
Протокол № 22 

засідання Приймальної комісії Чорноморського національного університету  

імені Петра Могили 
 

«18» 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  
 

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

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

прийому документів. Загальна кількість заяв від абітурієнтів на 16: 00 18 липня 

становить 1335 заяв. З них – 553 заяви подані абітурієнтами 17 липня 2016 року, а 

786 заяв – 18 липня 2016 року. Серед них 946 – допущено, 115– скасовано 

вступником, 274 заяви на спеціальності, що передбачають складання творчого 

конкурсу (спеціальності «Фізична реабілітація», «Фізична культура і спорт» та 

«Журналістика»). Щодо конкурсної ситуації, то кількість заяв на спеціальності 

наступна: «Фізична культура і спорт» - 94 заяви, «Медицина» - 480 заяв, «Фізична 



реабілітація» - 78 заяв, «Журналістика» - 102 заяви, «Українська мова та література» 

- 107 заяв, «Германські мови та літератури (переклад включно) – 653 заяви, 

«Політологія» - 84 заяви, «Історія» - 87 заяв, «Міжнародні відносини» - 157 заяв, 

«Соціологія» - 66 заяв, «Соціальна робота» - 83 заяви, «Психологія» - 169 заяв, 

«Право» - 333 заяви, «Менеджмент» - 120 заяв, «Економіка та управління 

підприємством» - 74 заяви, «Фінанси і кредит з поглибленим вивченням іноземної 

мови» - 135 заяв, «Облік і аудит підприємницької діяльності» - 92 заяви, «Геодезія 

та землеустрій» - 24 заяви, «Екологія» - 35 заяв, «Автоматизація та КІТ» - 63 заяви, 

«Комп’ютерні науки та ІТ» - 243 заяви, «Комп’ютерна інженерія» - 149 заяв, 

«Системний аналіз» - 52 заяви, «Інженерія програмного забезпечення» - 125 заяв. 

 

УХВАЛИЛИ: дану інформацію прийняти до відома.  

 

 

 

 

 

 

Голова комісії, 

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

 

 

 

 
 

Відповідальний секретар приймальної комісії                            І.А.Олійник 


