якості аудиторських послуг, 

аудиторської палати України.  

   - 292 «Міжнародні економічні  відносини» -  голова комісії Чернова Ольга 

Вадимівна,  кандидат економічних наук,  доцент,  доцент кафедри економіки та 

міжнародних економічних відносин Полтавського державного аграрного університету.   

 

3. Затвердити освітні програми: 

 

Освітня програма освітній 

рівень 

Спеціальність   

Арабська мова і література, 

англійська мова та переклад 

бакалавр 035 Філологія. Східні мови та літератури 

(переклад включно), перша - арабська 

Арабська мова і література, 

англійська мова та переклад 

магістр 035 Філологія. Східні мови та літератури 

(переклад включно), перша - арабська 

 

4. Затвердити в рамках щорічного моніторингу оновлені освітні програми: 

 



Освітня програма освітній 

рівень 

Спеціальність   

ННІ управління, економіки та природокористування  

Туризм  бакалавр 242 Туризм 

Організація туристичного бізнесу магістр 242 Туризм  

ННІ муніципального управління та міського господарства  

Документознавство та 

інформаційна діяльність 

бакалавр 029 Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа 

Комп'ютерні науки бакалавр 122 Комп'ютерні науки 

Комп'ютерні науки магістр 122 Комп'ютерні науки 

Комп'ютерна інженерія бакалавр 123 Комп'ютерна інженерія 

Комп'ютерна інженерія магістр 123 Комп'ютерна інженерія 

Теплоенергетика бакалавр 144 Теплоенергетика 

Автоматизація та комп'ютерно-

інтегровані технології 

бакалавр 151 Автоматизація та комп'ютерно-

інтегровані технології 

Автоматизоване управління 

технологічними процесами 

магістр 151 Автоматизація та комп'ютерно-

інтегровані технології 

НН гуманітарний інститут 

Середня освіта. Історія, 

правознавство 

бакалавр 014 Середня освіта. Історія 

Середня освіта. Історія магістр 014 Середня освіта. Історія 

Історія бакалавр 032 Історія та археологія 

Історія та археологія доктор 

філософії 

032 Історія та археологія 

Філософія бакалавр 033 Філософія 

Філософія магістр 033 Філософія 

Філософія доктор 

філософії 

033 Філософія 

Культурологія бакалавр 034 Культурологія 



Культурологія магістр 034 Культурологія 

Політологія бакалавр 052 Політологія 

Політологія магістр 052 Політологія 

Психологія бакалавр 053 Психологія 

Психологія магістр 053 Психологія 

Психологія докт. 

філософії 

053 Психологія 

Соціальна робота бакалавр 231 Соціальна робота 

Право бакалавр 081 Право 

Право магістр 081 Право 

ННІ філології та журналістики 

Середня освіта. Українська мова 

та література, зарубіжна 

література 

бакалавр 014 Середня освіта. Українська мова і 

література 

Середня освіта. Українська мова 

та література, зарубіжна 

література 

магістр 014 Середня освіта. Українська мова і 

література 

Філологія. Українська мова та 

література, польська мова 

бакалавр 035 Філологія. Українська мова та 

література 

Філологія. Українська мова та 

література, польська мова 

магістр 035 Філологія. Українська мова та 

література 

Журналістика бакалавр 061 Журналістика 

Журналістика магістр 061 Журналістика 

Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша - 

англійська 

магістр 035 Філологія. Германські мови та 

літератури (переклад включно), 

перша - англійська  

Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша - 

німецька 

магістр 035 Філологія. Германські мови та 

літератури (переклад включно), 

перша - німецька 

Романські мови та літератури 

(переклад включно), перша - 

французька 

магістр 035 Філологія. Романські мови та 

літератури (переклад включно) 

перша - французька 



Загальновузівська кафедра фізичного виховання, спорту та здоров'я людини  

Фізична культура і спорт бакалавр 017 Фізична культура і спорт 

Фізична культура і спорт магістр 017 Фізична культура і спорт 

Фізична терапія,ерготерапія магістр 227 Фізична терапія, ерготерапія 

 

5. Затвердити Положення про навчально-методичний відділ. 

 

6. Затвердити Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності. 

 

7. Затвердити оновлення Положення про Інформаційно-обчислювальний центр. 

 

8. 1) рекомендувати до друку  журнали “Категорії Б”, а саме: 

1. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

Серія: Філологія. Журналістика. Том 33 (72). № 2, 2022 

2. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

Серія: Технічні науки. Том 33 (72). № 2, 2022 

3. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

Серія: Історичні науки. Том 33 (72). № 2, 2022. 

2) директорам ННІ інформацію взяти до відома, 24.05.22 о 16.00 залучитися до зустрічі з 

випускниками 4-х курсів Коледжу; 

 

3) до 24.05.22 директорам ННІ визначити відповідальних осіб за збереження матеріальних 

цінностей по кафедрах Університету, надіслати інформацію на корпоративну пошту 

головного бухгалтера; 

 

4) до 24.05.22 подати до бухгалтерії відомості на погодинну оплату, узгоджену з 

навчальним відділом; 

 

5) до 27.05.22 Кучерявому В.М. організувати онлайн-зустріч з підприємством щодо 

доцільності й можливостей впровадження електронного документообігу в Університеті; 

 

6) до 27.05.22 керівникам структурних підрозділів доопрацювати Інструкцію з 

діловодства; 

 

7) керівникам структурних підрозділів до 26.05.22 подати Ноженку В.С., Бессарабу О.В. 

відповідно до Наказу 37-ОД пропозиції щодо усунення зауважень ДСЯО; 

 

8) до 27.05.22 директорам ННІ, завідувачеві загальновузівської кафедри, директору 

Коледжу, Кучерявому В.М., Кобиліній Ю.М., представникам студради організувати 

роботу щодо напрацювання концепції проведення Дня відкритих дверей, визначити дату 

проведення; інформацію подати  Ноженку В.С., Бессарабу О.В.; 



 

9) до 30.05.22 Ноженку В.С., Бессарабу О.В., Кобиліній Ю.М. оновити й затвердити умови 

вступу у 2022 р., подати конкурсні пропозиції з урахуванням малочисельних груп; 

 

10) до 31.05.22 Асоян Л.В. підготувати договір з фірмою-партнером для проведення 

дистанційних вступних випробувань іноземних студентів (згідно з Правилами прийому 

ТНУ 2022); співпрацювати з деканатами ННІ щодо ліквідації заборгованості по оплаті 

іноземними студентами; 

 

11) до 31.05.22 Величковській Ю.Ф. оновити перелік інформації про стажування для 

викладачів і здобувачів освіти; Митрохіну Ю.О. здійснити первинний прорахунок 

об’єктів Університету для подачі грантових заявок; 

 

12) Кулішовій М.В. підготувати супровід й допомогу в оформленні грантової заявки від 

ННІ філології і журналістики; до 15.06.22 Мадяр І. підготувати інформацію про перелік 

грантів і міжнародних конференцій; інформацію подати Бессарабу О.В.; 

 

13) до 30.06.22 Братусь О.О., Виноградовій В.Є. підготувати й здійснити психологічне 

тестування працівників і здобувачів освіти Університету;  

 

14) до 31.05.22 Куриську І.О. підготувати інформацію для офіційного вебсайту 

Університету щодо роботи Сектору спорту; подати Бессарабу О.В. робочі плани на 2022р. 

Сектору спорту з урахуванням воєнного стану; 

 

15) проректорам, директорам ННІ провести наради, довести інформацію щодо рішень 

Вченої ради до відома працівників та здобувачів освіти в межах своїх структурних 

підрозділів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


