
Рішення 

Вченої ради 

Таврійського національного університету 

 імені В. І. Вернадського 

від 30 червня 2022 року 

(На підставі Протоколу Вченої ради № 18 від 30.06.2022 р.; 

Наказ про введення в дію рішення Вченої ради № 6 5-ОД від 30.06.2022 р.) 

 

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

 

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

 

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

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

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

Серія: Історичні науки. Том 33 (72). № 3, 2022. 

 

3. Присвоїти вчене звання доцента по кафедрі музичного мистецтва Марченку Валерію 

Віталійовичу. 

 

4. Внести зміни до Правил прийому на 2022 рік, а саме: не оголошувати осінній набір на 

освітньо-наукову програму «Економіка» для освітнього рівня «доктор філософії» за 

спеціальністю 051 «Економіка» у зв’язку  з відсутністю можливості супроводу освітньо-

наукової програми «Економіка». 

 

5. Рекомендувати Пєткова С.В. для представлення до відзначення державною нагородою 

«Заслужений діяч науки і техніки України». 

 

6. Затвердити зміни до навчальних планів попередніх років набору відповідно до оновлених 

освітніх програм, а саме: 

 

Освітня програма освітній 

рівень 

Спеціальність   

Управління бізнесом бакалавр 073 Менеджмент 

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 

Психологія бакалавр 053 Психологія 

Соціальна робота бакалавр 231 Соціальна робота 

Право бакалавр 081 Право 

 

 

7. Затвердити оновлені освітні програми, а саме: 

- ОПП «Музичне мистецтво. Вокал» другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 025 «Музичне мистецтво»; 

- ОПП «Музичне мистецтво. Інструментальне виконавство» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти спеціальності 025 «Музичне мистецтво»; 

- ОНП «Право» третього (доктор філософії) рівня вищої освіти спеціальності 081 

«Право». 

 

9. Рекомендувати до друку навчально-наукові  посібники, а саме: 

- методичний посібник Сучасний турецькомовний туристичний довідник : матеріали до 

джерелознавчої практики для студентів сходознавчих спеціальностей / Укладач В. 

Підвойний. К., 2022. 64 с. 

- лексикографічний посібник Турецько-український словник атрибутивної лексики : 

Навчально-методичний посібник для студентів тюркологічних спеціальностей / Укладач 

В. Підвойний. К., 2022. 160 с. 

- методичний посібник Турецька лексикологія, ономастика, лексикографія, фразеологія, 

термінологія : Робочий зошит. Навчально-методичний посібник для студентів 

тюркологічних спеціальностей / Упорядник Олександр Бессараб, Володимир Підвойний. 

К., 2022. 120 с. 

 

10. Перенести викладання дисциплін для здобувачів спеціальності 025 «Музичне 

мистецтво» з ІІ семестру 2021-2022 н.р. у зв’язку з відсутністю викладача та 

неможливістю встановлення його місцезнаходження, викладач Антоненко М.І.,  на І сем. 

2022-2023 н.р. з метою забезпечення освітнього процесу. 
 

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

до вимог Закону України «Про вищу освіту» (Додатки до протоколу). 

 

12. Змінити тему дисертаційного дослідження 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.  Ігор Прус 

 

Правове 

забезпечення 

безпеки обігу 

цифрової 

валюти 

Правові засади 

протидії 

гендерно 

зумовленому 

насильству: 

досвід України та 

зарубіжних 

держав 

Юлія 

ДОРОХІНА 

д.ю.н., проф. 

Юлія 

ДОРОХІНА 

д.ю.н., проф. 

2.  Анна 

Сумарєва 

Адміністративно-

правове 

регулювання 

освітніх реформ 

України 

Адміністративно-

правовий статус 

детектива 

правоохоронного 

органу 

Валерій 

БОРТНЯК 

к.ю.н., доц. 

Валерій 

БОРТНЯК 

к.ю.н., доц. 

 

13. Створити робочу групу щодо розробки Положення про корпоративне середовище 

ТНУ ім. В.І. Вернадського в такому складі: Ноженко В.С. (відповідальний), Кучерявий 

В.М., Попова О.А., Стеценко Г.В., Кривошей О.А, Гуйда О.Г., Євтушенко О.М., 

Янішевська А.В., Данькевич Ю.В., Риков В.В.; до 31.08.2022 р. підготувати проєкт 

Положення про корпоративне середовище ТНУ ім. В.І. Вернадського.  

  

 
 
 


