
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО  

 

ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ 

ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

29 листопада 2022 р.                                                                                                 м. Київ
                   

1. Затвердити порядок денний засідання Вченої ради від 29 листопада 2022 року. 
2. Обрати делегатами для участі в роботі з’їзду представників юридичних вищих навчальних 

закладів та юридичних установ ректора ТНУ ім. В.І. Вернадського, кандидата юридичних наук, 
доцента Бортняка В.А. та завідувача кафедри публічного та приватного права, кандидата 
юридичних наук, доцента Губарєва С.В. 

3. Затвердити Положення про атестацію педагогічних працівників у Таврійському національному 
університеті імені В. І. Вернадського.  

4. Затвердити тему наукового дослідження Навчально-наукового інституту філології та 
журналістики «Національна ідентичність в умовах гібридної війни: філологічний і 
соціолінгвістичний аспекти, мовно-освітня проблематика і соціальні комунікації». 

5. Рекомендувати до друку навчально-методичні матеріали: 

1. Гнєдкова О. Г., Хромова В. С. Порівняльна граматика першої іноземної (англійської) 
та української мов: навчально-практичні завдання з дисципліни (для бакалаврів, 
спеціальність 035 Філологія, спеціалізація Германські мови та література (переклад 
включно), перша - англійська, 014 Середня освіта, спеціалізації «Англійська мова та 
література»). К.: ТНУ, 2022, 43 с. 

2. Хромова В. С., Гнєдкова О. Г. Методичні вказівки з виконання самостійної роботи з 
дисципліни “Ділова іноземна мова” (“Customs and Passport Control”) для здобувачів 
вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Розвиток бізнесу» спеціальності 
051 Економіка другого рівня вищої освіти (магістр). К.: ТНУ, 2022. 

3. Гнєдкова О. Г., Хромова В. С. Порівняльна граматика першої іноземної (англійської) 
та української мов: конспекти лекцій з дисципліни (для бакалаврів, спеціальність 035 
Філологія, спеціалізація Германські мови та література (переклад включно), перша - 

англійська, 014 Середня освіта спеціалізації «Англійська мова та література». К.: ТНУ, 
2022, 59 с. 

4. Кузьміна С. Л., Хромова В. С.,  Гнєдкова О.А. Навчальний посібник «English for 
Business» для здобувачів другого та третього рівнів вищої освіти спеціальностей 051 



Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. К.: ТНУ, 2022, 119 с. 

5. Навчально-практичний посібник «Наукове та ділове спілкування іноземною мовою: 
практикум для здобувачів освіти третього освітнього рівня «доктор філософії»» для 
спеціальностей 281 «Публічне управління та адміністрування»; 081 «Право»; 032 

«Історія та археологія»; 033 «Філософія»; 053 «Психологія»; 051 «Економіка» 
упорядники Домніч В.Г., Гнєдкова О.Г., Авдєєва С.О., Юрченко О.О. К.: ТНУ, 2022, 91 
с. 

6. Русакова О.О., Шеремет А.В. Електронний практикум для читання англійською мовою 
за професійним спрямуванням для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 
«017 Фізична культура і спорт». К.: ТНУ, 2022, 44 с. 

7. Мікіна О.Г., Хоменко О.А. Навчально-методичний комплекс з виконання самостійних 
робіт з дисципліни “Практика усного та письмового мовлення першої іноземної мови 
(французька)” (для бакалаврів першого курсу спеціальностей 035 Філологія, 
спеціалізація Романські мови та література (переклад включно), перша - французька, 
014 Середня освіта, спеціалізації «Французька мова та література»).  К.: ТНУ, 2022, 40 
с. 

8. Мікіна О.Г., Хоменко О.А. Навчально-методичний комплекс з виконання самостійних 
робіт з дисципліни “Практика усного та письмового мовлення першої іноземної мови 
(французька)” (для бакалаврів другого курсу спеціальностей 035 Філологія, 
спеціалізація Романські мови та література (переклад включно), перша - французька, 
014 Середня освіта, спеціалізації «Французька мова та література»). К.: ТНУ, 2022, 43 
с. 

9. Іщенко Н. А., Поджіо Т.Ю., Обручнікова Н. Д., Юрченко О.О., Русакова О.О. 
Навчальний посібник «English for psychologists» для студентів освітнього рівня 
«бакалавр» спеціальності 053 «Психологія». К.: ТНУ, 2022, 81 с. 

10. Мирончук М.В., Бачуріна Л.В. Навчально – методичний посібник з домашнього 
читання (роман Сюзанни Коллінз «У вогні» - Книга 2 з трилогії «Голодні ігри»)». К.: 
ТНУ, 2022, 39 с. 

11. Авторський доробок засл. діяча мистецтв України, кандидата мистецтвознавства, 
доцента В.В. Марченка – Сюїта для тромбону «Родинне коло», транскрипція для 
скрипки та 5 Каприсів для тромбону соло. К., 2022. 

12. Авторський доробок засл. діяча мистецтв України, кандидата мистецтвознавства, 
доцента В.В. Марченка – Камерна симфонія для струнного оркестру з фортепіано, 
флейтою та скрипкою соло. К., 2022. 

6. Затвердити індивідуальні плани та тем дослідження здобувачів третього освітньо-наукового 
ступеня доктор філософії: 

І. На підставі витягу з протоколу кафедри публічного управління та економіки 
Навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування № 3 від 
27.09.2022р. та протокол № 4 від 06.10.2022р. затвердити теми дисертаційних досліджень, 
наукових керівників на здобуття наукового ступеня доктора філософії та індивідуальні 
плани аспірантам спеціальності 281- публічне управління та адміністрування, освітньо-

наукова програма 281- публічне управління та адміністрування: 
 

1. Бондаренко Ігор Валерійович затвердити тему: «Механізми державного 



фінансового регулювання агропромислового комплексу в Україні». Науковий керівник 
Шевченко Олександр Олександрович – доктор наук з державного управління, професор, 
професор кафедри публічного управління та економіки Навчально-наукового інституту 
управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету 
імені В.І. Вернадського. 

2. Борисов Максим Петрович затвердити тему: «Механізми державного 
управління Україні». Науковий керівник Шевченко Олександр Олександрович – доктор 
наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та 
економіки Навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування 
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 

3. Гордієнко Олександр Сергійович затвердити тему: «Правове регулювання 
інвестицій в Україні». Науковий керівник Чечетова Наталія Федорівна – доктор 
економічних наук, професор, професор кафедри публічного управління та 
економіки  Навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування 
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 

4. Жабський Владислав Ігорович затвердити тему: «Формування механізмів 
публічно-правового регулювання корпоративних відносин в Україні». Науковий керівник 
Сафронова Ольга Миколаївна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент 
кафедри публічного управління та економіки  Навчально-наукового інституту управління, 
економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В.І. 
Вернадського. 

5. Кисельов Євген Володимирович затвердити тему: «Організаційно-правовий 
механізм проведення біржових аукціонів з продажу у нафтогазовій сфері України». 
Науковий керівник Горник Володимир Гнатович – доктор наук з державного управління, 
професор, директор Навчально-наукового інституту управління, економіки та 
природокористування Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 

6. Кух Сергій Петрович затвердити тему: «Механізми цифрової трасформації 
публічної служби в країнах-членах ЄС та країнах кандидатах у члени ЄС». Науковий 
керівник Горник Володимир Гнатович – доктор наук з державного управління, професор, 
директор Навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування 
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 

7. Куценко Антон Олегович затвердити тему: «Механізми цифрової 
трасформації публічної служби в країнах-членах ЄС та країнах кандидатах у члени ЄС». 
Науковий керівник Євмешкіна Олена Леонідівна – доктор наук з державного управління, 
професор, завідувач кафедри публічного управління та економіки Навчально-наукового 
інституту управління, економіки та природокористування Таврійського національного 
університету імені В.І. Вернадського. 

8. Масик Роман Ігорович затвердити тему: «Вплив євроінтеграційних процесів 
на розвиток публічного управління в Україні». Науковий керівник Горник Володимир 
Гнатович – доктор наук з державного управління, професор, директор Навчально-

наукового інституту управління, економіки та природокористування Таврійського 
національного університету імені В.І. Вернадського. 

9. Нищенко Євген Вікторович затвердити тему: «Удосконалення державної 
політики регулювання майнових відносин в Україні». Науковий керівник Горник  

Володимир Гнатович – доктор наук з державного управління, професор, директор 
Навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування 



Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 
10. Пострелко Юрій Михайлович затвердити тему: «Удосконалення державної 

політики розвитку туристичної галузі України на регіональному рівні». Науковий керівник 
Євмешкіна Олена Леонідівна – доктор наук з державного управління, професор, завідувач 
кафедри публічного управління та економіки Навчально-наукового інституту управління, 
економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В.І. 
Вернадського. 

11. Сербин Андрій Володимирович затвердити тему: «Розвиток публічної 
політики гендерної рівності та рівних можливостей. Науковий керівник Сімак Сергій 
Васильович - доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри 
публічного управління та економіки Навчально-наукового інституту управління, економіки 
та природокористування Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 

12. Слободянін Максим Вікторович затвердити тему: «Цифрова трасформація 
публічного управління України в умовах глобалізації». Науковий керівник Сімак Сергій 
Васильович - доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри 
публічного управління та економіки Навчально-наукового інституту управління, економіки 
та природокористування Таврійського національного університету імені            В.І. 
Вернадського. 

13. Тарнавський Артур Миколайович затвердити тему: «Удосконалення 
виборчої системи України в умовах глобальної цифровізації». Науковий керівник Чечетова 
Наталія Федорівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри публічного 
управління та економіки  Навчально-наукового інституту управління, економіки та 
природокористування Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 

14. Чиханцов Микола Анатолійович затвердити тему: «Удосконалення системи 
надання публічних послуг в контексті децентралізації публічного управління в Україні». 
Науковий керівник Євмешкіна Олена Леонідівна – доктор наук з державного управління, 
професор, завідувач кафедри публічного управління та економіки Навчально-наукового 
інституту управління, економіки та природокористування Таврійського національного 
університету імені В.І. Вернадського. 

15. Івкін Віктор Іванович затвердити тему: «Удосконалення публічного 
управління страховою діяльністю в Україні». Науковий керівник Чечетова Наталія 
Федорівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри публічного управління 
та економіки  Навчально-наукового інституту управління, економіки та 
природокористування Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 

16. Єрмак Антон Павлович затвердити тему: «Удосконалення стратегічного 
планування інвестиційною діяльністю в Україні в умовах євроінтеграції». Науковий 
керівник Євмешкіна Олена Леонідівна – доктор наук з державного управління, професор, 
завідувач кафедри публічного управління та економіки Навчально-наукового інституту 
управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету 
імені В.І. Вернадського. 

17. Седельніков Костянтин Кирилович затвердити тему: «Формування 
конкурентноспроможної регіональної політики в Україні в умовах глобалізації». Науковий 
керівник Музика Юлія Дмитрівна – кандидат  наук з державного управління, доцент, доцент 
кафедри публічного управління та економіки  Навчально-наукового інституту управління, 
економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В.І. 
Вернадського. 



18. Бондаренко Євген Романович затвердити тему: «Удосконалення механізмів 
забезпечення інформаційної безпеки України в контексті реалізації дкржавної політики 
реінтеграційних процесів на тимчасово окупованій території Крим в період деокупації». 
Науковий керівник Костецька Людмила Миколаївна – кандидат наук з державного 
управління, доцент, доцент кафедри публічного управління та економіки  Навчально-

наукового інституту управління, економіки та природокористування Таврійського 
національного університету імені В.І. Вернадського. 

19. Гаращук Сергій Миколайович затвердити тему : «Удосконалення надання 
соціальних послуг в Україні на засадах державно-приватного партнерства». Науковий 
керівник Масик Марія Зіновіївна – кандидат  наук з державного управління, доцент, доцент 
кафедри публічного управління та економіки  Навчально-наукового інституту управління, 
економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В.І. 
Вернадського. 

20. Олійник Данило Андрійович затвердити тему: «Удосконалення механізмів 
реалізації державної регіональної політики на засадах проектного менеджменту». Науковий 
керівник Музика Юлія Дмитрівна – кандидат  наук з державного управління, доцент, доцент 
кафедри публічного управління та економіки  Навчально-наукового інституту управління, 
економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В.І. 
Вернадського. 

21. Затвердити нову редакцію теми дисертаційного дослідження аспірантці 
другого року навчання Асоян Еммі Шаваршівні «Формування державної економічної 
політики України в умовах євроінтеграції». Науковий керівник Євмешкіна Олена 
Леонідівна – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри 
публічного управління та економіки Навчально-наукового інституту управління, економіки 
та природокористування Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 

22.  Змінити наукового керівника аспіранту Хуторному Богдану Вікторовичу на 
кандидата економічних наук, доцента, завідувача кафедри фінансів та обліку Путінцева 
Анатолія Васильовича. 
 

ІІ. На підставі витягу з протоколу кафедри психології, соціальної роботи та 
педагогіки Навчально-наукового гуманітарного інституту  № 3 від 26.09.2022р. затвердити 
теми дисертаційних досліджень, наукових керівників на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії та індивідуальні плани аспірантам спеціальності 053- психологія, 
освітньо-наукова програма 053- психологія: 

1. Барсученко Ігор Васильович затвердити тему: «Психологічні особливості 
самоактуалізації неповнолітніх, схильних до протиправної поведінки». Науковий керівник 
Мітіна Світлана Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 
психології, соціальної роботи та педагогіки  Навчально-наукового гуманітарного інституту 
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 

2. Березинець Тарас Юрійович затвердити тему: «Судово-психологічна 
експертиза в цивільному і адміністративному процесі України». Науковий керівник 
Пузирьов Євген Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
психології, соціальної роботи та педагогіки  Навчально-наукового гуманітарного інституту 
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 

3. Ізвєков Віталій Володимирович затвердити тему: «Особливості 
психологічної травматизації військовослужбовців в умовах бойових дій». Науковий 



керівник Пузирьов Євген Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки  Навчально-наукового гуманітарного 
інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 

4. Латиш Олег Михайлович затвердити тему: «Напрями і перспективи розвитку 
парадигми творчої конструктології в Україні». Науковий керівник Біла Ірина Миколаївна – 

доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології, соціальної роботи та 
педагогіки  Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного 
університету імені В.І. Вернадського. 

5. Попов Костянтин Валерійович затвердити тему: «Психологічні аспекти 
професійного вигорання у сфері інформаційних технологій». Науковий керівник Біла Ірина 
Миколаївна – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології, 
соціальної роботи та педагогіки  Навчально-наукового гуманітарного інституту 
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 

6. Присяжнюк Богдан Васильович затвердити тему: «Вплив сім’ї на емоційно-

почуттєву сферу дітей підліткового віку».  Науковий керівник Мітіна Світлана 
Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології, 
соціальної роботи та педагогіки  Навчально-наукового гуманітарного інституту 
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 

7. Пушкар Олег Анатолійович затвердити тему: «Психологічні особливості 
прояву когнітивних стилів у підлітковому віці». Науковий керівник Дробот Ольга 
В’ячеславівна – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології, 
соціальної роботи та педагогіки  Навчально-наукового гуманітарного інституту 
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 

8. Роздобудько Богдан В’ячеславович затвердити тему: «Розвиток 
стресостійкості майбутніх психологів в складних життєвих ситуаціях».  Науковий керівник 
Дубчак Олена Борисівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 
психології, соціальної роботи та педагогіки  Навчально-наукового гуманітарного інституту 
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 

9. Романів Василь Павлович затвердити тему: «Психологічні особливості 
особистості неповнолітнього правопорушника як учасника досудового провадження».  
Науковий керівник Мітіна Світлана Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки  Навчально-наукового 
гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 

10. Серафімов Богдан Вікторович затвердити тему: «Формування професійної 
самосвідомості майбутніх юристів закладів передвищої фахової освіти. Науковий керівник 
Дробот Ольга В’ячеславівна – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри 
психології, соціальної роботи та педагогіки  Навчально-наукового гуманітарного інституту 
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 

11. Слута Ірена Євгенівна затвердити тему: «Роль психологічних факторів в 
біохакінгу як способу оптимізації здоров’я діяльності та довкілля».  Науковий керівник 
Маслянікова Ірина Вікторівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 
психології, соціальної роботи та педагогіки  Навчально-наукового гуманітарного інституту 
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 

12. Фісун Ігор Леонтійович затвердити тему: «Формування екологічної 
самосвідомості майбутнього фахівця державних установ». Науковий керівник Дробот 
Ольга В’ячеславівна – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології, 



соціальної роботи та педагогіки  Навчально-наукового гуманітарного інституту 
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 

13. Ходжаян Арсен Володимирович затвердити тему: «Психологічні умови 
ефективного регулювання керівником відносин у робочому колективі».  Науковий керівник 
Гулько Юлія Анатоліївна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 
психології, соціальної роботи та педагогіки  Навчально-наукового гуманітарного інституту 
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 

 

ІІІ. На підставі витягу з протоколу кафедри психології, соціальної роботи та 
педагогіки Навчально-наукового гуманітарного інституту  № 3 від 24.10.2022р. затвердити 
теми дисертаційних досліджень, наукових керівників на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії та індивідуальні плани аспірантам спеціальності 033- філософія, 
освітньо-наукова програма 033- філософія: 

1. Ковальчук Сергій Сергійович затвердити тему: «Філософія споживання: 
екологічний аспект».  Науковий керівник Тарасюк Лариса Сергіївна – доктор філософських 
наук, професор, професор кафедри філософії та історії  Навчально-наукового гуманітарного 
інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 

2. Плішко Тарас Олександрович затвердити тему: «Філософія цінностей у 
молоді сучасного європейсько-українського суспільства» Науковий керівник Тарасюк 
Лариса Сергіївна – доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та 
історії  Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного 
університету імені В.І. Вернадського. 

3. Бойченко Тарас Олегович затвердити тему: «Філософсько-світоглядний зміст 
міфології та обрядовості в контексті української культури».  Науковий керівник Кудря Ігор 
Георгійович – доктор філософських наук, професор, директор Навчально-наукового 
гуманітарного інституту, доцент кафедри філософії та історії  Навчально-наукового 
гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 
 

ІV. На підставі витягу з протоколу кафедри публічного та приватного права 
Навчально-наукового гуманітарного інституту  № 3 від 24.10.2022р. затвердити теми 
дисертаційних досліджень, наукових керівників на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії та індивідуальні плани аспірантам спеціальності 081- право, освітньо-наукова 
програма 081- право: 

  

1. Свирид Тарас Степанович затвердити тему: «Конституційно-правове 
забезпечення протидії насильству».  Науковий керівник Шатіло Володимир Анатолійович 
– доктор юридичних наук, професор, професор кафедри публічного та приватного 
права  Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного 
університету імені В.І. Вернадського. 

2. Мехтієв Ельнур Оруджевич затвердити тему: «Правові засади та особливості 
структурування угод трансграничної секюритизації активів на міжнародному ринку 
капіталів».  Науковий керівник Бортняк Катерина Василівна – кандидат юридичних наук, 
доцент, доцент кафедри публічного та приватного права  Навчально-наукового 
гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 

3. Ковальчук Володимир Олександрович затвердити тему: «Адміністративні 
послуги: проблеми та перспективи розвитку».  Науковий керівник Бортняк Катерина 



Василівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного та приватного 
права  Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного 
університету імені В.І. Вернадського. 

4. Аппазов Рємзі Рінатович затвердити тему: «Обмежувальні заходи у 
кримінальному праві України: сутність та види».  Науковий керівник Луценко Юрій 
Васильович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри публічного та 
приватного права  Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського 
національного університету імені В.І. Вернадського. 

5. Чудненко Володимир Олександрович затвердити тему: «».  Науковий 
керівник Бортняк Катерина Василівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
публічного та приватного права  Навчально-наукового гуманітарного інституту 
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 

6. Шайнога Анна Василівна затвердити тему: «Адміністративно-правові засади 
запобігання та протидії корупційним ризикам в діяльності судових органів України».  
Науковий керівник Добрянська Наталія Валеріївна – кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри публічного та приватного права  Навчально-наукового гуманітарного 
інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 

7. Пащенко Петро Миколайович затвердити тему: «Правовий нігілізм: 
адміністративно-правові засоби подолання».  Науковий керівник Губарєв Сергій 
Володимирович – кандидат юридичних наук, завідувач кафедри публічного та приватного 
права  Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного 
університету імені В.І. Вернадського. 

8. Панченко Аделіна Олександрівна затвердити тему: «Право на застосування 
методу сурогатного материнства як особисте немайнове право особи».  Науковий керівник 
Янчук Артем Олександрович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
публічного та приватного права  Навчально-наукового гуманітарного інституту 
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 

9. Цьомра Володимир Юрійович затвердити тему: «Теоретико-правові аспекти 
формування правосуб’єктності юридичної особи».  Науковий керівник Бортняк Валерій 
Анатолійович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного та 
приватного права  Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського 
національного університету імені В.І. Вернадського. 

10. Репецький Сергій Васильович затвердити тему: «Законодавча влада у 
конституційному механізмі державної влади в Україні».  Науковий керівник Шатіло 
Володимир Анатолійович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
публічного та приватного права  Навчально-наукового гуманітарного інституту 
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 

 

7. Затвердити Положення про порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним 
працівникам ТНУ ім. В.І. Вернадського. 

8. Затвердити Положення про наукові гуртки  (групи дослідження проблемних питань) ТНУ ім. 
В.І. Вернадського. 

9. Затвердити Положення про розроблення, затвердження, моніторинг, періодичний перегляд та 
оновлення освітніх програм у ТНУ ім. В.І. Вернадського. 



10. Затвердити Порядок організації і проведення атестації здобувачів вищої освіти у 2022/2023 
навчальному році із застосуванням дистанційних технологій навчання у Таврійському 
національному університеті імені В. І. Вернадського з доопрацюванням. 

11. Затвердити Тимчасовий порядок проведення семестрового (підсумкового) контролю в 
осінньому семестрі 2022-2023 н.р. за дистанційною формою в ТНУ ім. В.І. Вернадського в 
умовах воєнного стану з доопрацюванням. 

12. Затвердити Положення про організацію навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним 
графіком у ТНУ ім. В.І. Вернадського з доопрацюванням. 

13. Затвердити Положення про студентський квиток у ТНУ ім. В.І. Вернадського.  
14. Затвердити голів ЕК з атестації здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями «Бакалавр», 

«Магістр» у ТНУ ім. В.І. Вернадського на 2023 рік з усіх спеціальностей. 

 

ПІБ кандидата 

Голови ЕК 

Найменування установи, 
посада 

Освітня 
програма/спеціалізац

ія 

Спеціальність  

 Навчально-науковий інститут філології та журналістики: 

Лазебна  
Олена 
Анатоліївна, 
кандидат 
філологічних 
наук, доцент 

В.о. завідувача  кафедри 
теорії, практики та 
перекладу німецької мови 
Національного технічного 
університету України «КПІ 
імені Ігоря Сікорського».  

Мова і література 
(англійська)/Англійс
ька мова і література 

014 Середня 
освіта 

Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша – 

англійська/035.041 
германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - 
англійська 

035 Філологія 

Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша – 

німецька/035.043 
германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша – 

німецька 

035 Філологія 

Романські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша – 

французька/035.055 
романські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша – 

французька 

035 Філологія 

Стишов 

Олександр 
Анатолійович, 
доктор 
філологічних 
наук, професор  

Професор кафедри 
української мови Інституту 
філології Київського 
університету імені Бориса 
Грінченка 

Середня освіта. 
Українська мова та 
література, 
зарубіжна література 

014 Середня 
освіта  

Філологія. 
Українська мова та 
література, польська 

035 Філологія 



мова /035.01 
українська мова та 
література 

Сахарова 

Ольга 
Вікторівна, 

кандидат 
філологічних 
наук, доцент  

Доцент кафедри мов 
Національної музичної 
академії України імені П. 
І. Чайковського 

Філологія. 
Слов'янські мови  та 
літератури, (переклад 
включно), перша - 
російська мова 
/035.03 слов'янські 
мови  та літератури, 
(переклад включно), 
перша - російська 
мова; ОР “Бакалавр” 

035 Філологія 

Фінклер 

Юрій 
Едуардович,  
доктор 
філологічних 
наук, професор  

Професор кафедри 
видавничої справи та 
медіакомунікацій  Галицьк
ого фахового коледжу 
імені В'ячеслава 
Чорновола 

061 Журналістика 
061 

Журналістика 

Букрієнко 

Андрій 
Олександрович
,  

кандидат 
філологічних 
наук 

Завідувач кафедри 
японської мови і 
перекладу факультету 
східних мов Київського 
університету імені Бориса 
Грінченка 

Мова і література 
(турецька)/014.029 
Інші мови (із 
зазначенням мови) 

014 Середня 
освіта 

Кримськотатарська 
філологія і 
журналістика, 
англійська мова та 
переклад/035.02 
Кримськотатарська 
мова та література 

035 Філологія 

Східні мови та 
літератури (переклад 
включно), перша – 

арабська/035.060 
східні мови та 
літератури (переклад 
включно), перша – 

арабська 

035 Філологія 

Східні мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - 
турецька/035.068 
східні мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - 
турецька 

035 Філологія 

Навчально-науковий гуманітарний інститут 

Яремчук 

В’ячеслав 
Дмитрович,  док

Провідний науковий 
співробітник відділу 
теорії та історії 

014 Середня освіта. 
Історія/014.03 
Історія 

014 Середня 
освіта/014.03 
Історія 



тор політичних 
наук, кандидат 
історичних наук, 
доцента 

політичних наук Інституту 
політичних і 
етнонаціональних 
досліджень ім. І. Ф. 
Кураса НАН України 

Історія та археологія 
032 Історія та 
археологія 

Філософія; ОР 
“Бакалавр” 

033 Філософія 

Культурологія; ОР 
“Бакалавр” 

034 

Культурологія 

Політологія 
052 

Політологія 

Піроженко 

Тамара 
Олександрівна 

доктор 
психологічних 
наук, професор  

Завідувач лабораторії 
психології дошкільника 
Інституту психології імені 
Г.С. Костюка НАПН 
Україн 

Психологія 053 Психологія 

Лов’як 

Олег Орестович, 

кандидат 
юридичних наук, 
старший 
науковий 
співробітник 

Провідний фахівець філії 
Державної установи 
“Центр пробації” у м. 
Києві та Київській області 

Право  081 Право 

Ярошенко Алла 
Олександрівна, 

доктор 
філософських 
наук, професор 

Завідувач кафедри 
соціальної 
політики  Національного 
педагогічного 
університету імені 
М.П.Драгоманова 

Соціальна робота; 
ОР “Бакалавр” 

231 Соціальна 
робота  

Навчально-науковий інститут управління, економіки та 
природокористування 

Пархоменко 

Наталя 
Миколаївна, 

доктор 
економічних наук 

Головний науковий 
консультант Головного 
науково-експертного 
управління Апарату 
Верховної Ради України  

Розвиток бізнесу; ОР 
“Бакалавр” 

051 Економіка 
Організація бізнесу; 
ОР “Бакалавр” 

Підприємництво, 
торгівля, логістика; 
ОР “Бакалавр” 

076 

Підприємництв
о, торгівля та 
біржова 
діяльність 

Царенко 

Оксана 
Вячеславівна, 
доктор 
економічних наук 

Голова Комітету з 
контролю якості 
аудиторських послуг 
Аудиторської палати 
України 

Облік і 
оподаткування 

071 Облік і 
оподаткування 

Дудкін 

Валентин Ілліч 

Директор ТОВ «Евролайф 
Україна» (страховий 
брокер) 

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування 

072 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування 



Шафранова 
Катерина 
Володимирівна, 
кандидат 
економічних 
наук, доцент 

Директор Житомирського 
економіко- гуманітарного 
інституту ВСП ЗВО 
«Відкритий міжнародний 
університет розвитку 
людини «Україна», доцент 
кафедри менеджменту та 
туризму  

Управління 
бізнесом; ОР 
“Бакалавр” 

073 

Менеджмент 

Менеджмент 
організацій і 
адміністрування 

073 

Менеджмент 

Чернова Ольга 
Вадимівна, 

кандидат 
економічних 
наук,  доцент 

Доцент кафедри 
економіки та міжнародних 
економічних відносин 
Полтавського  державного 
аграрного університету 

Менеджмент 
зовнішньоекономічн
ої діяльності 

073 

Менеджмент 

Міжнародні 
економічні 
відносини 

292 

Міжнародні 
економічні 
відносини 

Деревська 

Катерина 
Ігорівна, 

доктор 
геологічних. наук, 
професор 

Професор кафедри 
екології факультету 
природничих наук 
Національного 
університету «Києво-

Могилянська академія»  

Екологічне 
підприємництво та 
екологічний туризм  

101 Екологія 

Економіка природо- 

користування та 
охорона 
навколишнього 
середовища 

101 Екологія 

Географія туризму 
та рекреації  

103 Науки про 
Землю 

Економічна географія 
та регіонознавство; ОР 
“Бакалавр” 

103 Науки про 
Землю 

Гончар 

Лілія 
Олександрівна, 

кандидат 
економiчних наук, 
доцент 

Професор кафедри 
готельно-ресторанного і 
туристичного бізнесу 
Київського національного 
університету культури і 
мистецтв, м. Київ 

Готельно-ресторанна 
справа; ОР 
“Бакалавр” 

241 Готельно- 

ресторанна 
справа  

Управління 
туристичним 
бізнесом 

242 Туризм 

Організація 
туристичного 
бізнесу; ОР 
“Бакалавр” 

242 Туризм 

Дяченко 

Світлана 
Анатоліївна, 

доктор наук з 
державного 
управління  

Доцент кафедри 
регіональної політики 
Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка 

Публічне управління 
та адміністрування 

281 Публічне 
управління та 
адмініструванн
я  

Навчально-науковий інститут муніципального управління та міського 
господарства 



Тюрменко 

Ірина Іванівна, 

доктор історичних 
наук, професор 

Завідувач кафедри історії 
та документознавства 
Національного авіаційного 
університету 

Документознавство 
та інформаційна 
діяльність 

029 

Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа 

Сєлюков 

Олександр 
Васильович, 

доктор технічних 
наук, професор 

Професор кафедри 
кібербезпеки та 
комп'ютерної інженерії 
Київського національного 
університету будівництва 
та архітектури  

Комп'ютерні науки 

122 

Комп'ютерні 
науки 

Комп’ютерна 
інженерія 

123 

Комп’ютерна 
інженерія 

Єщенко 

Олександр 
Іванович, 

кандидат 
технічних наук, 
доцент 

Доцент кафедри 
теплотехніки та 
енергозбереження ІЄЄ 
Національного технічного 
університету України 
«КПІ імені Ігоря 
Сікорського» 

Теплоенергетика; ОР 
“Бакалавр” 

144 

Теплоенергетика

Зенкін  
Микола 
Анатолійович, 

доктор технічних 
наук, професор 

Завідувач кафедри машин 
та агрегатів 
поліграфічного 
виробництва 
Національного технічного 
університету України 
«КПІ імені Ігоря 
Сікорського» 

Автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами 

151 

Автоматизація 
та 
комп’ютерно- 

інтегровані 
технології 

Навчально-науковий інститут «Академія мистецтв імені 
С. С. Прокоф’єва» 

Василенко 

Олександр 
Миколайович, 
народний артист 
України, академік 
Академії наук 
України 

Соліст-вокаліст 
Національного ансамблю 
“Київська камерата” 

Музичне мистецтво. 
Вокал 

025 Музичне 
мистецтво 

Загальновузівська кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я людини 

Дяченко 

Андрій 
Юрійович, 
доктор наук з 
фізичного 
виховання та 
спорту, професор 

Завідувач кафедри водних 
видів спорту 
Національного 
університету фізичного 
виховання і спорту 
України, професор 

Фізична культура і 
спорт 

017 Фізична 
культура і 
спорт 

Фізична терапія, 
ерготерапія/227.01 
Фізична терапія 

227 Фізична 
терапія, 
ерготерапія  

 

 

15. Затвердити Програми підсумкових екзаменів з атестації здобувачів вищої освіти за освітнім 
ступенем «Магістр» у 2022-2023 н.р. 

16. Затвердити програми підвищення кваліфікації та програми курсової підготовки, зокрема: 




