
 

                                                                                   Ректор Чорноморського 

національного університету 

                                                                             імені Петра Могили 

___________Л. П. Клименко 

«____»_____________2021 р. 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

від 14.01.2021 р. 

 

1.Схвалити кандидатури щодо обрання членом-кореспондентом Національної 

академії наук України (відділення інформатики, спеціальність – інформатика) 

Кондратенка Юрія Пантелійовича та підготувати відповідний пакет документів на 

подання до Національної академії наук України.  

2. Затвердити науковий звіт результатів річних досліджень стипендіата іменної 

стипендії Верховної Ради України для молодих вчених – докторів наук Лисенкова 

Едуарда Анатолійовича.  

3. Схвалити та затвердити кандидатури на призначення стипендії Кабінету 

Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти з числа науково-

педагогічних працівників, які зробили вагомий внесок у забезпечення розвитку 

вищої освіти, сумлінно протягом багатьох років на високому науково-

теоретичному і методичному рівні здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти, 

досягли сімдесятирічного віку – доктора педагогічних наук, професора кафедри 

інтелектуальних інформаційних систем Мещанінова Олександра Павловича та 

доктора наук з державного управління, професора, директора Інституту 

державного управління Ємельянова Володимира Михайловича. 

4. Затвердити положення про комісію з оцінки корупційних ризиків. 

5. 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 Юзькова Олена Іванівна, тема дисертації «Інноваційне 

лідерство в публічному управлінні в умовах переходу до сервісно-орієнтованої 

держави» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 28 «Публічне 

управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування». 

6. Затвердити зміну теми дисертації «Поетика художнього простору в романах 

Луїзи Ердрік» на нову «Поетика простору в романах Луїзи Ердрік у контексті 

теорії транскультуралізму» для в.о. старшого викладача кафедри англійської 

філології  Кот  Світлани Юріївни. Науковий керівник – д-р філ. наук, професор 

Пронкевич О. В.  

7. Затвердити робочі програми тематичного удосконалення лікарів з циклу 

«Маршрутизація хворих з підозрою на гострий мозковий інсульт», «Вибрані 

питання медицини невідкладних станів», «Рентгенологічна диференційна 

діагностика захворювань легень», «Методики реставрації. Методи ізоляції робочої 



зони. Рабердамологія», «Менеджмент в системі охорони здоров’я», «Актуальні 

питання лабораторної діагностики», «Актуальні проблеми дорослої та дитячої 

психіатрії», галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина». 

8.1. Рекомендувати до друку.  

 

 

Вчений секретар                                                                                Вікторія ЧОРНА 


