
Протокол № 9

засідання Приймальної комісії Чорноморського національного
університету імені Петра Могили

«07» квітня 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 організацію Дня відкритих дверей 

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

яка  повідомила,що  з  метою  залучення  випускників  шкіл,  коледжів  та

університетів до вступу до Чорноморського національного університету імені

Петра Могили,  інформування  щодо особливостей вступної  кампанії,  умов

вступу  до  ЧНУ  імені  Петра  Могили  в  2017  році  виникла  необхідність  в

проведенні  Дня  відкритих  дверей.  Зазначила,  що  для  проведення

інформаційно-агітаційної  роботи  потрібно  відвідати  школи  та  коледжі



м. Миколаєва та Миколаївської області (відповідно до існуючого розподілу за

розпорядженнями  №36  та  №  37  від  29.11.2016  року).  Для  ефективної

агітаційної  роботи  необхідно  розподілити  навчальні  заклади  відповідних

районів  міста  та  області  по  факультетам.  Зауважила,  що  для  відсутності

повторних відвідувань шкіл потрібно ввести надання довідки про проведення

інформаційно-агітаційної роботи. 

ВИСТУПИЛИ: директори інститутів та декани факультетів з пропозиціями

проведення  інформаційно-агітаційної  роботи  та  Дня  відкритих  дверей  в

університеті

ВИСТУПИВ:  голова  приймальної  комісії  Л.П.Клименко  з  пропозицією

провести День відкритих дверей 14травня 2017 року (неділя). Виніс питання

на голосування.

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

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Відповідальному секретарю

приймальної комісії підготувати наказ про проведення Дня відкритих дверей.

Голова комісії,

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

Відповідальний секретар

приймальної комісії                           І.А.Олійник


