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РІШЕННЯ 
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від 10.09.2020 р. 

 

1. Схвалити кандидатури щодо присвоєння вченого звання доцентів та 

підготувати відповідний пакет документів на подання до Міністерства освіти і 

науки України. 

2. Схвалити та затвердити за списком кандидатів молодих вчених 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили на здобуття 

стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених: 

˗ Козлова Олексія Валерійовича, кандидата технічних наук, 

доцента кафедри інтелектуальних інформаційних систем; 

˗ Дарнапука Євгена Сергійовича, викладача кафедри компˈютерної 

інженерії; 

˗ Бурлаченко Івана Сергійовича, старшого викладача кафедри 

комп’ютерної інженерії. 

3. Прийняти до відома інформацію щодо організації освітнього процесу в період 

підвищення епедіміологічної небезпеки. 

4. Схвалити та затвердити звіти атестації наукової роботи стипендіатів, які 

отримують стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених: 

˗ Давиденка Євгена Олександровича, кандидата технічних наук, 

доцента кафедри інженерії програмного забезпечення; 

˗ Сіденка Євгена Вікторовича, кандидата технічних наук, доцента кафедри 

інтелектуальних інформаційних систем; 

˗ Безсонова Євгена Миколайовича, кандидата технічних наук, старшого 

викладача кафедри екології та природокористування; 

- Крайника Ярослава Михайловича, кандидата технічних наук, 

доцента кафедри комп'ютерної інженерії; 

˗ Лисенкова Едуарда Анатолійовича, доктора фізико-математичних наук , 

доцента,  в.о. доцента кафедри інтелектуальних інформаційних систем. 

5. Схвалити та затвердити номінацію академіка Януша Кацпшика на почесне 

звання "Почесний доктор" Чорноморського національного університету ім. Петра 

Могили (Honorary Doctorate - Dr. honoris causa). 

6.1. Затвердити зміни наукового керівника докора філологічних наук, професора 

Науменка Анатолія Максимовича на кандидата філологічних наук, доцента 

Гончаренко Людмилу Олексіївну для аспірантів Гуменного Вадима 

Володимировича та Хортюк Діани Олександрівни. 



6.2. Затвердити зміну гаранта освітної програми спеціальності 053 «Психологія» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з к.психолог.наук, доцента 

Каневського В. І. На к.психол.наук, доцента Хоржевську І. М. 

6.3. Схвалити та затвердити забезпечення виконання освітніх програм за рахунок 

інтенсифікації навчального процесу для вступників додаткового набору 2019-2020 

н.р. 

6.4. Затвердження норми розрахунку кількості ставок Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили. 

 

 

 

Вчений секретар Вікторія ЧОРНА 


