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Порядок денний: 

 

1. Зарахування до навчання іноземних громадян 
 

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

повідомила про те, що до приймальної комісії звернулися іноземні громадяни Довулов 

Сердар та Ємшікова Сурай, які виявили бажання навчатись на 1 курсі на 

спеціальності «Історія та археологія», денна форма навчання. Абітурієнти виконали всі 

вимоги до зарахування до ЧНУ імені Петра Могили, успішно пройшли співбесіди з 

Української мови та Іноземної мови, показали, що мають достатній рівень знань для 

навчання на даній спеціальності та подали оригінали документів. Саме тому сердара та 



 

Сурай можна зарахувати на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб на 

спеціальність 032 «Історія та археологія» до нашого університету. Винесла питання на 

голосування щодо зарахування вищевказаного абітурієнта.. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «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 Довулова Сердара та Ємшікову Сурай на спеціальність 

032 «Історія та археологія», 1 курс навчання (наказ на зарахування №561-С від 13.10.16 

року). 
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Відповідальний секретар приймальної комісії                            І.А.Олійник 

 


