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РІШЕННЯ 

Вченої ради 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

від 17.01.2019 р. 

 
1.Схвалити кандидатуру щодо присвоєння вченого звання професора та підготувати відповідний пакет 

документів на подання до Міністерства освіти і науки України.     

2.Схвалити правила прийому на 2019 р. 

3. Перерозподілити ліцензійний обсяг для денної та заочної форми навчання. 

4.Схвалити звіт з науково-дослідної роботи університету за 2018 р.  

5. Схвалити звіт про роботу кафедри інтелектуальних та інформаційних систем за 2013-2018 н.р.: стан, 

проблеми, навчальна, наукова, виховна робота та перспективи подальшого розвитку. 

6. Затвердити результати виконання науково-дослідних робіт, що виконувались за рахунок коштів 

загального фонду державного бюджету. 

7. Затвердити зміни до положень: 

- Положення про відділ аспірантури та докторантури Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили; 

- Положення про відділ інтелектуальної власності Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили; 

- Положення про наукові підрозділи (інститути, центри, лабораторії) Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили; 

- Положення про компенсацію витрат на публікацію статей у виданнях,  які індексуються 

в базах Scopus, Web of science та Index Copernicus, співробітникам Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили; 

- Положення про студентське наукове товариство (раду молодих науковців) 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили; 

- Положення про центр інноваційного розвитку Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили; 

- Положення про комп’ютерну експертизу дисертацій, поданих на здобуття наукового 

ступеня кандидата (доктора) наук у Чорноморського національного університету імені 

Петра Могили;  

- Положення про науково-технічну раду Чорноморського національного університету 

імені Петра Могили;  

- Положення про порядок виконання науково-дослідних робіт у Чорноморському 

національному університеті імені Петра Могили; 

- Положення про науково-дослідну діяльність Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили; 

- Положення про науково-дослідну частину Чорноморського національного університету 

імені Петра Могили. 

8. Відрахування з аспірантури ЧНУ імені Петра Могили аспірантів заочної форми навчання. 

9.  Відповідно до поданих заяв й документів від претендентів ЧНУ імені Петра Могили та 

результатів процедури голосування, схвалити та рекомендувати претендентів на здобуття стипендії 

Президента України - 2, Кабінету Міністрів України - 1, Кабінет Міністрів України з числа інвалідів – 

1 для молодих вчених. 

10. Затвердити гарантів освітніх програм спеціальностей ЧНУ ім. Петра Могили.  

  11. Схвалити науковий звіт результатів річних досліджень стипендіата Верховної Ради України 

Стоян Олександри Юріївни. 



   12. Затвердити видання в електронному вигляді навчально-методичних матеріалів до курсу 

«Політична культура» к.істор.н., доцента кафедри політичних наук Куріло В. Є.  

    13. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Проблеми юрисдикційного процесу України: 

наука і практика» д.ю.н., б.в.з. професора кафедри цивільного та кримінального права і процесу 

Озерський І. В. 

14. Рекомендувати запровадження у 2019 році освітньо-професійну програму «Українська філологія, 

англійська мова і переклад включно», спеціалізація: 035.01 українська мова та література та «Польська 

і болгарська мови і літератури та переклад включно», спеціалізація: 035.033 слов’янські мови та 

літератури (переклад включно), перша – польська для ОКР «Бакалавр» зі спеціальності 035 

«Філологія». 

15.Затвердити теми на Всеукраїнській конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей студентів ЧНУ імені Петра Могили. 

16. Схвалити атестаційний екзамен за рівнем вищої освіти «Бакалавр», галузі знань 03 «Гуманітарні 

науки» зі спеціальності 032 «Історія та археологія» та галузі знать 0203 «Гуманітарні науки» напрям 

підготовки 6.020302 «Історія». 

17. Рекомендувати до друку «Курсову роботу з соціології», 2-ге видання, перероблене та доповнене. 

Автори: Іванова І. Ф., Фесенко А. М., Чорна В. О. 

18. Перезатвердити тему дисертаційної роботи Перова В. О. «Методи та засоби побудови 

енергоефективних інформаційно-вимірювальних систем» на «Удосконалення реконфігурованих 

декодерів Turbo-Product-кодів на базі ПЛІС», науковий керівник – д.т.н., професор Мусієнко М. П. 

19. Уточнити тему дисертаційного дослідження Васильєвої Н. О.  «Особливості гендерної 

вербалізації природних факторів в українській, російській, англійський і французькій мовних 

свідомостях» на «Гендерна інтерпретація природи: колір, звук, запах (на матеріалі прозових творів 

української, російської, англійської, французької художньої літератури кінця ХІХ - першої половини 

ХХ століття)». Науковий керівник – д. філол. н., професор Матвєєва Н. П. 

20. Внести зміни до Правил прийому на навчання до ЧНУ ім. Петра Могили в 2019 році, а саме 

здійснити перерозподіл ліцензованого обсягу між денною та заочною формами навчання 081 «Право». 

21. Затвердити положення про відділ міжнародних зв’язків напрямку наукового співробітництва, 

положення Навчально-наукового центру міжнародного співробітництва та посадові інструкції 

провідних фахівців відділу міжнародних зв’язків ЧНУ ім. Петра Могили. 

22. Затвердити голову екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії зі встановлення відповідності рівня 

освітньої підготовки кадрів до вимог освітньої програми та присудження відповідного ступня вищої 

освіти (бакалавр, спеціаліст, магістр), присвоєння їм відповідної кваліфікації у Чорноморському 

національному університеті імені Петра Могили на 2019 рік для магістра 101 «Екологія», освітня 

програма «Екологія», кандидата біологічних наук, доцент Чеботарь Л. Д. 

23. Затвердити справу, щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

шляхом збільшення ліцензованого обсягу з підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем, за  

освітньо-професійною програмою «Фізична культура і спорт», галузь знань – 01 «Освіта/Педагогіка», 

спеціальність – 017 «Фізична культура і спорт» на 35 осіб. 

24. Затвердити справу, щодо розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування 

провадження освітньої діяльності за новою спеціальністю за другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти, галузь знань – 09 «Біологія», зі спеціальності – 091 «Біологія» з ліцензованим обсягом 75 осіб. 

 25.Рекомендувати до друку методичні рекомендації та вказівки до виконання лабораторних робіт з 

дисципліни «Нечіткі множини та нечітка логіка». Автори: Кондратенко Ю. П., Кондратенко Г. В., 

Сіденко Є. В. 

  

 

Вчений секретар                                                                                В. О. Чорна 



 

 

 

 


