
 

 

Ректор Чорноморського 

національного університету 

імені Петра Могили 

_____________Л.П. Клименко 

«____»______________2019 р. 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

від 27.06.2019 р. 

 

1. Схвалити  та  затвердити результати проведення роботи екзаменаційної комісії та 

затвердження дипломів ЧНУ ім. Петра Могили. 

2. Схвалити та затвердити порядок розрахунку рейтингу студента. 

3.Схвалити та затвердити кандидатури на здобуття іменних стипендій Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Кабінет Міністрів 

України з числа інвалідів. 

4. Схвалити та затвердити звіт про роботу Навчального медіа-центру університету. 

5. Схвалити та затвердити звіт про проведення науково-дослідної роботи серед 

студентів за 2017-2018 н.р. 

6. Схвалити та затвердити звіт про роботу кафедри кафедри публічного управління та 

адміністрування за 2013-2018 н.р.: стан, проблеми, навчальна, наукова, виховна робота 

та перспективи подальшого розвитку. 

7. Схвалити та затвердити зміни до Умов на навчання до ЗВО України у 2019 році та 

надати попереднє повноваження приймальній комісії ЧНУ імені Петра Могили вносити 

до Правил прийому на навчання у ЧНУ імені Петра Могили у 2019 році всі зміни, які 

будуть внесені до Умов прийому на навчання до ЗВО України у 2019 році 

Міністерством освіти і науки України та затвердженні Міністерством юстиції України, 

в період з 04 липня до 19 серпня 2019 року.   

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

на 2019-2020 навчальний рік. 

9. Схвалити створення кафедри «Гігієни, соціальної медицини та громадського 

здоров’я» та затвердити нові назви кафедр «Анатомії, клінічної анатомії, 

патоморфології та судової медицини», «Медичної біології та фізики, мікробіології, 

гістології, фізіології та патофізіології», «Фармації, фармакології, медичної, 

біоорганічної та біологічної хімії», «Терапетичних та хірургічних дисциплін». 

10. Схвалити реорганізацію кафедр «Спортивних дисциплін» та «Веслування» та 

затвердити створення кафедри «Теорії та методики фізичного виховання». 

11. Схвалити та затвердити зміну теми дисертації на здобутття наукового ступеня д.і.н. 

здобувача кафедри історії, к.і.н., доц. Пібрезних Інни Євгенівни з «Сполучені Штати 

Америки і країни Південно-Східної Азії в умовах сучасної регіоналізації відносин 

(1991-2011-х рр.)». Науковий консультант – д.і.н., проф. Пронь С. В. на тему «Політика 



США у Південно-Східної Азії  (1989-2017-х рр.)». Науковий консультант – д.і.н., 

доц.,проф.кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету 

Київського національного університету ім.Тараса Шевченка Н. Д. Городня. 

12. Схвалити та затвердити тему дисертаційного дослідження з державного управління 

аспіранта першого року навчання Степаненка Сергія Ігоровича «Механізм надання 

соціальних послуг в умовах європейської інтеграції України» та призначити науковим 

керівником доктора наук з державного управління, доц., проф.б.в.з кафедри соціальної 

роботи, управління і пегагогіки Інституту державного управління Палагнюк Ю. В. 

13. Рекомендувати до друку. 

 
 

 

 

Вчений секретар                                                                                В. О. Чорна 


