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РІШЕННЯ 

Вченої ради 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

від 24.12.2020 р. 

 

1.Схвалити кандидатуру щодо присвоєння вченого звання професора та 

підготувати відповідний пакет документів на подання до Міністерства освіти і 

науки України.  

2.Схвалити кандидатури щодо присвоєння вчених звань доцентів та підготувати 

відповідний пакет документів на подання до Міністерства освіти і науки України. 

3.Затвердити концепцію внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЧНУ ім. 

Петра Могили. 

4.Схвалити роботу екзаменаційної комісії та затвердити дипломи ЧНУ імені Петра 

Могили.  

5.Затвердити план роботи та склад приймальної комісії на 2021 р. ЧНУ ім. Петра 

Могили 

6. Затвердити правила прийому на 2021 р. ЧНУ ім. Петра Могили. 

7.1.Затвердити освітні програми спеціальності 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії»: 

- ОКР «бакалавр» - освітня програма «Міжнародні відносини (з вивченням 

двох іноземних мов)»; 

- ОКР «магістр» - освітньо-наукова програма «Міжнародні відносини, 

переклад у міжнародних комунікаціях».  

7.2. Призначити гарантом освітньої програми «Міжнародні відносини (з вивченням 

двох іноземних мов)» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» ОКР «бакалавр» к.політ.н., доцента Габро І. В.  

7.3.Затвердити науково-дослідну тему кафедри історії «Південь України у 

всесвітньо-історичних процесах». 

7.4.Затвердити звіт з науково-дослідної роботи кафедри історії на теми 

«Чорноморський регіон в історичних процесах» (№ держ.реєстрації 0117U007584). 

7.5.Рекомендувати щодо участі у ІІ турі студентських наукових робіт в галузі знань 

ЧНУ ім. Петра Могили. 

7.6.Затвердити освітню програму «Кіберспорт» (ліцензованим обсягом 30 осіб) на 

спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» на 2021-2022 н.р. 

7.7.Перезатвердити «Положення про навчально-методичній відділ» ЧНУ ім. Петра 

Могили. 

7.8.Затвердити тему дисертаційного дослідження Френкелю Ю. Д. «Механізми 

розвитку метаболічного синдрому, залежності від фотоперіоду, та 

експериментальна корекція», на здобуття наукового ступеня – доктора медичних 



наук спеціальності «222 Медицина» та призначити науковим консультантом 

доктора медичних наук, професора Черно В. С. 

7.9.Затвердити зміни назви теми дисертації «Стилістика комічного у драматургії Б. 

Брехта та її відтворення у перекладах» на нову «Лексична стилістика творів М. 

Гоголя та її відтворення у перекладах» аспірантки другого року навчання 

спеціальності 035 «Філологія» Хортюк Діани Олександрівни. 

7.10.Змінити наукового керівника аспіранту другого  року спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування» Степаненку Сергію Ігоровичу  з 

Палагнюк Юліани Вікторівни на Сургову Світлану Юріївну та затвердити зміну 

назви теми дисертації «Механізм надання соціальних послуг в умовах європейської 

інтеграції України» на «Реалізація державної політики здоров’язбереження в 

діяльності керівників закладів освіти». 

7.11.Відрахувати з аспірантури другого року навчання спеціальності 032 «Історія 

та археологія» Коротняна Дмитра Олександровича у зв’язку із академічною 

заборгованістю.  

7.12.Змінити наукового керівника аспірантці другого року навчання спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Хосоновій Олені Сергіївні з 

доктора економічних наук, професора  Горлачука Валерія Васильовича на доктора 

економічних наук, професора Одеського національного економічного університету 

Артюх Оксану Валентинівну. 

7.13.Затвердити тему дисертаційного дослідження Чернишова О. В. 

«Соматоформні розлади у пацієнтів різних вікових груп : удосконалення системи 

диференційної діагностики, лікування та профілактики на первінній ланці медичної 

допомоги», на здобуття наукового ступеня – доктора медичних наук спеціальності 

«222 Медицина» та призначити науковим консультантом доктора медичних наук, 

професора Зака М. Ю. 

7.14. Доручити кафедрі публічного управління та адміністрування Інституту 

державного  управління (завідувач кафедри О. Н. Євтушенко) Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили за участю рецензентів 

організувати і провести на базі кафедри фаховий семінар для апробації дисертації 

Юзькової Олени Іванівни та за результатами проведеного семінару підготувати для 

видачі здобувачеві висновок (у двох примірниках) про наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення результатів дисертації. 

7.15.Рекомендувати до друку. 

 

 

 

Вчений секретар                                                                                Вікторія ЧОРНА 


