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РІШЕННЯ 
 

Вченої ради  

Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

від 11.10.2018 р. 

1. Заслухати деканів факультетів через три місяця щодо плану дій перереєстрації 

науково-методичних журналів «Наукові праці» в міжнародних наукометричних 

баз даних «Scopus», «Web of Science» (наказ МОН України від 15.01.2018 № 32). 

2. Схвалити інформацію заступника голови студентської колегії про основні 

напрямки роботи студентського самоврядування на 2018- 2019 н.р. 

3. Схвалити план роботи Вченої ради на 2018-2019 н.р. 

4. Схвалити план проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних 

конференцій на 2019 н.р. 

5. Схвалити інформацію відділу аспірантури про зарахування аспірантів на 

навчання в аспірантурі. 

6. Подовжити навчання в аспірантурі Махмуду Мохаммед Хасан Алатея до 01 

квітня 2019 року. 

7.Схалити Положення про інституційний репозитарій ЧНУ ім. Петра Могили.   

8.Схвалити список кандидатур студентів Чорноморського національного 

університету  імені Петра Могили на отримання стипендії голови Миколаївської 

обласної державної адміністрації, голови Миколаївської обласної ради. 

9.Схвалити навчальний план, освітньо-професійну програму та справу щодо 

ліцензування підготовки рівня вищої освіти – другий (магістерський) магістра з 

галузі знань 06 «Журналістика», спеціальність 061 «Журналістика». 

10.Рекомендувати та схвалити до друку два випуска фахового науково-

методичного журналу «Наукові праці», серія «Комп’ютерні технології». 

 



11.Рекомендувати та схвалити до друку збірник «Наукові праці. – Філологія. 

Літературознавство» (Т.316. Вип.304).  

12.Рекомендувати та схвалити до друку практикуму з дисципліни «Управління 

земельними ресурсами» д.е.н., проф. Горлачука В. В. та д.е.н., доц. Лазарєвої О. В.  

13.Рекомендувати та схвалити до друку навчальний посібник «Моделі 

представлення та виведення знань в системах ситуаційного управління» д.т.н., 

проф. Коваленка І.І., к.т.н., доц.(б.в.з.) Швед А.В., Антипової К.О. та навчальний 

посібник «Практичний web-дизайн: проектування, створення та супроводження 

web-вузла»  к.т.н., доц. (б.в.з.) Давиденка Є.О.,  к.т.н., доц. (б.в.з.) Швед А.В.  

14.Рекомендувати та схвалити до друку студентські наукові праці, студентів 

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

страхування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність». 

15.Рекомендувати та схвалити до друку наукового журналу «Український журнал 

медицини, біологія та спорту» (№7, 2018р.). 

16.Рекомендувати до подання на Всеукраїнський конкурс бакалаврських та 

магістерських робіт студентів зі спеціальноті «Облік і оподаткування». 

17.Змінити наукового керівника  старшого викладача кафедри англійської філології  

Сосніної Тетяни Василівни з Трищенко Ірини В’ячеславівни к. філол. н., доц. 

кафедри теорії та практики перекладу (англійська мова) КНУ ім. Тараса Шевченка 

на Науменка Анатолія Максимовича д. філол. н., проф. кафедри ТПП з НМ ЧНУ ім. 

Петра Могили, та уточнення теми кандидатської дисертації з «Особливості 

відтворення метамови художнього твору в перекладі» на «Метамовні особливості 

англомовного роману-антіутопії та відтворення їх у перекладі». 

18. Затвердити тему кандидатської дисертації Дворецького Михайла Леонідовича 

«Моделі та інформаційна технологія оптимізації структури бази вузла у 

корпоративних інформаційних системах». Науковий керівник : д.тех.н., проф. 

Фісун М. Т. 

 

Вчений секретар                                  В. О. Чорна 

 

 

 


