
 

 

Протокол № 44 

засідання Приймальної комісії Чорноморського національного університету  

імені Петра Могили 
 

«13» вересня 2016 р.        м. Миколаїв 
 

Присутні: 

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

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

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

4. Грищенко Г.В., директор Медичного інституту 

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

6. Пронкевич О.В., директор Інституту філології 

7. Січко Д.С., декан юридичного факультету 

8. Ляпіна Л.А., декан факультету соціології 

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

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

11. Чернозуб А.А., декан факультету фізичного виховання і спорту 

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

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

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

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

аспірантури (ад’юнктури) 

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

розгляду електронних заяв 

17. Горбатко І.Г. голова студентської колегії 

18. Верба С.М. – голова профспілкового комітету 
 

Порядок денний: 

 

1. Про рекомендування до зарахування за державним замовленням до навчально-

наукового інституту післядипломної освіти 

2. Щодо організації проведення Дня відкритих дверей 

 

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

повідомила, що відповідно до рішення МОН України в 2016 році було надано 

державне замовлення на заочну форму навчання. Відповідно до Правил прийому на 

навчання до ЧНУ імені Петра Могили вступники, які виконали вимоги до 

зарахування та успішно склали вступні іспити (за потребою) для здобуття ступеня 

бакалавра на базі ПЗСО (1 курс), для здобуття ступеня бакалавра на базі диплома 



 

 

молодшого спеціаліста (2-3 курси) та для здобуття ОКР спеціаліста (081 «Право) та 

ступеня магістра (5 курс) можуть бути рекомендованими до зарахування.  

Кількість таких осіб на заочну форму навчання склала 19 осіб для здобуття 

ступеня бакалавра на базі ПЗСО, 10 осіб для здобуття ступеня бакалавра на основі 

диплома молодшого спеціаліста, 8 осіб для здобуття ОКР спеціаліста та 27 осіб для 

здобуття ступеня магістра. 

Запропонувала проголосувати за рекомендацію до зарахування  64 особи на 

відповідні курси та ступені навчання за державним замовленням на заочну форму 

навчання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18 осіб, «проти» - немає, «утримався» - немає. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до зарахування за державним замовленням на 

заочну форму навчання 64 абітурієнти, котрі виконали вимоги до зарахування. 

 

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

повідомила, що з для ефективної агітаційної роботи та з метою інформування 

випускників шкіл щодо особливостей вступної кампанії, умов вступу до ЧНУ імені 

Петра Могили в 2017 року, проведення інформаційно – агітаційної роботи та надання 

інформації про День відкритих дверей 02 жовтня 2016 року (Об’ява додається). 

Необхідно розподілити навчальні заклади відповідних районів міста та області по 

факультетам. Зауважила, що для відсутності повторних відвідувань шкіл потрібно 

ввести надання довідки про проведення інформаційно – агітаційної роботи 

(додається). Запропонувала розподілити школи наступним чином:  

№ Інститути/факультети Навчальні заклади 

1. Інститут філології Гімназія №4 м.Миколаєва 

Гімназія №2 м.Миколаєва 

ЗОШ №57 м.Миколаєва 

ЗОШ №3 м.Миколаєва 

ЗОШ № 52 м.Миколаєва 

ММК 

ЗОШ № 11 м.Миколаєва 

ЗОШ № 14 м.Миколаєва 

ЗОШ № 39 м.Миколаєва 

ЗОШ № 38 м.Миколаєва 

ЗОШ № 53 м.Миколаєва 

ЗОШ № 46 м. Миколаєва 

ЗОШ № 44 м.Миколаєва 

ЗОШ № 20 м.Миколаєва 



 

 

ЗОШ № 41 м.Миколаєва 

Перша українська гімназія ім. М. Аркаса  

ЗОШ – інтернат № 2 м. Миколаєва 

Капустинський НВК Жовтневого району 

Галицинівська ЗОШ Жовтневого району 

Шевченківська ЗОШ Жовтневого району 

Костянтинівський НВК Жовтневого району 

Партизанська ЗОШ Жовтневого району 

Кривобалківська ЗОШ Миколаївського району 

Радгоспна ЗОШ Миколаївського району 

Себинська ЗОШ Новоодеського району 

Новошмидтівська ЗОШ Новоодеського району 

Димівська ЗОШ Новоодеського району 

2. Факультет комп’ютерних 

наук 

ЗОШ № 50 м. Миколаєва  

ЗОШ № 24 м. Миколаєва 

ЗОШ № 25 м. Миколаєва 

ЗОШ № 28 м. Миколаєва 

ЗОШ № 30 м. Миколаєва 

ЗОШ № 51 м. Миколаєва 

ЗОШ № 52 м. Миколаєва 

Морський ліцей ім. М. Александрова 

Комсомольський НВК Жовтневого району 

Калинівська ЗОШ Жовтневого району 

Лупарівська ЗОШ Жовтневого району 

Миколаївська ЗОШ Жовтневого району 

Ольшанська ЗОШ Миколаївського району 

Надбузька ЗОШ Миколаївського району 

Ульянівська ЗОШ Миколаївського району 

Криворізька ЗОШ Новоодеського району 

Червоноволодська ЗОШ Новоодеського району 

Артемівська ЗОШ Новоодеського району 

Новомиколаївська ЗОШ Жовтневого району 

Зеленогайська ЗОШ Жовтневого району 

Котляревська ЗОШ Жовтневого району 

Грейгівська ЗОШ Жовтневого району 

Новобогданівська ЗОШ Миколаївського району 

3. Факультет економічних 

наук 

ЗОШ № 18 м.Миколаєва 

ЗОШ № 22 м.Миколаєва 

ЗОШ № 56 м.Миколаєва 

ЗОШ № 48 м.Миколаєва 

ЗОШ № 7 м.Миколаєва 

ЗОШ № 6 м.Миколаєва 

ЗОШ № 24 м.Миколаєва 

Комсомольська ЗОШ Миколаївського району 

Нечаянська ЗОШ Миколаївського району 

Трихатська ЗОШ Миколаївського району 

Новоінгульська ЗОШ Новоодеського району 

Бузька ЗОШ Новоодеського району 

Підлісненська ЗОШ Новоодеського району 

4. Медичний інститут Гімназія № 3 м. Миколаєва 

ЗОШ № 6 м. Миколаєва 



 

 

ЗОШ № 7 м. Миколаєва 

ЗОШ № 10 м. Миколаєва 

ЗОШ № 15 м. Миколаєва 

ЗОШ № 18 м. Миколаєва 

ЗОШ № 19 м. Миколаєва 

ЗОШ № 34 м. Миколаєва  

ЗОШ № 59 м. Миколаєва 

ЗОШ № 60 м. Миколаєва 

ЗОШ № 13 м. Миколаєва 

ЗОШ № 54 м. Миколаєва 

ЗОШ № 33 м. Миколаєва 

Воскресенська ЗОШ Миколаївського району 

Мирнівський НВК Жовтневого району 

Українківська ЗОШ Жовтневого району 

Лиманівська ЗОШ Жовтневого району 

Корчинська ЗОШ Миколаївського району 

Криничанська ЗОШ Миколаївського району 

Шуринська ЗОШ Миколаївського району 

Новоодеська ЗОШ № 1 Новоодеського району 

Новоодеська ЗОШ №2 Новоодеського району 

Новоодеська ЗОШ №3 Новоодеського району 

5. Факультет політичних 

наук 

ЗОШ № 14 м. Миколаєва 

ЗОШ № 17 м. Миколаєва 

ЗОШ № 20 м. Миколаєва 

ЗОШ № 36 м. Миколаєва 

ЗОШ № 47 м. Миколаєва 

ЗОШ № 49 м. Миколаєва 

ЗОШ № 64 м. Миколаєва 

Веснянська ЗОШ Миколаївського району 

Кір’яківська ЗОШ Миколаївського району 

Баловненська ЗОШ Новоодеського району 

Кандибинська ЗОШ Новоодеського району 

Новопетрівська ЗОШ Новоодеського району 

Петрівська ЗОШ Миколаївського району 

Гур’ївська ЗОШ Новоодеського району 

Сухоєланецька ЗОШ Новоодеського району 

Михайлівська ЗОШ Новоодеського району 

6. Факультет соціології ЗОШ № 23 м. Миколаєва 

ЗОШ № 24 м. Миколаєва 

ЗОШ № 29 м. Миколаєва 

ЗОШ № 1 ім. О.Ольжича м.Миколаєва 

М.-Погорілівська ЗОШ Жовтневого району 

М.-Погорілівська школа-інтернат Жовтневого району 

Михайло-Ларинська ЗОШ Жовтневого району 

Бармашівська ЗОШ Жовтневого району 

Степівська ЗОШ Миколаївського району 

Іванівська ЗОШ Миколаївського району 

Кіровська ЗОШ Миколаївського району 

Антонівська ЗОШ – інтернат Новоодеського району 

Троїцька ЗОШ Новоодеського району 

Костянтинівська ЗОШ Новоодеського району 



 

 

ЗОШ – інтернат № 3 м. Миколаєва 

7. Юридичний факультет ЗОШ № 4 м. Миколаєва 

ЗОШ № 27 м. Миколаєва 

ЗОШ № 33 м. Миколаєва 

ЗОШ № 46 м. Миколаєва 

ЗОШ – інтернат № 6 м. Миколаєва 

ЗОШ – інтернат № 7 м. Миколаєва 

Юридичний ліцей 

Новоселівський НВК Жовтневого району 

Засільська ЗОШ Жовтневого району 

Прибузька ЗОШ Жовтневого району 

Маловарваріська ЗОШ Миколаївського району 

Новогригорівська ЗОШ Миколаївського району 

Сливинська ЗОШ Миколаївського району 

Шостаківська ЗОШ Миколаївського району 

Дільнича ЗОШ Новоодеського району 

Новосафронівська ЗОШ Новоодеського району 

Суворівський НВК Новоодеського району 

8 Факультет фізичного 

виховання і спорту 

ЗОШ № 52 м.Миколаєва 

ЗОШ № 33 м.Миколаєва 

ЗОШ № 4 м.Миколаєва 

ЗОШ № 51 м.Миколаєва 

Торгово – економічний технікум бізнесу і права 

м. Миколаєва 

Квітневий НВК Жовтневого району 

Лучівська ЗОШ Жовтневого району 

Пересадівська ЗОШ Жовтневого району 

9 Інститут державного 

управління 

ЗОШ № 65 м. Миколаєва 

ЗОШ № 68 м. Миколаєва  

ЗОШ № 39 м. Миколаєва 

Первомайська ЗОШ Жовтневого району 

Новогригорівська ЗОШ Жовтневого району 

Полігонівська ЗОШ Жовтневого району 

Зеленоярська ЗОШ Миколаївського району 

Ковалівська ЗОШ Миколаївського району 
 

Коледжі та технікуми м. Миколаєва та Миколаївської області відповідно до наявних 

спеціальностей: 
 

№ Назва закладу Адреса закладу Телефон

и 

Наявні спеціальності  

1. Миколаївська 

філія 

Комп'ютерної 

академії «ШАГ» 

вул. Артилерійська, 

6, м. Миколаїв 

67-00-53, 

67-00-54 

- інформатика; 

- обчислювальна 

техніка; 

- IT-технології. 

2. Миколаївське 

вище професійне 

училище 

технологій та 

дизайну 

вул. Потьомкінська, 

37, м. Миколаїв 

34-20-46, 

36-23-60 

- електротехніка, 

- електромеханіка; 

- легка промисловість; 

- перукарське 

мистецтво; 

http://www.osvita.com.ua/ua/colleges/?directions=458
http://www.osvita.com.ua/ua/colleges/?directions=458
http://www.osvita.com.ua/ua/colleges/?directions=458
http://www.osvita.com.ua/ua/colleges/?directions=458
http://www.osvita.com.ua/ua/colleges/?directions=470
http://www.osvita.com.ua/ua/colleges/?directions=470
http://www.osvita.com.ua/ua/colleges/?directions=473
http://www.osvita.com.ua/ua/colleges/?directions=471
http://www.osvita.com.ua/ua/colleges/?directions=471


 

 

- стиль. 

3. Миколаївське 

вище училище 

фізичної 

культури 

вул. Чигрина, 41,  

м. Миколаїв 

47-99-21, 

36-10-75, 

71-71-28 

- фізичне виховання, 

- спорт. 

4. Миколаївський 

базовий 

медичний коледж 

вул. Космонавтів, 

79/1, м. Миколаїв 

44-37-92 

23-51-96, 

22-23-80, 

44-48-72 

- медицина;                          

- фармацевтика. 

5. Миколаївське 

державне вище 

музичне училище 

вул. 

Севастопольська, 2, 

м. Миколаїв 

47-80-67, 

47-74-87 

- культура; 

- мистецтво; 

- дизайн. 

6. Миколаївський 

будівельний 

коледж КНУ 

будівництва і 

архітектури 

вул. 1-ша Слобідська, 

2, м. Миколаїв 

37-51-70, 

37-51-41 

- будівництво;                     

- архітектура;                       

- землеустрій. 

7. Вище професійне 

училище №7 

вул. Ватутіна, 275,  

м. Миколаїв 

25-50-23, 

25-33-17, 

25-33-19 

- економіка; 

- фінанси;                             

- підприємництво; 

- електротехніка;                    

- електромеханіка; 

- інформатика;                     

- обчислювальна 

техніка;   - IT-

технології. 

8 Вище професійне 

училище 

суднобудування 

вул.Айвазовського, 

6-А, 

м. Миколаїв 

25-50-09 - електротехніка;                

- електромеханіка; 

- металургія;                        

- матеріалознавтсво; 

- торгівля; 

- транспорт;                         

- машинобудування;            

- логістика; 

- харчова 

промисловість. 

9 Коледж преси та 

телебачення 

вул. Даля, 11-а,  

м. Миколаїв 

50-03-30 - гуманітарні науки; 

- радіотехніка; 

- зв’язок; 

- телекомунікації. 

10 Вище професійне 

училище №21 

вул. Садова, 31/2,  

м. Миколаїв 

36-22-93, 

55-25-68, 

36-10-42 

- економіка; 

- фінанси; 

- підприємництво; 

- електротехніка;                 

- електромеханіка; 

- інформатика;                        

- обчислювальна 

техніка;   - IT-
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технології; 

- радіотехніка; 

- зв’язок; 

- телекомунікації; 

- транспорт;                              

- машинобудування;                

- логістика. 

11 Миколаївський 

державний 

коледж економіки 

та харчових 

технологій 

просп. Миру, 18,  

м. Миколаїв 

21-11-30, 

56-67-11, 

56-67-10 

- економіка; 

- фінанси; 

- підприємництво; 

- торгівля; 

 - харчова 

промисловість. 

12 Миколаївський 

коледж бізнесу і 

права 

Полтавського 

університету 

економіки і 

торгівлі 

просп. Миру, 20,  

м. Миколаїв 

56-66-90, 

56-66-89 

- економіка; 

- фінанси; 

- підприємництво; 

- торгівля. 

13 Миколаївський 

коледж культури і 

мистецтв 

вул. Фалєєвська, 5,  

м. Миколаїв 

37-01-24 - економіка; 

 - фінанси;  

- підприємництво; 

- культура; 

 - мистецтво; 

 - дизайн. 

14 Миколаївський 

муніципальний 

академічний 

коледж 

вул. А. Олійника, 36,  

м. Миколаїв 

22-13-29 - культура; 

- мистецтво; 

- дизайн. 

15 Миколаївський 

політехнічний 

коледж 

вул. Нікольська, 11,  

м. Миколаїв 

37-95-51, 

37-93-79 

- економіка; 

 - фінанси;                              

- підприємництво; 

- електротехніка;                 

- електромеханіка; 

- інформатика;                           

- обчислювальна 

техніка;   - IT-

технології; 

- менеджмент;                       

- адміністрування;                  

- транспорт; 

- машинобудування;                

- логістика 

16 Миколаївський 

професійний 

ліцей 

вул. Рекордна, 69,   

м. Миколаїв 

48-43-67, 

48-41-53 

- будівництво; 

- архітектура; 

- землеустрій 

- електротехніка;                    



 

 

- електромеханіка; 

- культура; 

- мистецтво; 

- дизайн; 

- транспорт;  

- машинобудування;  

- логістика 

17 Миколаївський 

професійний 

ліцей будівництва 

та сфери послуг 

вул. 

Айвазовського,15-б,      

м. Миколаїв 

63-44-69, 

25-33-26 

- електротехніка;                    

- електромеханіка; 

- транспорт;  

- машинобудування;  

- логістика;  

- туризм; 

- готельно-ресторанний 

бізнес; 

- харчова 

промисловість. 

18 Миколаївський 

професійний 

ліцей сфери 

послуг 

вул. 5-а Слобідська, 

91, м. Миколаїв 

24-91-39, 

24-80-74 

- економіка; 

- фінанси;                               

- підприємництво; 

- легка промисловість; 

- перукарське 

мистецтво;   - стиль 

- туризм; 

- готельно-ресторанний 

бізнес. 

19 Миколаївський 

професійний 

ліцей торгівлі та 

ресторанного 

сервісу 

вул. Маршала 

Василевського, 40/6, 

м. Миколаїв 

24-03-86 - торгівля; 

- туризм; 

- готельно-ресторанний 

бізнес; 

- харчова 

промисловість. 

20 Миколаївський 

професійний 

машинобудівний 

ліцей 

вул. Космонавтів, 66,  

м. Миколаїв 

22-10-87, 

22-10-81, 

44-21-59 

- економіка; 

 - фінанси;                              

- підприємництво; 

- електротехніка;                 

- електромеханіка; 

- транспорт;  

- машинобудування;  

- логістика. 

21 Миколаївський 

професійний 

промисловий 

ліцей 

вул. Енгельса, 62,  

м. Миколаїв, 

23-20-17, 

23-20-08 

- легка промисловість; 

- харчова 

промисловість. 

22 Миколаївський 

професійний 

суднобудівний 

ліцей імені 

вул. Індустріальна, 1,  

м. Миколаїв 

  47-64-

86, 

  47-47-65 

- електротехніка;                 

- електромеханіка; 

- транспорт;  

- машинобудування;  



 

 

В.О. Гречишнико

ва 

- логістика; 

- харчова 

промисловість; 

- металургія;  

- матеріалознавство. 

23 Миколаївський 

технікум 

залізничного 

транспорту імені 

В.М. Образцова 

вул. Пушкінська, 71,  

м. Миколаїв 

49-23-19 - транспорт;  

- машинобудування;  

- логістика. 

24 Професійно-

технічне училище 

№4 НУ «ОЮА» 

вул. Генерала 

Карпенка, 18,  

м. Миколаїв 

34-10-79 - будівництво;                     

- архітектура;                       

- землеустрій. 

25 Філія 

Надбузького 

професійного 

аграрного ліцею 

вул. Миру, 1,  

смт Воскресенське, 

Жовтневий район, 

Миколаївська 

область 

68-11-89 - економіка; 

 - фінанси;                              

- підприємництво; 

- електротехніка;                 

- електромеханіка; 

- сільське господарство;    

 - лісництво; 

- транспорт;  

- машинобудування;  

- логістика; 

- харчова 

промисловість. 
 

УХВАЛИЛИ: відповідальному секретарю приймальної комісії підготувати 

розпорядження про проведення інформаційно – агітаційної роботи. Директорам 

інститутів та Деканам факультетів поінформувати закріплені школи. 

 

 

 

 

 

Заступник голови приймальної комісії, 

перший проректор ЧНУ ім. П.Могили                                              О.М.Трунов 

 

 

 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                            І.А.Олійник 
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