
Протокол № 1

засідання Приймальної комісії Чорноморського національного університету 
імені Петра Могили

«16» 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. Мусієнко М.П., декан факультету комп’ютерних наук
9. Шевчук О.В., декан факультету політичних наук
10. Січко Д.С., декан юридичного факультету
11. Ляпіна Л.А., 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. Щодо реєстрації на пробне ЗНО в 2018 році
2. Щодо складу фахових, предметних та апеляційних комісій на 2018 рік
3. Щодо програм фахових вступних випробувань та творчих конкурсів на 2018 
4. Щодо організації Дня відкритих дверей
5. Про зміни в складі Приймальної комісії
6. Про положення на 2018 рік

1.  СЛУХАЛИ:  голову  приймальної  комісії  Л.П.  Клименка,  який  повідомив,  що
розпочато  реєстрацію  на  пробне  зовнішнє  незалежне  оцінювання  в  2018  році.
Зареєструватися для участі  в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні можна
самостійно  на  сайтах  регіональних  центрів  оцінювання  якості  освіти.  Реєстрація
триватиме з 9 до 31 січня 2018 року. У день проведення пробного тестування кожен
зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета: 

24 березня з української мови і літератури;



31  березня  –  з  історії  України,  математики,  біології,  географії,  фізики,  хімії,
англійської, іспанської, німецької, французької мов.

Учасники пробного зовнішнього незалежного оцінювання мають можливість:

 ознайомитися з процедурою та зразками тестів, що відповідають вимогам програм

ЗНО,  характеристикам  і  структурі  сертифікаційних  робіт  зовнішнього  незалежного
оцінювання 2018 року;

 виконати пробний тест і попрактикуватися в заповненні бланків відповідей;

 завчасно  ознайомитися  з  організацією  роботи  пункту  проведення  зовнішнього

незалежного оцінювання;

 навчитись ефективно розподіляти час на виконання тесту;

 отримати правильні відповіді та дізнатися результат тестування;

 оцінити  власний  ступінь  готовності  до  проходження  зовнішнього  незалежного

оцінювання.
Пробне  зовнішнє  незалежне  оцінювання  –  важлива  складова  підготовки  до

зовнішнього незалежного оцінювання.  Участь у пробному зовнішньому незалежному
оцінюванні є платною послугою. Докладніше про проходження пробного тестування, у
тому числі про вартість, можна дізнатися на сайтах регіональних центрів оцінювання
якості освіти. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 

2.  СЛУХАЛИ:  відповідального  секретаря  приймальної  комісії  І.А.  Олійник,  яка
повідомила, що для успішної роботи приймальної комісії, проведення фахових вступних
випробувань,  творчих  конкурсів  та  вступних  іспитів  потрібно  створити  відповідні
комісії  для вступників.  Зазначила,  що склад комісій повинен бути оновлений на 30%
порівняно з  минулим роком.  Допускається  включати  до складу цих комісій  науково-
педагогічних (педагогічних) працівників інших навчальних закладів. 

Предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід утворюються
для проведення вступних випробувань при вступі на навчання за ступенем бакалавра
(ступеня  магістра  та  освітньо-кваліфікаційного  рівня  спеціаліста  медичного  та
ветеринарно-медичного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти. 

Фахові атестаційні комісії утворюються для проведення вступних випробувань при
вступі  на  навчання  на  основі  раніше  здобутого  ступеня  (освітньо-кваліфікаційного
рівня).

Предметні  комісії  утворюються  для  проведення  вступних  випробувань  до
аспірантури  (ад’юнктури).  До  складу  предметних  комісій  включаються  доктори
філософії  та  доктори  наук,  які  здійснюють  наукові  дослідження  за  відповідною
спеціальністю та  відповідають за  виконання  відповідної  освітньо-наукової  програми.
Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної
комісії  призначається  проректор  ЧНУ  імені  Петра  Могили,  який  не  є  членом
предметних  або  фахових  атестаційних  комісій.  При  прийомі  на  навчання  на  основі



базової і повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа
провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників ЧНУ імені Петра Могили та
вчителів  системи  загальної  середньої  освіти  регіону,  які  не  є  членами  предметної
екзаменаційної  комісії,  комісії  для  проведення  співбесід  даного  вищого  навчального
закладу. 

При прийомі на навчання на основі раніше здобутих ступеня молодшого бакалавра,
бакалавра,  освітньо-кваліфікаційних  рівнів  кваліфікованого  робітника,  молодшого
спеціаліста,  спеціаліста  склад  апеляційної  комісії  формується  з  числа  провідних
науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих навчальних закладів і наукових
установ України. 

УХВАЛИЛИ:  Інформацію  прийняти  до  відома.  Директорам  інститутів,  деканам
факультетів подати пропозиції щодо складу кожної комісії до відповідального секретаря
приймальній комісії до 31 січня. 

3.  СЛУХАЛИ:  відповідального  секретаря  приймальної  комісії  І.А.Олійник,  яка
повідомила,  відповідно  до  Положення  про  Приймальну  комісію  ЧНУ  імені  Петра
Могили  та  для  успішної  роботи  приймальної  комісії,  проведення  фахових  вступних
випробувань,  творчих  конкурсів  та  вступних  іспитів  потрібно  розробити  програми
фахових вступних випробувань та творчого конкурсу/ заліку відповідно до Інституту/
факультету

УХВАЛИЛИ:  Інформацію  прийняти  до  відома.  Директорам  інститутів,  деканам
факультетів  розробити  програми  та  тестові  завдання  та  подати  їх  відповідальному
секретарю приймальної комісії І.А. Олійник. Загальне керівництво в розробці програм
покласти на відповідального секретаря приймальної комісії І.А. Олійник.

4.  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  2018  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  формату  проведення  Дня  відкритих
дверей в університеті



ВИСТУПИВ: голова приймальної комісії Л.П.Клименко з пропозицією провести День
відкритих дверей 04 лютого 2018 року (неділя). Виніс питання на голосування.

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

УХВАЛИЛИ:  інформацію  прийняти  до  відома.  Відповідальному  секретарю
приймальної комісії підготувати наказ про проведення Дня відкритих дверей.

5.  СЛУХАЛИ:  голову  приймальної  комісії,  Л.П.  Клименка,  який  повідомив,  що у
зв’язку з виробничою необхідністю в ЧНУ імені Петра Могили необхідно внести зміни
у складі Приймальної комісії. Запропонував наступні зміни:

 Вивести  декана  факультету  комп’ютерних  наук  Мусієнка  М.П.  зі  складу

Приймальної  комісії  ЧНУ  ім.  Петра  Могили  в  2018  році  та  ввести  до  складу
приймальної комісії в 2018 році в.о. декана факультету комп’ютерних наук Бойко А.П.

 Вивести декана факультету соціології Ляпіну Л.А. зі складу Приймальної комісії

ЧНУ ім. Петра Могили в 2018 році та ввести до складу приймальної комісії в 2018 році
в.о. декана факультету соціології Сая Д.В.

Виніс питання на голосування.

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

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

6.  СЛУХАЛИ:  відповідального  секретаря  приймальної  комісії  І.А.  Олійник,  яка
повідомила,  що  у  зв’язку  з  новими  умовами  прийому  на  навчання  в  2018  році,
оновленням нормативно – правових документів МОН по категоріям вступників виникла
необхідність переглянути, внести зміни (за необхідністю) до положень, якими керується
Приймальна комісія в своїй роботі.

СЛУХАЛИ:  голову  приймальної  комісії,  Л.П.Клименка,  який  зазначив,  що  на
початку  нового  року  роботи  приймальної  комісії  потрібно  передивитись  та
перезатвердити наступні положення: 

1) порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на
оплату  послуг  з  підготовки  фахівців  в  Чорноморському  національному  університету
імені Петра Могили;

2) положення  про  прийом  іноземців  та  осіб  без  громадянства  на  навчання  до
Чорноморського національного університету імені Петра Могили;

3) положення про апеляційну комісію Чорноморського національного університету
імені Петра Могили;

4) положення  про  контрактний  набір  студентів  до  Чорноморського  національного
університету імені Петра Могили на денну та заочну форми навчання;

5) положення  про  проведення  співбесіди  зі  вступниками  до  Чорноморського
національного університету імені Петра Могили на денну та заочну форми навчання;



6) положення про  прийом на  навчання  для  здобуття  ступеня  бакалавра  на  основі
раніше  здобутого  освітньо-кваліфікаційного  рівня  молодшого  спеціаліста  до
Чорноморського національного університету імені Петра Могили;

7) положення  про  прийом  на  навчання  для  здобуття  ступеня  магістра  в
Чорноморського національного університету імені Петра Могили;

8) положення  та  порядок  прийому  на  навчання  для  здобуття  ступеня  доктора
філософії Чорноморського національного університету імені Петра Могили;

9) положення  про  студентський  гуртожиток  Чорноморського  національного
університету імені Петра Могили;

10) положення про Приймальну комісію Чорноморського національного університету
імені Петра Могили;

11) положення  про  прийом  на  програми  перепідготовки  спеціалістів  із  наданням
другої  вищої  освіти,  ступеневої  підготовки  фахівців  та  здобуття  вищої  освіти  без
відриву  від  виробництва  Чорноморського  національного  університету  імені  Петра
Могили;

12) положення про прийом на навчання осіб для здобуття ступеня бакалавра за іншою
спеціальністю у межах вакантних місць  ліцензованого обсягу  та  осіб,  які  не  менше
одного  року  здобувають  ступінь  бакалавра  в  Чорноморському  національному
університеті імені Петра Могили.

13) Положення  про  проведення  єдиного  фахового  вступного  випробування  з
використанням  організаційно-технологічних  процесів  здійснення  зовнішнього
незалежного  оцінювання  для  вступу  для  здобуття  ступеня  вищої  освіти  магістра  за
спеціальністю 081 «Право» в 2018 році

УХВАЛИЛИ:  інформацію  прийняти  до  відома.  Відповідальному  секретарю
приймальної комісії І.А. Олійник переглянути, внести зміни до відповідних документів
та надати на затвердження до вченої ради університету.

Голова комісії,

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

Відповідальний секретар приймальної комісії                           І.А.Олійник


