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РІШЕННЯ 

Вченої ради 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

від 12.11.2020 р. 

 

1.  Схвалити кандидатури щодо присвоєння вчених звань доцентів.  

2. Схвалити результати вступу до ЧНУ імені Петра Могили у 2020 році. 

3. Схвалити та затвердити зміни до правил прийому ЧНУ імені Петра Могили у 

2020 році.  

4.1.Зарахувати  к.т.н., доцента Козлова Олексія Валерійовича на навчання в 

докторантурі з 01.12.2020 року, та затвердження теми дисертаційної роботи 

«Інтелектуальні методи, моделі та інформаційні технології для оптимізації 

комп'ютерних систем управління та підтримки прийняття рішень». Науковий 

консультант д.т.н., професор Кондратенка Юрія Пантелійовича. 

 4.2. Затвердити гаранта освітньої програми «Сучасні англомовні комунікації і 

переклад – англійська мова і література та друга іноземна мова» (магістерський 

рівень) – Підопригору С. В. 

4.3.Затвердити створення Стартап-центру як структурного підрозділу НН ІПО ЧНУ 

ім. Петра Могили. 

4.4. Затвердити розподіл ліцензованого обсягу набору на 1 курс 2021-2022 

навчального року між денною та заочною формами навчання за рівнем вищої 

освіти «бакалавр» спеціальності «Право» наступним чином : денна форма навчання 

– 100 осіб; заочна форма навчання – 20 осіб. 

4.5. Затвердити освітньо-професійні програми першого бакалаврського рівня : 

«Адміністративний менеджмент» в галузі знань 281 «Публічне управління та 

адміністрування» та «Психолого-соціальна допомога та реабілітація» в галузі знань 

231 «Соціальна робота». 

4.6. Затвердити плани щодо формування міжнародних, всеукраїнських наукво-

практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених та 

студентських конференцій, які організовуються спільно з МОН України та 

Інститутом модернезації змісту освіти на 2021 р. 

4.7. Затвердити уточнені теми кандидатських дисертацій за напрямом підготовки 

24.00.01 «Олімпійський та професійний спорт» у наступному формулюванні: 

- Адамович Р. Г. «Удосконалення тренувального процесу кваліфікованих 

спортсменів у рукопашному бої дозованого контакту з урахуванням показників 

функціонального стану» ; 

- Штефюк І. К. «Удосконалення предзмагальної підготовки спортсменів високої 

кваліфікації у рукопашному бої легкого контакту». 

 



4.8. Затвердити теми дисертаційних робіт  для аспірантів 2020 року набору:  

1. Міхєєвій Анастасії Вадимівні – «Пам’ять, травма і жанр в літературі про 

Голокост в міжпоколіннєвій перспективі»; 

2. Соловей Аліні Василівні – «Рецепція теорії орієнталізму Саїда в 

літературознавстві та літературній критиці іспаномовних країн»; 

3. Бойкові Олександру Ігоровичу – «Російський чинник в заморожених 

конфліктах пострадянського геополітичного простору»; 

4. Семененко Ганні Миколаївні – «Вплив політики управління робочим 

капіталом на вартість підприємства»; 

5. Дяченкові Вадиму Сергійовичу – «Управління фінансовим потенціалом і 

антикризовою стратегією підприємств кондитерської корпорації «ROSHEN»; 

6. Овчинниковій Олександрі Михайлівні – «Адаптація капіталу підприємств в 

галузі виробництва молочних продуктів до сучасних соціально-економічних умов»; 

7. Олару Віталію Васильовичу – «Особливості гемодинаміки у студентів різних 

спеціальностей в умовах навчального процесу»; 

8. Румянкову Дмитру Ігоровичу – «Особливості адаптації організму людини з 

різним видом діяльності до фізичних навантажень»; 

9. Задираці Євгенію Борисовичу – «Удосконалення тренувальних програм для 

футболістів віком 15-25 років з порушеннями опорно-рухового апарату»; 

10. Россолу Родіону Дмитровичу – «Прогнозування впливу змін клімату на 

екологічний стан поверхневих вод»; 

11. Нечахіну Владиславу Володимировичу – «Моделі та інформаційна 

інтелектуальна технологія керування компонентами автономних енергетичних 

систем»; 

12. Стрюку Олександру Сергійовичу – «Генеративні змагальні нейронні мережі 

для підвищення ефективності систем штучного інтелекту»; 

13. Роману Валерію Ігоровичу – «Методи та засоби розробки апаратних 

прискорювачів на базі ПЛІС» 

14. Савельєву Андрію Олеговичу – «Епідеміологія, особливості розвитку 

онкозахворювань передміхурової залози та їх профілактика в умовах Південного 

регіону України»; 

15. Савельєвій Галині Михайлівні – «Клітинні та цитокінові механізми 

асоційованого запалення при раку молочної залози»; 

16. Кіро Людмилі Сергіївні – «Особливості харчової поведінки, непсихотичні 

психічні розлади та їх корекція у пацієнтів з ожирінням»; 

17. Сарафанюк Наталі Леонідівні – «Продукція інтерлейкінів 1β, 2, 4 та 10 при 

гострих та хронічних ішемічних порушеннях мозкового кровообігу»; 

18. Черно Степанові Валерійовичу – «Епідеміологія запальних захворювань 

парадонту у дітей та підлітків, прогнозування та профілактика»; 

19. Козаєвій Ріті Сулікоївні – «Механізми алкоголь-індукованого ураження 

слинних залоз, модельованого на тлі системної запальної відповіді, та їхня корекція 

поліфенолами»; 

20. Соколовій Віті Володимирівні – «Критерії ефективності публічного 

управління в країнах ЄС: теорія та практика»; 

21. Суслову Миколі Миколайовичу – «Механізми здійснення локальної 

ідентичності об'єднаних територіальних громад в умовах децентралізації». 



4.9.Затвердити та створити разової спеціалізованої вченої ради для присудження 

ступеня доктора філософії зі спеціальності 122 "Комп'ютерні науки". 

4.10. Затвердити зміну назви теми дисертації «Підвищення ефективності елементів 

комп’ютерних систем і мереж для профілактики і лікування засобами фототерапії» 

ст. викладача кафедри АКІТ Бєлікова Олександра Євгеновича (науковий керівник – 

д-р техн. наук, професор Трунов О. М.). 

4.11. Рекомендувати до друку.  

 

 

 

 

Вчений секретар                                                                                Вікторія ЧОРНА 


