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РІШЕННЯ 

Вченої ради 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

від 10.06.2021 р. 

 

1.Схвалити кандидатури щодо присвоєння вчених звань доцентів : 

      - по кафедрі інженерії програмного забезпечення Горбаню Глебу 

Валентиновичу; 

 - по кафедрі екології Смирнову Віктору Миколайовичу; 

 -   по кафедрі гігієни, соціальної медицини та громадського здоров’я Мунтян 

Лілії Яківни. 

Та підготувати відповідний пакет документів на подання до Міністерства 

освіти і науки України. 

2.Схвалити кандидатури щодо присвоєння вчених звань професорів : 

     - по кафедрі соціальної роботи, управління і педагогіки Палагнюк Юліани 

Вікторівни; 

 - по кафедрі медичної біології та фізики, мікробіології, гістології, фізіології та 

патофізіології Козію Михайлу Степановичу. 

Та підготувати відповідний пакет документів на подання до Міністерства освіти і 

науки України. 

3. Схвалити звіт директора наукової бібліотеки за виконання умов контракту  

4. Затвердити план заходів щодо святкування 25-річчя університету. 

5.1. Розподілити ліцензований обсяг за першим (бакалаврським) та другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти  

5.2. Затвердити вартість навчання у ЧНУ імені Петра Могили для вступників на 

2021-2022 навчальний рік.  

5.3. Затвердити зміни до правил прийому до ЧНУ ім. Петра Могили на 2021 р. 

5.4. Затвердити розширення провадження діяльності у сфері вищої освіти шляхом 

започаткування провадження освітньої діяльності за третім (освітньо-науковим) 

рівнем вищої освіти зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» з 

ліцензованим обсягом 6 осіб. 

5.5. Затвердити розширення провадження діяльності у сфері вищої освіти шляхом 

започаткування провадження освітньої діяльності за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти зі спеціальності 091 «Біологія», освітня програма «Фізіологія 

рухової активності» з ліцензованим обсягом 20 осіб. 

5.6. Затвердити розширення провадження діяльності у сфері вищої освіти шляхом 

започаткування провадження освітньої діяльності за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», 

освітня програма «Інженерія програмного забезпечення» з ліцензованим обсягом 

30 осіб. 

5.7. Реорганізувати кафедру політичних наук та соціології з 18.08.2021 р. та 

затвердити назву новоутвореної кафедри – кафедра соціології та політології. 



5.8. Затвердити створення  Центру  симуляційних методів навчання медичного 

інституту ЧНУ імені Петра Могили та «Положення про Центр симуляційних 

методів навчання медичного інституту ЧНУ імені Петра Могили», призначити 

керівником Фролова Ю. А. 

5.9. Затвердити зміну теми дисертаційного дослідження аспірантці Торхової Надії 

Олександрівни «Зв’язки з громадськістю в органах публічного управління (на 

прикладі органів правосуддя)» на нову «Зв’язки з громадськістю в органах судової 

влади: державно-управлінський аспект» за спеціальністю 281 Публічне управління 

та адміністрування. 

5.10. Затвердити створення разової спецради для атестації дисертаційного 

дослідження Торхової Надії Олександрівни за спеціальністю 281 Публічне 

управління та адміністрування на III освітньо-науковому рівні (PhD). 

5.11. Рекомендувати до друку. 

 

Вчений секретар                                                                                Вікторія ЧОРНА 


