
Протокол № 10 

засідання Приймальної комісії Чорноморського державного університету  

імені Петра Могили 

 

«16» травня 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. Пастушенко С.І., директор навчально – наукового інституту інженерії об’єктів 

і систем 

12. Ємельянов В.М., директор Інституту державного управління 

13. Чернозуб А.А., декан факультету спорту 

14. Олійник І.А.,відповідальний секретар приймальної комісії 

15. Алексєєва А.О.,заступник відповідального секретаря з денної форми навчання 

16. Каблуча В. І., заступник відповідального секретаря з заочної форми навчання 

17.Андрєєв А.І., заступник відповідального секретаря з питань вступу до 

аспірантури (ад’юнктури) 

18. Скиба Д.Ю., уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та 

розгляду електронних заяв 

19. Ліщенко П.І., в.о. голови студентської колегії 

20. Верба С.М. – голова профспілкового комітету 
 

Порядок денний: 
 

1. Про проведення Дня відкритих дверей  

2. Щодо графіку фахових вступних випробувань для вступу на 5 курс навчання 
 

1. СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії, ректора ЧДУ ім. Петра Могили 

Л.П. Клименка, який повідомив, що 16 травня було проведено День відкритих 

дверей в університеті. Захід було сплановано та добре організовано. Близько 100 

абітурієнтів з батьками відвідали захід. Зазначив, що серед присутніх були  бажаючі 

вступати на основі диплома молодшого спеціаліста та бакалавра на 2-3 та 5 курси 



відповідно. Звернувся до директорів інститутів, деканів факультетів з пропозицією 

узагальнити результати проведення заходу.  

 

ВИСТУПИЛИ: директори інститутів, декани факультетів, які повідомили 

основні результати відвідування абітурієнтами факультетів під час Дня відкритих 

дверей. Надали списки абітурієнтів, які планують вступати до університету. 

 

СЛУХАЛИ: Заступника голови приймальної комісії О. М. Трунова, який 

відзначив, що кількість абітурієнтів, які відвідали захід, досить невелика, тому 

необхідно посилити агітаційну роботу серед абітурієнтів через велику конкуренцію 

на ринку надання освітніх послуг та зменшення кількості абітурієнтів у цьому році. 

Зокрема, порадив відвідати технікуми та коледжі з метою збільшення контингенту 

на 2 – 3 курсах. 

 

УХВАЛИЛИ: 1) Роботу з проведення Дня відкритих дверей визнати 

задовільною; 2) директорам інститутів, деканам факультетів, приймальній комісії та 

підготовчому відділенню здійснювати заходи згідно планів агітаційно-

інформаційної роботи.  

 

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

повідомила, що Відповідно до п.5.2, п.7.6 та п.11.1 Правил прийому на навчання до 

ЧДУ імені Петра Могили у 2016 році строки проведення першої хвилі фахових 

вступних випробувань з 23 по 29 травня 2016 року. Саме тому Приймальною 

комісією було розроблено наступний графік проведення вступних випробувань: 

1. Юридичний факультет 

Іспит - 23.05.2016 року о 14:00 в аудиторії 2-406 

2. Факультет соціології 

Іспит - 24.05.2016 року о 14:00 в аудиторії 2-403 

3. Факультет комп’ютерних наук 

Іспит - 24.05.2016 року о 14:00 в аудиторії 2-406 

4. Факультет економічних наук 

Іспит - 25.05.2016 року о 14:00 в аудиторії 4-104 

5. Медичний інститут 

Іспит - 25.05.2016 року о 14:00 в аудиторії 2-406 

6. Факультет політичних наук 

Іспит - 26.05.2015 року о 14:00 в аудиторії 2-406 

7. Інститут філології  

Іспит - 26.05.2016 року о 14:00 в аудиторії 2-101 та 2-102 



Екзамен з англійської мови на ОКР «спеціаліст», ступінь «магістра»  

Іспит – 28. 05.2016 року о 10:00 в аудиторіях за списком: 
 

 Факультет економічних наук – 5-101 

 Факультет соціології  - 4-104 

 Медичний інститут – 2-407 

 Факультет політичних наук  - 4-209 

 Інститут філології – читальна зала 

 Юридичний факультет - 2-403 

 Факультет комп’ютерних наук – 2-406 
 

Запропонувала проголосувати за представлений графік проведення фахових 

вступних випробувань. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - немає, «утримався» - немає. 
 

УХВАЛИЛИ: провести першу хвилю фахових вступних випробувань з 23 по 28 

травня 2016 року за графіком. Головам фахових атестаційних комісій забезпечити 

дотримання вимог Правил прийому на навчання до ЧДУ ім. Петра Могили в 2016 

році під час проведення іспитів. Загальне керівництво покласти на відповідального 

секретаря приймальної комісії І.А.Олійник. 

 
 

 

 

 

Голова комісії, 

ректор ЧДУ ім. П.Могили                                                       Л.П. Клименко 
 

 

 

 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                            І.А.Олійник 


