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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 
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Порядок денний: 
 

1. Початок реєстрації на пробне ЗНО 2017 року 

2. Щодо складу фахових, предметних та апеляційних комісій на 2017 рік 

3. Щодо програм фахових вступних випробувань та творчих конкурсів на 2017  

4. Про положення на 2017 рік 
 

1. СЛУХАЛИ: заступника голови приймальної комісії О.М. Трунова, який 

повідомив, що сьогодні розпочалася реєстрація на пробне зовнішнє незалежне 

оцінювання 2017. Зареєструватися для участі в пробному зовнішньому незалежному 

оцінюванні можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. 

Реєстрація триватиме з 10 до 31 січня 2017 року. Кожен зареєстрований учасник 

може скласти тести за наступними датами: 1 квітня - з української мови і літератури; 

8 квітня – з одного з обраних предметів (історії України, математики, біології, 

географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, російської, французької 

мов). Участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні платна. Вартість 

тестування визначає регіональний центр оцінювання якості освіти. 



Пробне зовнішнє незалежне оцінювання – важлива складова підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання. Це можливість ознайомитися з процедурою 

та стандартизованими тестами, що відповідають вимогам Програм, характеристикам 

та структурі сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року; 

виконати пробний тест та попрактикуватися в заповненні бланків відповідей; 

навчитись ефективно розподіляти час; отримати правильні відповіді та дізнатися 

результат тестування; психологічно налаштуватися на проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання; оцінити власний рівень навчальних досягнень. Більше про 

проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання можна дізнатися на 

сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. 
 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.  

 

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

для успішної роботи приймальної комісії, проведення фахових вступних 

випробувань, творчих конкурсів та вступних іспитів потрібно створити відповідні 

комісії для вступників.  

Зазначив, що склад комісій повинен бути оновлений на 30% порівняно з 

минулим роком. Допускається включати до складу цих комісій науково-

педагогічних (педагогічних) працівників інших навчальних закладів. 

Предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід 

утворюються для проведення вступних випробувань при вступі на навчання за 

ступенями молодшого бакалавра, бакалавра (ступеня магістра та освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного 

спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти.  

Фахові атестаційні комісії утворюються для проведення вступних випробувань 

при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-

кваліфікаційного рівня)  

Предметні комісії утворюються для проведення вступних випробувань до 

аспірантури (ад’юнктури). До складу предметних комісій включаються доктори 

філософії та доктори наук, які здійснюють наукові дослідження за відповідною 

спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової 

програми.  

Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою 

апеляційної комісії призначається проректор ЧНУ імені Петра Могили, який не є 

членом предметних або фахових атестаційних комісій. При прийомі на навчання на 

основі базової і повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісії 

формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників 

ЧНУ імені Петра Могили та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які 

не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід 

даного вищого навчального закладу.  



При прийомі на навчання на основі раніше здобутих ступеня молодшого 

бакалавра, бакалавра, освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника, 

молодшого спеціаліста, спеціаліста склад апеляційної комісії формується з числа 

провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих навчальних 

закладів і наукових установ України. 
 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Директорам інститутів, деканам 

факультетів подати пропозиції щодо складу кожної комісії до відповідального 

секретаря приймальній комісії до 31 січня.  
 

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

повідомила, що для успішної роботи приймальної комісії, проведення фахових 

вступних випробувань, творчих конкурсів та вступних іспитів потрібно розробити 

програми фахових вступних випробувань та творчих конкурсів за наступним 

розподілом:  

Інститут/факультет Напрям/спеціальність Курс 

Інститут філології Германські мови та 

літератури (переклад 

включно 

англійська мова 

та література 

2 курс 

німецька мова та 

література 

2 курс 

переклад 2 курс 

українська мова та література, англійська 

мова 

2 курс 

журналістика 1 курс 

(програма 

творчого 

конкурсу) 

журналістика 2 курс 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно 

англійська мова 

та література 

5 курс 

німецька мова та 

література 

5 курс 

переклад 5 курс 

українська мова та література, англійська 

мова 

5 курс 

Факультет 

комп’ютерних наук 

інженерія програмного забезпечення 2 курс 

комп’ютерні науки та ІТ 2 курс 

комп’ютерні науки та ІТ 3 курс 

комп’ютерна інженерія 2 курс 

комп’ютерна інженерія 3 курс 

Автоматизація та КІТ 2 курс 

Автоматизація та КІТ 3 курс 

комп’ютерні науки та ІТ 5 курс 

комп’ютерна інженерія 5 курс 



Автоматизація та КІТ 5 курс 

Факультет 

економічних наук 

економіка та управління підприємством 2 курс 

економіка та управління підприємством 3 курс 

фінанси і кредит з поглибленим 

вивченням іноземної мови 

2 курс 

фінанси і кредит з поглибленим 

вивченням іноземної мови 

3 курс 

облік і аудит підприємницької діяльності 2 курс 

облік і аудит підприємницької діяльності 3 курс 

геодезія та землеустрій 2 курс 

геодезія та землеустрій 3 курс 

фінанси і кредит з поглибленим 

вивченням іноземної мови 

5 курс 

облік і аудит підприємницької діяльності 5 курс 

економіка та управління підприємством 5 курс 

Медичний інститут фізична реабілітація 2 курс 

фізична реабілітація 3 курс 

екологія 2 курс 

екологія 3 курс 

медицина 2 курс 

фізична реабілітація 5 курс 

екологія 5 курс 

Факультет 

політичних наук 

міжнародні відносини 2 курс 

історія 2 курс 

політологія 2 курс 

історія 5 курс 

політологія 5 курс 

міжнародні відносини  5 курс 

Факультет фізичного 

виховання і спорту 

фізичне виховання і спорт 1 курс 

(програма 

творчого 

конкурсу) 

фізичне виховання і спорт 2 курс 

фізичне виховання і спорт 3 курс 

фізичне виховання і спорт 5 курс 

Факультет соціології соціальна робота 2 курс 

соціальна робота 3 курс 

соціологія 2 курс 

соціологія  5 курс 

соціальна робота 5 курс 

психологія 2 курс 

Юридичний право 2 курс 



факультет право 3 курс 

Інститут державного 

управління 

менеджмент 2 курс 

менеджмент 3 курс 

Публічне управління та адміністрування 5 курс 

Навчально-науковий 

інститут 

післядипломної 

освіти 

Якість, стандартизація та сертифікація 5 курс 

 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Директорам інститутів, деканам 

факультетів розробити програми та тестові завдання та подати їх відповідальному 

секретарю приймальної комісії І.А. Олійник. Загальне керівництво в розробці 

програм покласти на відповідального секретаря приймальної комісії І.А. Олійник. 
 

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

зв’язку з отриманням статусу національного та деяких змін в законодавчих 

документах МОН України виникла необхідність переглянути та перезатвердити (за 

необхідністю) положення, якими керується приймальна комісія.  
 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Відповідальному секретарю 

приймальної комісії І.А. Олійник переглянути положення та віддати на 

затвердження до Вченої ради університету ( за необхідності). 
 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії, 

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

 

 

 

 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                            І.А.Олійник 


