
Протокол № 3 

засідання Приймальної комісії Чорноморського національного університету  

імені Петра Могили 

 

«30» 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 проведення профорієнтаційної роботи Інституту філології 
 

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

що 27 січня у читальній залі Інституту філології ЧНУ ім. Петра Могили відбулася 

науково-практична конференція відділення літературознавства, фольклористики та 

мистецтвознавства Миколаївського територіального відділення МАН України. Тема 

конференції: «Актуальні проблеми сучасного літературознавства крізь призму 

науково-дослідницької роботи учнів-членів МАН». Участь у заході взяли не тільки 

учні шкіл Миколаївської області, а й студенти нашого університету. Організатором 

та керівником конференції була кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української філології, теорії та історії літератури Владлена Руссова. 



Ця конференція була апробацією науково-дослідних робіт членів Малої академії 

наук та буде врахована під час захисту. За найкращі виступи учасники отримали 

нагороди. 

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

повідомила, що під час зустрічі що 27 січня у читальній залі Інституту філології 

ЧНУ ім. Петра Могили була також організована агітаційна робота з абітурієнтами. 

Присутні дізналися багато цінної інформації щодо Правил прийому на навчання до 

ЧНУ імені Петра Могили в 2017 році та особливостей навчання на наявних 

спеціальностях, було задано багато питань щодо вступу.  

 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Профорієнтаційну роботу 

вважати успішною. 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови приймальної комісії, 

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

 

 

 

 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                            І.А.Олійник 


