
 

Ректор Чорноморського 

національного університету  

імені Петра Могили 

______________Л.П. Клименко 

«04» липня 2017 р. 

 

РІШЕННЯ 
 

Вченої ради  

Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

від 30.06.2017 р. 
 

1. У зв’язку з інфляцією в Україні за останні 3 роки, привести оплату за 

освітні навчальні послуги в Чорноморському національному університеті імені 

Петра Могили у відповідність до фактичних витрат. Встановити вартість 

контрактів для всіх спеціальностей у межах вказаних у додатку 1. 

2. Схвалити розподіл навчального навантаження викладачів на                  

2017-2018 н.р. 

3. Схвалити гарантів освітньо-професійних та освітньо - наукових програм 

ЧНУ імені Петра Могили. 

4. Схвалити питання медичного інституту про створення й зміну назв 

кафедр та призначення завідуючих кафедр з 01.09.2017 р.  

5. Схвалити питання факультету фізичного виховання та спорту про 

перейменування кафедр та про зміну завідувача кафедри.  

6. Схвалити відкриття нових спеціалізацій на факультетах.  

7. Схвалити приєднання кафедр факультету соціології  у зв’язку з робочою 

необхідністю з 01.09.2017 року.  

8. Схвалити звіт начальника науково-дослідної частини та відділу 

аспірантури про участь у конференціях кафедр ЧНУ імені Петра Могили.                              

 9. Схвалити звіт про підсумки проведення практики за 2015 - 2016 н.р.                          

10.  Схвалити роботу екзаменаційної комісії та затвердити дипломи ЧНУ 

імені Петра Могили. 

11. Для вшанування студентів та співробітників університету, які загинули 

під час бойових дій в АТО встановити меморіальну дошку в ЧНУ імені Петра 

Могили 

12. Схвалити  наукову роботу стипендіату Кабінету Міністрів України для 

молодих вчених. 

13. Схвалити заключний звіт з науково-дослідної роботи. 

14. Схвалити внесені зміни до Положення «Про надання додаткових освітніх 

послуг». 



15. Схвалити «Положення про систему рейтингової оцінки ЧНУ імені Петра 

Могили». 

16. Схвалити та рекомендувати до друку збірник «Наукові праці» з різних 

серій. 

17. Схвалити: наскрізні програми практики, навчально-методичні 

комплекси, навчальні посібники, методичні рекомендації, монографії. 

18. Схвалити викладання лекцій викладачем кафедри психології. 

19. Підтримати авторський колектив, який висунуто на здобуття Державної 

премії України в галузі освіти 2017 року. 

20. Відрахувати з аспірантури ЧНУ імені Петра Могили аспіранта у зв’язку з 

не виконанням індивідуального плану. 

21. Вчена рада попередньо схвалює і надає повноваження приймальній 

комісії ЧНУ імені Петра Могили вносити до Правил прийому на навчання до 

ВНЗ у 2017 році всі зміни, які будуть внесені до Умов прийому на навчання до 

ВНЗ у 2017 році Міністерством освіти і науки України та затвердженні 

Міністерством юстиції України, в період з 01 липня до 31 серпня 2017 року. 

22. Затвердити кандидатів на отримання іменних академічних стипендій на    

І семестр 2017-2018 н.р.                

        
                

   Вчений секретар                     М.В. Орленко  

 

 

Додаток 1 

Ціни на контракти на 1-й рік навчання у 2017 році 

№ Спеціальності Бакала

вр 

Магістр 

1 Фізична культура і спорт 8900 17900 (за півтора 

роки) 

2 Медицина (магістр на базі ПЗСО) - 20000 

3 Фізична терапія, ерготерапія 9000 10800 

4 Екологія (екологічний туризм, 

екологія та охорона навколишнього 

середовища) 

8000 9600 

5 Журналістика 13000 - 

6 Українська мова та література 9000 10800 

7 Германські мови та літератури 

(переклад включно) 

- англійська філологія, переклад 

англійський 

- німецька філологія, переклад 

німецький 

 

 

 

13000 

 

11000 

 

 

 

15600 

 

13200 

8 Політологія 8300 10 000 

9 Історія та археологія 8300 10 000 

1

0 

Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 

 

11000 

 

13200 

1 Соціологія 8300 10 000 



1 

1

2 

Соціальна робота 8300 10 000 

1

3 

Психологія 11000 - 

1

4 

Право 13500 16200 

1

5 

Менеджмент 8800 - 

1

6 

Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність (економіка та управління 

підприємством) 

 

 

8900 

 

 

10680 

1

7 

Фінанси, банківська справа та 

страхування (фінанси і кредит з поглибленим 

вивченням іноземної мови) 

 

 

10200 

 

 

12240 

1

8 

Облік і оподаткування 8900 10680 

1

9 

Геодезія та землеустрій 8900 - 

2

0 

Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

 

10200 

 

12240 

2

1 

Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології 

 

10200 

 

12240 

2

2 

Комп’ютерна інженерія 10200 12240 

2

3 

Інженерія програмного забезпечення 10200 - 

2

4 

Системний аналіз - 12240 

2

5 

Менеджмент (якість, стандартизація 

та сертифікація) 

 

- 

 

11000 

2

6 

Публічне управління та 

адміністрування 

 

 

Денна (півтора 

роки) – 9500+5225 

Заочна форма (два 

з половиною роки) – 

7500+8250+4540 

Вечірня (два з 

половиною роки) – 

9500+10450+5748 

 

 


