
Протокол № 46 

засідання Приймальної комісії Чорноморського національного університету  

імені Петра Могили 
 

«15» 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. Зарахування на 1 курс (заочна форма навчання) за кошти фізичних і юридичних 

осіб  

2. Зарахування на 2 курс (заочна форма навчання) за кошти фізичних і юридичних 

осіб  

Зарахування на 3 курс (заочна форма навчання) за кошти фізичних і юридичних 

осіб  

4. Зарахування на 5 курс (заочна форма навчання) за кошти фізичних і юридичних 

осіб (спеціаліст)  

5. Зарахування на 5 курс (заочна форма навчання) за кошти фізичних і юридичних 

осіб (магістр) 

6. Зарахування на 5 курс (заочна форма навчання) за кошти фізичних і юридичних 

осіб (магістр) до Інституту державного управління 

7. Лист до МОН щодо пільгових категорій вступників. 
 



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

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

юридичних осіб. Кількість осіб, котрі виконали вимоги до зарахування, успішно 

склали вступні іспити/ творчі конкурси (за потребою), надали оригінали документів до 

Приймальної комісії університету становить 28 осіб за наступними спеціальностями: 

 

- Право – 12 осіб; 

- Германські мови та літератури (переклад включно) – 5 осіб; 

- Фінанси, банківська справа та страхування – 2 особи; 

- Історія та археологія – 3 особи; 

- Соціальна робота – 2 особи; 

- Комп’ютерна інженерія – 1 особа 

- Фізична реабілітація – 2 особи 

- Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології - 1 особа. 

Винесла питання на голосування щодо зарахування на навчання 28 осіб, котрі 

виконали вимоги до зарахування на навчання на ступінь бакалавра за кошти фізичних і 

юридичних осіб на заочну форму навчання 

 

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

 

УХВАЛИЛИ: зарахувати 28 осіб, які виконали вимоги для зарахування, на 1 курс 

на заочну форму навчання за кошти фізичних і юридичних осіб  для здобуття ступеня 

баалавра на базі ПЗСО (наказ № 107-СД). Відповідальному секретарю приймальної 

комісії Олійник І.А. підготувати накази на зарахування та розмістити їх на стенді 

приймальної комісії та на сайті університету. 

 

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

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

юридичних осіб. Кількість осіб, котрі виконали вимоги до зарахування, успішно 

склали фаховий вступний іспит зі спеціальності для вступу на 2 курс навчання, надали 

оригінали документів до Приймальної комісії університету для здобуття ступеня 

бакалавр на базі диплома молодшого спеціаліста становить 43 особи за наступними 

спеціальностями: 

 



- Економіка підприємства – 4 особи; 

- Здоров’я людини – 4 особи; 

- Історія та археологія – 2 особи; 

- Комп’ютерна інженерія – 6 осіб; 

- Міжнародні відносини – 3 особи; 

- Правознавство – 19 осіб; 

- Приладобудування – 1 особа; 

- Соціальна робота – 1 особа; 

- Переклад – 1 особа; 

- Мова та література (англійська) – 2 особи 

Винесла питання на голосування щодо зарахування на навчання 43 особи, котрі 

виконали вимоги до зарахування на навчання на ступінь бакалавра на основі раніше 

здобутого ОКР молодшого спеціаліста за кошти фізичних і юридичних осіб на заочну 

форму навчання 

 

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

 

УХВАЛИЛИ: зарахувати 43 особи, які виконали вимоги для зарахування, на 2 

курс на заочну форму навчання за кошти фізичних і юридичних осіб для здобуття 

ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого спеціаліста (наказ № 108-СД). 

Відповідальному секретарю приймальної комісії Олійник І.А. підготувати накази на 

зарахування та розмістити їх на стенді приймальної комісії та на сайті університету. 

 

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

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

юридичних осіб. Кількість осіб, котрі виконали вимоги до зарахування, успішно 

склали фаховий вступний іспит зі спеціальності для вступу на 3 курс навчання, надали 

оригінали документів до Приймальної комісії університету для здобуття ступеня 

бакалавр на базі диплома молодшого спеціаліста становить 36 осіб за наступними 

спеціальностями: 

 

- Право – 17 осіб; 

- Фізична реабілітація – 13 осіб; 

- Фінанси і кредит – 6 осіб. 



Винесла питання на голосування щодо зарахування на навчання 36 осіб, котрі 

виконали вимоги до зарахування на навчання на ступінь бакалавра на основі раніше 

здобутого ОКР молодшого спеціаліста за кошти фізичних і юридичних осіб на заочну 

форму навчання 

 

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

 

УХВАЛИЛИ: зарахувати 36 особи, які виконали вимоги для зарахування, на 3 

курс на заочну форму навчання за кошти фізичних і юридичних осіб для здобуття 

ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого спеціаліста (наказ № 109-СД). 

Відповідальному секретарю приймальної комісії Олійник І.А. підготувати накази на 

зарахування та розмістити їх на стенді приймальної комісії та на сайті університету. 

 

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

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

юридичних осіб. Кількість осіб, котрі виконали вимоги до зарахування, успішно 

склали фаховий вступний іспит зі спеціальності, надали оригінали документів до 

Приймальної комісії університету для здобуття ОКР спеціаліста зі спеціальності 081 

«Право» становить 28 осіб. Винесла питання на голосування щодо зарахування на 

навчання 28 осіб, котрі виконали вимоги до зарахування на навчання за кошти 

фізичних і юридичних осіб на заочну форму навчання 

 

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

 

УХВАЛИЛИ: зарахувати 28 осіб, які виконали вимоги для зарахування на заочну 

форму навчання за кошти фізичних і юридичних осіб для здобуття ОКР спеціаліста 

(наказ № 110-СД). Відповідальному секретарю приймальної комісії Олійник І.А. 

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

сайті університету. 

 

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

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

юридичних осіб. Кількість осіб, котрі виконали вимоги до зарахування, успішно 

склали фаховий вступний іспит зі спеціальності, надали оригінали документів до 



Приймальної комісії університету для здобуття ступеня магістра становить 45 осіб за 

наступними спеціальностями: 

 

- Екологія – 2 особи; 

- Історія та археологія – 3 особи; 

- Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 4 особи; 

- Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – 2 особи; 

- Системний аналіз – 3 особи; 

- Соціальна робота – 7 осіб; 

- Фінанси, банківська справа та страхування - 5 осіб; 

- Філологія (англійська мова та література) – 15 осіб 

- Філологія_переклад (англійська мова) – 4 особи. 

 

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

 

УХВАЛИЛИ: зарахувати 45 осіб, які виконали вимоги для зарахування на заочну 

форму навчання за кошти фізичних і юридичних осіб для здобуття ступеня магістра 

(наказ № 111-СД). Відповідальному секретарю приймальної комісії Олійник І.А. 

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

сайті університету. 

 

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

який запропонував на підставі пункту 14 Положення про порядок прийому осіб на 

навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 

«Публічне управління та адміністрування» в освітній галузі «Управління та 

адміністрування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №789 від 

29.07.09, за результатами вступних іспитів з дисциплін «Основи економіки», «Основи 

держави і права» та списків рекомендованих зарахувати на навчання за заочною 

формою за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» 

(спеціалізація «Державна служба») наступних вступників: 

1.Володін Сергій Владиславович 

2.Ганноченко Ірина Євгенівна 

3.Колоскова Яна Ігорівна 

4.Кравчук Наталія Володимирівна 



5.Лубська Марія-Катерина Володимирівна 

6.Мотейко Віталія Геннадіївна 

7.Нагірняк Олена Олександрівна 

8.Педенюк Ольга Костянтинівна 

9.Плетенчук (Нагірняк) Олена Олександрівна 

10.Пожарський Сергій Петрович 

11.Романюк Сергій Володимирович 

12.Ткач Ганна Сергіївна 

13.Точилкін Володимир Ігорович 

14.Швець Анюта В’ячеславівна 

15.Шевиряєва Катерина Андріївна 

А також за результатами вступних іспитів з дисциплін «Основи економіки», 

«Основи держави і права» та списків рекомендованих зарахувати на навчання за 

заочною формою за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» 

(спеціалізація «Місцеве самоврядування»)  

1.Галайда Наталя Петрівна 

2.Гуменюк Наталія Миколаївна 

3.Запольська Тетяна Олегівна 

4.Запорожець Ірина Петрівна 

5.Кваша Оксана Сергіївна 

6.Корінна Вікторія Анатоліївна 

7.Крачун Андрій Анатолійович 

8.Морозинський Олександр Анатолійович 

9.Москаленко Діана Валентинівна 

10.Павлюк Павло Миколайович 

11.Погорелюк Марина Анатоліївна 

12.Полторан Ірина Сергіївна 

13.Тарасюк Любов Вікторівна 

Виніс питання на голосування щодо зарахування вищезазначених абітурієнтів на 

навчання.  

 

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



УХВАЛИЛИ: зарахувати на навчання до Інституту державного управління 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили за заочною формою 

вищезазначених вступників (наказ на зарахування №105-СД). 

 

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

повідомила, що під час вступної кампанії на заочну форму навчання до Приймальної 

компанії звернулися вступники пільгових категорій (учасники бойових дій, інваліди та 

діти – сироти), які не вступили на місця державного замовлення за наступними 

спеціальностями: 

Назва спеціальності ОКР База вступу ПІП вступника 

«Історія та археологія Бакалавр ПЗСО Єщенко Євгеній 

Федорович 

Бакалавр ПЗСО Савчук Юрій 

Едуардович 

Бакалавр ПЗСО Гавриленко Іван 

Михайлович 

«Історія та археологія Бакалавр Молодший 

спеціаліст 

Клепіков Олександр 

Сергійович 

«Історія та археологія Бакалавр Молодший 

спеціаліст 

Зелінський Ілля 

Володимирович 

Філологія. Германські мови 

та літератури (переклад 

включно), англійська мова 

та література 

Бакалавр ПЗСО Бурлаченко 

В`ячеслав 

Віталійович 

Соціальна робота Бакалавр ПЗСО Печенов Олександр 

Олексійович 

Право Бакалавр ПЗСО Білоусов Євген 

Дмитрович 

Бакалавр ПЗСО Хоцинський Роман 

Олександрович 



Бакалавр ПЗСО Реус Андрій 

Валерійович 

Бакалавр ПЗСО Воробйов Роберт 

Скендерович 

Право Бакалавр Молодший 

спеціаліст 

Щербина Олексій 

Миколайович 

Бакалавр Молодший 

спеціаліст 

Суворов Олег 

Олександрович 

Бакалавр Молодший 

спеціаліст 

Нані Сергій 

Васильович 

Бакалавр Молодший 

спеціаліст 

Аверін Олександр 

Григорович 

Бакалавр Молодший 

спеціаліст 

Ємельянов 

Олександр 

Анатолійович 

Фізична реабілітація Бакалавр Молодший 

спеціаліст 

Астраханцев 

Олександр 

Миколайович 

Право 

Спеціаліст Бакалавр Сарафанюк Михайло 

Сергійович 

Спеціаліст Бакалавр Овдієнко Роман 

Сергійович 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Магістр Бакалавр Камнєв Сергій 

Володимирович 

Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

Магістр Бакалавр Іванніков Артем 

Олегович 

Філологія. Германські мови 

та літератури (переклад 

включно), переклад 

(англійська мова) 

Магістр Бакалавр Сороковський Сергій 

Анатолійович 

 



У зв’язку з цим виникла необхідність порушення клопотання щодо виділення 

місць державного замовлення для осіб пільгових категорій. Документи, що 

підтверджують пільги додано до особових справ вступників.  

 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Відповідальному секретарю 

приймальної комісії Олійник І.А. підготувати Лист-клопотання щодо виділення місць 

державного замовлення для осіб пільгових категорій, які подали документи до ЧНУ 

імені Петра Могили, але не вступили на місця державного замовлення. До Листа 

додати копії документів, що підтверджують пільги вступників. 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови приймальної комісії, 

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

 

 

 

 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                            І.А.Олійник 

 

 


