
Протокол № 19

засідання Приймальної комісії Чорноморського національного університету
імені Петра Могили

«21» червня 2017 р. м. Миколаїв

Присутні:

1. Клименко Л.П., ректор, голова приймальної комісії
2. Іщенко Н.М.,  т.в.о.першого проректора,  заступник голови приймальної

комісії, 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. Щодо особи, відповідальної за реєстрацію вступників на ЗНО з права
2. Щодо внесення змін до складу Приймальної комісії
3. Щодо діяльності ОС «Крим – Україна»
4. Щодо додаткових балів на навчально-наукову роботу

1.  СЛУХАЛИ:  голову  приймальної  комісії,  ректора  Клименка  Л.П.,  який
повідомив,  що відповідно листа  УЦОЯО Херсонського РЦОЯО №01-15/243 від
16.06.2017  року  та  положення  про  проведення  єдиного  фахового  вступного
випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення
ЗНО для вступу для здобуття вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право»
необхідно  надати  кандидатуру  представника  ЧНУ  імені  Петра  Могили,
відповідального за реєстрацію вступників на ЗНО, якому буде надано доступ до



спеціального  сервісу,  розробленого  УЦОЯО,  за  допомогою  якого
здійснюватиметься  реєстрація.  Запропонував  кандидатуру  відповідального
секретаря Приймальної комісії Олійник І.А. Виніс питання на голосування.

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

УХВАЛИЛИ:  прийняти  інформацію  до  відома.  Ухвалити  кандидатуру
відповідального  секретаря  Приймальної  комісії  Олійник  І.А.  та  призначити
відповідальною за реєстрацію вступників на ЗНО для вступу для здобуття вищої
освіти магістра за спеціальністю 081 «Право».

2. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Олійник І.А., яка
повідомила,  що  у  зв’язку  з  виробничою  необхідністю  та  змінами  у  складі
студентської колегії ЧНУ імені Петра Могили виникла необхідність снести зміни
до складу Приймальної комісії на 2017 рік наступним чином:

 -  вивести зі складу  Приймальної комісії ЧНУ ім. Петра Могили в 2017 році
заступника відповідального секретаря з заочної форми навчання Руду А.С. Ввести
до складу приймальної комісії  на посаду заступника відповідального секретаря з
заочної форми навчання Каблучу В.І.

-  вивести зі складу Приймальної комісії ЧНУ ім. Петра Могили в 2017 році
в.о. голови  студентської  колегії  Пільгуй  А.О.  Ввести  до  складу  приймальної
комісії голову студентської колегії Штефан В.В.

Винесла питання на голосування.

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

УХВАЛИЛИ:  внести  зміни  до  складу  Приймальної  комісії  на  2017  рік.
Відповідальному секретарю Приймальної  комісії  підготувати наказ про зміни у
складі Приймальної комісії.

3. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Олійник І.А., яка
повідомила, що згідно Наказу МОН України № 667 від 14.06.2016 року на базі
Чорноморського  національного  університету  продовжує  свою  роботу  освітній
центр «Крим-Україна».  До даного центру звернулась Хачатрян М.О., яка виявила
бажання отримати українську освіту через ОЦ «Крим – Україна» на спеціальності
222 «Медицина». На даному етапі це консультування та допомога в оформленні
декларації. 

Абітурієнтці  була  надана  консультація,  допомога  з  заповненням  освітної
декларації, з якою Хачатрян М.О. відправлено до Миколаївської ЗОШ № 3, де їй
необхідно скласти два іспити державної підсумкової атестації: українська мова та
історія  України.  За  успішного  складання  іспитів  Хачатрян  М.О.  отримає  у
загальноосвітньому  навчальному  закладі,  який  входить  до  обраного  освітнього
центру,  тимчасову  довідку,  яку  протягом  трьох  місяців  мають  замінити  на
документ про освіту державного зразка (атестат або свідоцтво).



УХВАЛИЛИ: прийняти інформацію до відома. 

4. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Олійник І.А., яка
повідомила, що відповідно до Положення про прийом на навчання для здобуття
ступеня  магістра  в  Чорноморському  національному  університеті  імені  Петра
Могили для конкурсного відбору осіб конкурсний бал є сумою наступних балів: 

1. Середньозважений (середній) бал додатку до диплома бакалавра (спеціаліста)
за 100-бальною шкалою; 

2. Бал за фаховий іспит зі спеціальності; 
3. Бал за фаховий іспит з англійської мови; 
4. Додаткові бали за результати навчально-наукової роботи за останні 4 роки (за

наявності), які нараховуються наступним чином:
• доповідь на наукових та студентських конференціях – 2 бали; 
• стаття у вітчизняних студентських та наукових збірках (нефахових) – 3 бали;
• стаття у фахових наукових збірках – 5 балів;
• стаття у закордонних наукових збірках – 7 балів;
• стаття у базі Scopus та WoS – 15 балів; 
• відзнака  (грамота,  диплом)  за  призове  місце  у  всеукраїнських  та

міжнародних олімпіадах, конкурсах – 12 балів;
• участь  у  всеукраїнських  та  міжнародних  олімпіадах,  конкурсах  (без

призового місця) – 6 балів;
• міжнародні  мовні  сертифікати  (якщо  вони  не  враховані  на  екзамені  з

англійської мови) – 10 балів;
• сертифікат, диплом про наукове стажування або навчання за кордоном не

менше, ніж семестр – 10 балів;
• участь у фахових семінарах та тренінгах – 2 бали;
• участь у наукових змаганнях різного виду – 5 балів.
Максимальна  сума  балів,  що  нараховуються  за  навчально-наукову  роботу,

складає 50 балів.

СЛУХАЛИ: т.в.о. першого проректора, заступника голови приймальної комісії,
декана факультету економічних наук, Іщенко Н.М., яка надала перелік додаткових
балів за результати навчально-наукової роботи за останні 4 роки для випускників
факультету економічних наук відповідно до службової записки (додається). Також
зазначила, що збірник Студентські наукові студії ЧНУ імені Петра Могили буде
надруковано  в  кінці  липня  (після  закінчення  прийому  документів).  Саме  тому,
запропонувала врахувати бали за статті, що подані до друку до даного збірника
студентам за списком, що додається в Службовій записці (додається).

СЛУХАЛИ:  декана  факультету  комп’ютерних  наук  Мусієнка  М.П.,  який
запропонував  затвердити  сертифікат  Погосова  А.В.  за  участь  та  презентацію
науково-дослідних досягнень в сфері ІоТ на Міжнародній тренінг-школі,  що не
вказано в переліку нарахування додаткових балів на навчально-наукову роботу та
додати вступнику 5 балів при вступі (службова додається).



Питання винесли на голосування. 

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

УХВАЛИЛИ:  затвердити  перелік  видів  навчально-наукової  роботи
факультету  економічних  наук.  Затвердити  сертифікат  Погосова  А.В.
Відповідальному секретарю приймальної комісії Олійник І.А. врахувати всі види
навчально-наукової роботи під час вступної кампанії.

Голова комісії,

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

Відповідальний секретар

приймальної комісії                           І.А.Олійник


