
Протокол № 21

засідання Приймальної комісії Чорноморського національного університету
імені Петра Могили

«04» липня 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. Про початок прийому документів (2, 3 та 5 курси)
2. Щодо реєстрації електронних кабінетів вступників 
3. Про розподіл ліцензійного обсягу за спеціальністю 281 «Публічне управління

та адміністрування»

1.  СЛУХАЛИ:  ректора,  голову  приймальної  комісії  Клименка  Л.П.,  який
повідомив, що відповідно до Правил прийому на навчання до ЧНУ імені Петра
Могили, Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавра на
основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до Чорноморського
національного  університету  імені  Петра  Могили  на  денну  та  заочну  форми
навчання у 2017 році, Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня
магістра  в  Чорноморському  національному  університеті  імені  Петра  Могили



прийом документів для вступу на 2, 3 та 5 курси розпочинається 05 липня 2017
року.  Приймальна комісія працюватиме за наступним графіком: 

понеділок – п’ятниця 9.00-17.00
субота  9.00-13.00
неділя вихідний

УХВАЛИЛИ: дану інформацію прийняти до відома. Директорам інститутів та
деканам  факультетів  забезпечити  подання  документів  вступників  в  срок.
Відповідальному  секретарю  приймальної  комісії  Олійник  І.А.   забезпечити
належну роботу технічних секретарів приймальної комісії та прийом документів
від вступників.

2. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Олійник І.А., яка
повідомила,  що  реєстрація  електронних  кабінетів  вступників  та  завантаження
додатків до документів про повну загальну середню освіту розпочалась 29 червня.

Як відомо, Вступна кампанія 2017 року розпочинається 12 липня. Із цього дня
вищі навчальні заклади України починають приймати від абітурієнтів документи
для вступу в електронній та паперовій формі. Проте, зазначила, що в ЧНУ імені
Петра  Могили  працює  консультаційний  пункт,  де  вступники  мають  змогу
отримати інформацію щодо спеціальностей вступу та консультацію/ допомогу при
реєстрації електронного кабінету.

УХВАЛИЛИ: дану інформацію прийняти до відома.

3. СЛУХАЛИ: директора Інституту державного управління Ємельянова В.М.,
який  повідомив,  що  на  засіданні  Вченої  ради  було  розглянуто  питання  щодо
розподілу  ліцензійного  обсягу  за  спеціальністю  281  «Публічне  управління  та
адміністрування»  в  галузі  знань  28  «Публічне  управління  та  адміністрування»
(рішення додається). Запропонував врахувати даний обсяг при наборі вступників
на дану спеціальність. Виніс питання на голосування.

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

УХВАЛИЛИ:  затвердити  розподіл  ліцензійного  обсягу  за  спеціальністю  281
«Публічне управління та адміністрування» в галузі знань 28 «Публічне управління
та адміністрування». 

Голова комісії,

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

Відповідальний секретар

приймальної комісії                           І.А.Олійник


