
Протокол № 24 

засідання Приймальної комісії Чорноморського національного університету  

імені Петра Могили 
 

«20» 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 станом на 20 липня 2016 року 

2. Щодо вступних випробувань 
 

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

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

прийому документів. Станом на 18.00 20 липня було подано 4746 заяв, серед яких – 

743 заяви за сьогодні. Серед них 369 заяв знаходяться в статусі «Нова заява» 

(спеціальності, що передбачають складання творчого конкурсу). Слід зазначити, що 

строк подачі документів для вступників на 1 курс на спеціальності «Фізична 

реабілітація», «Спорт» та «Журналістика», 2- 3 та 5 курси навчання закінчився 

сьогодні о 18:00. Щодо конкурсної ситуації на спеціальності, прийом заяв на які 

закінчився сьогодні, то вона містить наступні дані: загальна кількість заяв для 

вступу на 5 курс навчання становить 442 заяви. Серед вступників є ті, хто прагне 



вступати по перехресному вступу та потребують складання фахових вступних 

випробувань. Для вступу на 2 та 3 курси навчання було подано 26 заяв вступників. 

Також для вступу на 1 курс на спеціальності, що передбачають складання вступних 

випробувань у вигляді творчих конкурсів (2-3 предмет ЗНО – творчий конкурс) 

загалом було подано 369 заяв. З них на спеціальність «Фізична культура і спорт» - 

133 заяви, «Фізична реабілітація» - 99 заяв та «Журналістика» - 137 заяв.  

 

УХВАЛИЛИ: дану інформацію прийняти до відома.  

 

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

повідомила про те, 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 другої хвилі  фахових 

вступних випробувань з 21 по 28 липня 2016 року. Прийом документів на 2 (бакалавр з 

нормативним терміном навчання, на ІІ курс), 3 (бакалавр з нормативним терміном 

навчання, на ІІІ курс), 5 (ОКР спеціаліста та ступінь магістра) та 1 курс (спеціальності, 

що передбачають складання творчих конкурсів – «Фізична культура і спорт», 

«Фізична реабілітація», «Журналістика») закінчено. Вступники на 2, 3 та 5 курси 

виконали всі умови Правил Прийому на навчання до ЧНУ імені Петра Могили в 2016 

році та можуть бути допущеними до складання фахових вступних випробувань.  

Запропонувала проголосувати за допуск абітурієнтів, які бажають навчатись в 

нашому університеті до складання фахових вступних випробувань. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утримався» - немає. 
 

УХВАЛИЛИ: допустити абітурієнтів до складання фахових вступних 

випробувань. Провести другу хвилю фахових вступних випробувань з 21 по 28 

липня 2016 року за графіком. Головам фахових атестаційних комісій забезпечити 

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

році під час проведення іспитів. Загальне керівництво покласти на відповідального 

секретаря Приймальної комісії Олійник І.А. 

 

Голова комісії, 

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

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                            І.А.Олійник 


