
Протокол № 7 

засідання Приймальної комісії Чорноморського державного університету  

імені Петра Могили 

 

«14» березня  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. 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 програм вступних випробувань для вступу на ОКР спеціаліст 

та для здобуття ступеня магістра 

2. Щодо таблиці відповідності балів, отриманих за вступні іспити та 

випробування для вступу на ОКР спеціаліст та для здобуття ступеня магістра 

3. Про зміни у складі Приймальної комісії 
 

1. СЛУХАЛИ: заступника голови приймальної комісії О.М. Трунова, який 

запропонував обговорити програми вступних випробувань для отримання ОКР 

спеціаліста та ступеня магістра. Оскільки ця категорія вступників має базові знання 

і спеціальностей , запропонував провести вступні випробування у формі тестування 

з фахових предметів.  



 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - немає, «утримався» - немає. 
 

ВИСТУПИЛИ: директори  інститутів та декани факультетів, які представили 

відповідні програми для вступу. 
 

УХВАЛИЛИ: затвердити програми вступних випробувань для отримання ОКР 

спеціаліста та ступеня магістра. Відповідальному секретарю приймальної комісії 

І.А.Олійник розмістити програми на сайті університету та в соціальних мережах. 
 

2. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря з денної форми навчання 

А.О.Алексєєву, яка повідомила, що на підставі «Положення про Приймальну 

комісію ЧДУ імені Петра Могили» та «Правил прийому на навчання до ЧДУ імені 

Петра Могили в 2016 році» для осіб, які мають право складати фахові вступні 

випробування для вступу на ОКР спеціаліст/ ступінь магістра. Представила 

наступну шкалу: 

ПИТАННЯ БАЛИ 

1.  3,33 

2.  6,66 

3.  9,99 

4.  13,32 

5.  16,65 

6.  19,98 

7.  23,31 

8.  26,64 

9.  29,97 

10.  33,3 

11.  36,63 

12.  39,96 

13.  43,29 

14.  46,62 

15.  49,95 

16.  53,28 

17.  56,61 

18.  59,94 

19.  63,27 

20.  66,6 

21.  69,93 

22.  73,26 

23.  76,59 

24.  79,92 

25.  83,25 

26.  86,58 

27.  89,91 



28.  93,24 

29.  96,57 

30.  100  
 

Екзаменаційне завдання містить 30 тестових питань, що охоплюють всі теми, 

наведені в тематичному змісті даної програми. Кожне тестове питання оцінюється у 

3,33 бали. Таким чином, правильна відповідь на 30 запитань оцінюється у 100 балів 

Запропонувала проголосувати. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - немає, «утримався» - немає. 

 

УХВАЛИЛИ: дану інформацію прийняти до відома. Затвердити Таблиці 

відповідності балів, отриманих за фахові вступні іспити. 

 

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

повідомила, що у зв’язку з прийняття на посаду Директора Медичного інституту 

канд.мед.н., доцента кафедри біології та екологічної безпеки Грищенка Геннадія 

Васильовича виникла необхідність внести зміни до складу Приймальної комісії. 

Запропонувала вивести зі складу Приймальної комісії ЧДУ імені Петра Могили в 

2016 році заступника директора Медичного інституту О.М.Яремчук. Ввести до 

складу Приймальної комісії Директора Медичного інституту Г.В.Грищенка. 

Винесла питання на голосування 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - немає, «утримався» - немає. 

 

УХВАЛИЛИ: дану інформацію прийняти до відома. Відповідальному 

секретарю Приймальної комісії підготувати наказ щодо змін у складі Приймальної 

комісії. 

 

 

Голова комісії, 

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

 

 

 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                            І.А.Олійник 


