
 

Ректор Чорноморського 

національного університету 

імені Петра Могили 

_____________Л.П. Клименко 

«____»______________2019 р. 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

від 10.10.2019 р. 

1.Схвалити кандидатуру щодо присвоєння вченого звання професора та підготувати 

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

2. Про присвоєння почесного звання професора ЧНУ ім. Петра Могили Гриценку Павлу 

Юхимовичу. 

3. Про реорганізацію структурних підрозділів: 1. Про реорганізацію структурних 

підрозділів: 1. приєднати кафедру «Економічної теорії та міжнародної економіки» до 

кафедри «Економіки підприємства» та перейменувати кафедру в «Економіка та 

підприємництво». Приміщення, в якому знаходилась кафедра  «Економічної теорії та 

міжнародної економіки»  (аудиторія 10-312) надати новоствореній кафедрі «Економіка 

та підприємництво». Провідного фахівця кафедри «Економічної теорії та міжнародної 

економіки» перевести на вакантне місце. Рішення вести в дію з 01.11.2019 року; 2. 

приєднати кафедру «Прикладної та вищої математики» до кафедри  «Інтелектуальних 

інформаційних систем». Створити секцію «Прикладної та вищої математики» на 

кафедрі «Інтелектуальних інформаційних систем» зі збереженням кадрового складу. 

Закріпити спеціальність «Системний аналіз» за секцію «Прикладної та вищої 

математики» на випусковій кафедрі «Інтелектуальних інформаційних систем». Рішення 

вести в дію з 01.11.2019 року. 

4. Схвалити та затвердити основні напрямки роботи студентського самоврядування на 

2019-2020 н.р.              

5. Схвалити та затвердити план роботи Вченої ради на 2019-2020 н.р.  

6. Схвалити та затвердити прийому та випуск аспірантів, докторантів ЧНУ. Ухвалити 

подовження навчання в аспірантурі, зараховано 7 осіб денної, 4 особи вечірньої форми 

навчання, 9 осіб заочної форми навчання (на контрактній основі) та 1 здобувач та 

призначити наукових керівників аспірантів. 

7.Схвалити та затвердити освітні програми та гарантів освітніх програм на 2019-2020 

н.р. 

8.Схвалити та затвердити звіти факультету за 2014-2019 н.р. : стан, проблеми, 

навчальна, наукова, виховна робота та перспективи подальшого розвитку. 

9.1.Схвалити та створити в  Медичному інституті ЧНУ ім. Петра Могили підрозділ 

«Віварій» та затвердити положення про віварій.    

9.2.Схвалити та створити спортивний клуб та затвердження положення «Про 

спортивний клуб». Призначити керівником спортивного клубу Петренко О. В. 

9.3.Схвалити та  затвердити теми докторської дисертації к.т.н., доцента Калініної І. О. 

«Моделі та інформаційні технології ймовірнісно-статистичного аналізу нелінійних 

процесів в задачах машинного навчання». Призначити науковим консультантом д.т.н., 

проф. Бідюка П. І. 



9.4. Схвалити та затвердити зміну наукового керівника аспіранта вечірньої форми 

навчання спеціальності 122 «Копм’ютерні науки» Ліскова Д. А. з к.т.н., доц. Потай І. 

Ю. на д.т.н., проф. Трунова О. М. 

9.5.Затвердити тему дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора 

технічних наук:  к. т. н., доценту Козлову Олексію Валерійовичу «Методи, засоби та 

інформаційні технології синтезу і оптимізації нечітких керуючих пристроїв 

інтелектуальних комп’ютерних систем управління» та призначити наукового 

консультанта доктора технічних наук, професора Кондратенка Юрія Пантелійовича. 

9.6.Рекомендувати до друку. 
 

Вчений секретар                                                                                В. О. Чорна 


