
Протокол № 19 

засідання Приймальної комісії Чорноморського національного університету  

імені Петра Могили 
 

«14» 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. 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 електронні заяви та конкурсну ситуацію на 14 липня 2016 року 
 

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

розгляду електронних заяв Скибу Д.Ю., яка повідомила конкурсну ситуацію 

прийому документів. Станом на 16.00 14 липня було подано 515 заяв для вступу на 1 

курс навчання, серед них 420 – допущено до конкурсу, 50 – знаходяться в статусі 

«Нова заява» (спеціальності вступу, на які передбачено складання творчого 

конкурсу – 061 «Журналістика», 227 «Фізична реабілітація» та 017 «Фізична 

культура і спорт», 11 - скасована вступником. Можна помітити, що кількість заяв на 

спеціальності, що передбачають творчий конкурс збільшується. 



Щодо конкурсної ситуації, то можна сказати, що ситуація залишається 

стабільною. Більш за все абітурієнти подають електронні заяви на такі спеціальності 

як «Медицина» (144 заяви), 081 «Право» (145 заяв), Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології (125 заяв) та 035.01 «Германські мови та літератури 

(переклад включно)» – 270 заяв».  

УХВАЛИЛИ: дану інформацію прийняти до відома.  

 

 

 

Голова комісії, 

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

 

 

 

 

 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                            І.А.Олійник 


