
Протокол № 15 

засідання Приймальної комісії Чорноморського національного університету  

імені Петра Могили 

 

«03» липня 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. Горбатко І.Г. голова студентської колегії 

20. Верба С.М. – голова профспілкового комітету 
 

Порядок денний: 
 

1. Про продовження терміну навчання на курсах підготовки 

2. Щодо початку роботи Приймальної комісії 

3. Щодо роботи консультаційного пункту  

 
 

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

повідомила, що до Приймальної комісії звернулася абітурієнтка Лю СяоСяо, яка на 

підставі Наказу МОН України № 1541 від 01 листопада 2013 року «Деякі питання 

організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», 



Правилами прийому на навчання до ЧНУ імені Петра Могили навчається на курсах 

підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства до вступу у вищі навчальні 

заклади Підготовчого відділення денної форми навчання та виявила бажання 

продовжувати навчання на курсах. Запропонувала проголосувати за продовження 

терміну. 

 

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

УХВАЛИЛИ: дану інформацію прийняти до відома. Відповідальному 

секретарю Приймальної комісії підготувати наказ про продовження терміну 

навчання на курсах підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства до 

вступу у ВНЗ. 

 

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

з 11 липня 2016 року розпочинає роботу з прийому документів Приймальна комісії 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили, де абітурієнти 

матимуть змогу з допомогою технічних секретарів Приймальної комісії подати 

документи в електронній формі. Приймальна комісія працюватиме в період 11липня 

– 15 вересня 2016 року за наступним графіком:  

понеділок – п’ятниця    9.00-17.00 

субота  9.00-13.00 

неділя  вихідний 

 

УХВАЛИЛИ: дану інформацію прийняти до відома.  

 

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

для успішної роботи приймальної комісії слід  забезпечити роботу професорсько – 

викладацького складу кафедр підпорядкованих підрозділів університету у 

консультаційному пункті Приймальної комісії Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили, де абітурієнти зможуть отримати консультації 

щодо спеціальностей за якими здійснюється підготовка в університеті. 

Консультаційний пункт працюватиме в період 11-22 липня 2016 року за наступним 

графіком: понеділок – п’ятниця    9.00-17.00 

субота  9.00-13.00 

неділя  вихідний 



Запропонував проголосувати. 

 

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

УХВАЛИЛИ: дану інформацію прийняти до відома. Директорам інститутів та 

деканам факультетів підготувати списки задіяних співробітників та подати їх 

відповідальному секретарю Приймальної комісії Олійник І.А. до 06 липня 2016 

року. 

 

 

 

 

Голова комісії, 

ректор ЧНУ ім. П.Могили                                                       Л.П. Клименко 
 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                            І.А.Олійник 


