
 

Протокол № 52 

засідання Приймальної комісії Чорноморського національного університету  

імені Петра Могили 
 

«12» жовтня 2016 р.        м. Миколаїв 
 

 

Присутні: 
 

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

2. Іщенко Н.М., декан факультету економічних наук 

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

4. Грищенко Г.В., директор Медичного інституту 

5. Шевчук О.В., декан факультету політичних наук 

6. Пронкевич О.В., директор Інституту філології 

7. Січко Д.С., декан юридичного факультету 

8. Ляпіна Л.А., декан факультету соціології 

9. Норд Г.Л., директор Інституту післядипломної освіти 

10. Ємельянов В.М., директор Інституту державного управління 

11. Чернозуб А.А., декан факультету фізичного виховання і спорту 

12. Олійник І.А.,відповідальний секретар приймальної комісії 

13. Алексєєва А.О.,заступник відповідального секретаря з денної форми навчання 

14. Каблуча В. І., заступник відповідального секретаря з заочної форми навчання 

15.Андрєєв А.І., заступник відповідального секретаря з питань вступу до 

аспірантури (ад’юнктури) 

16. Скиба Д.Ю., уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та 

розгляду електронних заяв 

17. Горбатко І.Г. голова студентської колегії 

18. Верба С.М. – голова профспілкового комітету 
 

 

Порядок денний: 

 

1. Рекомендація до зарахування іноземних громадян. 
 

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

повідомила про те, що відповідно до Розділу ХVIII Правил прийому на навчання до 

ЧНУ імені Петра Могили у 2016 році та Положення про прийом іноземців та осіб без 

громадянства на навчання до ЧНУ імені Петра Могили ми маємо право приймати на 

навчання даних абітурієнтів. До приймальної комісії звернулися громадяни 

Туркменістану Довулов Сердар та Ємшікова Сурай, які виявив бажання навчатись в 

нашому університеті на спеціальності 032 «Історія та археологія» на 1 курсі, денної 

форми навчання, успішно пройшли співбесіди з наступних предметів: 



 

 - Українська мова та література: 

Довулов Сердар  - 100 балів; 

Ємшікова Сурай – 100 балів. 

- Іноземна мова: 

Довулов Сердар  - 120 балів; 

Ємшікова Сурай – 120 балів. 

Тким чином, абітурієнти показали, що мають достатній рівень знань для навчання 

на даній спеціальності. Винесла питання на голосування щодо рекомендації 

абітурієнтів на  навчання на спеціальності «Історія та археологія», 1 курс в нашому 

університеті. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утримався» - немає. 

  

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Довулова Сердара та Ємшікову Сурай до навчання 

на спеціальності 032 «Історія та археологія», 1 курс навчання. 

 

 

 

 

Заступник голови приймальної комісії, 

перший проректор ЧНУ ім. П.Могили                                              О.М.Трунов 

 

 

 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                            І.А.Олійник 

 


