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РІШЕННЯ 

Вченої ради 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

від 28.03.2019 р. 
 

1.Схвалити кандидатури щодо присвоєння вчених звань та підготувати відповідний пакет 

документів на подання до Міністерства освіти і науки України.  

2. Схвалити кандидатури щодо таємного голосування на здобуття премії Верховної Ради 

України для молодих вчених. 

3. Схвалити  та  затвердити результати проведення роботи екзаменаційної комісії та 

затвердження дипломів ЧНУ ім. Петра Могили. 

4. Затвердити освітні програми за спеціальностями 281 Публічне управління та 054 

«Соціологія». 

5. Схвалити та затвердити звіт кафедри автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

за 2013-2018 н.р.: стан, проблеми, навчальна, наукова, виховна робота та перспективи 

подальшого розвитку. 

6.Ухвалити звіт виконання бюджету за 2018 р. та затвердження плану бюджету на 2019 р. 

7. Затвердити Концепцію освітньої діяльності у сфері вищої освіти за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти галузі знань 03 «Гуманітарні науки» зі спеціальності 032 

«Історія та археологія».  

8.  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. 

9. Затвердити освітньо-наукову програму «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології» про підготовку фахівців з вищою освітою за спеціальністю 151 «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» за 

другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 

10. Зарахувати до аспірантури та затвердити  наукових керівників аспірантів заочної форми 

навчання на контрактній основі.  

11.Затвердити навчальні плани для докторів філософії, що навчаються за програмою PhD з 

01 квітня 2019 р. 

12. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта Мащенка Віктора Дмитровича 

«Реформування ООН в умовах російсько-українського конфлікту» (спеціальність 23.03.04 – 

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку), та призначити науковим 

керівником д.політ.н., проф.Шевчука О. В. 

13.Рекомендувати до друку. 

14 Рекомендувати кандидатури на обласний конкурс робіт молодих учених Миколаївської 

області. 

15. Затвердити освітньо-наукові програми та навчальні плани до них НН ІПО. 

16.Рекомендувати до друку навчальний посібник «Публічна служба» для студентів 

спеціальноті 281 «Публічне управління та адміністрування». Автори: Беглиця В. П., Тимофєєв 



С. П. 

17. Рекомендувати до друку навчально-методичні рекомендаціїї «Публічна служба» для 

студентів заочної та денної форми навчання спеціальноті 281 «Публічне управління та 

адміністрування». Автори: Беглиця В. П., Тимофєєв С. П. 

 

 

Вчений секретар                                                                                В. О. Чорна 


