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РІШЕННЯ 
 

Вченої ради  

Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

від 13.12.2018 р. 

1.Затвердити квоти делегатів на збори трудового колективу. 

2. Прийняти до відома правила прийому до ЧНУ ім. Петра Могили на 2019 р. 

3. Схвалити план роботи приймальної комісії на 2019 рік і затвердження її 

складу. 

4. Затвердити зміни до навчальних планів за рівнем вищої освіти «бакалавр» (І, 

ІІ, ІІІ, ІV курси) в частині додаткових освітніх послуг з метою підвищення рівня 

володіння студентами професійною англійською мовою. 

5. Затвердити голів екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій зі встановлення 

відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньої програми та 

присудження відповідного ступня вищої освіти (бакалавр, спеціаліст, магістр), 

присвоєння їм відповідної кваліфікації у Чорноморському національному 

університеті імені Петра Могили на 2019 рік.  

6. Внести зміни до Правил прийому на навчання до ЧНУ ім. Петра Могили в 

2019 році щодо перерозподілу ліцензованого обсягу між денною та заочною 

формами навчання для 5 курсу спеціальності Комп’ютерна інженерія, галузі знань 

Інформаційні технології. 

7. Змінити наукового керівника аспірантки Бєлікової Олени Іванівни з д-р біол. 

наук, професора Цебржинського О. І. на д-ра мед. наук, професора Черно В. С. та 

затвердження теми «Біохімічні механізми розвитку інсулінорезистентності в 

умовах гіпомелатонінемії та вуглеводно-ліпідної дієти» за спеціальністю 03.00.04 

Біохімія (біологічні науки). 

8. Створити кафедру «Фармація, фармакологія, медична та біологічна хімія» та 

затвердити нові назви кафедр «Анатомії, клінічної анатомії і оперативної хірургії 

та патоморфології», «Медичної біології, мікробіології, гістології, фізіології та 

патофізіології»  

9. Затвердити теми та індивідуальні плани виконання дисертаційних досліджень 

аспірантами/докторантами. 

10. Ухвалити  рішення про компенсацію витрат співробітникам, аспірантам та 

студентам у складі авторського колективу ЧНУ ім. Петра Могили на публікацію, 

переклад статті, додрукарську підготовку у виданнях, які індексуються в базах 

Scopus, Web of Science. Відшкодування здійснюється у повному обсязі особі, яка 

здійснила оплату. Загальна сума відшкодування повинна не перевищувати 200 € за 

курсом НБУ на час оплати статті. 



11. Рекомендувати до друку практикуму з дисципліни «Збалансований розвиток 

землекористування» д.е.н., доц. Лазарєвої О. В.  

12. Рекомендувати до друку студентську збірку «Студентські наукові студії». 

13. Рекомендувати до друку студентський навчальний збірник «Мовознавство» 

та «Літературознавство» для студентів спеціальності 035 «Філологія» 035.01 

українська мова та література. 

14. Рекомендувати до друку студентську збірку «Студентські наукові студії» для 

студентів спеціальності 035 Філологія 035.04 германські мови та літератури 

(переклад включно) - англійська. 

15. Рекомендувати до друку монографію «Літератор-інтелектуал у міграційних 

процесах: виклики для пам’яті та ідентичності» за науковою темою, реєстраційний 

номер теми: 0117U000446. 

16. Рекомендувати до друку методичні рекомендації для студентів спеціальності 

222 «Медицина» з розділу «Анатомія людини» (українською мовою) та «Провідні 

шляхи головного та спинного мозку. Рефлекторна дуга» (англійською мовою) для 

іноземних студентів. 

17.  Рекомендувати до друку методичні рекомендації до написання дипломної 

роботи для студентів 6 курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальності 035 

«Філологія».  

18. Рекомендувати до друку всеукраїнський науковий журнал «Новітня 

філологія» №54, 2018р. 

19. Рекомендувати до друку збірку Наукові праці. Техногенна безпека. 

Радіобілогія №306, том 318. 

20. Рекомендувати до друку наукову збірку спеціальності «Право» . 

21. Рекомендувати до друку фаховий журнал «Наукові праці. Історія»за 2019 р. 

22. Рекомендувати до друку збірник документів і матеріалів «Чорноморський 

національний університет імені Петра Могили. Документи і матеріали 1996-2018 / 

За ред. Л. П. Клименка». 

23. Ухвалили рекомендувати студентські наукові роботи кафедри історії та 

теорії держави і права для подання на Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт із природничих, технічних та гуманітарних наук:  

1) наукова робота студентки ІІІ курсу юридичного факультету Оганесян Т. А. під 

науковим керівництвом доцента Лісної І. С. на тему: «Голокост як найбільш 

глобальний прояв антисемітизму у світовій історії»; 

2) наукова робота студентки ІV курсу юридичного факультету Герули Т. В. під 

науковим керівництвом доцента Валецької О. В. на тему: «Страйк як крайній засіб 

вирішення колективних трудових спорів». 

24. Рекомендувати до друку методичні вказівки та рекомендації: 

1) Методичні вказівки з дисципліни «Історія держави і права України»; 

Методичні вказівки з дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн»; 

Методичні вказівки з дисципліни «Судова риторика» для студентів спеціальності 

081 «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та Методичні 

рекомендації з дисципліни «Адвокатська діяльність»; Методичні рекомендації з 

дисципліни «Юридична компаративістика»; Методичні рекомендації з дисципліни 

«Загальне і процесуальне документування» для студентів спеціальності 081 

«Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти (розробник – к.ю.н., доцент 

кафедри історії та теорії держави і права Лісна І. С.) 



2) Методичні вказівки до підготовки до семінарських занять з дисципліни 

«Основи римського права»; Теорія держави і права. Ч. 1. Теорія держави. 

Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять; Теорія держави і права. 

Ч. 1. Теорія права. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять для 

студентів спеціальності 081 «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

(розробник – к.ю.н., доцент кафедри історії та теорії держави і права Ковальова С. 

Г.) 

3) Методичні вказівки для курсу «Трудове право» для студентів спеціальності 

081 «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та Методичні 

рекомендації з дисципліни «Проблеми юридичної психології»; Методичні 

рекомендації з дисципліни «Самоорганізація та відповідальність юриста»; 

Методичні рекомендації з дисципліни «Правове регулювання соціального захисту» 

для студентів спеціальності 081 «Право» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти (розробник – к.ю.н., доцент кафедри історії та теорії держави і права 

Валецька О. В.) 

4) Методичні вказівки до вивчення курсу криміналістика. Завдання до виконання 

практичних робіт (Криміналістична техніка) для студентів спеціальності 081 

«Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (розробник – старший 

викладач кафедри історії та теорії держави і права Коновалов В. В.) 

5) Методичні вказівки з дисципліни «Право Європейського Союзу» для 

студентів спеціальності 081 «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

та Методичні рекомендації з дисципліни «Цивільно-правове регулювання 

договірних відносин» для студентів спеціальності 081 «Право» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти (розробник – к.ю.н., в.о. доцента б.в.з. кафедри 

історії та теорії держави і права Панченко С. ) 

25. Рекомендувати до друку посібник «Розробка цифрових схем мовою VHDL у 

середовищі ModelSim. Частина 1. Основи розробки цифрових схем» докторанта,  

к.т.н., ст.викладача Крайника Я. М.  

26. Затвердити акредитаційну справу: освітньо-професійну програму 

«Системний аналіз», галузь знань – 12 «Інформаційні технології», спеціальність – 

124 «Системний аналіз», рівень вищої освіти – «Магістр». 

27.  Затвердити справу, щодо розширення провадження освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти шляхом збільшення ліцензованого обсягу з підготовки фахівців 

за першим (бакалаврським) рівнем, за  освітньо-професійною програмою «Фізична 

культура і спорт», галузь знань – 01 «Освіта», спеціальність – 017 «Фізична 

культура і спорт». 

28. Рекомендувати до друку науковий журнал «Український журнал медицини, 

біологія та спорту» (№1, 2019р.). 

29. Затвердити Положення про Науковий дослідно-практичний центр з питань 

інклюзії та реабілітації ЧНУ ім. Петра Могили.  

30. Рекомендувати до подання на Всеукраїнський конкурс дипломних робіт 

студентів зі спеціалізації “Економіка підприємства”: 

1) Обґрунтування стратегії підвищення рентабельності діяльності 

підприємства. Дипломна робота магістра. Автор – Малашевська Н.А. Науковий 

керівник – кандидат економічних наук, доцент б.в.з. Мельничук Л.С. 

2) Конкурентоспроможність підприємства та обґрунтування стратегії її 

забезпечення.  Дипломна робота магістра. Автор – Гладун А.М. Науковий керівник 

– кандидат економічних наук, доцент б.в.з. Мельничук Л.С. 



31. Рекомендувати до друку студентські наукові праці, студентів спеціальностей 

071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 

073 «Менеджмент», 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність». 

32. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Системний аналіз якості 

навколишнього середовища» для студентів магістратури спеціальності 101 

«Екологія». 

33. Затвердити кошторис студентського самоврядування ЧНУ ім. Петра Могили.  

34. Затвердити учасників конкурсу студентських наукових робіт: 

1) Степаненко Сергій Ігорович група 661, тема: «Ортобіотика  як 

здоров’язберігаюча технологія навчання майбутніх соціальних 

працівників.»(керівник  доц.  Сургова С.Ю.) 

2) Бутенко Анна Ігорівна група 561, тема: «Профілактика мобінгу у 

шкільному середовищі» (керівник  доц.  Сургова С.Ю.) 

3) Ромашевський Олександр Андрійович група 561 , тема: 

«Особливості  соціальної роботи  з дітьми  жертвами сімейного насилля» (керівник  

доц.  Сургова С.Ю.) 

4) Федчишина Юлія В’ячеславівна група 561, тема: «Соціалізація молоді з 

порушеннями опорно-рухового апарату до умов навчання у ЗВО» (керівник  доц. 

Файчук О.Л.) 

5) Коваленко Наталія Віталіївна група 461, тема: «Роль сучасних соціальних 

медіа в соціальній роботі» (керівник доц. Сай Д.В.) 

35. Затвердити студентські наукові роботи для участі у ІІ турі Всеукраїнського 

конкурсу наукових робіт зі спеціальності «Геодезія та землеустрій»: 

1) Управління землекористуванням сільських  територій. Наукова робота 

студента. Автор – Гориславська В.В.. Науковий керівник – кандидат геологічних 

наук, доцент б.в.з. Смирнова С.М. 

2) Стратегія розвитку заповідних  територій. Наукова робота студента. Автор – 

Скляренко В.Г.. Науковий керівник – кандидат геологічних наук, доцент б.в.з. 

Смирнова С.М. 

36.Рекомендувати до друку фаховий журнал «Наукові праці. Педагогіка» випуск 

307, том 319, 2018р. 

 

 

 

 

Вчений секретар                                  В. О. Чорна 

 

 

 
 


