
Протокол № 7 

засідання Приймальної комісії Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили 

 

«27» лютого 2017 р.       м. Миколаїв 
 

Присутні: 

1. Клименко Л.П., ректор, голова 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.  Руда А.С., 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.  Пільгуй А.О., в.о. голови студентської колегії 

18.  Верба С.М. – голова профспілкового комітету 
 

Порядок денний: 
 

1. Про затвердження програм вступних випробувань та співбесід, 

творчих конкурсів для вступу на 1 курс навчання 

2. Про затвердження програм вступних випробувань для вступу на 

основі ОКР молодшого спеціаліста 

3. . Про затвердження програм вступних випробувань для вступу на 5 

курс для здобуття ступеня магістра 

4. Про затвердження програм вступних випробувань для вступу на 

навчання для здобуття ступеня доктора філософії 

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

випробування при вступі на 1 курс навчання 



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

випробування при вступі для здобуття ступеня бакалавра 

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

випробування при вступі на 5 курс для здобуття ступеня магістра 
 

1 СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії Л.П. Клименко, який вказав, 

що необхідно затвердити рішенням приймальної комісії програми вступних 

випробувань та співбесід для вступу на 1 курс навчання для осіб, які з 

поважних причин не складали ЗНО відповідно до  Правил прийому на 

навчання до ЧНУ ім. Петра Могили у 2017 році.  

Вступні випробування (в тому числі співбесіда) при прийомі на 

навчання за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти 

проводяться для осіб, що мають спеціальні умови вступу відповідно до п.3 

Розділу ІІ Правил прийому на навчання до ЧНУ імені Петра Могили.  

Вступні випробування проводяться у формі ЗНО на основі програм 

вступних випробувань із загальноосвітніх предметів і повинні відповідати 

навчальним програмам загальноосвітніх навчальних закладів України та 

ЗНО. Для спеціальностей,  вступ на які передбачено складання творчого 

конкурсу (спеціальності «Фізична культура і спорт» та «Журналістика») 

необхідно затвердити програми творчих конкурсів, встановивши нормативи 

складання фізичних вправ (спеціальність «Фізична культура і спорт») та 

вимоги до написання есе (спеціальність «Журналістика).  
 

ВИСТУПИЛИ:  

1. Декан факультету політичних наук Шевчук О.В., який представив 

програму співбесіди та програму вступних випробувань із історії України  

2. Директор медичного інституту Г.В. Грищенко, яка представив 

програми співбесіди та програми вступних випробувань з фізики, хімії, 

біології, географії  

3. Директор інституту філології Пронкевич О.В., який представив 

програми співбесіди та програми вступних випробувань з української мови 

і літератури, з російської мови і літератури, з іноземних мов та творчого 

конкурсу до вступу на спеціальність «Журналістика». 

4. Декан факультету комп’ютерних наук М.П.Мусієнко, який представив 

програму співбесіди та програму вступних випробувань з математики. 

5. Декан факультету фізичного виховання і спорту А.А. Чернозуб, 

представив програму творчого конкурсу  із фізичної підготовленості 

вступників для вступу на спеціальність «Спорт» 

Запропонував обговорити програми вступних випробувань і співбесід та 

голосувати одним пакетом. 
 

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



УХВАЛИЛИ: затвердити програми вступних випробувань, співбесід та 

творчого конкурсу із зазначених дисциплін. Відповідальному секретарю 

приймальної комісії І.А. Олійник розмістити програми ЗНО та приклади на 

сайті університету та в соціальних мережах до 01 квітня 2017 року. 
 

2. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії 

І.А.Олійник, яка зазначила, що щороку до подають документи абітурієнти з 

дипломом молодшого спеціаліста, які мають право вступу на 3 курс (якщо 

спеціальності споріднені) або на 2 курс (якщо спеціальності не споріднені) 

відповідно.  

Відповідно до Правил прийому на навчання до ЧНУ імені Петра Могили 

дана категорія осіб вступають на основі складання фахового вступного 

іспиту зі спеціальності та середнього балу диплому. Оскільки ця категорія 

вступників має базові знання з профільних предметів, запропонувала 

провести вступні випробування у формі тестування з профільних предметів. 

Винесла пропозицію обговорити програми вступних випробувань для 

отримання ступеня бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста.  
 

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

ВИСТУПИЛИ: директори  інститутів та декани факультетів, які 

представили відповідні програми для вступу. 
 

УХВАЛИЛИ: затвердити програми вступних випробувань для 

отримання ступеня бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста. 

Відповідальному секретарю приймальної комісії І.А.Олійник розмістити 

програми та приклади на сайті університету та в соціальних мережах. 
 

3.СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії Л.П. Клименко, який 

запропонував обговорити програми вступних випробувань для вступу на 5 

курс навчання та отримання ступеня магістра. Оскільки ця категорія 

вступників має знання зі спеціальностей, запропонував провести вступні 

випробування у формі тестування з фахових предметів. Зазначив, що в 2017 

році вступники мають можливість подавати до 5 заяв на будь – які 

спеціальності (за винятком спеціальності «Право»). Для вступу за даною 

спеціальністю вступники складатимуть єдиний фаховий вступний іспит з 

використанням організаційно-технологічних процесів здійснення 

зовнішнього незалежного оцінювання, що має такі складові: 

 тест з права; 

 тест загальної навчальної правничої компетентності; 

 тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька або 

іспанська мова). Тестування з права проводитиме ХРЦОЯО, саме тому 

потрібно слідкувати за новинами.  



 

ВИСТУПИЛИ: директори інститутів та декани факультетів, які 

представили відповідні програми для вступу.  Було запропоновано 

проголосувати. 
 

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

УХВАЛИЛИ: затвердити програми вступних випробувань для 

отримання ступеня магістра. Відповідальному секретарю приймальної комісії 

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

мережах.  
 

4. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря з питань вступу до 

аспірантури (ад’юнктури), який повідомив, що необхідно затвердити 

програми вступних випробувань для здобуття ступеня доктора філософії 

Зазначив, що для вступу приймаються особи з обраною темою, складеним 

планом та обов’язково надрукованими не менше 2 наукових праць у фахових 

виданнях за темою дисертації. Вступники в аспірантуру складають іспити з 

іноземної мови та спеціальності. Запропонував обговорити програми 

вступних випробувань і затвердити їх пакетним способом. 
 

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

УХВАЛИЛИ: затвердити програми вступних випробувань для 

отримання ступеня доктора філософії. Відповідальному секретарю 

приймальної комісії І.А.Олійник розмістити програми та приклади на сайті 

університету та в соціальних мережах. 
 

5. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії 

І.А.Олійник, яка повідомила, що що на підставі «Положення про 

Приймальну комісію ЧНУ імені Петра Могили» та «Правил прийому на 

навчання до ЧНУ імені Петра Могили в 2017 році» для осіб, які мають право 

складати вступні випробування та творчі конкурси в університеті, необхідно 

розробити Таблиці відповідності балів, отриманих за вступні іспити та 

випробування при вступі на 1 курс навчання в 200-бальну шкалу. Зазначила, 

що кожен абітурієнт, який бере участь у конкурсі, має змогу набрати 

максимально 200 балів. Якщо набрано менше ніж 100 балів, вступник до 

участі в конкурсі не допускається. Запропонувала наступну шкалу для осіб, 

що складають вступні випробування при вступі на 1 курс, відповідно до 

кількості питань в тестових матеріалах:  

60 питань: 

1. Географія 

2. Українська мова та література 

3. Історія України 



4. Хімія 

50 питань: 

1. Біологія 

2. Російська мова 

3. Іноземні мови: 

- англійська 

- німецька 

- французька 

- іспанська 

30 питань: 

1. Математика 

2. Фізика 

Відповідно до кількості питань таблиця відповідності балів наступна:  
 

ПИТАННЯ БАЛИ 
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2.  84 80 88 

3.  86 852,5 92 

4.  88 85 96 

5.  90 87,5 100 

6.  92 90 104 

7.  94 92,5 108 

8.  96 95 112 

9.  98 97,5 116 

10.  100 100 120 

11.  102 102,5 124 

12.  104 105 128 

13.  106 107,5 132 

14.  108 110 136 

15.  110 112,5 140 

16.  112 115 144 

17.  114 117,5 148 

18.  116 120 152 

19.  118 122,5 156 

20.  120 125 160 

21.  122 127,5 164 

22.  124 130 168 

23.  126 132,5 172 

24.  128 135 176 

25.  130 137,5 180 

26.  132 140 184 

27.  134 142,5 188 

28.  136 145 192 

29.  138 147,5 196 



30.  140 150 200 

31.  142 152,5 

32.  144 155 

33.  146 157,5 

34.  148 160 

35.  150 162,5 

36.  152 165 

37.  154 167,5 

38.  156 170 

39.  158 172,5 

40.  160 175 

41.  162 177,5 

42.  164 180 

43.  166 182,5 

44.  168 185 

45.  170 187,5 

46.  172 190 

47.  174 192,5 

48.  176 195 

49.  178 197,5 

50.  180 200 

51.  182 

52.  184 

53.  186 

54.  188 

55.  190 

56.  192 

57.  194 

58.  196 

59.  198 

60.  200 
 

Для вступу на 1 курс спеціальності «Журналістика» есе вступника 

оцінюється за якісними параметрами, які зазначені в програмі творчого 

конкурсу. Кожен абітурієнт, який бере участь у конкурсі, має змогу набрати 

максимально 200 балів. Якщо набрано менше ніж 100 балів, вступник до 

участі в конкурсі не допускається. 

Творча робота вступника оцінюється за такими якісними параметрами: 

1. Наявність публікацій і характеристики-рекомендації або виявлені 

упродовж співбесіди професійні схильності та інтереси – 70 балів; 

2. Жанрове і змістовне наповнення есе (повнота розкриття теми, 

оригінальність викладу і презентації матеріалу, аргументованість ідеї та ін.) –

 60 балів; 



3. Мовленнєве оформлення роботи (повнота та яскравість емоційно-

виражальних засобів, умотивованість їхнього використання; чіткість і 

вмотивованість композиційного рішення твору, змістова точність, яскравість, 

оригінальність журналістського образу) – 50 балів; 

4. Мовностилістична грамотність твору – 20 балів. 
 

Елемент 

оцінювання 

Критерій  Рівень 

вияву 

Кількі

сть балів 

Жанрове і 

змістовне 

наповнення есе 

 

повнота розкриття 

теми 

високий 20 

середній 15 

низький 10 

оригінальність 

викладу і презентації 

матеріалу 

високий 20 

середній 15 

низький 10 

аргументованість 

ідеї 

високий 20 

середній 15 

низький 10 

Мовленнєве 

оформлення 

роботи 

 

повнота та 

яскравість емоційно-

виражальних засобів 

високий 10 

середній 8 

низький 5 

умотивованість 

використання емоційно- 

виражальних засобів 

високий 10 

середній 8 

низький 5 

чіткість і 

вмотивованість 

композиційного рішення 

твору 

високий 10 

середній 8 

низький 5 

змістова точність високий 10 

середній 8 

низький 5 

яскравість, 

оригінальність 

журналістського образу 

високий 10 

середній 8 

низький 5 

Мовностиліс

тична грамотність 

твору 

текст позбавлений 

мовностилістичних 

 20 

1 мовностилістична 

помилка 

 17 

2–3 

мовностилістичні 

помилки 

 14-11 

4–5 

мовностилістичних 

помилок 

 8-5 

6 і більше 

мовностилістичних 

помилок 

 2-0 



 

Творчий конкурс для вступу на навчання на спеціальність «Фізична 

культура і спорт» складається з теоретичної та практичної частин. Так, з 

фізичної підготовленості  включає в себе легкоатлетичні та гімнастичні 

вправи і нормативи, які відображають рівень фізичної підготовленості 

абітурієнтів і складається з дисциплін шкільної програми схваленою для 

використання в загальноосвітніх навчальних закладах Міністерством освіти і 

науки України. Тестові легкоатлетичні вправи направлені на оцінку основних 

фізичних здібностей абітурієнтів: швидкісних (біг на 100 м), швидкісно-

силових (стрибок у довжину з розбігу), витривалості (біг 1500 м).  Вимоги до 

творчого конкурс містяться в Додатку 1.  

Запропонувала проголосувати. 
 

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

УХВАЛИЛИ: дану інформацію прийняти до відома. Затвердити Таблиці 

відповідності балів, отриманих за вступні іспити та випробування. 
 

6. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря з денної форми 

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

Приймальну комісію ЧНУ імені Петра Могили» та «Правил прийому на 

навчання до ЧНУ імені Петра Могили в 2017 році» для осіб, які мають право 

складати фахові вступні випробування для вступу на 2-3 курс відповідних 

напрямів підготовки. 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» - 18, «проти» - немає, «утримався» - немає. 
 

УХВАЛИЛИ: дану інформацію прийняти до відома. Затвердити Таблиці 

відповідності балів, отриманих за фахові вступні іспити. 
 

7. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря з денної форми 

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

Приймальну комісію ЧНУ імені Петра Могили» та «Правил прийому на 

навчання до ЧНУ імені Петра Могили в 2017 році» для осіб, які мають право 

складати фахові вступні випробування для вступу для здобуття ступеня 

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  

Також повідомила, що для вступу на 5 курс навчання передбачено 

складання фахового вступного іспиту з іноземної мови. За складністю 

тестування поділено на 3 частини:  

 тестування рівня В1 за шкалою Ради Європи (для всіх 

спеціальностей нефілологічного спрямування); 

 рівень В2 за шкалою Ради Європи (для спеціальностей 

філологічного напряму, перша мова німецька) 

 С1 за шкалою Ради Європи (для філологів, перша мова 

англійська) 

Виходячи з цього, кількість питань на фаховий вступний іспит різна. 

Для перших двох вона становить 50 питань, а для філологів 30 питань. 

Відповідно до цього шкали наступні:  

- для всіх спеціальностей нефілологічного спрямування та для 

спеціальностей філологічного напряму, перша мова німецька) Кожне тестове 

питання оцінюється у 2 бали. Таким чином, правильна відповідь на 50 

запитань оцінюється у 100 балів:  
 

ПИТАННЯ БАЛИ ПИТАННЯ БАЛИ 

1 2 26 52 

2 4 27 54 

3 6 28 56 

4 8 29 58 

5 10 30 60 

6 12 31 62 

7 14 32 64 

8 16 33 66 



9 18 34 68 

10 20 35 70 

11 22 36 72 

12 24 37 74 

13 26 38 76 

14 28 39 78 

15 30 40 80 

16 32 41 82 

17 34 42 84 

18 36 43 86 

19 38 44 88 

20 40 45 90 

21 42 46 92 

22 44 47 94 

23 46 48 96 

24 48 49 98 

25 50 50 100 

 

- для спеціальностей філологічного спрямування екзаменаційне завдання 

містить 2 частини: тест та есе. Тест складається з 30 тестових питань. Кожне 

тестове питання оцінюється у 2 бали. Таким чином, правильна відповідь на 

30 запитань оцінюється у 60 балів:  
 

ПИТАННЯ БАЛ 

1.  2 

2.  4 

3.  6 

4.  8 

5.  10 

6.  12 

7.  14 

8.  16 

9.  18 

10.  20 

11.  22 

12.  24 

13.  26 

14.  28 

15.  30 

16.  32 

17.  34 

18.  36 

19.  38 



20.  40 

21.  42 

22.  44 

23.  46 

24.  48 

25.  50 

26.  52 

27.  54 

28.  56 

29.  58 

30.  60 
 

Теми есе охоплюють проблемні питання життєдіяльності людини в 

сучасному світі. Максимальна оцінка за написання есе складає 40 балів, які 

розділяються наступним чином: 
 

Кількість 

балів 

Граматика Лексичний ресурс Логіка 

викладення та 

зв’язність тексту 

Структура 

10 До 3х 

помилок 

використовує 

різноманітні слова  

(наприклад, фразові 

дієслова, ідіоми, 

незвичайні слова) 

подає інформацію 

логічно, 

використовує 

широкий спектр 

слів для 

зв’язування тексту 

есе має чітко 

ідентифіковані 

частини 

(введення, 

основна частина, 

висновок), всі ідеї 

добре 

представлені 

8 Від 3 до 5 

помилок 

іноді використовує 

слова загального 

вжитку, робить до 3 

орфографічних 

помилок 

використовує 

деякі зв’язуючи 

слова, представляє 

інформацію 

логічно 

есе має чітко 

ідентифіковані 

частини, 

більшість ідей 

змістовно 

розкриті 

6 Від 5 до 7 

помилок 

часто використовує 

слова загального 

вжитку, робить 

випадкові промахи у 

виборі слова або 

словосполучення, 

робить від 3 до 5 

орфографічних 

помилок. 

використовує 

деякі зв’язуючи 

слова, але робить 

випадкові промахи 

або надмірно 

використовує ці 

засоби, не може 

подати 

інформацію 

структурно і 

логічно 

есе має чітко 

ідентифіковані 

частини, проте 

деякі з них більше 

розкриті, ніж інші 

4 Від 7 до 9 використовує лише використовує есе має всі 



помилок слова загального 

вжитку, робить від 5 

до 7 помилок в 

орфографії, вибір 

слів або 

словосполучень. 

основні зв’язуючи 

слова, не може 

представити 

інформацію в 

логічному порядку 

частини, але деякі 

з них не мають 

логічного 

завершення або 

структури 

2 Від 9 до 11 

помилок 

становить від 7 до 9 

помилок в 

орфографії, виборі 

слів або 

словосполучень. 

використовує 

основні зв’язуючи 

слова з 

неточностями, не 

може представити 

інформацію в 

логічному порядку 

есе має не всі 

частини, суть 

теми не розкрито, 

обсяг ес менший 

за 250 слів 

0 Більше 11 

помилок 

робить понад 9 

помилок в 

орфографії, виборі 

слів або 

словосполучень. 

не використовує 

зв’язуючи слова, 

не може 

представити 

інформацію в 

логічному порядку 

есе не закінчено, 

має менше, ніж 

100 слів 

 

Запропонувала проголосувати. 
 

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

УХВАЛИЛИ: дану інформацію прийняти до відома. Затвердити Таблиці 

відповідності балів, отриманих за фахові вступні іспити. 

 

 

 

 

Голова комісії, 

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

 

 

 

 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                               І.А.Олійник 


