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РІШЕННЯ 

Вченої ради 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

від 26.02.2021 р. 

 

1. Затвердити та внести до колективу авторів наукових робіт: 

- на тему «Психологія емоційної сфери дітей з когнітивними порушеннями»  

висунення для здобуття Премії Президента України для молодих вчених  - 

д.псих.н., професора, завідувачку кафедри психології Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили Лисенкову І. П.; 

- на тему «Синтез інноваційних технологій обробки та аналізу даних для 

забезпечення сталого розвитку суспільства» висунення для здобуття Премії 

Президента України для молодих вчених  кандидата технічних наук, доцент, в. о. 

завідувача кафедри інженерії програмного забезпечення Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили Давиденко Є. О.; 

- на тему «Моделювання та управління НЕ-факторами різної природи» висунення 

для здобуття Премії Верховної Ради України молодим ученим канд. техн. наук, 

доцент, доцент кафедри інженерії програмного забезпечення Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили Швед А. В. 

2. Схвалити кандидатуру щодо присвоєння вченого звання доцента та підготувати 

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

3. Схвалити кандидатури на висунення для здобуття премії Президента України для 

молодих вчених:  

- д.псих.н., професора, завідувачку кафедри психології Лисенкову І. П. 

- к. техн. н., доцент, в. о. завідувача кафедри інженерії програмного забезпечення 

Давиденко Є. О. Та підготувати відповідний пакет документів на подання до для 

здобуття премії Президента України для молодих вчених. 

4. Схвалити кандидатуру на висунення для здобуття премії Премія Верховної Ради 

України молодим ученим – к. техн. н., доцент кафедри інженерії програмного 

забезпечення Швед А. В. Та підготувати відповідний пакет документів на подання 

до здобуття премії Премія Верховної Ради України молодим ученим. 

5. Затвердити результати дисертаційних досліджень Давиденко Є. О. та Кірєєвої В. 

О. Докторантці Левченко Л. О. надати можливість та відзвітувати на засіданні 

кафедри публічного управління та адміністрування за якою закріплення 

докторантка, на раді Інституту державного управління і на наступному засіданні 

Вченої ради 11.03.2021 року. 

6. Затвердити звіт про наукову та науково-технічну діяльність за 2020 рік. 

7. Затвердити результати проведення роботи екзаменаційної комісії та 

затвердження дипломів Чорноморського національного університету імені Петра 

Могили. 

 



8. Затвердити зразки та технологію захисту бланків дипломів, додатків до диплому, 

академічну довідку Чорноморського національного університету імені Петра 

Могили. 

9. Затвердити трансформацію підходів до процедури надання додаткових освітніх 

послуг Чорноморського національного університету імені Петра Могили. 

10. Затвердити звіт роботи кафедри англійської філології за 2015-2020 н.р.: стан, 

проблеми, навчальна, наукова, виховна робота та перспективи подальшого 

розвитку. 

11. Затвердити положення про юридичну службу Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили. 

12.1. Підтримати кандидатури: 

-  заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, професора 

Сизоненко Ольги Миколаївни на заміщення вакансії члена-кореспондента НАН 

України по Відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства за 

спеціальністю «Матеріалознавство, порошкова металургія»; 

- члена-кореспондента НАН України,  доктора філологічних наук, професора  

Гундорову Тамару Іванівну на висунення для здобуття в академіки Національної 

Академії наук України зі спеціальності «Літературознавство»; 

- доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри комп’ютерних систем, 

мереж і кібербезпеки Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. 

Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Харченка Вячеслава Сергійовича 

на обрання у члени-кореспонденти НАН України  за спеціальністю «Кібербезпека». 

12.2. Затвердити зміну теми дисертації «Комп’ютерна система моніторингу та 

керування багатокомпонентним комплексом гарячого кування» на нову 

«Інтелектуальні моделі та засоби комп’ютерних систем контролю і керування 

безпілотними літальними апаратами багатоцільового призначення» для аспіранта 

другого року навчання спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» Скакодуба 

Олександра Сергійовича. Науковий керівник – д-р техн. наук, професор 

Кондратенко Ю. П. 

12.3. Затвердити зміну мови викладання та строків навчання акредитованої 

освітньо-професійної програми «Економіка та управління підприємством» 

спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність другого 

(магістерського) рівня вищої освіти таким чином: 

 1. Мову викладання змінити з української на англійську; 

 2. Тривалість ОП з 1 рік і 6 місяців на 1 рік і 4 місяці з початком навчання 

01.03.2021 р. 

 Скорочення тривалості ОП відбувається за рахунок скорочення строків 

проходження практики та підготовки кваліфікаційної роботи магістра. 

12.4. Схвалити та призначити доктора біологічних наук, професора, декана 

факультету фізичного виховання і спорту Чернозуба А. А. гарантом освітньої 

програми 091 «Біологія» на другому (магістерському) рівні. 

12.5. 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». 



12.6. Затвердити проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії та надання висновку про наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення результатів дисертації відповідно до пункту 14 

Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 

167. Підготовка якого здійснювалася в іншому закладі вищої освіти (Національна 

академія державного управління при Президентові України) за спеціальністю 281 

“Публічне управління та адміністрування” Михайлова Максима Олексійовича  

тема дисертації “ Механізми удосконалення виборчого процесу в Україні ” 

(науковий керівник - Ларіна Наталія Борисівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, в.о. завідувача кафедри публічного управління та публічної служби 

Національної академії державного управління при Президентові України). 

12.7. Затвердити проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії та надання висновку про наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення результатів дисертації відповідно до пункту 14 

Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 

167. підготовка якого здійснювалася в іншому закладі вищої освіти (Класичний 

приватний університет (м. Запоріжжя) за спеціальністю 054 «Соціологія» 

Чумаченка Дениса Сергійовича тема дисертації «Соціокультурні і соціально – 

правові чинники корупційних практик в сучасному українському суспільстві: 

соціологічний аналіз» (науковий керівник - Буканов Григорій Миколайович, 

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та трудового права Класичного приватного університету). 

12.7.Рекомендувати до друку.  

 

 

Вчений секретар                                                                                Вікторія ЧОРНА 


