
Рішення 

Вченої ради 

Таврійського національного університету 

 імені В. І. Вернадського 

від 29 липня 2022 року 

(На підставі Протоколу Вченої ради № 19 від 29.07.2022 р.; 

Наказ про введення в дію рішення Вченої ради № 83-ОД від 29.07.2022 р.) 

 

 

1. Затвердити порядок денний засідання Вченої ради від 29 липня 2022 року. 

 

2. Вивести зі складу Вченої ради директора Навчально-наукового інституту «Академія 

мистецтв імені С.С. Прокоф’єва» Антоненка М.І., директора Навчально-наукового 

гуманітарного інституту Ховпуна О.С. у зв’язку з припиненням трудових відносин 

зазначених осіб з ТНУ імені В.І. Вернадського. 

 

3. Ввести до складу Вченої ради т.в.о. директора Навчально-наукового інституту 

«Академія мистецтв імені С.С. Прокоф’єва» Марченка В.В., директора Навчально-

наукового гуманітарного інституту Катеринчук К.В. за посадами. 

 

4. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників 

ТНУ імені В.В. Вернадського; розмістити оголошення про проведення конкурсу в 

засобах масової інформації та на вебсторінці ТНУ імені В.В. Вернадського;  

відповідальність за проведення конкурсу покласти на начальника відділу кадрів 

Вакуліка М.І. 

 

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

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

Серія: Психологія. Том 33 (72). № 3, 2022;    

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

Серія: Технічні науки. Том 33 (72). № 4, 2022; 

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

Серія: Публічне управління та адміністрування. Том 33 (72). № 3, 2022; 

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

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

 

6. Внести зміни до форми договору про навчання в ТНУ ім. В.І. Вернадського 

відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», а саме: п. 8.1. Офіційною 

адресою для листування (комунікації) зі Студентом вважається його електронна 

адреса (адреса електронного корпоративного кабінету), відкрита у Закладі.. 

 

7. Внести зміни до Положення про користування гуртожитками ТНУ ім. В.І. 

Вернадського в такій редакції: 



І.  Доповнення до Розділу ІІ. Проживання у гуртожитку. 

2. Мають право проживати в студентських гуртожитках: 

- аспіранти та докторанти ТНУ імені В. І. Вернадського; 

- сторонні особи (за умови наявності вільних ліжко-місць); 

- родичі, які приїхали відвідувати студентів чи супроводжують абітурієнтів до 

вступу. 

ІІ. Доповнення до Розділу ІІІ. Надання жилої площі у гуртожитку.  

Перелік необхідних документів для вселення у гуртожиток. 

1. Заява від студента на ім'я ректора Університету. 

2. Копія декларації про вибір сімейного лікаря. 

3. Довідка від сімейного лікаря про стан здоров'я. 

4. Довідка з місця навчання (видається при поселенні). 

5. Направлення від Університету для поселення на кожного студента (видається при 

поселенні). 

6. Паспорт, копія паспорту 1, 2, 11 сторінки (якщо паспорт у вигляді ID-картки, копія 

паспорта та витягу з Єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію 

місця проживання). 

7. Копія ідентифікаційного коду. 

8. 2 (дві) фотокартки 3*4 см. 

9. Флюорографія, картка щеплень. 

10. Довідка з шкірно-венерологічного диспансеру. 

11. Копія документів на пільгу (для пільгових категорій): 

- сироти (діти, позбавлені батьківського піклування);  

- копія витягу з електронної обліково-статистичної картки дитини-сироти; 

-діти учасників бойових дій - копія посвідчення учасника бойових дій, копія 

 свідоцтва про народження дитини, копія довідки про безпосередню участь в АТО. 

12. При поселенні квитанція про сплату за проживання. 

13. Угоди (заповнюються під час поселення). 

14. Ордер (видається під час поселення). 

 

Якщо студент/студентка мають пільгу, яка передбачає можливість безкоштовного 

проживання в гуртожитку, для його/її вселення готується окреме подання, до якого 

додаються копії підтверджуючих документів: 

- заява; 

- копія посвідчення учасника бойових дій батька/матері; 

- свідоцтво про народження заявника; 

- довідка про участь батька/матері в АТО - для категорії «дитина учасника 

бойових дій». 

 Витяг з Єдиного реєстру дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування 

- для категорії «дитина-сирота»/«дитина, позбавлена батьківського піклування». 

 Перевірка повноти і достовірності наданих копій документів здійснюється 

деканатом НН інституту. 

 

ІІІ. Додати новий Розділ. Оплата за проживання в студентських гуртожитках 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського м. Київ 



 

1. Гуртожитки Університету розташовані за адресами м. Київ вул. Галицька, 67  

вул. Попова 9а, вул. Галицька. 

 

2. Вартість проживання та вартість додаткових послуг для всіх категорій 

мешканців затверджується наказом по ТНУ імені В. І. Вернадського до початку 

навчального року. Вартість надання послуг за проживання може змінюватись 

протягом року, відповідно до змін в чинному законодавстві, з подальшим внесенням 

змін до договору на проживання в студентському гуртожитку.  

 

3. Університет звільняє від оплати за проживання в гуртожитках студентів, які 

належать до категорії: 

- дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а 

також студентів, які в період навчання у віці віз 18 до 23 років залишилися без 

батьків. 

 

  4. Державна цільова підтримка деяким категоріям громадян для здобуття вищої 

освіти у формі безоплатного проживання в студентському гуртожитку надається 

студентам з числа: 

- особам, визнаним учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок 

війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону 

України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; 

- дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій, особами з інвалідністю 

внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до 

Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; 

- дітям, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації 

у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або 

помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі 

проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи 

збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період 

участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; 

- дітям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи 

інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а 

також дітям осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за 

громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних 

засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському 

народові, виявлені під час Революції Гідності. 

 



5. Державна цільова підтримка деяким категоріям громадян для здобуття вищої 

освіти у формі проживання у студентському гуртожитку з пільговою оплатою 

(50% від встановленої вартості) надається студентам, які належать до таких 

категорій: 

- діти, зареєстровані, як внутрішньо переміщені особи. 

 

6. Потерпілі внаслідок аварії на ЧАЕС І та ІІ категорії сплачують 50% вартості 

проживання на місяць за ліжко-місце, на підставі наданих документів. 

 

7. Порядок оплати за проживання та відшкодування комунальних послуг в 

гуртожитках ТНУ імені В. І. Вернадського: 

7.1. мешканці гуртожитків ТНУ імені В. І. Вернадського сплачують за 

проживання та додаткові послуги у безготівковій формі на розрахунковий рахунок 

Університету; 

7.2  мешканці гуртожитків ТНУ імені В. І. Вернадського відшкодовують комунальні 

послуги щомісяця до 10 числа наступного місяця. Сума відшкодування 

розраховується на підставі актів компаній, які надають комунальні послуги. 

Теплопостачання розраховується на кількість ліжко-місць, водопостачання та 

водовідведення, електропостачання розраховується від фактично проживаючих в 

гуртожитку; 

7.3. плата за проживання та додаткові платні послуги сплачується 2 рази на рік, при 

поселенні та до 01 лютого залишок суми договору. 

 

8 Студенти, аспіранти та докторанти  ТНУ імені В. І. Вернадського укладають 

угоду на проживання в гуртожитку на навчальний рік (з 01 вересня до 31 серпня 2022 

року). Інші особи укладають окрему угоду на проживання. 

 

9 При закінченні навчання або при достроковому припиненні дії договору 

оплата за проживання в гуртожитку та додаткові послуги здійснюється включно з  

дати здачі майна, інвентарю, що знаходиться в користуванні, кімнати в придатному 

для проживанні стані, ключів від кімнати та перепустки в гуртожиток, що 

підтверджується оформленим обхідним листом. 

 

10 При порушенні строків та/або розмірів оплати за проживання з мешканцем 

розривається угода на проживання, що тягне за собою виселення з гуртожитку. 

 

11 Особи, які мають бажання встановити додаткове електричне обладнання і 

пристрої, зобов’язані погодити їх встановлення з керівництвом гуртожитку та 

сплачувати окремо, як додаткову послугу, відповідно до наказу. 

 

8. 1) затвердити створення   Науково-дослідного центру Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського при ННІМУМГ; 2) затвердити Положення про 

Науково-дослідний центр Таврійського національного університету імені В. І. 

Вернадського при ННІМУМГ; 3) на наступній Вченій раді (серпень 2022 р.) 

Кисельову В.Б. представити вектори діяльності Науково-дослідного центу. 



 

9. Затвердити Положення про вебсайт Таврійського національного університету імені 

В.І. Вернадського. 

 

10. 1) 2022-2023 н.р. розпочати: для 2-4 курсів бакалаврату, для 2 курсу магістратури – з 

05.09.2022 р.; для 1 курсу бакалаврату – з 19.09.2022 р.; для 1 курсу магістратури – з 

03.10.2022 р.; 2) навчальному відділу до 22.08.22 підготувати пропозиції щодо 

організації навчання за очним та змішаним форматами навчання (з окремих видів 

навчальних робіт) в навчальних корпусах (вул. Дж. Маккейна, 33, вул. Кирилівська, 

164) відповідно до аудиторного фонду Університету. 

 

 


