
Протокол № 16 

засідання Приймальної комісії Чорноморського національного університету  

імені Петра Могили 

 

«11» липня 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. Горбатко І.Г. голова студентської колегії 

20. Верба С.М. – голова профспілкового комітету 
 

Порядок денний: 
 

1. Про зміни в складі ПК 

2. Про електронні заяви та конкурсну ситуацію на 11.07. 
 

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

повідомила, що у зв’язку зі звільненням члена Приймальної комісії ЧНУ ім. Петра 

Могили в 2016 році директора навчально – наукового інституту інженерії об’єктів і 

систем Пастушенко Сергія Івановича, виникла необхідність внести зміни до складу 

Приймальної комісії в 2016 році. Запропонувала вивести зі складу Приймальної 



комісії директора навчально – наукового інституту інженерії об’єктів і систем 

Пастушенка С.І. Винесла питання на голосування. 

 

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

УХВАЛИЛИ: дану інформацію прийняти до відома. Відповідальному 

секретарю Приймальної комісії підготувати наказ щодо змін у складі Приймальної 

комісії. 

 

2. СЛУХАЛИ: уповноважену особу приймальної комісії з питань прийняття та 

розгляду електронних заяв Скибу Д.Ю., яка повідомила, що в 2016 році абітурієнти 

мають право подати на вступ до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей 

(спеціалізацій), на яких передбачено прийом за кошти державного бюджету. Заяви, 

подані на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) 

до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються 

фактом подання однієї заяви. Подання заяв в електронній формі на спеціальності 

(спеціалізації), на яких не передбачається прийому за кошти державного бюджету, 

не обмежується. 

Станом на 16.00 11 липня було подано 451 заява для вступу на 1 курс навчання, 

серед них 419 – допущено до конкурсу, 32 – заяви на спеціальності, які 

передбачають складання творчого конкурсу, розглянуті Приймальною комісією та 

знаходяться в статусі «Нова заява». 

 

УХВАЛИЛИ: дану інформацію прийняти до відома.  

 

 

 

Голова комісії, 

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

 

 

 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                            І.А.Олійник 


