
Протокол № 36 

засідання Приймальної комісії Чорноморського національного університету  

імені Петра Могили 
 

«11» серпня 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. 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. Зарахування на 1 курс (денна форма навчання) за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

2. Зарахування на 5 курс на денну форму навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб (спеціаліст)  

3. Зарахування на 5 курс на денну форму навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб (магістр). 

4. Зарахування на 2 курс на денну форму навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

5. Зарахування на 3 курс на денну форму навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб 



6. Зарахування на 5 курс на денну форму навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб (магістр, Державна служба) 

7. Щодо пільгових категорій вступників 

 

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

станом на 11 серпня 2016 року на 1 курс навчання за кошти фізичних та юридичних 

осіб виконали вимоги для зарахування 478 осіб на ОКР «бакалавр» та «ступінь 

магістра на базі ПЗСО», з них – 45 осіб на спеціальність «Медицина» (магістр на 

базі ПЗСО) (накази № 334-С та 335-С від 11.08.2016 р.). Запропонував 

проголосувати за зарахування зазначених осіб на денну форму навчання за кошти 

фізичних та юридичних осіб. 

 

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

УХВАЛИЛИ: зарахувати 478 осіб, які виконали вимоги для зарахування, на 1 

курс на денну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на ОКР 

«бакалавр» та «ступінь магістра на базі ПЗСО» (накази № 334-С та 335-С від 

11.08.2016 р). Відповідальному секретарю приймальної комісії Олійник І.А. 

підготувати накази на зарахування та розмістити їх на стенді приймальної комісії та 

на сайті університету. 

 

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

станом на 11 серпня 2016 року на 5 курс навчання (ОКР спеціаліста) за кошти 

фізичних та юридичних осіб виконали вимоги для зарахування 3 особи, з них - на 

спеціальність «Право» - 2 особи, на спеціальність «Фізична реабілітація» - 1 особа 

(наказ № 334-С від 11.08.2016 р.). Запропонував проголосувати за зарахування 

зазначених осіб на денну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. 

 

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

УХВАЛИЛИ: зарахувати 3 особи, які виконали вимоги для зарахування, на 5 

курс навчання (ОКР спеціаліста) за кошти фізичних та юридичних осіб виконали 

вимоги для зарахування (наказ № 334-С від 11.08.2016 р.). Відповідальному 

секретарю приймальної комісії Олійник І.А. підготувати накази на зарахування та 

розмістити їх на стенді приймальної комісії та на сайті університету. 

 



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

станом на 11 серпня 2016 року на 5 курс навчання (ступінь магістра) за кошти 

фізичних та юридичних осіб виконали вимоги для зарахування 70 осіб (наказ № 333-

С від 11.08.2016 р.). Запропонував проголосувати за зарахування зазначених осіб на 

денну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. 

 

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

УХВАЛИЛИ: зарахувати 70 осіб, які виконали вимоги для зарахування, на 5 

курс навчання (ступінь магістра) за кошти фізичних та юридичних осіб (наказ № 

333-С від 11.08.2016 р.). Відповідальному секретарю приймальної комісії Олійник 

І.А. підготувати накази на зарахування та розмістити їх на стенді приймальної 

комісії та на сайті університету. 

 

4. СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії Л.П. Клименка, який зазначив, що 

станом на 11 серпня 2016 року на 2 курс навчання (бакалавр з нормативним 

терміном навчання) за кошти фізичних та юридичних осіб виконали вимоги для 

зарахування 12 осіб (наказ № 329-С від 11.08.2016 р.). Запропонував проголосувати 

за зарахування зазначених осіб на денну форму навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб. 

 

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

УХВАЛИЛИ: зарахувати 12 осіб, які виконали вимоги для зарахування, на 2 

курс навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (наказ № 329-С від 

11.08.2016 р.). Відповідальному секретарю приймальної комісії Олійник І.А. 

підготувати накази на зарахування та розмістити їх на стенді приймальної комісії та 

на сайті університету. 

 

5. СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії Л.П. Клименка, який зазначив, що 

станом на 11 серпня 2016 року на 3 курс навчання (бакалавр з нормативним 

терміном навчання) за кошти фізичних та юридичних осіб виконали вимоги для 

зарахування 21 особа (наказ № 330-С від 11.08.2016 р.). Запропонував 

проголосувати за зарахування зазначених осіб на денну форму навчання за кошти 

фізичних та юридичних осіб. 

 



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

УХВАЛИЛИ: зарахувати 21 особу, які виконали вимоги для зарахування, на 3 

курс навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (наказ № 330-С від 

11.08.2016 р.). Відповідальному секретарю приймальної комісії Олійник І.А. 

підготувати накази на зарахування та розмістити їх на стенді приймальної комісії та 

на сайті університету. 

6. СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії Л.П. Клименка, який зазначив, що 

станом на 11 серпня 2016 року на 5 курс навчання (ступінь магістра, спеціальність 

«Державна служба») за кошти фізичних та юридичних осіб виконали вимоги для 

зарахування 19 осіб (наказ № 332-С від 11.08.2016 р.). Запропонував проголосувати 

за зарахування зазначених осіб на денну форму навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб. 

 

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

УХВАЛИЛИ: зарахувати 19 осіб, які виконали вимоги для зарахування, на 5 

курс навчання (ступінь магістра, спеціальність «Державна служба») за кошти 

фізичних та юридичних осіб (наказ № 332-С від 11.08.2016 р.). Відповідальному 

секретарю приймальної комісії Олійник І.А. підготувати накази на зарахування та 

розмістити їх на стенді приймальної комісії та на сайті університету. 

 

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

повідомила, що відповідно до Листа МОН (№ 1/9 від 05.08.2016 року) університети 

можуть звертатися з проханням виділення місць державного замовлення для 

вступників пільгових категорій, передбачених Законами України, Укзами 

Президента України та постановами КабМіну, які у встановленому порядку брали 

участь у конкурсному відборі та були зараховані на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб. Приймальна комісія зарахувала наступних вступників пільгових 

категорій, а саме:   
 

П.І.П. Спеціальність Пільга 

Єрмачкова Віра 

Олександрівна 

227 Фізична реабілітація Дитина-сирота 

Згурська Анастасія 

Дмитрівна 

035.04 Філологія. 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), Переклад 

(англійська мова) 

Дитина-сирота 



Андрухова Марія 

Андріївна 

035.04 Філологія. 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), Переклад 

(англійська мова) 

Інвалід з дитинства 

Ткач Анастасія 

Олександрівна 

035.04 Філологія. 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), англійська мова 

та література 

Дитина-інвалід  

Штифуряк Марія 

Юріївна 

035.04 Філологія. 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), Переклад 

(англійська мова) 

Дитина-інвалід  

Згода Карина 

Геннадіївна 

035.04 Філологія. 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), англійська мова 

та література 

Дитина учасника 

бойових дій 

Миргородська Альбіна 

Ігорівна 

035.04 Філологія. 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), німецька мова та 

література 

Дитина учасника 

бойових дій 

Горобчук Карина 

Василівна 

035.04 Філологія. 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), німецька мова та 

література 

Дитина учасника 

бойових дій,  

Ремарчук Ігор Ігорович 035.04 Філологія. 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), Переклад 

(німецька мова) 

Дитина учасника 

бойових дій 

Яковенко Катерина 

Сергіївна 

193 Геодезія та землеустрій Інвалід з дитинства 

Дашко Олександр 

Андрійович 

081 Право Дитина-інвалід  

Дячок Лілія Сергіївна 081 Право Дитина-інвалід  

Григор’єв Дмитро 

Олександрович 

081 Право Дитина учасника 

бойових дій 

Платонов Гліб 

Георгійович 

081 Право Дитина учасника 

бойових дій 

Погорілий Олег 

Віталійович 

081 Право Дитина 

військовослужбовця, який 

має вислугу в 



календарному обчисленні 

20 років і більше, особи, 

які є внутрішньо 

переміщеними особами 

Турта Олександра 

Олександрівна 

081 Право Дитина 

військовослужбовця, який 

має вислугу в 

календарному обчисленні 

20 років і більше, особи, 

які є внутрішньо 

переміщеними особами 

Булавкін Вадим 

Єгорович 

052 Політологія Особи, які є 

внутрішньо переміщеними 

особами 

Додусенко Олександр 

Олексійович 

123 Комп’ютерна інженерія Інвалід з дитинства  

Сидорика Олександр 

Олександрович 

123 Комп’ютерна інженерія Дитина учасника 

бойових дій 

Домущей Анастасія 

Сергіївна 

071 Облік і оподаткування, 

облік і аудит 

підприємницької діяльності 

Дитина учасника 

бойових дій 

Базюк Сергій 

Сергійович 

061 Журналістика Дитина учасника 

бойових дій 

Шаутін Олексій 

Вадимович 

121 Інженерія програмного 

забезпечення 

ІІІ група 

(інвалідність з дитинства) 

Силецький Владислав 

Анатолійович 

122 Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 

Дитина-інвалід 

Мединський Дмитро 

Вікторович 

122 Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 

Дитина-інвалід 

Бірюк В’ячеслав 

Миколайович 

122 Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 

Дитина учасника 

бойових дій 

Малєєва Ірина Петрівна 122 Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 

Дитина учасника 

бойових дій 

Рубцов Максим 

Олексійович 

122 Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 

Дитина учасника 

бойових дій 

Шостак Микола 

Юрійович 

017 Фізична культура і 

спорт 

Дитина-інвалід 

Петрів Олександр 

Віталійович 

017 Фізична культура і 

спорт 

Дитина учасника 

бойових дій 

Боднарюк Поліна 

Едуардівна 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність, економіка та 

управління підприємством 

Дитина з 

багатодітної родини (5 

дітей – 3 до 18 років, 2 – 

студенти бакалаврату) 

 

2) магістрів (на базі ПЗСО) для пільгових категорій вступників на наступні 

спеціальності: 
 



П.І.П. Спеціальність Пільга 

Нікітін Євгеній 

Андрійович 

222 Медицина Дитина-інвалід 

Прохорова Софія 

Євгенівна 

222 Медицина Дитина учасника бойових 

дій, дитина 

військовослужбовця, який 

має вислугу в 

календарному обчисленні 

20 років і більше 

 

3) бакалаврів (на базі молодшого спеціаліста) для пільгових категорій 

вступників на наступні напрями підготовки: 
 

П.І.П. Напрям підготовки Пільга 

Клименко Юлія 

Геннадіївна 

Правознавство Особи віком від 18 до 23 

років з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

 

Документи, що підтверджують пільги, знаходяться в особових справах 

вступників та внесені до ЄДЕБО. 

Запропонувала надіслати листа до МОН з проханням надання місць державного 

замовлення. Винесла Питання на голосування.  

 

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

УХВАЛИЛИ: прийняти інформацію до відома. Відповідальному секретарю 

приймальної комісії Олійник І.А. підготувати листа до МОН.  

 
 

 

Голова комісії, 

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

 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                            І.А.Олійник 

 


