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РІШЕННЯ 

Вченої ради 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

від 28.02.2019 р. 
 

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

документів на подання до Міністерства освіти і науки України.   

2.Рекомендувати кандидатури до складу Наукового комітету Національної Ради України з питань 

розвитку науки і технологій. 

3. Схвалити  та  затвердити результати проведення роботи екзаменаційної комісії та затвердження 

дипломів ЧНУ ім. Петра Могили. 

4.Схвалити та затвердити звіт про роботу кафедри прикладної та вищої математики 2013-2018 н.р.: 

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

5. Схвалити та затвердити  стан охорони праці та забезпечення належної техніки безпеки в підрозділах 

ЧНУ. 

6. Схвалити звіт наукової роботи стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих вчених: 

Давиденко Є. О. – к.т.н., доцент (б.в.з.) кафедри інженерії програмного забезпечення; Безсонов Є. М. – 

к.т.н., ст. викладач кафедри екології; Сіденко Є. В. – к.т.н., доцент (б.в.з.) кафедри ІІС.  

7.Рекомендувати кандидатури молодих вчених ЧНУ ім. Петра Могили на здобуття премії Верховної 

Ради України: к.пед.н., доцент (б.в.з.) Сая Д. В. та к.філол.н., доцента Поліщук О. Л.  

8.Затвердити положеня приймальної комісії: 

- про приймальну комісію; 

- порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів освіти. 

 - порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з 

підготовки фахівців; 

 - про апеляційну комісію; 

 - про контрактний набір студентів на денну та заочну форми навчання; 

- про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання; 

 - про прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста; 

 - про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра; 

 - про прийом на навчання осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра для здобуття 

ступеня бакалавра/ магістра за іншою спеціальністю; 

- про проведення співбесіди із вступниками.  

9. Створити затвердити положення Навчально-науково-практичного центру «Консультативно-

діагностична та ребілітаційна поліклініка ЧНУ ім. Петра Могили». 

10. Затвердити положення про редакційно-видавничий відділ ЧНУ ім.Петра Могили. 

11. Рекомендувати до друку Науково-методичного журналу «Наукові праці», серія «Політологія». 

12. Рекомендувати до друку практикуму з дисципліни «Землеустрій та організація території» для 

студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» галузь знань 19 «Архітектура та будівництво», 

підготовлено д. екон. н., проф., зав. кафедри управління земельними ресурсами Горлачуком В.В. та д. 

екон. н., доц. Лазарєвою О. В.   

13.Рекомендувати до друку методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 

«Об’єктивні бази даних» для студентів денної форми навчання спеціальності 121 «Інженерія 



програмного забезпечення» та спеціальності 122 «Компютерні науки та інформаційні технології», 

укладач ст. викл. Горбань Г. В. 

14. Рекомендувати до друку методичні вказівки з дисципліни «Організація баз даних Цикл 

лабораторних робіт в середовищі SQLite»  (для підготовки бакалаврів в галузі знань «Інформаційні 

технології»). Автори: Фісун М. Т., Дворецький М. Л., Ніколенко С. Г., Дворецька С. В. 

15 Рекомендувати до друку методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 

«Основи обєктно-орієнтоване програмування на мові Java (для підготовки бакалаврів в галузі знань 

«Інформаційні технології»)». Автори: Дворецький М. Л., Боровльова С. Ю., Нездолій Ю. О., 

Дворецька С. В. 

16. Рекомендувати до друку методичних рекомендацій з дисципліни «Менеджмент в органах 

державної влади», для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування», підготовлена доктором наук з держаного управління, доцентом (б.в.з.), завідувачем 

кафедри менеджменту Стоян О. Ю. 

17.Рекомендувати  до друку посібник «Практикум з проектного менеджменту» та опорного конспекту 

лекцій з дисципліни «Проектний менеджмент» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент»,  071 

«Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,  076 «Підприємство, 

торгівля та біржова діяльність» з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», підготовлених 

кандидатом технічних наук, доцентом Потай І. Ю. 

18. Рекомендувати до друку студентських наукових праць, студентів спеціальностей 071 «Облік і 

оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 076 

«Підприємство, торгівля та біржова діяльність». 

19. Рекомендувати до друку наукового журналу «Український журнал медицини, біологія та спорту» 

(№2,3 2019р.). 

20. Затвердити справу щодо розширення провадження освітної діяльності у сфері вищої освіти 

шляхом започаткування провадження освітної діяльності за іншим рівнем освіти за третім (освітньо-

науковим) рівнем зі спеціальності 222 «Медицина» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» з ліцензованим 

обсягом 24 особи. 

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

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

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

спорт», із спеціальність – 017 «Фізична культура і спорт», з 75 до 110 осіб. 

 

  

 

Вчений секретар                                                                                В. О. Чорна 


