
Протокол № 12 

засідання Приймальної комісії Чорноморського державного університету  

імені Петра Могили 

 

«06» 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 внесення змін до Правил прийому на навчання до ЧДУ імені Петра Могили  

2. Про затвердження графіків фахових вступних випробувань (ІІ сесія) 

3. Про затвердження графіку вступних випробувань та творчих конкурсів 

4. Про затвердження графіку фахових вступних випробувань для вступу до 

Інституту післядипломної освіти 

5. Про затвердження графіку фахових вступних випробувань для вступу до 

Інституту державного управління  
 

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

необхідно внести наступні зміни до Правил Прийому на навчання до ЧДУ імені 

Петра Могили: 



 - відповідно до Наказу МОН України 966л від 17.05.2016 р., Повідомлення 

Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України про 

розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти: 

Додаток 1 викласти в новій редакції, що додається. 

Додаток 3 викласти в новій редакції, що додається. 

Додаток 4 викласти в новій редакції, що додається. 

Додаток 5 викласти в новій редакції, що додається. 

- відповідно до Постанови КМ України № 261 від 23.03.2016 р. «Про 

затвердження порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у ВНЗ (наукових установах):  

Додаток 10 викласти в новій редакції, що додається. 

- у розділі І викласти пункт 9 у такій редакції: 

«Для вступників та студентів, які потребують поселення у гуртожиток, надання 

місць у гуртожитку проводиться відповідно до Положення про студентський 

гуртожиток Чорноморського державного університету імені Петра Могили». Виніс 

питання на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - немає, «утримався» - немає. 
 

УХВАЛИЛИ: відповідальному секретарю Приймальної комісії І.А.Олійник 

підготувати Зміни до Правил Прийому та представити їх на розгляд  Вченої ради 

університету 08 червня 2016 року. 
 

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

повідомила, 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 строки проведення другої хвилі фахових 

вступних випробувань з 21 по 28 липня 2016 року. Саме тому, Приймальною 

комісією було розроблено наступний графік проведення вступних випробувань: 

 Фаховий іспит для вступу на 5 курс навчання на ОКР спеціаліст, ступінь 

магістра: 

Консультація: - 21. 07.2016 року о 09:00 

Іспити – 21.07.2016 року о 10:00 

 Для вступу на 2-3 курси навчання на основі раніше здобутого ОКР молодшого 

спеціаліста 

Консультація: - 22. 07.2016 року о 9:00 

Іспити – 22.07.2016 року о 10:00 

 Фаховий іспит з англійської мови для вступу на 5 курс навчання на ОКР 

спеціаліст, ступінь магістра: 

Консультація: - 23. 07.2016 року о 09:00 

Іспити – 23.07.2016 року о 10:00 

 Вступні іспити для вступу на 1 курс навчання для осіб, які з поважних причин 

не складали ЗНО: 

Консультація: - 25. 07.2016 року о 09:00 



Іспити – 25.07-27.07.2016 року о 10:00 (за окремим розкладом, відповідно до 

поданих заяв) 

Зазначила, що оскільки для вступників по ЗНО потрібно складати декілька 

іспитів. Тому для даної категорії іспити будуть проведенні за окремим розкладом, 

відповідно до поданих заяв вступниками. Запропонувала проголосувати.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - немає, «утримався» - немає. 
 

УХВАЛИЛИ: затвердити графік фахових вступних випробувань. Провести 

другу хвилю фахових вступних випробувань з 21 по 28 липня 2016 року за графіком. 

Відповідальному секретарю приймальної комісії оприлюднити дану інформацію на 

офіційному сайті та в соціальних мережах Загальне керівництво покласти на 

відповідального секретаря приймальної комісії І.А.Олійник. 
 

3. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря з денної форми навчання 

Алексєєву А.О., яка повідомила, 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 для вступу на 

спеціальності «Фізична реабілітація», «Спорт» та «Журналістика» передбачено 

складання творчих конкурсів, які прирівнюються до ЗНО. Зазначила, що для вступу 

на спеціальність «Спорт» окрім практичної частини вступні випробування 

передбачають складання теоретичної частини у вигляді тестів. З цього приводу, 

творчий конкурс для вступу на дану спеціальність було розділено на два дні. Для 

вступу на спеціальність «Журналістика» також виділено декілька днів. 

Приймальною комісією було розроблено наступний графік проведення вступних 

випробування та творчих конкурсів для вступу на ступінь бакалавра: 

 Для вступу на спеціальність «Фізична реабілітація»  - 22 липня 2016 року о 

9:00 на Центральному стадіоні м. Миколаєва (Евіс) 

 Для вступу на спеціальність «Спорт» - практична частина - 22 липня 2016 року 

о 9:00 на Центральному стадіоні м. Миколаєва (Евіс); теоретична частина - 23 липня 

2016 року в ауд. 5- 105 

 Для вступу на спеціальність «Журналістика» 

Консультація: - 26. 07.2016 року о 09:00 

Іспити – 26.07.-27.07.2016 року о 10:00 (за окремим розкладом, відповідно до 

поданих заяв) 

Запропонувала проголосувати. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - немає, «утримався» - немає. 
 

УХВАЛИЛИ: затвердити графік проведення вступних випробувань та творчих 

конкурсів. Оприлюднити дану інформацію на офіційному сайті та в соціальних 

мережах Загальне керівництво покласти на відповідального секретаря приймальної 

комісії І.А.Олійник. 
 



4. СЛУХАЛИ: директора Інституту післядипломної освіти Г.Л.Норд, яка 

запропонувала провести фахові вступні випробування для вступу до Інституту 

післядипломної освіти (заочна форма навчання) в вересні місяці та наступний графік 

проведення фахових вступних випробувань здобуття ступеня бакалавра, ОКР 

спеціаліста та ступеня магістра:  

- Фаховий іспит для вступу на 5 курс навчання на ОКР спеціаліст, ступінь 

магістра: 

Консультація: - 05.09.2016 року о 09:00 

Іспити – 05.09.2016 року о 10:00 

- Для вступу на 2-3 курси навчання на основі раніше здобутого ОКР молодшого 

спеціаліста 

Консультація: - 06.09.2016 року о 09:00 

Іспити – 06.09.2016 року о 10:00 

- Фаховий іспит з англійської мови для вступу на 5 курс навчання на ОКР 

спеціаліст, ступінь магістра: 

Консультація: - 07.09.2016 року о 09:00 

Іспити – 07.09.2016 року о 10:00 

- Вступні іспити для вступу на 1 курс навчання для осіб, які з поважних причин 

не складали ЗНО: 

Консультація: - 06.09.2016 року о 09:00 

Іспити – 06.09. – 08.09.2016 року о 10:00  (за окремим розкладом, відповідно до 

поданих заяв) 

- Творчий конкурс для вступу на 1 курс навчання для вступу на спеціальність 

«Фізична реабілітація» 06.09.2016 року о 9:00 в приміщенні університету 

Запропонувала проголосувати 
 

СЛУХАЛИ: директора Інституту державного управління Ємельянова В.М., 

який зазначив, що для вступу на спеціальність «Публічне управління та 

адміністрування» потрібно скласти два фахових випробування зі спеціальності та 

фаховий іспит з англійської мови. Запропонував провести фахові вступні 

випробування для вступу до Інституту державного управління для здобуття ступеня 

магістра: за наступним графіком:  
 

1. Фаховий іспит з основ держави і права 

Консультація: - 22.07. 2016 року о 09:00 

Іспит – 22.07. 2016 року о 10:00  

2. Фаховий іспит з основ економіки 

Консультація: - 25.07. 2016 року о 09:00 

Іспит – 25.07. 2016 року о 10:00  

3. Фаховий іспит з англійської мови 

Консультація: - 27.07. 2016 року о 09:00 

Іспит – 27.07. 2016 року о 10:00 

Запропонував проголосувати. 



 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - немає, «утримався» - немає. 
 

УХВАЛИЛИ: затвердити графік проведення вступних випробувань та творчих 

конкурсів. Оприлюднити дану інформацію на офіційному сайті та в соціальних 

мережах. 
 

 

 

 

Голова комісії, 

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

 

 

 

 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                            І.А.Олійник 


