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РІШЕННЯ 

Вченої ради 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

від 28.05.2020 р. 

 

1.Схвалити кандидатури щодо присвоєння вчених звань доцентів та підготувати 

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

2. Реорганізувати Інститут філології наступним чином:  

- створити навчально-науковий центр «Школа журналістики» до склад якої 

входять кафедра журналістики та навчальна лабораторія журналістики 

«Медіацентр»; 

- Інституту філології до 25.08.2020 року передати документацію 

спеціальності 061 «Журналістика» в навчально-науковий центр «Школа 

журналістики»; 

- Інститут філології перейменувати у Факультет філології з 17.08.2020 р. 

3. Затвердити зміни голів екзаменаційної комісії 

4. Затвердити звіт про наукову діяльность та шляхи підвищення її ефективності в 

ЧНУ ім. П. Могили 

5. Затвердити дорожню карту вдосконалення  академічної доброчесності в ЧНУ 

імені Петра Могили. 

6. Затвердити зміни до правил прийому  ЧНУ ім. Петра Могили на 2020 р. 

7. Схвалити та затвердити вартість навчання у ЧНУ імені Петра Могили для 

вступників на 2020-2021 навчальний рік. 
8.1. Взяти до відома зміни до освітніх програм та навчальних планів. 
8.2.  Затвердити зміну назви освітньої програми «Комп’ютерні науки» другого 
рівня вищої освіти (магістр) спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» на освітню 
програму «Інтелектуальні інформаційні системи». 
8.3. Затвердити кандидатури на Обласний конкурс молодих учених Миколаївської 
області та підготувати відповідний пакет документів: 

- Факультет політичних наук :  Звездова О. О., Шевченко Н. В.; 

- Факультет комп’ютерних наук :  Горбань Г. В.; 

- Медичний інститут : Лисенкова І. П. 
8.4. Затвердити звіт про роботу Ради молодих вчених ЧНУ ім. Петра Могили. 
8.5.   Затвердити за списком кандидатів про зарахування до аспірантури заочної 
форми навчання (на контрактній основі). 
8.6.  Затвердити зміну гаранта освітньої програми комп’ютерні науки (перший 

рівень освіти «бакалавр») к.т.н., доц. Кондратенка Г. В. на к.т.н., доц. Сіденко Є. В. 

8.7. Затвердження положення про уповноважену особу з питань організації та 

проведення процедур спрощених закупівель. 

8.8.Затвердження положення про порядок виконання науково-дослідних робіт у 

Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. 

8.9. Затвердити зміну гаранта освітньої програми «Бізнес у сфері послуг» 

спеціальності 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 



«Управління та адміністрування»  першого бакалаврського рівня вищої освіти  

к.е.н., доц. Іщенко Н. М. на к.е.н., доц. Семенчук І. М. 

8.10. Затвердити зміну гаранта освітньої програми «Економіка та управління 

підприємством» спеціальності 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність» 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» другого магістерського рівня 

вищої освіти к.е.н., доц. Міцкевич Н. В. на д.е.н., проф. Кузьменко О. Б. 

8.11. Рекомендувати до друку. 

 

Вчений секретар                                                                                Вікторія ЧОРНА 


