
Рішення 

Вченої ради 

Таврійського національного університету 

імені В. І. Вернадського 

від 29 квітня 2022 року 

(На підставі Протоколу Вченої ради № 14 від 29.04.2022 р.; 

Наказ про введення в дію рішення Вченої ради № 45-ОД від 29.04.2022 р.) 

1. Затвердити порядок денний засідання Вченої ради від 29.04.22. 

2. Затвердити оновлення освітніх програм за такими спеціальностями:  

освітня програма спеціальність (спеціалізація) 

Освітньо-професійна програма «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 

073 Менеджмент 

Освітньо-професійна програма «Менеджмент 

організацій та адміністрування» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 

073 Менеджмент 

Освітньо-професійна програма «Менеджмент» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

073 Менеджмент 

Освітньо-професійна програма «Міжнародні 

економічні відносини» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти 

292 Міжнародні економічні 

відносини 

Освітньо-професійна програма «Міжнародні 

економічні відносини» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти 

292 Міжнародні економічні 

відносини 

Освітньо-професійна програма «Документознавство 

та інформаційна діяльність» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти 

029 Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа 

 

3. Затвердити Положення про академічну мобільність. 

4. Затвердити Положення про про відділ міжнародних зв’язків. 

5. Затвердити Стратегію інтернаціоналізації ТНУ ім. В.І. Вернадського. 

6. Затвердити Положення про кафедру фінансів та обліку. 

7. Затвердити Положення про навчальну лабораторію загальновузівської кафедри 

фізичного виховання, спорту і здоров’я людини. 

8. Затвердити Положення про навчальну лабораторію ресторанно-барної справи і 

виробництва ресторанної продукції. 

9. Затвердити Положення про кафедру психології, соціальної роботи та педагогіки. 

10. Затвердити Положення про сектор студентського спорту та культури в ТНУ ім. В.І. 

Вернадського. 



11. Затвердити Положення про відділ організаційно-виховної роботи. 

12. Затвердити Положення про навчально-науковий центр міжнародної освіти. 

13. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Методологія та методи 

соціальної роботи» для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю 

«Соціальна робота», підготовленого кандидатом психологічних наук, доцентом, 

доцентом кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки Мітіною Світланою 

Володимирівною. 

Рекомендувати до друку монографію ««Ґендерна компетентність у соціальній 

роботі», підготовленою доктором філософії із соціальної роботи,  старшим 

викладачем кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки Ярошенко Аллою 

Анатоліївною та доктором політичних наук, професором, членом Національного 

агентства кваліфікацій Семигіною Тетяною Валеріївною. 

14. Юридичним відділом розглянуто доповідну записку директора Навчально-

наукового інституту філології та журналістики ТНУ імені В. І. Вернадського 

Світлани Кузьміної з приводу заяви студентів 2-го курсу групи 061-21б 

спеціальності «Журналістика» ННІ філології та журналістики ТНУ імені В. І. 

Вернадського щодо відрахування студентки Черкесової Анни Михайлівни від 

06.04.2022. З метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження зазначених 

обставин та надання їм оцінки в порядку, визначеному законодавством, доцільно 

скерувати зазначені матеріали до правоохоронних органів для вжиття відповідних 

заходів. 

15. Вивчити формування цінової політики інших ЗВО; Герасименку Р.В. доповісти на 

наступному засіданні Вченої ради щодо формування ціни для студентів І курсу на 

платно-договірній основі у 2022-2023 н.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


