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Ректор Чорноморського 

національного університету  

імені Петра Могили 

______________Л.П. Клименко 

«    »  _________  2018 р. 

 

 

РІШЕННЯ 
 

Вченої ради  

Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

від 31.08.2018 р. 

 

1. Відповідно до поданих заяв й документів від претендентів щодо 

проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-

педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів) 

на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у ЧНУ імені 

Петра Могили та результатів процедури голосування, схвалити та затвердити 

подані кандидатури.  

2. Відповідно до поданих заяв й документів від претендентів ЧНУ імені 

Петра Могили та результатів процедури голосування, схвалити та рекомендувати 

претендентів на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих 

вчених. 

3.  Затвердити звіт завідувача підготовчого відділення, відповідального 

секретаря приймальної комісії Олійник І.А. по результатам вступу до ЧНУ імені 

П.Могили у 2018 р.        

4. Реорганізувати факультет соціології з 03 вересня 2018 р. 

5. Схвалити інформацію про готовність університету до нового 2018-2019 

навчального року. 

5.  Схвалити та затвердити освітньо-професійні програми, навчальні плани, 

навчально-методичні комплекси, робочі програми на 2018-2019 н.р.  

6.  Прийняти рішення про створення інституту моря. 

7.  Схвалити доповідь проректора з наукової роботи.  

         8.  Схвалити та прийняти в докторантуру. 

        9.  Схвалити Положення про навчально-лікувальну роботу. 

10.Призначити директором Науково-дослідницького інституту 

«Полоністики» к.і.н., доцента Морозову О.С.  

11. Прийняти до відома інформацію щодо результатів проведення 

психологічних тренінгів для кураторів 1-х курсів. 
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12. Схвалити кандидатури на представлення до відзначення Подякою МОН 

України. 

13. Схвалити кандидатуру на вибори академіка Академії наук вищої школи 

України. 

14.Схвалити кандидатури на стипендію мера Миколаєва 2018 року. 

15.  Змінити наукового керівника Коваль Н.В., аспірантки ЧНУ імені Петра 

Могили, у зв’язку зі зміною напрямку наукового дослідження.  

16.  Відкоригувати теми дисертаційних досліджень. 

17. Схвалити зміни до навчального плану спеціальності 061 

«Журналістика» у блоці вільного вибору студента.  

18.Затвердити положення про Фестиваль учнівської молоді «Ліга кращих». 

19.  Рекомендувати до друку № 6 журналу «Український журнал медицини, 

біології та спорту, 2018». 

20. Схвалити освітньо-професійну програму щодо підготовки рівня вищої 

освіти – перший (бакалаврський) зі спеціальності 017 «Фізична культура і 

спорт», галузі знань 01 «Освіта». 

21. Схвалити створення комісії з біоетики, у зв’язку з відкриттям аспірантури 

доктора філософії за спеціальністю «091 Біологія». 

22. Затвердити зміни до навчвального плану та освітніх програм спеціальності 

053 «Психологія». 

 

 

 

 

 

   Вчений секретар                     М. В. Орленко  


