
 

                                                                                             Ректор Чорноморського 

національного університету 

імені Петра Могили 

_____________Л. П. Клименко 

«____»______________2020 р. 
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1. Про проведення процедури таємного та відкритого голосування. Відповідно до 

поданих заяв й документів від претендентів щодо проведення конкурсного 

відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та 

укладення з ними трудових договорів (контрактів) на заміщення вакантних посад 

науково-педагогічних працівників у ЧНУ імені Петра Могили та результатів 

процедури таємного та відкритого голосування, схвалити та затвердити на посаду: 

- доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри гігієни, 

соціальної медицини та громадського здоровˈя-1 вакансія; (Зюзін Віктор 

Олексійович) 

- доктора психологічних наук, доцента, завідувача кафедри психології -

1 вакансія; (Лисенкова Ірина Петрівна) 

- доктора біологічних наук, професора, завідувача кафедри екології-1 

вакансія; (Григорˈєва Людмила Іванівна) 

- кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри медичної 

біології та фізики, мікробіології, гістології, фізіології та патофізіології -1 вакансія; 

(Корольова Ольга Вікторівна) 

- кандидата фармацевтичних наук, доцента, завідувача кафедри 

фармації, фармакології, медичної, біоорганічної та біологічної хімії -1 вакансія; 

(Оглобліна Мирослава Володимирівна) 

- кандидата філологічних наук, доцента, завідувача кафедри романо-

германської філології та німецького перекладу-1 вакансія; (Гончаренко Людмила 

Олексіївна)  

- доктора медичних наук, професора кафедри медико-біологічних 

основ спорту та фізичної реабілітації-1 вакансія; (Горбань Андрій Євгенович) 

- доктора наук з фізичного виховання та спорту, професора кафедри 

олімпійського та професійного спорту-1 вакансія; (Романчук Сергій Вікторович)  

- доктора філологічних наук, професора кафедри теорії та практики 

перекладу з англійської мови-1 вакансія; (Підопригора Світлана Володимирівна) 

- доктора фізико-математичних наук, доцента кафедри інтелектуальних 

інформаційних систем-1 вакансія; (Лисенков Едуард Анатолійович) 

- кандидата наук з державного управління, доцента кафедри соціальної 

роботи, управління і педагогіки-1 вакансія; (Акімова Тетяна Юріївна) 



- кандидата біологічних наук, доцента кафедри медичної біології та 

фізики, мікробіології, гістології, фізіології та патофізіології-1 вакансія; (Чеботар 

Лариса Дмитрівна) 

- кандидата фармацевтичних наук, доцента кафедри фармації, 

фармакології, медичної, біоорганічної та біологічної хімії-1 вакансія; (Шмалько 

Олександр Олександрович) 

- кандидата біологічних наук, доцента кафедри фармації, фармакології, 

медичної, біоорганічної та біологічної хімії-1 вакансія; (Ларичева Олена 

Миколаївна) 

- кандидата наук з фізичного виховання та спорту, доцента кафедри 

олімпійського та професійного спорту-2 вакансії; (Тітова Ганна Володимирівна, 

Тупєєв Юлай Вільович) 

- кандидата технічних наук, доцента кафедри гігієни, соціальної 

медицини та громадського здоровˈя-1 вакансія; (Мунтян Лілія Яківна) 

- кандидата медичних наук, доцента кафедри терапевтичних та 

хірургічних дисциплін-1 вакансія; (Чернишов Олег Володимирович) 

- кандидата філологічних наук, доцента кафедри української філології 

та міжкультурної комунікації-1 вакансія;(Зинякова Анжеліка Анатоліївна) 

- кандидата  економічних наук, доцента кафедри фінансів і кредиту-2 

вакансії; (Васильєв Андрій Анатолійович, Дранус Валентин Вікторович) 

- кандидата юридичних наук, доцента кафедри історії та теорії держави 

і права-1вакансія; (Панченко Сніжана Сергіївна) 

- кандидата технічних наук, доцента кафедри інженерії програмного 

забезпечення-2 вакансії; (Горбань Гліб Валентинович, Швед Альона 

Володимирівна) 

- кандидата філологічних наук, доцента кафедри англійської філології-

2 вакансії; (Корнєва Світлана Євгеніївна, Стодолінська Юлія Валеріївна)  

- кандидата педагогічних наук, доцента кафедри теорії та практики 

перекладу з англійської мови-2 вакансії;(Абабілова Наталія Миколаївна, 

Волченко Ольга Михайлівна)  

- кандидата політичних наук, доцента кафедри міжнародних відносин 

та зовнішньої політики-1 вакансія; (Тихоненко Ірина Вікторівна)  

- кандидата біологічних наук, старшого викладача кафедри медичної 

біології та фізики, мікробіології, гістології, фізіології та патофізіології -1 вакансія; 

(Гільмутдінова Марія Шамілівна) 

- кандидата історичних наук, старшого викладача кафедри теорії та 

практики перекладу з англійської мови-1 вакансія; (Кравцова Олена Анатоліївна) 

- кандидата політичних наук, старшого викладача кафедри 

міжнародних відносин та зовнішньої політики-1 вакансія; (Звездова Олеся 

Олександрівна) 

- кандидата історичних наук, старшого викладача кафедри історії-1 

вакансія; (Шевченко Наталія Володимирівна) 

- кандидата філологічних наук, старшого викладача кафедри 

англійської філології-1 вакансія; (Васильєва Надія Олександрівна)  

- старшого викладача кафедри теорії та практики перекладу з 

англійської мови-1 вакансія; (Усаченко Ірина Валеріївна) 



- старшого викладача кафедри місцевого самоврядування та 

регіонального розвитку-1 вакансія;( Верба Світлана Миколаївна) 

- старшого викладача кафедри інженерії програмного забезпечення-1 

вакансія; (Дворецька Світлана Володимирівна) 

- старшого викладача кафедри англійської філології-1 вакансія; 

(Гавриленко Анастасія Олегівна) 

- старшого викладача кафедри управління земельними ресурсами-1 

вакансія; (Мась Андрій Юльянович) 

- старшого викладача центру соціально-психологічної підтримки, 

професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню-1 вакансія;                     

(Опанасенко Людмила Анатоліївна) 

- викладача кафедри конституційного та адміністративного права і 

процесу-1вакансія; (Багінський Данило Сергійович) 

- викладача кафедри теорії та методики фізичного виховання-1 

вакансія; (Димов Кирило Вікторович) 

- викладача кафедри української філології та міжкультурної 

комунікації-1 вакансія; (Алексєєва Наталія Анатоліївна) 

- викладача кафедри англійської мови-1 вакансія; (Шмуля Любов 

Володимирівна) 

- викладача кафедри англійської філології-1 вакансія.(Міхєєва 

Анастасія Вадимівна) 

2. Схвалити та затвердити кандидатуру д. держ. упр., доцента Палагнюк Ю.В. на 

здобуття іменної стипендії Верховної Ради України для молодих учених-докторів 

наук. 

3.Схвалити та затвердити готовність університету до нового 2019-2020 

навчального року. 

4. Схвалити та затвердити освітні програми, навчальні плани, програми практик 

та атестаційні іспити на 2020-2021 н.р. 

5.1. Залишити в переліку нормативних дисциплін студентів рівня вищої освіти 

бакалавра дисципліни «Безпека життєдіяльності», «Цивільний захист», «Охорона 

праці». Для рівня вищої освіти магістр за необхідністю відмінити викладання 

«Цивільній захист та охорона праці в галузі» відповідно до компетентності та 

програмних результатів навчання відповідно стандарту ЧНУ ім. Петра Могили.  

5.2. Схвалити та затвердити «Положення про проведення практики в ЧНУ ім. Петра 

Могили»,  «Положення про порядок призначення стипендії в ЧНУ ім. Петра Могили», 

«Положення про підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних 

працівників в ЧНУ ім. Петра Могили», «Положення про порядок визнання результатів 

навчання в неформальній та інформальній освіті в ЧНУ ім. Петра Могили». 

5.3. Затвердити  за списком відрахованих з докторантури у зв’язку із закінченням 

терміну навчання: 

 1.Кірєєву Вікторію Олександрівну, кандидата історичних наук, доцента кафедри 

всесвітньої історії Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького на 

спеціальність 052 Політологія. Науковий консультант – д-р політичних наук, професор 

Шевчук Олександр Володимирович. 

 2.Давиденка Євгена Олександровича, кандидата технічних наук, доцента (б.в.з.) 

кафедри інженерії програмного забезпечення Чорноморського національного 



університету імені П. Могили на спеціальність 122 Комп’ютерні науки. Науковий 

консультант – д-р технічних наук, професор Фісун Микола Тихонович. 

 3.Левченко Лесю Олександрівну, кандидата політичних наук, доцента кафедри 

політичних наук Чорноморського національного університету імені П. Могили на 

спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування. Науковий консультант – д-р 

наук з держ. управл., професор Ємельянов Володимир Михайлович.  

  Схвалити та затвердити переведених на наступний рік навчання таких осіб: 

 1.Калініну Ірину Олександрівну кандидата технічних наук, доцента кафедри 

комп’ютерної інженерії на спеціальність 122 Комп’ютерні науки .Науковим 

консультантом призначити доктора технічних наук, професора Бідюка Петра Івановича 

(КПІ ім. Ігоря Сікорського).  

 2.Бондар Ганну Леонідівну кандидата політичних наук, доцента кафедри доцент 

місцевого самоврядування та регіонального розвитку на спеціальність 281 Публічне 

управління та адміністрування. Науковим консультантом призначити доктора наук з 

державного управління, професора Ємельянова Володимира Михайловича. 

 3.Кирилюк Ольгу Леонідівну кандидата філологічних наук, доцента кафедри 

української мови Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

В. Винниченка на спеціальність 035 Філологія. Науковим консультантом призначити 

доктора філологічних наук, професора Монахову Тетяну Василівну. 

 Схвалити та затвердити зарахуваних до докторантури наступних осіб: 

 1.Філоненко Олександру Геннадіївну, кандидата філологічних наук, старшого 

викладача кафедри англійської філології Чорноморського національного університету 

імені П. Могили. Науковим консультантом пропонуємо призначити доктора 

філологічних наук, професора Пронкевича Олександра Вікторовича.  

 2.Старшову Оксану Олександрівну, кандидата філологічних наук, доцента кафедри 

англійської філології Чорноморського національного університету імені П. Могили. 

Науковим консультантом пропонуємо призначити доктора філологічних наук, 

професора кафедри теорії та історії світової літератури ім. проф. В. І. Фесенко 

Київського національного лінгвістичного університету 

5.4. Схвалити та затвердити «Положення про комісію з питань біоетики 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили» та затвердження 

голови Комісії з питань етики та біоетики професора, доктора біологічних наук          

Козія М. С. 

5.5. Схвалити та затвердити кандидатуру доктора технічних наук, професора 

Гожого Олександра Петровича до складу Національної ради з питань розвитку науки і 

технологій. 

5.6. Схвалити та затвердити положення про науково-дослідну навчальну 

лабораторію «Нанокомпозитних матеріалів». 

5.7. Затвердити тему аспіранта Джигалюка Д. В. «Фактори формування вартості 

підприємст АПК». Науковий керівник- Філімонова О. Б.  

5.8. Схвалити та затвердити зміну назви кафедри «гігієни, соціальної медицини та 

громадського здоров’я» та затвердження нової назви «гігієни, соціальної медицини, 

громадського здоров’я та медичної інформації» з 01.09.2020р. 

5.9. Схвалити та затвердити створення центральної науково-дослідної лабораторії при 

Медичному інституті ЧНУ ім. Петра Могили. 

5.10. Схвалити та затвердити створення навчальної науково-діагностичної лабораторії 

кафедри терапевтичних та хірургічних дисциплін. 



5.11. Схвалити розширення провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної 

освіти для осіб з вищою освітою шляхом започаткування провадження освітньої 

діяльності за здобутою спеціальністю, підвищення кваліфікації зі спеціальності 222 

«Медицина», галузі знань 22 «Охорона здоров’я» з ліцензованим обсягом 1000 осіб. 

5.12.Схвалити розширення провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної 

освіти для осіб з вищою освітою шляхом започаткування провадження освітньої 

діяльності за здобутою спеціальністю, підвищення кваліфікації зі спеціальності 014 

«Середня освіта» (Українська мова і література), галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» з 

ліцензованим обсягом 150 осіб. 

5.13. Схвалити та затвердити нову назву кафедри романо-германської філології та 

перекладу з німецької мови з 01.09.2020р. 

5.14.Рекомендувати до друку. 

 

 

 

Вчений секретар                                                                                Вікторія ЧОРНА 


