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РІШЕННЯ 

Вченої ради 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

від 11.03.2021 р. 

 

1.Схвалити кандидатуру щодо присвоєння вченого звання професора по 

кафедрі соціології Калашніковій Людмилі Володимирівни та доцента по кафедрі 

інлектуальних інформаційних систем Кулаковської Інесси Василівни. 

2. Схвалити кандидатуру про висунення на конкурс щодо обрання членів 

Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій 2021 

за напрямом соціогуманітарні науки  - декана факультету філології, доктора 

філологічних наук, професора Пронкевича Олександра Вікторовича. 

3. Надати пропозиції щодо плану заходів до 25 річчя Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили. 

4.Схвалити трансформування підходу до надання додаткових освітніх послуг 

в ЧНУ ім. Петра Могили. 

5.1. Схвалити та затвердити результати наукових досліджень наступних 

стипендіатів : Крайника Я. М., Козлова О. В., Лисенкова Е. А., 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. 

5.2. Надати можливість Левченко Л. О. докторантки ЧНУ ім. Петра Могили 

Левченко Л. О. щодо результатів навчання, на виконання рішення вченої ради 

(протокол №2 від 26.02.2021р.) відзвітувати на засіданні кафедри публічного 

управління та адміністрування за якою закріплення докторантка, на раді Інституту 

державного управління і на наступному засіданні Вченої ради 08.04.2021 року. 

5.3. Затвердити  зміну гаранта освітньо-професійної програми PhD «Публічне 

управління та адміністрування» на  д. держ. управ., проф. Ємельянова  В. М. 

5.4. Затвердити наукові роботи претендентів на обласний конкурс молодих 

учених Миколаївської області. 

5.5.Затвердження положення про кадрову комісію Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили. 

5.6. Схвалити склад спеціалізованої вченої ради та підготувати відповідний 

пакет документів на подання до Міністерства освіти і науки України про утворення 

спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення 

разового захисту дисертації Михайлова Максима Олексійовича, тема дисертації 

«Механізми удосконалення виборчого процесу в Україні» на здобуття ступеня 

доктора філософії з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». 

5.7. Схвалити склад спеціалізованої вченої ради та підготувати відповідний 

пакет документів на подання до Міністерства освіти і науки України про утворення 

спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення 



разового захисту дисертації Чумаченка Дениса Сергійовича, тема дисертації 

«Соціокультурні і соціально – правові чинники корупційних практик в сучасному 

українському суспільстві: соціологічний аналіз» на здобуття ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 054 «Соціологія». 

5.8. Рекомендувати до друку. 

 

Вчений секретар                                                                                Вікторія ЧОРНА 


