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РІШЕННЯ 
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від 13.05.2021 р. 

 

1.Схвалити кандидатуру щодо присвоєння вченого звання доцентів : 

- по кафедрі романо-германської філології та перекладу з німецької мови 

Мозолевській Аліні Сергіївні; 

- по кафедрі англійської філології Сосніній Тетяні Василивні; 

- по кафедрі економіки та підприємництва Погромському Віктору 

Олександровичу; 

- - по кафедрі соціальної роботи, управління і педагогіки Акімової Тетяни 

Юріївни; 

- - по кафедрі публічного управління та адміністрування Козловій Людмили 

Василівни. 

Та підготувати відповідний пакет документів на подання до Міністерства 

освіти і науки України. 

2. Схвалити звіт про роботу кафедри української філології та міжкультурної 

комунікації 2015-2020 н. р.: стан, проблеми, навчальна, наукова, виховна робота та 

перспективи подальшого розвитку. 

3.1. Затвердити перерозподіл керівництвом аспірантів спеціальності 091 «Біологія». 

3.2. Зарахувати  до аспірантури 3 осіб контрактної форми навчання (навчальна 

програма денної форми) з відривом/без відриву від виробництва. 

3.3. Відрахувати аспіранта другого курсу заочної форми навчання спеціальності 

032 «Історія та археологія» Олійника Олександра Ігоровича у зв’язку із 

академічною заборгованістю. Підстава: висновок наукового керівника Гайдай 

Ольги Михайлівни та витяг з протоколу засідання кафедри. 

3.4. Затвердити звіти докторантів Козлова О. В., Старшової О. О., Філоненко О. Г., 

Бондар Г. Л., Кирилюк О. М., Калініної І. О. Не затверджувати звіт Левченко Л. О.,  

як такої яка не з’явилася на звітування та не надала звіту в електронному вигляді. 

3.5. Затвердити положення: 

-  про атестацію здобувачів ступеня доктора філософі; 

- про порядок замовлення, видачі та обліку диплома доктора філософії та додатку 

до нього європейського зразка.  

3.6. Затвердити ухвалення видачи диплома Антіповій Катерині Олександрівні (на 

підставі наказу МОН №420 від 15.04.2021). 

3.7. Затвердити положення:  

- про порядок запобігання і врегулювання потенційного та реального конфлікту 

інтересів в діяльності посадових осіб ЧНУ ім. Петра Могили; 



- про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників ЧНУ ім. Петра 

Могили; 

- про кафедру ЧНУ ім. Петра Могили. 

3.8. Затвердити зміну назви в навчальних планах дисципліни «Філософія» на 

«Філософія і суспільствознавство». 

3.9. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки Шульги Олени 

Олександрівни «Групова психотерапія як засіб соціально-психологічної підтримки 

сімей». Науковий керівник – д. псих. н., проф. Лисенкова І. П. 

3.10. Затвердити зміну теми дисертаційного дослідження аспіранта Багінського Д. 

С. «Державна політика у сфері управління діяльністю оперативних підрозділів». 

3.11. Затвердити навчальний план спеціальності 061 «Журналістика». 

3.12. Затвердити освітньо-професійну програму  «Українська філологія та 

управління перекладацькими проектами» другого рівня вищої освіти «магістр» за 

спеціальністю 035.01 «Українська мова та література». Та увести її в дію з 

01.09.21р. 

3.13. Затверджити зміну гаранта освітньо-профісійної програми PhD «Публічне 

управління та адміністрування» д.держ.упр., проф. Сороку С. В на д.держ.упр., 

проф. Ємельянова В. М. 

3.14.Затвердити  комплекс заходів щодо зауважень та рекомендацій наданих 

експертною групою та галузевою експертною радою під час акредитації експертизи 

ОПП «Фармація». Відповідальність  покласти  на гаранту освітньої програми 

Оглобліній М. В. та директору медичного інституту Грищенко Г. В. 

3.15. Рекомендувати до друку. 

 

Вчений секретар                                                                                Вікторія ЧОРНА 


