


1. Прийом до ЧДУ ім. Петра Могили на заочну форму навчання здійснюється 

для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, 

спеціаліста, магістра.  

2. В ЧДУ ім. Петра Могили на заочну форму навчання мають право бути 

зарахованими:  

 на перший курс особи, які мають повну загальну середню освіту, для 

продовження навчання в установленому порядку; 

 на другий або третій курс за скороченими програмами на основі 

інтегрованих навчальних планів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 

рівня – бакалавр на базі диплому молодшого спеціаліста за умови вступу на напрям 

підготовки, що відповідає здобутому освітньо-кваліфікаційному рівню; 

 на п’ятий курс особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 

бакалавр, для продовження навчання на програмах підготовки спеціалістів за 

відповідним напрямом підготовки; 

 на п’ятий курс особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 

бакалавр або спеціаліст, для продовження навчання на програмах підготовки 

магістрів за відповідним напрямом підготовки в установленому порядку; 

 на п’ятий курс особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 

бакалавр з одного напряму підготовки, для навчання на програмах підготовки 

магістрів за іншим напрямом підготовки в установленому порядку. 

3. Прийом громадян до ЧДУ ім. Петра Могили на заочну форму навчання 

проводиться на конкурсній основі відповідно до їх здібностей незалежно від 

джерел фінансування навчання. 

4. Зазначені особи подають до приймальної комісії такі документи: 

 заяву встановленого зразка на ім`я ректора про прийом на навчання;  

 оригінали документів про раніше здобутий рівень освіти;  

 сертифікат ЗНО з оцінками (для вступників на перший курс); 

 4 фото розміром 3х4; 

 копію паспорта та копію довідки про ІПН.  

 



5. Прийом на перепідготовку спеціалістів здійснюється у відповідності до 

ліцензованого обсягу на конкретну спеціальність. 

6. Прийом документів на заочну навчання осіб на основі повної загальної 

середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста проводиться в такі строки: 

 

Етапи вступної кампанії Строки виконання 

Початок прийому заяв та документів 08 серпня  

2016 року 

Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які 

мають право проходити творчий конкурс 

02 вересня  

2016 року 

Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які 

мають право складати вступні випробування та 

співбесіди 

02 вересня  

2016 року 

Проведення ЧДУ ім. П. Могили творчих конкурсів 05 –10 вересня  

2016 року 

Проведення ЧДУ ім. П. Могили вступних 

випробувань та співбесід 

05 –10 вересня  

2016 року 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 

не складають вступних випробувань і не проходять 

творчі конкурси 

07 вересня  

2016 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників 

12 вересня  

2016 року 

Виконання вимог до зарахування не пізніше  

14 вересня  

2016 року 

Терміни зарахування вступників не пізніше  

15 вересня  

2016 року 
 

7. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників на заочну форму навчання на основі базової та 

повної вищої освіти на навчання за ступенем магістра та освітньо-

кваліфікаційним рівнем спеціаліста проводиться в такі строки: 

 



Етапи вступної кампанії Строки виконання 

Початок прийому заяв та документів 08 серпня 

2016 року 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 

мають право складати вступні випробування 

02 вересня  

2016 року 

Строки проведення ЧДУ ім. П. Могили вступних 

випробувань 

05 –10 вересня  

2016 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників 

12 вересня  

2016 року 

Виконання вимог до зарахування не пізніше  

14 вересня  

2016 року 

Терміни зарахування вступників не пізніше  

15 вересня  

2016 року 
 

8. Строки прийому заяв і документів, фахові випробування, що проводить 

університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання осіб (відповідно до 

пункту 4 розділу ІІІ Правил прийому на навчання до ЧДУ імені Петра Могили в 

2016 році): 

– які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю 

(спеціалізацією, напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого 

обсягу; 

– які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у 

повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою 

спеціальністю (напрямом підготовки) на другий курс в Університеті за заочною 

формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу: 

 

Етапи вступної кампанії Строки виконання 

Початок прийому заяв та документів 11 липня  

2016 року 

Закінчення прийому заяв і документів  05 серпня 

2016 року 

Строки проведення університетом 05-09 серпня 

 




