
Протокол № 16

засідання Приймальної комісії Чорноморського національного
університету імені Петра Могили

«26» травня 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 допуск до складання фахового вступного іспиту зі спеціальності
(для вступників по перехресному вступу).

2.  Результати  фахового  вступного  іспиту  зі   спеціальності  (факультет
фізичного виховання і спорту, Факультет політичних наук).

1. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії І.А.Олійник,
яка повідомила, що відповідно до п.4.5, п.6.3 Правил прийому на навчання до
ЧНУ імені Петра Могили у 2017 році, п. 3.3 – 3.11 Положення про прийом на
навчання для здобуття ступеня магістра для вступу на 5 курс передбачено
складання  фахового  вступного  випробування  зі  спеціальності,  на  яку
планується  вступ.  Зазначила,  що  для  вступників,  які  отримали  диплом
бакалавра з однієї спеціальності та бажають здобути ступінь магістра з іншої
спеціальності (перехресний вступ), передбачено складання фахових іспитів зі



спеціальностей.  на які  відбувається вступ. Наголосила на тому, що іспит з
англійської мови один для всіх спеціальностей (за винятком спеціальностей
філологічного  спрямування).  Саме  тому,  для  того,  щоб  брати  участь  у
конкурсі  для  вступу  на  іншу  спеціальність,  іспит  з  англійської  мови
складається лише один раз. Іспити можна скласти або в першу хвилю, або в
другу  (якщо  з  поважних  причин  не  був  присутнім  на  першій  сесії).
Перескладань іспитів немає. 

Запропонувала  допустити  бажаючих  скласти  фахові  іспити  для
перехресного вступу в І сесію за списками, що додаються. 

ПІП студента Спеціальність

Городніченко Роксолана Віталіївна Соціальна робота
Корнієнко Оксана Олександрівна Соціальна робота
Костогриз Вікторія Олександрівна Соціальна робота
Пшонко Анастасія Андріївна Соціальна робота
Скопенко Любов Сергіївна Соціальна робота
Стеблина Катерина Сергіївна Соціальна робота
Шептицька Яна Юріївна Соціальна робота
Дідова Тетяна Олександрівна Соціологія
Короткий Святослав Ігорович Комп’ютерні науки та ІТ
Беседін Богдан Валерійович Автоматизація та КІТ
Короткий Святослав Ігорович Автоматизація та КІТ
Ходак Богдан Русланович Автоматизація та КІТ
Беседін Богдан Валерійович Комп’ютерна інженерія

Волкова Юлія В’ячеславівна
Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

Дідова Тетяна Олександрівна
Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

Каретін Віталій Дмитрович
Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

Коркішко Анастасія Вікторівна
Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

Мамутов Наріман Русланович
Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

Ткачук Антон Ігорович
Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

Авдєєва Марія Ігорівна Політологія
Білик Анастасія Михайлівна Політологія
Котович Юлія Володимирівна Політологія
Тафтай Карина Олегівна Політологія
Соловей Аліна Василівна німецька мова та література

Голоднікова Валерія Олексіївна
англійська  мова  та
література

Дідора Вікторія Русланівна
англійська  мова  та
література

Курдіяш Олександр Олександрович англійська  мова  та



література

Сторчеус Світлана Миколаївна
англійська  мова  та
література

Запропонувала проголосувати за допуск вступників до складання фахового
вступного випробування зі спеціальності для перехресного вступу 26.05.2017
року.

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

УХВАЛИЛИ:  допустити  вступників  до  складання фахового  вступного
випробування зі спеціальності.

2. СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії Клименка Л.П., який повідомив,
що Відповідно до п.4.5,  п.6.3 Правил прийому на навчання до ЧНУ імені
Петра Могили у 2017 році, п. 3.3 – 3.11 Положення про прийом на навчання
для здобуття ступеня магістра було проведено фахові вступні випробування зі
спеціальності  (факультет  фізичного  виховання  і  спорту  та  Медичний
інститут).  При  проведенні  випробувань  було  дотримано  всіх  вимог  щодо
проведення фахових вступних випробувань, затверджених Положеннями про
Приймальну  комісію та  Положення про прийом на  навчання  для  здобуття
ступеня  магістра  в  ЧНУ  імені  Петра  Могили.  Апеляцій  щодо  процедури
проведення  та  результатів  випробувань  не  було  зафіксовано.  Результати
фахового  вступного  іспиту  зі  спеціальності  (відповідно  до  факультету)
оприлюднено на офіційному сайті університету та на інформаційному стенді
приймальної комісії. 

УХВАЛИЛИ: прийняти інформацію до відома. 

Голова комісії,

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

Відповідальний секретар

приймальної комісії                           І.А.Олійник


