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РІШЕННЯ 

Вченої ради 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

від 14.11.2019 р. 

1. Затвердити квоту делегатів на збори трудового колективу Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили. 

2. Затвердити голів екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій зі встановлення 

відповідності рівня освітньої підготовки здобувачів вищої освіти до вимог освітньої 

програми та присудження ступеня вищої освіти (бакалавр, магістр), присвоєння їм 

відповідної кваліфікації у Чорноморському національному університеті імені Петра 

Могили на 2019- 2020 навч. рік. 

3. Схвалити та затвердити графік навчального процесу студентів, які зараховані у 

жовтні-листопаді за додатковим набором. 

4.Затвердити план конференцій ЧНУ. Інституційний репозитарій ЧНУ. 

5.Схвалити та затвердити звіт про роботу кафедри олімпійського та професійного 

спорту за 2014-2019 н.р.: стан, проблеми, навчальна, наукова, виховна робота та 

перспективи подальшого розвитку. 

6.1. Схвалити та затвердити положення про навчально-наукові медичні 

лабораторії Медичного інституту. 

6.2. Схвалити та призначити на посаду директора Наукового Інституту 

техногенно-екологічної і радіаційної безпеки ЧНУ ім. Петра Могили завідувача 

кафедри екології д.біолог.н., проф. Григор’єву Л. І. Заступником директора Наукового 

Інституту техногенно-екологічної і радіаційної безпеки ЧНУ ім. Петра Могили ст. 

викладача кафедри екології Макарову О. В.  

6.3. Затвердити запровадження освітньої діяльності за освітньою програмою 

«Польська філологія, англійська мова та переклад включно» та затвердження ОПП і 

навчального плану «Польська філологія, англійська мова та переклад включно». 

6.4. Схвалити та затвердити зміни назв освітньо-професійних програм за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти. 

6.5. Затвердити зміну керівника аспіранці Андрєєвої Н. Ю. з д. біолог. н., проф. 

Томіліна Ю. А. на д. біолог. н., проф. Григор’єву Л. І.  

6.6. Затвердити тему кандидатської дисертації на здобуття науково-освітнього 

ступеня доктора філософії в галузі знань 03 «Гуманітарні науки» зі спеціальності 032 

«Історія та археологія» Трифонової Н. О. «Грошова емісія на українських землях в 

період Української Народної Республіки 1917-1921 рр.» та затвердити наукового 

керівника к.і.н., доцент Гайдай О. М.  

6.7. Затвердити теми кандидатської дисертації на здобуття ступеня кандидата 

наук спеціальності 123 «Коп’ютерна інженерія» аспіранта Скакодуба О. С. 

«Комп’ютерна система моніторингу та керування багатокомпонентним комплексом 

гарячого кування» та затвердити наукового керівника д.т.н., проф.. Кондратенко Ю. П.  

6.8. Затвердити скориговану тему докторської дисертації на здобуття ступеня 

доктора наук спеціальності 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 



експертиза; оперативно-розшукова діяльність» докторанта Коваль А. А.  «Теоретико-

правові та праксеологічні засади забезпечення прав людини при проведенні негласних 

слідчих (розшукових) дій». Науковий консультант д.ю.н., проф. Стратонова В. М.  

6.9. Рекомендувати до друку: 

- в електронному варіанті «Методичні рекомендації до магістерських і курсових 

робіт зі спеціальності 231 «Соціальна робота» / Укл.: Палагнюк Ю. В., Сургова С. Ю.; 

- науковий журнал «Студентські наукові студії» серія «Соціальна робота»; 

- електронний варіант колективна монографія у закордонному польському 

виданні (Вища технічна школа в Катовіце, Польща) «Сучасний стан та перспективи 

залучення молоді до розвитку громадянського суспільства»; 

-  методичні рекомендації з правознавства /  Укл. : Валецька О. В.; 

- методичні рекомендації з самоорганізації та відповідальністі юриста / Укл. : 

Валецька О. В.; 

- монографія «Моделювання та управління НЕ-факторами різної природи» / Укл.: 

Швед А. В.; 

- навчальний посібник «Інженерія back-end розробки wed-застосунків» / Укл.: 

Дворецький М. Л., Дворецька С. В., Давиденко Є. О.; 

- навчальний посібник «Прикладні задачі системного аналізу» / Укл.: Коваленко І. 

І., Давиденко Є. О., Швед А. В.; 

- методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни «Інтернет-

журналістика» / Укл.: Тулузакова О. Г., Сільман К. В. 

 

 

 

Вчений секретар                                                                                В. О. Чорна 


