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Порядок денний: 
 

1. Про перегляд та затвердження положень 
 

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

яка повідомила, що у зв’язку з отриманням статусу національного та оновлення 

нормативно – правових документів МОН по категоріям вступників виникла 

необхідність переглянути, внести зміни (за необхідністю) до положень, якими 

керується Приймальна комісія в своїй роботі. 



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

початку нового року роботи приймальної комісії потрібно передивитись та 

перезатвердити наступні положення:  

 порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, 

витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців в Чорноморському 

національному університету імені Петра Могили; 

 положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили; 

 положення про апеляційну комісію Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили; 

 положення про контрактний набір студентів до Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили на денну та заочну форми 

навчання; 

 положення про проведення співбесіди зі вступниками до Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили на денну та заочну форми 

навчання; 

 положення про прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавра на 

основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

до Чорноморського національного університету імені Петра Могили; 

 положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра в 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили; 

 положення та порядок прийому на навчання для здобуття ступеня 

доктора філософії Чорноморського національного університету імені Петра 

Могили; 

 положення про студентський гуртожиток Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили; 

  положення про Приймальну комісію Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили; 

 положення про прийом на програми перепідготовки спеціалістів із 

наданням другої вищої освіти, ступеневої підготовки фахівців та здобуття вищої 



освіти без відриву від виробництва Чорноморського національного університету 

імені Петра Могили; 

 положення про прийом на навчання осіб для здобуття ступеня бакалавра 

за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу та осіб, які 

не менше одного року здобувають ступінь бакалавра в Чорноморському 

національномууніверситеті імені Петра Могили. 

 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Відповідальному секретарю 

приймальної комісії І.А. Олійник переглянути, внести зміни до відповідних 

документів та надати на затвердження до вченої ради університету. 
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