
Протокол № 2 

засідання Приймальної комісії Чорноморського національного університету  

імені Петра Могили 

 

«23» січня 2017 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.  Пільгуй А.О., в.о. голови студентської колегії 

18.  Верба С.М. – голова профспілкового комітету 
 

Порядок денний: 
 

1. Про організацію профорієнтаційної роботи Інституту філології 
 

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

повідомив, що у зв’язку з початком реєстрації абітурієнтів на пробне ЗНО, 

визначення абітурієнтів з предметами для складання ЗНО та визначенням ВНЗ для 

вступу необхідно посилити проведення інформаційно – агітаційної роботи.  

СЛУХАЛИ: директора Інституту філології Пронкевича О.В., який повідомив, що 

27 січня 2017 року в читальній залі Інституту філології ЧНУ ім. Петра Могили 

відбудеться науково-практична конференція відділення літературознавства, 

фольклористики та мистецтвознавства Миколаївського територіального відділення 

МАН України. Оскільки учасниками, в основному, є учні 11 класів, запропонував 



організувати агітаційну роботу з абітурієнтами в день проведення конференції з 

10:00 до 10 30 для того, щоб присутні дізналися багато цінної інформації щодо 

Правил прийому на навчання до ЧНУ імені Петра Могили в 2017 році та 

особливостей навчання на наявних спеціальностях.  

 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Відповідальному секретарю 

приймальної комісії І.А. Олійник підготувати агітаційні матеріали та провести 

агітаційну роботу з учасниками конференції 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови приймальної комісії, 

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

 

 

 

 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                            І.А.Олійник 


