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РІШЕННЯ 
 

Вченої ради  
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від 08.11.2018 р. 

1. Схвалити склад лічильної комісії (Котляр Ю.В., Кузьменко О. Б., Верба С. 

М.) та перейти до процедури таємного голосування. По результатам таємного 

голосування («за» - 44, «проти» - 0, «утрималось» - 0, недійсних бюлетенів - 

1) схвалити кандидатуру Трунова Олександра Миколайовича щодо 

присвоєння вченого звання професора по кафедрі автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій та підготувати відповідний пакет 

документів на подання до Міністерства освіти і науки України.   

2. Схвалити звіт начальника відділу аспірантури та докторантури Андрєєва 

В.І. про роботу відділу аспірантури та докторантури. 

3.Схвалити план виховної роботи на 2018-2019 н.р.  

4. Схвалити звіт про роботу кафедри комп’ютерної інженерії за 2013-2018 

н.р.: стан, проблеми, навчальна, наукова, виховна робота та перспективи 

подальшого розвитку. 

5. Схвалити положення про організацію методичної роботи кафедр ЧНУ 

імені Петра Могили. 

6. Затвердити зміну наукового керівника аспіранта денної форми навчання 

Бєлозьорова Жана Олеговича зі спеціальноті 123 – Комп’ютерна інженерія з 

д-р тех. наук, професора Мусієнко Максима Павловича на д-ра тех. наук, 

професора Трунова Олександра Миколайовича з 01 листопада 2018 року. 



7. Затвердити у складі науково-дослідної чатини наукових двох лабораторій 

«Трибологія і метеріалознавство» та «Енегроефективність і 

енергозбереження» та положення про їх функціонування. 

8. Схвалити звіт для УкрІНТЕІ за науковою темою «Українські землі в 

системі міжнародних відносин: історія і сучасність». 

9. Затвердити освітні програми та навчальні плани «Фітнес і рекреація» для 

першого (бакалаврського) та для другого (магістерського) рівня 

спеціальності 017 «Фізична культура і спорт». 

10. Рекомендувати та схвалити до друку методичних вказівок з виконання 

лабораторних робіт з дисципліни «Embedded Systems» к.т.н., ст.викладач 

Крайник Я. М. 

11. Рекомендувати та схвалити до друку методичних вказівок з виконання 

лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерні системи» к.т.н., ст.викладач 

Крайник Я. М. 

12. Ухвалити визнання диплома доктора філософії з ділового 

адміністрування старшого викладача кафедри пропедевтичних та медико-

профілактичних дисциплін Фролова Юрія Андрійовича. 

13. Схвалити навчальний план, освітньо-професійну програму та справу 

щодо ліцензування підготовки рівня вищої освіти – перший (бакалаврський)  

балакавр з галузі знань 01 «Освіта», спеціальність 014 «Середня освіта», 

спеціалізація 014.01 «Українська мова і література». 

14. Затвердити освітньо-наукової програми та навчального плану 

«Фінансовий менеджмент» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти. 

 

 

 

 

Вчений секретар                                  В. О. Чорна 

 



 

 
 


