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РІШЕННЯ 

Вченої ради 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

від 16.05.2019 р. 

 

1. Схвалити кандидатури щодо присвоєння вчених звань професора та підготувати 

відповідний пакет документів на подання до Міністерства освіти і науки України.  

2. Схвалити та затвердити положення про порядок обрання представників з числа 

штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками, для участі у виборах ректора ЧНУ ім. Петра Могили; положення про 

порядок проведення виборів ректора ЧНУ ім. Петра Могили; положення  про виборчу 

комісію з проведення виборів ректора ЧНУ ім. Петра Могили; положення про 

організаційний комітет з проведення виборів ректора ЧНУ ім. Петра Могили. 

3.Схвалити та затвердити навчальні плани та змін до них.  

4. Схвалити та затвердити положення про екзаменаційну комісію. 

5. Схвалити та затвердити освітні програми та гарантів освітніх програм за першим 

(бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим) освітніми рівнями 

на 2019-2020 н.р. 

6. Схвалити та затвердити звіт про проведення науково-дослідної роботи серед студентів 

за 2017-2018 н.р. 

7. Схвалити та затвердити звіт про роботу кафедри місцевого самоврядування та 

регіонального розвитку за 2013-2018 н.р.: стан, проблеми, навчальна, наукова, виховна 

робота та перспективи подальшого розвитку. 

8. Схвалити та затвердити звіт про роботу Навчально-наукового інституту 

післядипломної освіти 2013-2018 н.р.: стан, проблеми, навчальна, наукова, виховна 

робота та перспективи подальшого розвитку. 

9. Затвердити «Положення про раду молодих вчених ЧНУ ім. Петра Могили». 

10. Затвердити акредитаційну справу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі 

знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 

«Менеджмент». 

11. Затвердити тему кандидатської дисертації аспіранта Коротняна Дмитра 

Олександровича «Українське питання в американсько-російських відносинах» (1991-

2014рр.) на здобуття науково-освітнього ступеня доктора філософії галузі знань 03 

«Гуманітарні науки» за спеціальністю 032 – «Історія та археологія». Призначити 

науковим керівником к.і.н., доц. Гайдай О.М. 

12.Призначення голови ЕК для  спеціальності 6.040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування (бакалавр). 

13. Затвердити освітньо-професійну програму «Теорія та практика перекладу з 

англійської та другої іноземної мови» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 



спеціальністю 035 «Філологія», спеціалізація : 035.041 Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – англійська. 

14. Схвалити голів ЕК для напрямку підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» та 

6.050101 «Комп’ютерні науки». 

15.Затвердити положення про порядок і методику проведення заліків та екзаменів у ЧНУ 

ім. Петра Могили. 

16. Рекомендувати до друку: 

- «Практикум фармакології, Модуль 1» для студентів спеціальності 222 «Медицина» та 

226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я». Автори: 

Оглобліна М. О., Грищенко Г. В.  

- методичних рекомендацій з навчального курсу «Публічне управління» спеціальноті 281 

«Публічне управління та адміністрування». Автори :     Євтушенко О. Н., Андріяш В. І. 

-в електороному вигляді методичні рекомендації з дисципліни «Соціальна робота з 

сім’ями». Автор : Файчук О. Л. 

- в електороному вигляді методичні рекомендації з дисципліни «Практикум коуч 

діяльності». Автор : Костєва Т. Б. 

- в електроному вигляді методичні вказівки до вивчення дисципліни «Соціальна робота з 

різними групами клієнтів». Автор : Попова Т. С. 

- монографії «Теоретико-методичні основи впровадження індивідуальних стратегій у 

професійну підготовку майбутніх викладачів філологічих спеціальностей». Автор :  

Шерстюк Л. В. 

- монографії «Забезпечення прав людини під час провадження негласних слідчих 

(розшукових) дій». Автор :  Коваль А. А. 

 

 
 

 

 

 

Вчений секретар                                                                                В. О. Чорна 


