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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. Ємельянов В.М., директор Інституту державного управління 

12. Чернозуб А.А., декан факультету спорту 

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

14. Алексєєва А.О.,заступник відповідального секретаря з денної форми 

навчання 

15. Каблуча В. І., заступник відповідального секретаря з заочної форми 

навчання 

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

аспірантури (ад’юнктури) 

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

розгляду електронних заяв 

18. Горбатко І.Г. голова студентської колегії 

19. Верба С.М. – голова профспілкового комітету 
 

Порядок денний: 

 

1. Рекомендування до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб 

2. Щодо технічної помилки 
 

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

повідомила, що готові списки рекомендованих до зарахування за кошти фізичних і 

юридичних осіб. Кількість таких осіб у нашому університеті склала 648 осіб, які 

виконали вимоги до зарахування, надали оригінали документів до Приймальної 

комісії університету з них: 

 - для вступу на 1 курс навчання для здобуття ступеня «бакалавр» - 478 осіб; 



 - для вступу на 1 курс навчання для здобуття ступеня магістра на базі ПЗСО – 

45 осіб; 

 - для вступу на 2 курс (з нормативним терміном навчання) – 12 осіб; 

 - для вступу на 3 курс (з нормативним терміном навчання) – 21 особа; 

 - для вступу на 5 курс (ОКР спеціаліста) – 3 особи; 

 - для вступу на 5 курс (ступінь магістра) – 70 осіб; 

 - для вступу на 5 курс (ступінь магістра, спеціальність «Державна служба») – 

19 осіб. 

Запропонувала проголосувати за рекомендацію до зарахування  478 осіб на 

відповідні курси навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19 осіб, «проти» - немає, «утримався» - немає. 

 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Рекомендувати до зарахування 

за кошти фізичних та юридичних осіб 478 абітурієнтів, котрі виконали вимоги до 

зарахування. 

 

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

повідомила, що технічним секретарем приймальної комісії Куразовою Наталією 

Василівною була допущена помилка (помилкове внесення заяви особі з однаковим 

прізвищем, ім’ям, по-батькові  вступнику Горіній Світлані Володимирівні, яка 

вступає на 5 курс на спеціальність Право (заочна форма навчання). Дану технічну 

помилку було виправлено. 

 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. 

 

 

 

 

Голова комісії, 

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

 

 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                            І.А.Олійник 


