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«01» 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. Про конкурсну ситуацію на кінець Приймальної комісії 

2. Про рекомендування до зарахування  

3. Про запрошення на навчання іноземних студентів 

 

1. СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії Клименко Л.П., який повідомив про те, 

що прийом документів на денну форму навчання було завершено 28 липня. Станом на 

01 серпня конкурсна ситуація є наступною: 

 

Ступінь Спеціальність Подані 

заяви 

Конкурсна ситуація на місця 

Загальний 

конкурс 

Держзамовлення 

Бакалавр   Автоматизація та 107 1.78 8.23 



комп’ютерно-

інтегровані технології 

Бакалавр  Фінанси і кредит 189 2.09 11.75 

Бакалавр  Соціологія 123 2.46 9.46 

Бакалавр  Облік і аудит 

підприємницької 

діяльності 

153 5.1 15.3 

Бакалавр  Комп’ютерна 

інженерія 

284 4.73 4.73 

Бакалавр  Право 504 8.4 33.6 

Бакалавр  Соціальна робота 155 3.1 7.75 

Бакалавр  Історія 150 3.75 6.52 

Бакалавр  Комп’ютерні науки та 

інформаційні 

технології 

384 3.33 4.26 

Бакалавр Інженерія 

програмного 

забезпечення 

217 8.68  

Бакалавр  Екологія 92 2.04 2.97 

Бакалавр Міжнародні відносини 265 3.31 26.5 

Бакалавр Фізична реабілітація 91 3.03 9.1 

Бакалавр Політологія 136 1.81 11.33 

Бакалавр  Економіка та 

управління 

підприємством 

127 4.23 12.7 

Бакалавр  Переклад (німецька 

мова) 

142   

Бакалавр  Переклад (англійська 

мова) 

438   

Бакалавр  Українська мова і 

література 

178 2.97 3.96 

Бакалавр Англійська мова та 

література 

346   

Бакалавр Німецька мова та 

література 

125   

Бакалавр  Системний аналіз 83 3.32 4.15 

Бакалавр  Геодезія та 

землеустрій 

61 1.02 3.39 

Бакалавр  Фізична культура і 

спорт 

130 2.6 6.5 

Бакалавр Психологія 308 5.13 25.67 

Бакалавр  Менеджмент 220 8.8 22 

Бакалавр  Журналістика 131 2.62 21.83 

Магістр Медицина 1160 7.73 23.2 

 

2. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Олійник  яка 

повідомила, що сьогодні Єдина база з питань освіти оприлюднила списки 



рекомендованих до зарахування за кошти держзамовлення. Кількість таких осіб у 

нашому університеті склала 330 місць. Розподіл за спеціальностями наступний: 

- Медицина – 50 осіб; 

- Фізична реабілітація – 10 осіб; 

- Фізична культура і спорт – 20 осіб; 

- Екологія – 7 осіб; 

- Германські мови та літератури (переклад включно), переклад (німецька мова) – 2 

особи; 

- Українська мова та література – 13 осіб; 

- Журналістика – 6 осіб; 

- Германські мови та літератури (переклад включно), переклад (англійська мова) – 

20 осіб; 

- Германські мови та літератури (переклад включно), німецька мова – 2 особи; 

- Германські мови та літератури (переклад включно), англійська мова – 9 осіб; 

- Менеджмент – 3 особи; 

- Право – 12 осіб; 

- Автоматизація та КІТ – 13 осіб; 

- Комп’ютерна інженерія – 18 осіб; 

- Комп’ютерні науки та ІТ – 58 осіб; 

- Системний аналіз – 4 особи; 

- Міжнародні відносини – 3 особи; 

- Історія та археологія – 1 особа; 

- Геодезія та землеустрій – 2 особи; 

- Фінанси і кредит з поглибленим вивченням іноземної мови – 16 осіб; 

- Економіка та управління підприємством – 3 особи; 

- Облік і аудит підприємницької діяльності – 6 осіб; 

- Психологія – 8 осіб; 

- Соціальна робота – 4 особи. 

Також Олійник І.А. зауважила, що через ЄДЕБО сформовані списки 

рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення на ступінь бакалавр 

на базі молодшого спеціаліста, на ОКР спеціаліст та ступінь магістра. Розподіл 

наступний. 

На базі диплома молодшого спеціаліста: 

- Облік і аудит підприємницької діяльності – 7 осіб 

- Геодезія та землеустрій – 8 осіб 

На основі диплома бакалавра на ОКР спеціаліст: 

- Право – 25 осіб; 



- Фізична реабілітація – 8 осіб 

На основі диплома бакалавра для здобуття ступеня магістра: 

- Облік і аудит підприємницької діяльності – 15 осіб; 

- Фінанси, банківська справа та страхування – 48 осіб; 

- Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – 15 осіб; 

- Якість, стандартизація та сертифікація – 20 осіб; 

- Германські мови та літератури (переклад включно), англійська мова та 

література – 3 особи; 

- Германські мови та літератури (переклад включно), німецька мова та література 

– 2 особи; 

- Германські мови та літератури (переклад включно), переклад (англійська мова) – 

3 особи; 

- Германські мови та літератури (переклад включно), переклад (німецька мова) – 2 

особи; 

- Українська мова та література, англійська мова – 10 осіб; 

- Комп’ютерні науки та ІТ – 15 осіб; 

- Комп’ютерна інженерія – 20 осіб; 

- Системний аналіз – 45 осіб; 

- Автоматизація та КІТ – 20 осіб; 

- Екологія – 19 осіб; 

- Фізична реабілітація – 9 осіб; 

- Історія та археологія – 10 осіб; 

- Політологія – 14 осіб; 

- Міжнародні відносини – 18 осіб; 

- Соціологія – 34 особи; 

- Соціальна робота – 15 осіб; 

- Фізична культура і спорт – 22 особи; 

- Право – 30 осіб. 

Всі списки рекомендованих оприлюднені на інформаційних стендах приймальної 

комісії та на сайті університету. Можемо побачити, що майже на всі спеціальності є 

місця державного замовлення. Технічні працівники приймальної комісії після 

затвердження списків на відповідні рівні ОКР та ступені навчання відповідно почнуть  



повідомляти абітурієнтів щодо умов до зарахування на навчання (наявності оригіналів 

документів в Приймальній комісії). 

 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.  
 

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

повідомила, що до приймальної комісії звернулася громадянка іншої держави 

Григорян Крістіна Мгерівна, яка виявила бажання навчатись в нашому університеті на 

спеціальності Фінанси, банківська справа та страхування, 1 курс навчання. 

В зв’язку з цим виникла необхідність в видачі запрошення на навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: дану інформацію прийняти до відома та видати запрошення на 

навчання. 

 

 

Голова комісії, 

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

 

 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                            І.А.Олійник 

 


