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Порядок денний  
засідання Вченої ради Таврійського національного університету імені  

В. І. Вернадського на вересень 2022 року 

 

1. Про затвердження плану роботи Вченої ради у 2022-2023 н.р. 
2. Про затвердження Положень, необхідних для роботи Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського. 
3. Про обрання на посади  Таврійського  національного університету імені В. 

І. Вернадського на 2021-2025 роки. 
4. Про коригування тем дисертаційних досліджень здобувачів.  
5. Про рекомендацію до друку навчально-методичних посібників. 
6. Про затвердження тем дисертаційних робіт здобувачів.  
7. Про зміну наукових керівників аспірантів.  
8. Про   затвердження програми підвищення кваліфікації. 
9. Про особливості провадження освітнього процесу в умовах воєнного стану. 
10. Про внесення змін до навчальних планів підготовки фахівців в Таврійському 

національному університеті імені В. І. Вернадського. 
11.  Про підняття вартості навчання на індекс інфляції. 
12. Різне. 
    

 

 

 

 

 

 

  



Порядок денний 

засідання Вченої ради Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського на жовтень 2022 року 

  

1. Про рекомендацію  до  друку  та  поширення  через  мережу  Internet  Вчених  
записок Таврійського національного університету імені                            В. І. 
Вернадського.  

2. Про систематизацію положень Таврійського національного університету 
імені В. І. Вернадського.  

3. Про атестацію  здобувачів  вищої  освіти  ступеня  доктора  філософії,  
затвердження  тем дисертацій та індивідуальних планів аспірантів.   

4. Про затвердження проєктів освітньо-професійних програм.   

5. Про рекомендацію до друку Збірника матеріалів Міжнародних науково-

практичних конференцій.  
6. Про рекомендацію щодо присвоєння вчених звань. 
7. Про затвердження Положень Таврійського національного університету імені 

В. І. Вернадського. 
8.  Про затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантів 1-го року 

навчання Таврійського національного університету імені                                       В. 
І. Вернадського. 

9.  Про виконання рішень Вченої ради Таврійського національного університету 
імені В. І. Вернадського. 

 

  



Порядок денний 

засідання Вченої ради Таврійського національного університету 

 імені В. І. Вернадського на листопад 2022 року  
 

1. Про рекомендацію  до  друку  та  поширення  через  мережу  Internet  Вчених  
записок Таврійського національного університету імені                         В. І. 
Вернадського. 

2. Про внесення змін до Положень в Таврійському національному університеті 
імені В. І. Вернадського. 

3. Про затвердження голів Екзаменаційних комісій у Таврійському 
національному університеті імені В. І. Вернадського на 2022 рік. 

4. Про затвердження Програм проведення комплексних екзаменів у 
Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського. 

5. Про затвердження тем дисертаційних досліджень на здобуття наукового 
ступеня. 

6. Про рекомендацію щодо присвоєння вчених звань професора та доцента. 
7. Про готовність проведення заліково-екзаменаційної сесії в Таврійському 

національному університеті імені В. І. Вернадського.  
8. Про результати перевірки якості базових знань студентів І курсу Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського.  
9. Про сучасний стан і перспективи розвитку міжнародного наукового 

співробітництва в Таврійському національному університеті імені                         
В. І. Вернадського. 

10. Різне. 
 

  



Порядок денний 

засідання Вченої ради Таврійського національного університету 

 імені В. І. Вернадського на грудень 2022 року  
           

1. Про затвердження програм вступних випробувань для вступу на навчання до 
Таврійського   національного університету імені В .І. Вернадського у 2023 
році.  

2. Про затвердження екзаменаційних матеріалів для вступу на навчання до 
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського у 2023 
році. 

3. Про затвердження проєктів освітньо-професійних програм та внесення змін 
до чинних.  

4. Про рекомендацію щодо присвоєння вчених звань. 
5. Про реалізацію різнопрофільного навчання у підготовці фахівців професійної 

освіти. 

6. Про підсумки фінансово-економічної діяльності Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського за 2022 рік. 

7. Про шляхи підвищення рівня професійної майстерності особового складу 
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 

8. Про впровадження інноваційних технологій у навчальну й адміністративну 
діяльність Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

9. Про аналіз навчальної роботи Університету: якість освіти та шляхи її 
вдосконалення. 

10.  Різне.  
 

 

 

  



Порядок денний 

засідання Вченої ради Таврійського національного університету 

 імені В. І. Вернадського січень 2023 року  

 

1. Про рекомендацію  до  друку  та  поширення  через  мережу  Internet  Вчених  
записок Таврійського національного університету імені                      В. І. 
Вернадського. 

2. Про затвердження тем дисертаційних досліджень.  
3. Про рекомендацію до друку монографій, навчально-методичних посібників. 
4. Про затвердження  Програм та екзаменаційних матеріалів для вступу на 

навчання за  ступенем фаховий молодший бакалавр до Київського фахового 
коледжу міського господарства Таврійського національного університету 
імені В. І. Вернадського у 2023 році. 

5. Про затвердження змін до освітньо-професійних та освітньо-наукових 
програм, що реалізуються в Університеті. 

6. Про затвердження планів та програм підвищення кваліфікації Центру 
підвищення кваліфікації Таврійського національного університету імені В. І. 
Вернадського. 

7. Про рекомендацію щодо присвоєння вчених звань. 
8. Про реалізацію заходів із запобігання корупції та хабарництва в 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 
9. Різне.  

 

 

  



Порядок денний 

засідання Вченої ради Таврійського національного університету імені В. 
І. Вернадського на лютий 2023 року 

 

1. Про рекомендацію  до  друку  та  поширення  через  мережу  Internet  Вчених  
записок Таврійського національного університету імені                  В. І. 
Вернадського. 

2. Про затвердження матеріалів для акредитації освітньо-професійних 
програм. 

3. Про затвердження методичних рекомендацій щодо написання курсових та 
кваліфікаційних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр», 
«Магістр».  

4. Про підсумки організації і проведення студентських олімпіад та наукових 
конкурсів в Таврійському національному університету імені В. І. 
Вернадського. 

5. Про виконання рішень Вченої ради Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського. 

6. Про стан виконання планів роботи кафедр НН інститутів Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського. 

7. Про затвердження та направлення до розгляду в МОН України проєктів 
державних науково-дослідних тем досліджень Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського. 

8. Про проведення на базі Таврійського національного університету імені В. 
І. Вернадського Міжнародних науково-практичних конференцій. 

9. Про необхідність проведення Конференції трудового колективу.  
  



Порядок денний 

засідання Вченої ради Таврійського національного університету   
імені В. І. Вернадського на березень 2023 року 

 

1. Про затвердження змін до Правил прийому Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського у 2023 році. 

2. Про затвердження тем дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 
наук. 

3. Про затвердження змін до освітньо-професійних програм, що реалізуються в 
Університеті. 

4. Про внесення змін до Положень в Таврійському національному університеті 
імені В. І. Вернадського. 

5. Про затвердження навчальних планів підготовки фахівців в Університеті 
набору 2023 року. 

6. Про затвердження Програм підсумкових екзаменів зі спеціальностей в 
Таврійському національному  університеті імені  В.І. Вернадського. 

7. Про рекомендацію до друку методичних рекомендацій для самостійної роботи 
студентів (для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр»). 

8. Про внесення змін до «Правил прийому до Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського» та затвердження складу приймальної 
комісії. 

9.  Про затвердження тем дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня 
доктора наук науково-педагогічними працівниками Університету. 

10.  Про затвердження програм державних іспитів. 
 

  



Порядок денний 

засідання Вченої ради Таврійського національного університету   
імені В. І. Вернадського на квітень 2023 року 

 

1.  Про рекомендацію до друку та поширення через мережу Internet Вчених 
записок Таврійського національного університету імені В. І. 
Вернадського. 

2.  Про затвердження змін до Правил прийому Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського та Київського коледжу міського 
господарства Таврійського національного університету імені В. І. 
Вернадського у 2023 році. 

3.  Про затвердження вартості навчання по спеціальностям на 2022-2023 роки 
у Таврійському національному університеті імені                                 В. І. 
Вернадського.  

4.  Про внесення змін до положення про оплату за проживання в 
студентських гуртожитках Таврійського національного університету 
імені В. І. Вернадського.  

5. Про рекомендацію до друку Збірників матеріалів Міжнародних науково-

практичних конференцій що відбулася у Таврійському національному 
університеті імені В. І. Вернадського. 

6. Про рекомендацію до друку практичних посібників. 
7. Про атестацію аспірантів, докторантів Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського. 
8. Різне. 

 

 

 

  



Порядок денний 

засідання Вченої ради Таврійського національного університету 

 імені В. І. Вернадського на травень 2023 року 

   

1. Про рекомендацію до друку та поширення через мережу Internet Вчених 
записок Таврійського національного університету імені                                     В. І. 
Вернадського. 
2. Про прийняття нової редакції Положень Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського. 

3. Про затвердження змін до Правил прийому Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського та Київського коледжу міського 
господарства Таврійського національного університету імені                                 В. 
І. Вернадського в 2023 році.   

4. Про затвердження Плану підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського на 2023 рік. 
5. Про підняття вартості навчання на індекс  інфляції. 
6. Про затвердження штатного розпису Таврійського національного університету 
імені В. І. Вернадського. 

7.  Про затвердження тем дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук. 
8. Про рекомендацію до друку навчально-методичних посібників. 
9. Про рекомендацію щодо присвоєння вчених звань професора та доцента. 

 

  



Порядок денний 

засідання Вченої ради Таврійського національного університету 

 імені В. І. Вернадського на червень 2023 року 

 

1. Про внесення змін до Положення про порядок конкурсного відбору при 
заміщенні вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних, наукових 
працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів). 

2.  Про затвердження змін у структурі Таврійського національного університету 
імені В. І. Вернадського. 

3. Про внесення змін до Положення про організацію освітнього процесу в 
Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського.  

4. Про внесення змін до Положення про Екзаменаційну комісію в Таврійському 
національному університеті імені В. І. Вернадського.  

5. Про навчальне навантаження науково-педагогічних працівників Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського на 2023-2024 навчальний 
рік.  

6. Про затвердження тем дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії та індивідуальних планів аспірантів. 

7.  Про рекомендацію до друку підручників та навчально-методичних 
посібників. 

 

Учений секретар ТНУ 

ім. В. І. Вернадського                                                                       Наталія КУЩ  
 

 

 


