
Протокол № 33 

засідання Приймальної комісії Чорноморського національного університету  

імені Петра Могили 
 

«05» серпня 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. Зарахування на 1 курс (денна форма навчання) за державним замовленням  

2. Зарахування на 5 курс на денну форму навчання за державним замовленням 

(спеціаліст)  

3. Зарахування на 5 курс на денну форму навчання за державним замовленням 

(магістр). 

4. Зарахування на 2 курс на денну форму навчання за державним замовленням  

5. Зарахування на 3 курс на денну форму навчання за державним замовленням  
 

1. СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії Л.П. Клименка, який зазначив, що 

відповідно до Пропозицій максимальних обсягів державного замовлення (ступінь 

бакалавра (магістра медичного спрямування) на базі повної загальної освіти наш 

університет отримав держзамовлення на ОКР «бакалавр»  та «магістра на базі ПЗСО» 



та згідно наказу МОН № 878 від 27.07.2016 року було скориговано обсяг державного 

замовлення. Станом на 01 серпня 2016 року виконали вимоги для зарахування 215 осіб 

на ОКР  «бакалавр» та ступеня магістра на базі ПЗСО  за наступними спеціальностями: 

- Медицина – 24 особи (магістр на базі ПЗСО); 

- Фізична реабілітація – 10 осіб; 

- Фізична культура і спорт – 20 осіб; 

- Екологія – 4 особи; 

- Германські мови та літератури (переклад включно), переклад (німецька мова) – 2 

особи; 

- Українська мова та література – 10 осіб; 

- Журналістика – 6 осіб; 

- Германські мови та літератури (переклад включно), переклад (англійська мова) – 

19 осіб; 

- Германські мови та літератури (переклад включно), німецька мова – 2 особи; 

- Германські мови та літератури (переклад включно), англійська мова – 9 осіб; 

- Менеджмент – 2 особи; 

- Право – 8 осіб; 

- Автоматизація та КІТ – 11 осіб 

- Комп’ютерна інженерія – 16 осіб; 

- Комп’ютерні науки та ІТ – 55 осіб; 

- Системний аналіз – 4 особи; 

- Міжнародні відносини – 2 особи; 

- Геодезія та землеустрій – 2 особи; 

- Фінанси і кредит з поглибленим вивченням іноземної мови – 16 осіб; 

- Економіка та управління підприємством – 3 особи; 

- Облік і аудит підприємницької діяльності – 6 осіб; 

- Психологія – 6 осіб; 

- Соціальна робота – 1 особа.  

Запропонувала проголосувати щодо зарахування на навчання 215 осіб, котрі 

виконали вимоги до зарахування на навчання на ступінь бакалавра та 24 особи на 

ступінь магістра на базі ПЗСО.  

 

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



 

УХВАЛИЛИ: зарахувати 239 осіб, які виконали вимоги для зарахування, на 1 

курс на денну форму навчання за державним замовленням на ОКР «бакалавр» та 

«ступінь магістра на базі ПЗСО» (наказ № 326-С та 324-С). Відповідальному 

секретарю приймальної комісії Олійник І.А. підготувати накази на зарахування та 

розмістити їх на стенді приймальної комісії та на сайті університету. 

 

2. СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії Л.П. Клименка, який зазначив, що 

відповідно до наказу МОН наш університет отримав державне замовлення для вступу 

на ОКР спеціаліста. Станом на 01 серпня 2016 року виконали вимоги для зарахування 

33 осіб на ОКР  «спеціаліст» за наступними спеціальностями: 

- Фізична реабілітація – 8 осіб; 

- Право – 25 осіб; 

Запропонувала проголосувати щодо зарахування на навчання 33 осіб, котрі 

виконали вимоги до зарахування на навчання на ОКР спеціаліста  

 

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

УХВАЛИЛИ: зарахувати 33 особи, які виконали вимоги для зарахування, на 5 

курс на денну форму навчання за державним замовленням на ОКР «спеціаліст» (наказ 

№321-С). Відповідальному секретарю приймальної комісії Олійник І.А. підготувати 

накази на зарахування та розмістити їх на стенді приймальної комісії та на сайті 

університету. 

 

3. СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії Л.П. Клименка, який зазначив, що 

відповідно до наказу МОН наш університет отримав державне замовлення для вступу 

на ступінь магістра. Станом на 01 серпня 2016 року виконали вимоги для зарахування 

389 осіб на для вступу на ступінь магістра за наступними спеціальностями: 

- Фізична реабілітація – 9 осіб; 

- Фізична культура і спорт – 22 особи; 

- Екологія – 19 осіб; 

- Германські мови та літератури (переклад включно), переклад (німецька мова) – 2 

особи; 

- Українська мова та література – 10 осіб; 



- Германські мови та літератури (переклад включно), переклад (англійська мова) – 

3 особи; 

- Германські мови та літератури (переклад включно), німецька мова – 2 особи; 

- Германські мови та літератури (переклад включно), англійська мова – 3 особи; 

- Право – 30 осіб; 

- Автоматизація та КІТ – 20 осіб 

- Комп’ютерна інженерія – 20 осіб; 

- Комп’ютерні науки та ІТ – 15 осіб; 

- Системний аналіз – 45 осіб; 

- Міжнародні відносини – 18 осіб; 

- Фінанси і кредит з поглибленим вивченням іноземної мови – 48 осіб; 

- Економіка та управління підприємством – 15осіб; 

- Облік і аудит підприємницької діяльності – 15 осіб; 

- Соціальна робота – 15 осіб; 

- Якість, стандартизація та сертифікація – 20 осіб; 

- Соціологія – 34 особи; 

- Історія – 10 особи; 

- Політологія – 14 осіб. 

Запропонувала проголосувати щодо зарахування на навчання 389 осіб, котрі 

виконали вимоги до зарахування на навчання на ступінь магістра 

 

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

УХВАЛИЛИ: зарахувати 389 особи, які виконали вимоги для зарахування, на 5 

курс на денну форму навчання за державним замовленням на ступінь магістра (наказ 

№322-С). Відповідальному секретарю приймальної комісії Олійник І.А. підготувати 

накази на зарахування та розмістити їх на стенді приймальної комісії та на сайті 

університету. 

 

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

повідомила, що відповідно до Правил прийому на навчання до ЧНУ імені Петра 

Могили в 2016 році та Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста університет має право приймати 

студентів на вільні місця державного замовлення попередніх років. Станом на 01 



серпня 2016 року виконали вимоги для зарахування 8 осіб для вступу на освітньо–

кваліфікаційний рівень бакалавр на основі раніше здобутого ОКР молодшого 

спеціаліста за наступними спеціальностями: 

- Українська мова та література – 2 особи; 

- Германські мови та літератури (переклад включно), переклад (англійська мова) – 

1 особа; 

- Германські мови та літератури (переклад включно), англійська мова – 1 особа; 

- Комп’ютерна інженерія – 3 особи; 

- Системний аналіз – 1 особа; 

Запропонувала проголосувати щодо зарахування на навчання 8 осіб, котрі 

виконали вимоги до зарахування на навчання на ступінь бакалавра на основі раніше 

здобутого ОКР молодшого спеціаліста  

 

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

УХВАЛИЛИ: зарахувати 8 осіб, які виконали вимоги для зарахування, на 2 курс 

(з нормативним терміном навчання) на денну форму навчання за державним 

замовленням на ОКР «бакалавр» на основі раніше здобутого ОКР молодшого 

спеціаліста (наказ № 323-С ). Відповідальному секретарю приймальної комісії 

Олійник І.А. підготувати накази на зарахування та розмістити їх на стенді приймальної 

комісії та на сайті університету. 

 

5. СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії Клименко Л.П., який зазначив, що 

відповідно до наказу МОН наш університет отримав державне замовлення для вступу 

на 3 курс навчання (бакалавр з нормативним терміном навчання). Зазначив, що 

відповідно до Правил прийому на навчання до ЧНУ імені Петра Могили в 2016 році та 

Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР 

молодшого спеціаліста університет має право приймати студентів на вільні місця 

державного замовлення попередніх років. Станом на 01 серпня 2016 року виконали 

вимоги для зарахування 8 осіб на для вступу на 3 курс (бакалавр з нормативним 

терміном навчання) за такими спеціальностями : 

-  Комп’ютерні науки – 5 осіб; 

- Системний аналіз – 1 особа; 

- Комп’ютерна інженерія – 2 особи; 



Запропонувала проголосувати щодо зарахування на навчання 8 осіб, котрі 

виконали вимоги до зарахування на навчання на ступінь бакалавра на основі раніше 

здобутого ОКР молодшого спеціаліста  

 

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

УХВАЛИЛИ: зарахувати 8 осіб, які виконали вимоги для зарахування, на 3 курс 

(з нормативним терміном навчання) на денну форму навчання за державним 

замовленням на ОКР «бакалавр» на основі раніше здобутого ОКР молодшого 

спеціаліста (наказ № 325-С ). Відповідальному секретарю приймальної комісії 

Олійник І.А. підготувати накази на зарахування та розмістити їх на стенді приймальної 

комісії та на сайті університету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії, 

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

 

 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                            І.А.Олійник 

 


