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РІШЕННЯ 

Вченої ради 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

від 28.02.2020 р. 

 

1. Схвалити кандидатуру щодо присвоєння вченого звання професора та 

підготувати відповідний пакет документів на подання до Міністерства освіти і 

науки України.  

2. Схвалити кандидатуру щодо присвоєння вченого звання доцента та підготувати 

відповідний пакет документів на подання до Міністерства освіти і науки України. 

3.Схвалити кандидатури молодих вчених Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили: 

- на здобуття премії Верховної Ради України:  

1.Лисенкова І. П. д. психол. н., доц.,  

2.Тихоненко І. В. к. політ. н.,ст. викл.,  

3.Козлов О. В. к. техн. н., доц. 

- на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України:  

1.Лисенков Е. А. д. фіз.-матем. н., доц.,  

2.Крайник Я. М. к. техн. н., доц.,   

3.Горбань Г. В. к. техн., доц. б.в.з. 

4. Схвалити кандидатуру завідувача кафедри інтелектуальних інформаційних 

систем, Заслуженого винахідника України, д.т.н., професора Кондратенка Юрія 

Пантелійовича на одержання державної стипендії видатним діячам науки. 

5. Схвалити результати проведення роботи екзаменаційної комісії та затвердити 

дипломи Чорноморського національного університету імені Петра Могили. 

6.1. Схвалити звіти Безсонова Євгена Миколайовича – к.т.н., ст. викладача 

кафедри екології, Давиденка Євгена Олександровича – к.т.н., доцент б.в.з. 

кафедри інженерії програмного забезпечення; Сіденка Євгена Вікторовича – 

к.т.н., доцент кафедри інтелектуальних інформаційних систем за звітний період, 

який виконано в повному обсязі відповідно до заявлених показників та 

рекомендувати подовження стипендіальної підтримки наукових досліджень 

молодого вченого на визначений законодавством термін. 

6.2. Схвалити зміну гаранта освітньої програми  «Фармація» з к. мед. н., доц. 

Грищенко Г. В. на к. фарм. н., доц. Оглобліну М. М.  

6.3. Призначити науковим керівником д. мед. н., проф. Черно В. С. аспіранту 

Гаврилюку І. М. тема роботи «Просторова та структурна організація пазух твердої 

оболони головного мозку щурів».  

6.4. Затвердити гарантів освітніх програм: 

- освітня програма «Комп’ютерна інженерія» (другий рівень вищої освіти 

«Магістр») д. т. н., доц. Журавська І. М.; 



- освітня програма «Комп’ютерна інженерія» (перший рівень вищої освіти 

«Бакалавр») к. т. н., доц. Крайник Я. М. 

6.5. Затвердити положення приймальної комісії: 

- про приймальну комісію; 

- порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів 

освіти. 

 - порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених 

на оплату послуг з підготовки фахівців; 

 - про апеляційну комісію; 

 - про контрактний набір студентів на денну та заочну форми навчання; 

- про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання; 

 - про прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста; 

 - про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра; 

 - про прийом на навчання осіб, які не менше одного року здобувають ступінь 

бакалавра для здобуття ступеня бакалавра / магістра за іншою спеціальністю; 

- про проведення співбесіди із вступниками.  

6.6. Затвердити розширення провадження освітньої діяльності у сфері 

післядипломної освіти, для осіб з вищою освітою, шляхом започаткування 

провадження освітньої діяльності за здобутою спеціальністю 014 «Середня 

освіта» (Українська мова і література), підвищення кваліфікації вчителів з 

ліцензованим обсягом 150 осіб. 

6.7. Затвердити розширення провадження освітньої діяльності у сфері 

післядипломної освіти, для осіб з вищою освітою, шляхом започаткування 

провадження освітньої діяльності за здобутою спеціальністю 222 «Медицина», 

підвищення кваліфікації з ліцензованим обсягом 1000 осіб. 

6.8. Схвалити пропозицію про розміщення тимчасово вільних коштів в банках 

державного сектору економіки з урахуванням відсотків депозиту.  

6.9.Затвердити обсяги прийому студентів інституту філології за денною та 

заочною формою навчання на 2020 рік. 

6.10. Про рекомендацію до друку. 

 

 

 

Вчений секретар                                                                                Вікторія ЧОРНА 


