
 

Ректор Чорноморського 

національного університету 

імені Петра Могили 

_____________Л.П. Клименко 

«____»______________2019 р. 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

від 30.08.2019 р. 

 

1. Схвалити кандидатуру щодо присвоєння вченого звання доцента та підготувати 

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

2. 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 подані кандидатури. 

3. Про кандидатури на стипендію мера м. Миколаєва. 

4. Схвалити та затвердити готовність університету до нового 2019-2020 навчального 

року. 

5. Схвалити та затвердити звіт по результатам вступу до ЧНУ імені Петра Могили у 

2019 р. 

6. Схвалити та затвердити навчальних планів, програм практик, атестаційних іспитів, 

освітніх програм на 2019-2020 н.р. 

7. Схвалити та затвердити зміни в навчальних планів рівня вищої освіти «бакалавр» всіх 

спеціальностей та рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 222 Медицина півгрупових 

занять в секціях за окремим розкладом. 

8. Схвалити та затвердити положення. 

9. Реорганізувати структурні підрозділи з 02.09.2019р.  

10.1. Схвалити та затвердити звіти докторантів. 

10.2. Схвалити та зарахувати в докторантуру.  

10.3.Схвалити та затвердити звіти стипендіатів Кабінету Міністрів України. 

10.4. Схвалити та затвердити правила складання вступних іспитів до аспірантури не 

призначати додаткового іспиту на спеціальність 091 «Біологія» особам з дипломами 

спеціаліста та магістра зі спеціальностей: 1) 017 «Фізичне виховання і спорт»; 2) 227 

«Фізична терапія, ерготерапія», 3) 7.04010101 «Хімія» та на спеціальність 281 «Публічне 

управління та адміністрування» з дипломами зі спеціальності 081 «Право», згідно з 

пунктом 20 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)»: «Відповідно до правил 

прийому до закладу вищої освіти  особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі 

знань ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені 

додаткові вступні випробування». 

10.5.Схвалити та затвердити тему докторської дисертації Кирилюк О. Л. «Дискурс 

інформаційної війни: психолінгвістичний аспект» зі спеціальності 035 Філологія 

науковий консультант доктор філологічних наук, професор Монахова Т.В 



10.6.Схвалити та затвердити тему докторської дисертації Бондар Г. Л. «Державна 

політика впровадження інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій та 

взаємодія з громадянським суспільством» науковий консультант д. держ. упр., професора 

Ємельянова В. М. 

10.7.Схвалити та затвердити розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти шляхом започаткування провадження освітньої діяльності за третім рівнем зі 

спеціальності 222 Медицина галузі знань 22 «Охорона здоров’я» з ліцензованим обсягом 

24 особи. 

10.8. Схвалити та затвердити розширення провадження освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти шляхом збільшення ліцензованого обсягу з підготовки фахівців за першим 

(бакалаврським) рівнем зі галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за освітньо-

професійною програмою «Менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент» з 25 до 50 

осіб (із загальним обсягом – 100 осіб). 

10.9.Схвалити та затвердити розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 222 Медицина галузі знань 22 

«Охорона здоров’я» з ліцензованим обсягом 300 осіб на рік (термін навчання 6 р.). 

10.10.Схвалити та затвердити внесення змін до ліцензованого обсягу в 2019 році, а саме 

здійснити перерозподіл між денною та заочною формами навчання. 

10.11. Схвалити обсяги прийому студентів на спеціальності інституту філології за 

денною та заочною формою навчання. 

10.12. Схвалити та затвердити забезпечення виконання освітніх програм за рахунок 

інтенсифікації навчального процесу для вступників додаткового набору 2019-2020 н.р. 

10.13. Рекомендувати до друку. 

 

Вчений секретар                                                                                В. О. Чорна 

 


