
 

 

Протокол № 42 

засідання Приймальної комісії Чорноморського національного університету  

імені Петра Могили 
 

«07» вересня 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 фізичного виховання і 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 закінчення прийому документів на заочну форму від осіб, які не складають 

вступних випробувань та творчих конкурсів 

2. Щодо результатів проведення фахового вступного випробування з іноземної мови 

для вступу на заочну форму навчання 

3. Про рекомендацію до зарахування іноземних громадян 

4. Зарахування на навчання іноземних громадян. 
 

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

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



 

 

Положення про прийом на програми перепідготовки спеціалістів із наданням другої вищої 

освіти, ступеневої підготовки фахівців та здобуття вищої освіти без відриву від 

виробництва прийом заяв на заочну форму навчання закінчується 07 вересня о 18.00. 

Вступників, які виконали вимоги до зарахування та подали оригінали документів (довідку 

про місцезнаходження оригіналів) потрібно рекомендувати до зарахування на місця 

державного замовлення або за кошти фізичних та юридичних осіб.  

 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Директору навчально-наукового 

інституту післядипломної освіти необхідно працювати з абітурієнтами, які подали 

документи до університету, з метою зарахування їх на навчання за кошти держзамовлення 

та кошти фізичних та юридичних осіб. 

 

2. СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії Клименка Л.П., який повідомив про те, що 

відповідно до п.5.2, п.7.6 та п.11.1 Правил прийому на навчання до ЧНУ імені Петра 

Могили у 2016 році було проведено фаховий вступний іспит з іноземної мови для вступу на 

5 курс для здобуття ступеня магістра та ОКР бакалавра (5 курс) на заочну форму навчання. 

При проведенні випробування було дотримано всіх вимог щодо проведення фахових 

вступних випробувань, затверджених Положеннями про Приймальну комісію та 

Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра та ОКР спеціаліста в 

ЧНУ імені Петра Могили. Апеляцій щодо процедури проведення та результатів 

випробувань не було зафіксовано. 

 

УХВАЛИЛИ: прийняти інформацію до відома.  
 

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

повідомила про те, що до приймальної комісії звернулись іноземні студенти які виявили 

бажання навчатись в нашому університеті: Байрак Бедірхан («Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії») та Башімова Огулян («Медицина»), денна 

форма навчання, 1 курс. Зазначені абітурієнти виконали всі вимоги до зарахування до ЧНУ 

імені Петра Могили, успішно пройшли співбесіду та мають достатній рівень знань для 

навчання на обраних спеціальностях, тому були рекомендовані до зарахування на навчання 



 

 

за кошти фізичних та юридичних осіб. Запропонувала проголосувати за зарахування 

вищезазначених абітурієнтів на навчання до нашого університету. 

 

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

УХВАЛИЛИ: зарахувати на навчання до Чорноморського національного університету 

імені Петра Могили за кошти фізичних та юридичних осіб за денною формою навчання 

студентів 1 курсу Байрака Бедірхана (наказ на зарахування № 488-С від 07.09.16 р.) та 

Башімову Огулян (наказ на зарахування № 487-С від 07.09.16 р.) 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії, 

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

 

 

 

 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                            І.А.Олійник 


