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РІШЕННЯ 

Вченої ради 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

від 30.06.2021 р. 

 

1.Схвалити кандидатуру щодо присвоєння вченого звання професора по кафедрі 

конституційного та адміністративного права і процесу Грицаєнко Леоніда 

Романовича та підготувати відповідний пакет документів на подання до 

Міністерства освіти і науки України. 

2. Затвердити роботу екзаменаційної комісії та дипломи ЧНУ ім. Петра Могили. 

3. Затвердити освітні програми, гарантів освітніх програм та навчальних планів на 

2021-2022 н.р. 

4. Затвердити кандидатури за списком на здобуття іменних академічних стипендій 

Президента України, Кабінет Міністрів України, Верховної ради України на І 

семестр 2021-2022 навчального року. 

5. Затвердити зміни до правил прийому до ЧНУ ім. Петра Могили на 2021 р. 

6.1. Затвердити звіт роботи ради молодих вчених ЧНУ ім. Петра Могили. 

6.2.Затвердити повноваження приймальній комісії ЧНУ імені Петра Могили 

вносити до Правил прийому на навчання у ЧНУ імені Петра Могили у 2021 році 

всі зміни, які будуть внесені до Умов прийому на навчання до ЗВО України у 2021 

році Міністерством освіти і науки України та затвердженні Міністерством юстиції 

України, в період з 05 липня до 27 серпня 2021 року.   

6.3. Схвалити відкриття спеціальності 053 «Психологія» для підготовки здобувачів 

ступеня доктора філософії (PhD) на третьому освітньо-науковому рівні вищої 

освіти та затвердити відповідну ОНП. 

6.4. Затвердити теми дисертаційних досліджень для аспірантів, які зараховані 1 

квітня 2021 р.(наказ №7-АСП від 31.03.2021р.): 

1. Нікандрову Андрію Андрійовичу – «Державне регулювання діяльності 

України у світовому рибному господарстві» (спеціальність 281 «Публічне 

управління та адміністрування»; науковий керівник – канд. наук з держ. упр., 

доцент Козлова Л.В.); 

2. Стовманенкові Владиславу Олеговичу – «Методи та інформаційні технології 

аналізу інформації за допомогою засобів штучного інтелекту» (спеціальність 122 

«Комп’ютерні науки»; науковий керівник – канд. техн. наук, доцент Давиденко Є. 

О.); 

3. Лепковіч Марії Геннадіївни – «Система управління капіталом підприємств» 

(спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; науковий 

керівник – канд. екон. н., доцент (б.в.з.) Філімонова О. Б.).  

6.5. Рекомендувати до друку. 

 

 

Вчений секретар                                                                                Вікторія ЧОРНА 


