
Рішення 

Вченої ради 

Таврійського національного університету 

 імені В. І. Вернадського 

від 29 вересня 2022 року 

(На підставі Протоколу Вченої ради № 2 від 29.09.2022 р.; 

Наказ про введення в дію рішення Вченої ради № 112-ОД від 29.09.2022 р.) 

 

 

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

2. Затвердити план роботи Вченої ради у 2022-2023 н.р. 

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

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

Серія: Психологія. Том 33 (72). № 4, 2022.    

2. Вчені записки Таврійського національного університету 

імені В. І. Вернадського.  Серія: Філологія. Журналістика. Том 33 (72). № 4, 2022. 

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

Серія: Економіка та управління. Том 33 (72). № 2, 2022. 

 

4. Затвердити нову редакцію Положення про  раду якості освіти. 

5. Внести зміни до Положення про  призначення та виплату стипендій студентам, аспірантам і 

докторантам ТНУ ім. В.І. Вернадського відповідно до чинного законодавства. 

6. Внести зміни до Положення про планування та облік роботи НПП відповідно до чинного 

законодавства. 

7. Внести зміни до Положення про Навчальний та Навчально-методичний відділи, а саме: 

Зміни до Положення про Навчальний відділ 

 

Чинна редакція Пропоновані зміни 

1.1. Навчальний відділ (далі – Відділ) є 

структурним підрозділом Таврійського 

національного університету імені В. І. 

Вернадського (далі – Університету), який 

здійснює планування, організацію і контроль 

за ефективністю навчального процесу в 

навчальних структурних підрозділах 

Університету. 

1.1. Навчальний відділ (далі – Відділ) є 

структурним підрозділом з основної 

діяльності Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського (далі – 

Університету), який здійснює планування, 

організацію і контроль за ефективністю 

навчального процесу в навчальних 

структурних підрозділах Університету. 

 



Зміни до Положення про Навчально-методичний відділ 

 

Чинна редакція Пропоновані зміни 

Навчально-методичний відділ (далі – відділ) 

є структурним підрозділом Таврійського 

національного університету імені В. І. 

Вернадського (далі – Університету), який 

здійснює заходи організаційного та 

методичного характеру, які спрямовані на 

удосконалення, модернізацію та оптимізацію 

освітнього процесу в частині його 

повноважень. 

Навчально-методичний відділ (далі – відділ) 

є структурним підрозділом з основної 

діяльності Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського (далі – 

Університету), який здійснює заходи 

організаційного та методичного характеру, 

які спрямовані на удосконалення, 

модернізацію та оптимізацію освітнього 

процесу в частині його повноважень. 

 

8. Внести зміни до Положення про сектор студентського спорту та культури ТНУ ім. В.І. 

Вернадського відповідно до чинного законодавства. 

9. Внести зміни до Положення щодо проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників ТНУ ім. В.І. Вернадського та укладання з ними 

трудових договорів (контрактів), а саме: 

1. Пункт 1.3. після слів «асистента» доповнити словами: 

 «директора бібліотеки, завідувача аспірантури, докторантури». 

 

2. Абзаци дванадцятий та тринадцятий пункту 3.2 після слів «кафедр» доповнити словами: 

 «директора бібліотеки, завідувача аспірантури, докторантури». 

 

3. Пункт 4.7. після слів «кафедр» доповнити словами: 

 «директора бібліотеки, завідувача аспірантури, докторантури». 

 

4. Пункт 5.2. доповнити підпунктами 5.2.8. та 5.2.9.: 

 «5.2.8. На посаду директора бібліотеки – особи, які мають вищу освіту відповідного 

напряму підготовки (освітній ступень магістра), стаж роботи на посаді провідного бібліотекара 

не менше ніж два роки. 

5.2.9. На посаду завідувача аспірантури, докторантури – особи, які мають науковий 

ступінь та/або вчене (почесне) звання, стаж науково-педагогічної (наукової) роботи у закладах 

вищої освіти III-IV рівнів акредитації не менше ніж п’ять років». 

 

5. Пункт 7.1. після слів «асистентів» доповнити словами: 

 «директора бібліотеки, завідувача аспірантури, докторантури». 

 

6. Пункт 8.3. після слів «асистентом» доповнити словами: 

 «директором бібліотеки, завідувачем аспірантури, докторантури». 

 



7. Пункт 8.5. викласти в такій редакції: 

 «8.5. У контракті з завідувачем кафедри, директором бібліотеки, завідувачем 

аспірантури, докторантури визначаються цільові показники діяльності кафедри, бібліотеки, 

аспірантури, докторантури, досягнення яких повинна забезпечити особа на відповідній посаді 

в разі підписання контракту, механізми перевірки досягнення таких цільових показників, а 

також терміни ïx досягнення». 

 Доопрацювати Додаток 3. 

10. Внести зміни до Положення про Вчену раду, а саме: додати до посад, які обираються за 

конкурсом, директора бібліотеки та завідувача аспірантури, докторантури (п. 2.1.7). 

11. Затвердити нову редакцію Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність для учасників освітнього процесу ТНУ ім. В.І. Вернадського. 

12. Затвердити Положення про організацію атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії в ТНУ ім. В.І. Вернадського. 

13. Затвердити Положення про звання «Почесний професор», «Почесний доктор» Таврійського 

національного університету імені В.І. Вернадського. 

14. Затвердити Положення про планово-фінансовий відділ. 

15. Затвердити зміни наукових керівників здобувачів третього освітньо-наукового рівня 

«доктор філософії», освітньо-наукова програма 053 Психологія, а саме: 

 

№ 
(П.І.Б.) Тема дослідження 

Науковий керівник (науковий ступінь, 

вчене звання) 

Науковий 

керівник 

Новий науковий 

керівник 

1. Едуард СКОЛОТА  

Психологічні особливості 

розвитку асертивності 

майбутніх юристів. 

Вікторія 

ВИНОГРАДОВА 

д.псих.наук., 

доцент 

Алла ПЕТРОВА 

к.психол.н., доц. 

2. Ліна ПОКОТИЛО 

Соціально-психологічні 

чинники успішності  

молоді у віртуальному 

світі. 

Вікторія 

ВИНОГРАДОВА 

д.псих.наук., 

доцент 

Світлана МІТІНА 

к.психол.н., доц. 

3. Богдан КАВУЛИЧ 

Соціально-психологічні 

умови формування образу 

політиків у виборців 

Вікторія 

ВИНОГРАДОВА 

д.псих.наук., 

доцент 

 Ірина БІЛА 

доктор 

психол.наук, 

проф. 

4. Михайло ІОФФЕ 

Особливості 

невербального аспекту 

спілкування в 

управлінській діяльності 

Вікторія 

ВИНОГРАДОВА 

д.псих.наук., 

доцент 

Ольга ДРОБОТ – 

доктор 

психол.наук, доц. 

 



перезатвердити наукових керівників аспірантів у зв’язку зі змінами особового складу 

працівників кафедри публічного та приватного права, а саме: 

 

 

№ 
(П.І.Б.) Тема дисертації 

Науковий керівник (науковий 

ступінь, вчене звання) 

Науковий 

керівник 

Новий 

науковий 

керівник 

1. 
Мороз Ольга 

Борисівна 

Конституційно-правові 

гарантії реалізації права 

на касаційне оскарження 

судового рішення 

Ховпун 

О.С., д.ю.н., 

доц. 

Шатіло В.А., 

д.ю.н.,  проф.. 

2. 
Макарова Тетяна 

Петрівна 

Адміністративно-правове 

забезпечення захисту прав 

військовослужбовців у 

сфері пенсійних відносин 

в Україні 

Пєтков С.В. 

д.ю.н., проф. 

Недюха М.П. д. 

ю.н., проф 

3. 
Лупу Юліана 

Дмитрівна 

Відступ від правових 

позицій Верховного Суду 

в адміністративному 

судочинстві: 

процесуально-правовий 

аспект 

Пєтков С.В. 

д.ю.н., проф. 

Недюха М.П. д. 

ю.н., проф 

4. 
Борзаниця Сергій 

Володимирович 

Принцип пропорційності 

як принцип податкових 

Волкова 

Ю.А. 

д.ю.н., проф. 

Недюха М.П. д. 

ю.н., проф 

5. 

Літвіненко 

Маргарита 

Сергіївна 

Адміністративно-правові 

основи діяльності 

церковних судів 

російської православної 

церкви на території 

України 

Пєтков С.В. 

д.ю.н., проф. 

Вінгловська 

О.І. 

к.ю.н., проф. 

6. 

Сазонова 

Анастасія 

Олександрівна 

Податково-правовий 

статус фізичної особи, яка 

проводить незаконну 

професійну діяльність 

Ховпун 

О.С., д.ю.н., 

доц. 

Вінгловська 

О.І. 

к.ю.н., проф. 

7. 
Прус Ігор 

Миколайович 

Правові засади протидії 

гендерно зумовленому 

насильству: досвід 

України та зарубіжних 

держав 

Дорохіна 

Ю.А. 

д.ю.н., проф. 

Міняйло Н.Є. 

д.ю.н., доц. 

8. 
Денисенко Дмитро 

Геннадійович 

Адміністративна 

відповідальність за 

порушення законодавства 

про працю України 

Пєтков С.В. 

д.ю.н., проф. 

Губарєв С.В. 

к.ю.н., доц. 

9. 
Банецький Богдан 

Ігорович 

Договір купівлі-продажу 

земельної ділянки за 

Міловська 

Н.В. 

Губарєв С.В. 

к.ю.н., доц. 



цивільним законодавством 

України 

д.ю.н., доц. 

10. 
Гуцул Віталій 

Олександрович 

Правовий статус міністерства 

юстиції Укераїни як суб’єкт 

нормотворчої діяльності 

Берназюк Я. 

О. 

д.ю.н.,проф. 

Недюха М.П. д. 

ю.н., проф 

11. 
Ковальчук Ярослав 

Сергійович 

«Адміністративно – правовий 

статус працівників бюро 

економічної безпеки України» 

Бортняк К.В. 

к. ю. н., 

доцент 

Луценко Ю. В 

д. ю. н., доцент 

 

 

16. 1) активізувати роботу завідувачів кафедр щодо набору випускників Коледжу ТНУ ім. В.І. 

Вернадського; 2) урахувати недоліки вступної кампанії 2022 р., а саме: скадність підписання 

абітурієнтами документів КЕП; відсутність необхідної кількості технічних засобів проведення 

вступних екзаменів; незадовільний стан гуртожитків. 

17. Затвердити результати Міжнародного стажування ректора ТНУ ім. В.І.Вернадського 

Бортняка В.А., проректора з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку 

Бессараба О.В., проректора з навчальної роботи Ноженка В.С., доцента кафедри публічного та 

приватного права Бортняк К.В., помічника ректора з господарської частини Бойченка О.К., 

завідувача кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій Гуйди О.Г., старшого 

викладача кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій Ківи І.Л. 

18. Затвердити методичні матеріали викладачів Університету, а саме: 

 

- Методичні рекомендації для підготовки та захисту курсової роботи  з дисципліни «Економіка 

галузевих ринків» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-

професійною програмою «Підприємництво, торгівля, логістика» спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  / уклад.: Н.Ф. Чечетова. – Київ:,  2022. -   

20 с. 

 

- Методичні рекомендації для підготовки та захисту курсової роботи  з дисципліни 

«Інноваційне підприємництво» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

освітньо-професійною програмою «Розвиток бізнесу» спеціальності 051  «Економіка»  / 

уклад.: Н.Ф. Чечетова. Київ,  2022. 16 с. 

 

- Методичні рекомендації для підготовки та захисту курсової роботи з дисципліни 

«Політекономія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальностями 051 Економіка, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / 

уклад.: Н.Ф. Чечетова. Київ,  2022. 18 с. 

 

-Дружененко Р.С., Попова О.А. Лінгвістичний аналіз тексту. Навч.-метод посібник. К.: ТНУ 

ім. В.І. Вернадського, 2022. 



-Іменник : методичні рекомендації з дисципліни «Сучасна українська літературна мова» / Кущ 

Н.В., Юлдашева Л.П. К., 2022. 

- Методичні рекомендації з підготовки та оформлення курсових робіт для студентів 

спеціальності 061 Журналістика, освітній рівень : бакалавр / Кузьміна С.Л., Семенець О.С., 

Попова О.А, Гуменюк В.О., Малиновська Н.Л., К., 2022. 

 

- Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи» (для студентів, що 

здобувають вищу освіту у галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 

«Туризм» (другий (магістерський) освітній рівень) денної та заочної форм навчання) за 

авторством Безчасного О.У., Горбань Г.П., Петровської І.О. 

 

- Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи» (для студентів, що 

здобувають вищу освіту у галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 

«Туризм» (перший (бакалаврський) освітній рівень) денної та заочної форм навчання) за 

авторством Безчасного О.У., Шостак Л.Б., Петровської І.О. 

 

19.Атестувати та перевести на наступний рік навчання аспірантів, які виконують 

індивідуальний план роботи, а саме: 

І.  На підставі витягу з протоколу кафедри публічного управління та економіки Навчально-

наукового інституту управління, економіки та природокористування № 3 від 17.09.2022р. 

атестувати та перевести на наступний рік навчання аспірантів, які виконують індивідуальний 

план роботи зі спеціальності 281 публічне управління та адміністрування, освітньо-наукова 

програма 281 Публічне управління та адміністрування: 

1. Чуприна Роман Геннадійович (четвертий рік навчання, заочна форма) 

2. Кащук Олександр Дмитрович (другий рік навчання, заочна форма) 

3. Анісімов В’ячеслав Олександрович (другий рік навчання, заочна форма) 

4. Возовик Оксана Олегівна (другий рік навчання, заочна форма) 

5. Асоян Емма Шаваршівна (другий рік навчання, заочна форма). 

 

ІІ. На підставі витягу з протоколу кафедри публічного управління та економіки Навчально-

наукового інституту управління, економіки та природокористування № 3 від 17.09.2022р. 

атестувати та перевести на наступний рік навчання аспірантів, які виконують індивідуальний 

план роботи зі спеціальності 051 Економіка, освітньо-наукова програма 051 Економіка: 

1. Дивинська Юлія Анатоліївна (третій рік навчання, заочна форма). 

 

ІІІ. На підставі витягу з протоколу кафедри філософії та історії Навчально-наукового 

гуманітарного інституту № 2 від 19.09.2022р. атестувати та перевести на наступний рік 

навчання аспірантів, які виконують індивідуальний план роботи зі спеціальності 032 Історія та 

археологія, освітньо-наукова програма 032 Історія та археологія: 

1. Харенка Олега Олександровича (третій рік навчання) 

2. Очеретяного Олександра Олександровича (четвертий рік навчання) 



3. Іванцову Євгенію Олександрівну (четвертий рік навчання). 

   

ІV. На підставі витягу з протоколу з протоколу кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки 

Навчально-наукового гуманітарного інституту № 2 від 19.09.2022р. атестувати та перевести на 

наступний рік навчання аспірантів які виконують індивідуальний план роботи зі спеціальності 

053 Психологія, освітньо-наукова програма 053 Психологія: 

1. Журавель Альона Петрівна (четвертий рік навчання, заочна форма) 

2. Іоффе Михайло Володимирович  (четвертий рік навчання, заочна форма) 

3. Покотило Ліна Юріївна (четвертий рік навчання, заочна форма) 

4. Сек Олена Анатоліївна (четвертий рік навчання, заочна форма) 

5. Сколота Едуард Віталійович (четвертий рік навчання, заочна форма) 

6. Стеблянко Оксана Григорівна  (четвертий рік навчання, заочна форма) 

7. Кавулич Богдан Іванович (третій рік навчання, заочна форма) 

8. Кравченко Анна Віталіївна (третій рік навчання, заочна форма) 

9. Малікова Світлана Олександрівна (третій рік навчання, заочна форма) 

10. Непрель Ганна Олександрівна (третій рік навчання, заочна форма) 

11. Зубко Олександр Миколайович (третій рік навчання, заочна форма) 

12. Теміргалієв Ескендер Амірович (третій рік навчання, денна форма) 

13. Вовчок Алла Андріївна (другий рік навчання, заочна форма) 

14. Карпенко Олександр Олексійович (другий рік навчання, заочна форма). 

 

V. На підставі витягу з протоколу з протоколу кафедри публічного та приватного права Навчально-

наукового гуманітарного інституту № 3 від 22.09.2022р. атестувати та перевести на наступний 

рік навчання аспірантів які виконують індивідуальний план роботи зі спеціальності 081 Право, 

освітньо-наукова програма 081 Право: 

1. Кайданович Тетяна Михайлівна (четвертий рік навчання, заочна форма) 

2. Краснов Станіслав Олександрович (четвертий рік навчання, заочна форма) 

3. Краснова Оксана  Костянтинівна (четвертий рік навчання, заочна форма) 

4. Ловецка Тетяна Василівна (четвертий рік навчання, заочна форма) 

5. Мороз Ольга Борисівна (четвертий рік навчання, заочна форма) 

6. Невінчаний Микола Олександрович (четвертий рік навчання, денна форма) 

7. Сазонова Анастасія Олександрівна (четвертий рік навчання, заочна форма) 

8. Шкабєрін Анатолій Володимирович (четвертий рік навчання, заочна форма) 

9. Чижиков Олександр Олександрович (четвертий рік навчання, заочна форма) 

10. Макарова Тетяна Петрівна (третій рік навчання, заочна форма) 

11. Літвіненко Маргарита Сергіївна (третій рік навчання, заочна форма) 

12. Король Юліана Дмитрівна (третій рік навчання, заочна форма) 

13. Прус Ігор Миколайович (третій рік навчання, денна форма) 

14. Денисенко Дмитро Геннадійович (третій рік навчання, денна форма) 

15. Федоренко Максим Владиславович (третій рік навчання, денна форма) 

16. Банецький Богдан Ігорович (третій рік навчання, заочна форма) 

17. Захаров Роман Володимирович (третій рік навчання, заочна форма) 

18. Борзаниця Сергій Володимирович (другий рік навчання, заочна форма) 

19. Пильо Дарія Іванівна (другий рік навчання, заочна форма) 

20. Кубрак Ярослав Анатолійович (другий рік навчання, заочна форма) 



21. Ковальчук Ярослав Сергійович (другий рік навчання, заочна форма) 

22. Кирильчук Інна Альвіанівна (другий рік навчання, заочна форма) 

23. Семеняка Анна Геннадіївна (другий рік навчання, заочна форма). 

 

 

20.  Затвердити результати таємного голосування, а саме: рекомендувати на посаду професора 

кафедри слов’янської філології та журналістики Семенець Олену Олександрівну; 

рекомендувати на посаду професора кафедри зарубіжної філології Іщенко Наталю 

Анатоліївну; рекомендувати на посаду професора загальновузівської кафедри фізичного 

виховання, спорту та здоров’я людини Гарник Тетяну Петрівну; рекомендувати на посаду 

професора кафедри фінансів та обліку Корнєєва Володимира Вікторовича; рекомендувати на 

посаду професора кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин Бакаєву Ірину 

Георгіївну; рекомендувати на посаду професора кафедри менеджменту та міжнародних 

економічних відносин Надрагу Василя Івановича; рекомендувати на посаду професора 

кафедри публічного управління та економіки Шевченка Олександра Олександровича; 

рекомендувати на посаду професора кафедри публічного управління та економіки Чечетову 

Наталю Федорівну; рекомендувати на посаду професора кафедри публічного та приватного 

права Недюху Миколу Петровича; рекомендувати на посаду професора кафедри філософії та 

історії Тарасюк Ларису Сергіївну; рекомендувати на посаду професора кафедри психології, 

соціальної роботи та педагогіки Білу Ірину Миколаївну; 

не рекомендувати на посаду професора загальновузівської кафедри фізичного виховання, 

спорту та здоров’я людини Тимченка Анатолія Сергійовича. 

21. 1) взяти до уваги інформацію щодо ефективного використання навчального корпусу ТНУ 

ім. В.І. Вернадського за адресою: вул. Електриків, 26/8 протягом 2022-2023 н.р.; 2) долучитися 

до плану заходів щодо святкування 160-річниці від дня народження В.І. Вернадського; 3) 

07.10.22 визначити одну особу від кожної кафедри, яка буде відповідати за профорієнтаційну 

роботу; 07.10.22 списки відповідальних осіб подати секретарю приймальні ректора. 

 

 

 

 

 

 

 


