
Протокол № 20

засідання Приймальної комісії Чорноморського національного університету
імені Петра Могили

«27» 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.  Каблуча  В.І.,  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.  Штефан В.В., голова студентської колегії
18.  Верба С.М. – голова профспілкового комітету

Порядок денний:

1. Щодо внесення змін до складу Приймальної комісії
2. Щодо консультаційного пункту Приймальної комісії
3. Про закінчення навчання на підготовчих курсах (іноземні громадяни)
4. Інструктаж про посадові зловживання та протидію корупції
5. Щодо графіків вступних випробувань (ІІ сесія)

1. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Олійник І.А., яка
повідомила,  що у  зв’язку  з  виробничою необхідністю виникла  потреба  внести
зміни до складу Приймальної комісії на 2017 рік наступним чином:

 - вивести зі складу  Приймальної комісії ЧНУ ім. Петра Могили в 2017 році
завідувача  навчальним  кабінетом  кафедри  романо-германської  філології
Чернову І.В.



 - ввести до технічного складу приймальної комісії провідного фахівця центру
соціально-психологічної  підтримки,  професійного  розвитку  та  сприяння
працевлаштуванню Присяжнюк Н.С.

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.

2.  СЛУХАЛИ:  ректора,  голову  приймальної  комісії  Клименка  Л.П.,  який
повідомив, що з метою інформування випускників шкіл щодо вступної кампанії,
умов вступу до ЧНУ імені Петра Могили в 2017 року, проведення інформаційної
роботи під час вступної кампанії виникла необхідність створити консультаційний
пункт  ЧНУ імені  Петра  Могили  в  приміщені  галереї  мистецтв  університету  в
період 05 липня - 22 липня 2017 року. Відповідно до цього директорам інститутів
та  деканам факультетів  забезпечити роботу професорсько-викладацького складу
кафедр  підпорядкованих  підрозділів  у  консультаційному  для  інформування
вступників конкретно по спеціальностям, на які перші бажають вступати. 

Виніс питання на голосування.

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

УХВАЛИЛИ:  створити  консультаційний  пункт  ЧНУ  імені  Петра  Могили  в
приміщені галереї мистецтв університету в період 05 липня - 22 липня 2017 року.
Директорам інститутів та деканам факультетів забезпечити роботу професорсько-
викладацького  складу  кафедр  підпорядкованих  підрозділів  у  консультаційному
пункті (галерея мистецтв) з 05 липня по 22 липня 2017 року з 0900 до 1500. Списки
задіяних  співробітників подати  відповідальному  секретарю приймальної  комісії
І.А.Олійник до 03 липня 2017 року.

3. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Олійник І.А., яка
повідомила, що в ЧНУ імені Петра Могили діють курси вивчення російської мови
для   іноземних  громадян  та  осіб  без  громадянства.  Саме  тому,  у  зв’язку  із
закінченням терміну навчання на курсах вивчення російської мови для  іноземних
громадян  та  осіб  без  громадянства  необхідно  відрахувати  з  курсів  вивчення
російської мови для  іноземних громадян та осіб без громадянства ЧНУ ім. Петра
Могили  з  30.06.2017  року.  та  видати  свідоцтва  встановленого  зразку  про
закінчення навчання на курсах вивчення російської мови для  іноземних громадян
та осіб без громадянства.

таких осіб:

 Лю Сяосяо

 Овале Разиніхан



 Акбаба Танжу 
Запропонувала проголосувати.

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

УХВАЛИЛИ:  відрахувати  з  курсів  вивчення  російської  мови  для   іноземних
громадян та осіб без громадянства ЧНУ ім. Петра Могили з 30.06.2017 року. та
видати  свідоцтва  встановленого  зразку  про  закінчення  навчання  на  курсах
вивчення  російської  мови  для   іноземних  громадян  та  осіб  без  громадянства.
Завідувачу  підготовчого  відділенні  І.А.Олійник  створити  відповідний  наказ  та
видати свідоцтва вказаним курсантам.

4.  СЛУХАЛИ:  ректора,  голову  приймальної  комісії  Клименка  Л.П.,  який
повідомив, що до початку роботи приймальної комісії слід затвердити інструкцію
по  запобіганню  випадків  посадових  зловживань  під  час  вступної  кампанії  у
наступній редакції:

1. Посадова особа приймальної комісії  (далі  – посадова особа) має суворо
дотримуватися Законів України «Про боротьбу з корупцією», «Про освіту», «Про
вищу освіту», Правил прийому на навчання до ЧНУ ім. Петра Могили у 2017 році
та інших нормативно-правових актів органів законодавчої та виконавчої влади та
документів ЧНУ ім. П. Могили.

2. Посадова особа повинна: 
2.1.  Керуватися  при  виконанні  своїх  обов’язків  інтересами  абітурієнтів  та

університету, відповідно до вимог законодавства.
2.2. Не надавати будь-яких переваг та не виявляти корисливої прихильності у

стосунках з окремими фізичними або юридичними особами.
2.3.  Не  проявляти  упередженість  при  прийнятті  певних  рішень,  що

стосуються прийому або зарахування абітурієнтів.
2.4. Не проявляти свавілля або байдужість до правомірних звернень та вимог

громадян з приводу питань вступу, конкурсу або зарахування на навчання до ЧНУ
ім. П. Могили.

2.5.  При  виконанні  своїх  повноважень  забезпечувати  раціональність,
ефективність та економність використання матеріальних та фінансових ресурсів,
які йому доручені.

2.6.  Своєчасно  і  точно  виконувати  рішення  приймальної  комісії,
розпорядження та накази ректора або його заступника.

2.7. Діяти у межах своїх повноважень.
2.8. Не використовувати своє службове становище для сприяння вирішення

питань щодо вступу абітурієнтів  на користь  окремих фізичних або юридичних
осіб  з  метою одержання  матеріальних  благ, пільг  для  себе,  своїх  родичів,  або
інших переваг.

2.9. Не відмовляти фізичним особам (вступникам) в інформації, надання якої
передбачено  правовими  актами,  не  затримувати  її  навмисно,  не  надавати
недостовірну чи неповну інформацію.



2.10.  Не  відмовляти  у  видачі  або  не  затримувати  підготовку  та  видачу
фізичним особам (вступникам) передбачених законодавством довідок, чи інших
документів.

2.11. Не вимагати (не приймати) від фізичних чи юридичних осіб подарунки,
послуги чи будь-які інші переваги, які є чи можуть виглядати як винагорода за
рішення  чи  дії,  що  належать  до  його  службових  обов’язків.  Не  вимагати
придбання матеріальних цінностей (канцтоварів, інших товарів) для забезпечення
роботи приймальної комісії та прийняття документів.

2.12. Не мати власних інтересів, пов’язаних з родиною, близькими родичами,
друзями, особами та організаціями, з якими він має спільні інтереси.

3. В разі,  якщо діти посадової  особи приймальної комісії  під час вступної
кампанії виявляють бажання вступити до ЧНУ ім. П. Могили, то така особа має
бути виключена зі складу приймальної комісії на підставі п. 1.4 Положення про
приймальну комісію ЧНУ ім. Петра Могили. 

Запропонував проголосувати за дану редакцію інструкції.

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

УХВАЛИЛИ:  голові  приймальної  комісії  Л.  П.  Клименку  провести
інструктаж серед осіб, які задіяні у вступній кампанії 2017 року. Відповідальному
секретарю приймальної комісії Олійник І.А. підготувати наказ та інструкцію по
запобіганню випадків посадових зловживань під час вступної кампанії.

5. 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  та  вступного  іспиту  з
англійської  мови.  провести  ІІ  сесію  фахових  вступних  випробувань  за
наступним графіком:

1.  Додаткові  вступні  випробування  для  осіб,  які  бажають  брати  участь  у
конкурсному відборі для вступу на спеціальність «Право» на основі ступеня вищої
освіти, здобутого за іншою спеціальністю:

Консультація: - 18. 07.2017 року о 09:00
Іспити – 18.07.2017 року о 10:00
2. Фаховий іспит для вступу на 5 курс навчання для здобуття ступеня магістра:
Консультація: - 25. 07.2017 року о 09:00
Іспити – 25.07.2017 року о 10:00
3.  Для  вступу  на  2-3  курси  навчання  на  основі  раніше  здобутого  ОКР

молодшого спеціаліста
Консультація: - 26. 07.2017 року о 9:00
Іспити – 26.07.2017 року о 10:00
4. Фаховий іспит з англійської мови для вступу на 5 курс навчання для здобуття

ступеня магістра:



Консультація: - 27. 07.2017 року о 09:00
Іспити – 27.07.2017 року о 10:00
5.  Вступні  іспити  для  вступу  на  1  курс  навчання  для  осіб,  які  з  поважних

причин не складали ЗНО:
Консультація: - 21. 07.2017 року о 09:00
Іспити – 21.07-25.07.2017 року о 10:00 (за окремим розкладом, відповідно до

поданих заяв)
Вступні  випробування  та  творчі  конкурси  провести  за  наступним

графіком: 
1. Для вступу на спеціальність «Фізична культура і спорт»
• практична частина - 21 липня 2017 року о 9:00  на Центральному стадіоні м.

Миколаєва (Евіс)
• теоретична частина - 21 липня 2017 року о 14:00 в ауд. 5- 105
2. Для вступу на спеціальність «Журналістика»
Консультація: - 21. 07.2017 року о 09:00
Іспити – 21.07.-24.07.2017 року о 10:00 (за окремим розкладом, відповідно до

поданих заяв)
Проведення  фахових  вступних  випробувань  на  заочну  форму  навчання

провести за наступним графіком: 
(І сесія) 
Вступні іспити для вступу на 1 курс навчання для осіб, які з поважних причин

не складали ЗНО:
Консультація: - 21. 07.2017 року о 09:00
Іспити – 21.07-25.07.2017 року о 10:00 (за окремим розкладом, відповідно до

поданих заяв)
(ІI сесія)
1. Фаховий іспит для вступу на 5 курс навчання для здобуття ступеня магістра:
Консультація: - 29. 08.2017 року о 09:00
Іспити – 29.08.2017 року о 10:00
2.  Для  вступу  на  2-3  курси  навчання  на  основі  раніше  здобутого  ОКР

молодшого спеціаліста
Консультація: - 30. 08.2017 року о 9:00
Іспити – 30.08.2017 року о 10:00
3. Фаховий іспит з англійської мови для вступу на 5 курс навчання для здобуття

ступеня магістра:
Консультація: - 31. 08.2017 року о 9:00
Іспити – 31.08.2017 року о 10:00
4.  Вступні  іспити  для  вступу  на  1  курс  навчання  для  осіб,  які  з  поважних

причин не складали ЗНО:
Консультація: - 29. 08.2017 року о 09:00
Іспити – 29.08-01.09.2017 року о 10:00 (за окремим розкладом, відповідно до

поданих заяв) 



Фахові  вступні  випробування  для  вступу  на  здобуття  ступеня  магістра  зі
спеціальності  281  «Публічне  управління  та  адміністрування» провести  за
наступним графіком:

1. Фаховий іспит з англійської мови
Консультація: - 27.07. 2017 року о 09:00
Іспит – 27.07. 2017 року о 10:00
2. Фаховий іспит з основ держави і права
Консультація: - 28.07. 2017 року о 09:00
Іспит – 28.07. 2017 року о 10:00
3. Фаховий іспит з основ економіки
Консультація: - 29.07. 2017 року о 09:00
Іспит – 29.07. 2017 року о 10:00
Винесла питання на голосування.

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

УХВАЛИЛИ: провести фахові вступні випробування, іспити та творчі конкурси
за  графіками,  що  додаються.  Відповідальному  секретарю  Приймальної  комісії
Олійник  І.А.  розробити  відповідні  накази  на  проведення  випробувань  та
забезпечити  дотримання  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.

Голова комісії,

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

Відповідальний секретар

приймальної комісії                           І.А.Олійник


