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Присутні: 

1. Клименко Л.П., ректор, голова приймальної комісії 

2. Трунов О.М., перший проректор, заступник голови приймальної комісії 

3. Іщенко Н.М., в.о. декана факультету економічних наук 

4. Мусієнко М.П., декан факультету комп’ютерних наук 

5. Яремчук О.М., заступник директора 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. Ліщенко П.І., в.о. голови студентської колегії 

20. Верба С.М. – голова профспілкового комітету 
 

Порядок денний: 
 

1. Про затвердження положень 
 

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

що на початку нового року роботи приймальної комісії потрібно передивитись та 

перезатвердити наступні положення: 

 положення про апеляційну комісію; 

  положення про прийом іноземних громадян; 

  положення про контрактний набір; 

  положення про проведення співбесід; 



  положення про прийом на навчання з ОКР молодшого спеціаліста; 

 порядок прийому на навчання на ОКР спеціаліст/магістр; 

 положення про аспірантуру; 

 положення про прийом на програми перепідготовки спеціалістів із наданням 

другої вищої освіти, ступеневої підготовки фахівців та здобуття вищої освіти без 

відриву від виробництва; 

 положення про студентський гуртожиток.  

 

УХВАЛИЛИ: відповідальному секретарю приймальної комісії І.А.Олійник 

підготувати відповідні положення до затвердження вченою радою університету. 

 

 

 

 

Голова комісії, 

ректор ЧДУ ім. П.Могили                                                       Л.П. Клименко 
 

 

 

 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                            І.А.Олійник 


