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РІШЕННЯ 

Вченої ради 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

від 12.12.2019 р. 

 

1.Затвердити підсумки роботи щорічної НМК «Могилянські читання – 2019» у декаді 

«Наука Університету». 

2.Схвалити стан та перспективи розвитку наукових періодичних видань 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили. 

3.Затвердити теми та індивідуальні плани виконання дисертаційних досліджень 

аспірантами/докторантами. 

4.Затвердити план роботи приймальної комісії на 2020 р. та затвердження її складу 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили. 

5. Розглянути проект правил прийому на 2020 р. Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили. 

6.1. Затвердити зміну назви освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти з «Екологія» на «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування». 

6.2. Затвердити освітні програми:  

- «Інтернет-бізнес» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 

 - «Бізнес у сфері послуг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 

- «Податковий менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 071 Облік і оподаткування; 

- «Діджитал-облік» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 

Облік і оподаткування. 

6.3. Затвердити звіт про науково-дослідну роботу кафедри економіки та підприємництва 

по темі державної реєстрації «Підвищення конкурентоспроможності підприємств в 

умовах сталого розвитку : теоретичні та прикладні аспекти». 

6.4. Затвердити звіт про виконання наукового проекту «Модель пам’яті в українській 

модерній та постмодерній літературі» за грантом Президента України для молодих 

учених. 

6.5. Затвердити зміну наукового керівника аспірантці Кописової Олени Миколаївни з 

д.психол.н., професора Васильєва Ярослава Васильовича на д.психол.н., доцента 

Лисенкову Ірину Петрівну. 

6.6. Затвердити зміну теми дисертаційного дослідження аспірантки Кобак Марини 

Василівни з  «Незалежність та відповідальність суддів як гарантії забезпечення прав 

учасників кримінального судочинства в аспекті міжнародних стандартів» на «Реалізація 

засад кримінального провадження слідчим суддею» (спеціальність 25.00.02  – 

Механізми державного управління).  



6.7. Затвердити студентські наукові роботи Всеукраїнського конкурсу із природничих, 

технічних та гуманітарних наук студентів кафедри історії та теорії держави і права. 

6.8. Рекомендувати до друку. 

 

 

 

Вчений секретар                                                                                В. О. Чорна 
 


