
Протокол № 11 

засідання Приймальної комісії Чорноморського державного університету  

імені Петра Могили 

 

«01» червня 2016 р.        м. Миколаїв 
 

Присутні: 

1. Клименко Л.П., ректор, голова приймальної комісії 

2. Трунов О.М., перший проректор, заступник голови приймальної комісії 

3. Іщенко Н.М., декан факультету економічних наук 

4. Мусієнко М.П., декан факультету комп’ютерних наук 

5. Грищенко Г.В., директор Медичного інституту 

6. Шевчук О.В., декан факультету політичних наук 

7. Пронкевич О.В., директор Інституту філології 

8. Січко Д.С., декан юридичного факультету 

9. Ляпіна Л.А., декан факультету соціології 

10. Норд Г.Л., директор Інституту післядипломної освіти 

11. Пастушенко С.І., директор навчально – наукового інституту інженерії об’єктів 

і систем 

12. Ємельянов В.М., директор Інституту державного управління 

13. Чернозуб А.А., декан факультету спорту 

14. Олійник І.А.,відповідальний секретар приймальної комісії 

15. Алексєєва А.О.,заступник відповідального секретаря з денної форми навчання 

16. Каблуча В. І., заступник відповідального секретаря з заочної форми навчання 

17.Андрєєв А.І., заступник відповідального секретаря з питань вступу до 

аспірантури (ад’юнктури) 

18. Скиба Д.Ю., уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та 

розгляду електронних заяв 

19. Ліщенко П.І., в.о. голови студентської колегії 

20. Верба С.М. – голова профспілкового комітету 
 

Порядок денний: 
 

1. Про зустріч Інституту філології з Миколаївською ЗОШ №22  

2. Про проведення 1 етапу фахових вступних випробувань 

3. Про відкриття нової спеціальності 222 «Медицина» 
 

1. СЛУХАЛИ: директора Інституту філології Пронкевича О.В., який повідомив, 

що в кінці травня 2016 року в Інституті було проведено зустріч з 10 класами 

Миколаївської ЗОШ № 22 Вступники познайомилися з представниками кафедр та 

дізналися багато цінної інформації щодо Правил прийому на навчання в ЧДУ імені 

Петра Могили в 2016 році та особливостей навчання на наявних спеціальностях. В 

цілому захід було проведено успішно. 



УХВАЛИЛИ: прийняти інформацію до відома. Директорам інститутів, деканам 

факультетів, приймальній комісії та підготовчому відділенню здійснювати заходи 

згідно планів агітаційно-інформаційної роботи.  
 

2. СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії Клименка Л.П., який повідомив, що 

Відповідно до п.5.2, п.7.6 та п.11.1 Правил прийому на навчання до ЧДУ імені Петра 

Могили у 2016 році в період 23-28 травня було проведено фахові вступні 

випробування (І сесія) для вступу на ОКР спеціаліст/ ступінь магістра. При 

проведенні випробувань було дотримано всіх вимог щодо проведення фахових 

вступних випробувань, затверджених Положеннями про Приймальну комісію та 

Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістр і ОКР спеціаліста 

в ЧДУ імені Петра Могили. Апеляцій щодо процедури проведення та результатів 

випробувань не було зафіксовано. 
 

УХВАЛИЛИ: прийняти інформацію до відома. 
 

3. СЛУХАЛИ: директора Медичного інституту Г.В. Грищенка, який повідомив, 

що відповідно до Наказу МОН України 966 л від 17.05.2016 року «Про ліцензування 

освітньої діяльності» ЧДУ ім. Петра Могили отримав дозвіл на розширення 

провадження освітньої діяльності на підготовку другого (магістерського) рівня зі 

спеціальності 222 «Медицина» у кількості 150 осіб.  
 

СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії І.А.Олійник, яка 

зазначила, що у зв’язку з відкриттям нової спеціальності виникла необхідність у 

внесенні змін до Правил Прийому на навчання до ЧДУ імені Петра Могили. 
 

УХВАЛИЛИ: прийняти інформацію до відома. Відповідальному секретарю 

Приймальної комісії І.А.Олійник підготувати Зміни до Правил Прийому та надати 

на затвердження до Вченої ради університету. 
 

 

Голова комісії, 

ректор ЧДУ ім. П.Могили                                                       Л.П. Клименко 
 

 

 

 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                            І.А.Олійник 


