
Протокол № 2

засідання Приймальної комісії Чорноморського національного університету 
імені Петра Могили

«22» січня 2018 р. м. Миколаїв

Присутні:

1. Клименко Л.П., ректор, голова приймальної комісії
2. Іщенко Н.М., перший проректор, заступник голови приймальної комісії
3. Грищенко Г.В., директор медичного Інституту
4. Пронкевич О.В., директор Інституту філології
5. Ємельянов В.М., директор Інституту державного управління
6. Норд Г.Л., директор Інституту післядипломної освіти
7. Філімонова О.Є., в.о. декана факультету економічних наук
8. Бойко А.П., в.о. декана факультету комп’ютерних наук
9. Шевчук О.В., декан факультету політичних наук
10. Січко Д.С., декан юридичного факультету
11. Сай Д.В., декан факультету соціології
12. Чернозуб А.А., декан факультету фізичного виховання і спорту
13. Олійник І.А.,відповідальний секретар приймальної комісії
14. Шерстюк Л.В., заступник відповідального секретаря з денної форми навчання
15. Алексєєва А.О.,заступник відповідального секретаря з денної форми навчання
16. Каблуча В.І., заступник відповідального секретаря з заочної форми навчання
17. Андрєєв В.І., заступник відповідального секретаря з питань вступу для здобуття

ступеня доктора філософії
18. Скиба  Д.Ю.,  уповноважена  особа  приймальної  комісії  з  питань  прийняття  та

розгляду електронних заяв
19. Штефан В.В. – голова студентської колегії
20. Верба С.М. – голова профспілкового комітету

Порядок денний:

1. Про зміни в ліцензованому обсязі деяких спеціальностей
2. Щодо пропозицій державного замовлення
3. Щодо іноземних громадян

1.  СЛУХАЛИ:  голову  приймальної  комісії  Л.П.  Клименка,  який  повідомив,  що
відповідно до наказів МОН №512-л від 28.12.2017р., (протокол засідання Ліцензійної
комісії МОН № 80/2) та 53-л від 18.01.2018р. (протокол засідання Ліцензійної комісії
МОН № 81/2) про:

видачу ліцензії на освітню діяльність ЧНУ імені Петра Могили на спеціальності

281 «Публічне управління та адміністрування» на першому (бакалаврському) рівні та
053 «Психологія» на другому (магістерському) рівні;

розширення  провадження  освітньої  діяльності  на  спеціальності  227  «Фізична

терапія,  ерготерапія»  та  101  «Екологія»  на  другому  (магістерському)  рівні,  виникла
необхідність у внесенні змін до переліку спеціальностей, за якими здійснюється прийом



на навчання  в ЧНУ імені  Петра Могили в 2018 році,  з  відображенням даних в базі
ЄДЕБО,  сайті  університету  та  Правилах  прийому  на  навчання  до  ЧНУ імені  Петра
Могили в 2018 році.

УХВАЛИЛИ:  прийняти  інформацію  до  відома.  Директорам  інститутів/  деканам
факультетів  підготувати  інформацію  про  нові  спеціальності  для  проведення
профорієнтаційної  роботи  серед  молоді.  Відповідальному  секретарю  Приймальної
комісії  І.А.  Олійник  внести  відповідні  зміни  до  бази  ЄДЕБО,  Правил  прийому  на
навчання та відобразити їх на сайті університету. 

2.  СЛУХАЛИ:  голову  приймальної  комісії  Л.П.  Клименка,  який  повідомив,  що

відповідно до листа МОН №1/9-29 від 16.01.2018р. необхідно надіслати на погодження

конкурсні пропозиції максимальних обсягів та кваліфікаційних мінімумів державного

замовлення в 2018 році. Для подання запропонував наступні пропозиції (Додається).

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

УХВАЛИЛИ:  прийняти  інформацію  до  відома.   Затвердити  пропозиції  щодо
максимальних  обсягів  та  кваліфікаційних  мінімумів  державного  замовлення  та
надіслати їх для погодження в МОН України.

3.  СЛУХАЛИ:  відповідального  секретаря  приймальної  комісії  І.А.Олійник,  яка
повідомила, що до приймальної комісії звернулися іноземні студенти з Індії, які виявили
бажання навчатись в нашому університеті на спеціальності 222 «Медицина» (магістр на
базі ПЗСО), 1 курс навчання.

В зв’язку з цим виникла необхідність в видачі запрошення на навчання.

УХВАЛИЛИ:  дану інформацію прийняти до відома.  Відділу  міжнародних зв’язків
видати запрошення на навчання.

Голова комісії,

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

Відповідальний секретар приймальної комісії                           І.А.Олійник










