
Протокол № 22

засідання Приймальної комісії Чорноморського національного університету
імені Петра Могили

«10» липня 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 зміни до Правил прийому на навчання до ЧНУ ім. Петра Могили
2. Щодо початку прийому документів та роботи Приймальної комісії
3.  Початок  реєстрації  вступників  для  складання  ЗНО  для  вступу  на

спеціальність 081 «Право»

1. СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії,  ректора Клименка Л.П., який повідомив,
що Відповідно до Наказу МОН № 945 від 30 червня 2017 року «Про затвердження
Змін до Умов прийому на навчання до ВНЗ України в 2017 році, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 03 липня 2017 р. за № 813/30681 та рішенням Вченої
ради  університету  протокол  №  11  від  30.06.  2017року  (додається)  внести  до
Правил прийому на навчання до ЧНУ імені Петра Могили на 2017 рік наступні
зміни:

1) у розділі ІІ: 
у пункті 3:



 після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом тринадцятим такого
змісту: 

«особи,  місцем  проживання  яких  є  тимчасово  окупована  територія  та  які
отримали документ про повну загальну середню освіту;».

У  зв’язку  з  цим  абзаци  тринадцятий  –  вісімнадцятий  вважати  відповідно
абзацами чотирнадцятим – дев’ятнадцятим;

після  абзацу  дев’ятнадцятого  доповнити  новим  абзацом  двадцятим  такого
змісту:

«Особи, зазначені в абзаці тринадцятому цього пункту мають право на участь у
конкурсному  відборі  за  результатами  вступних  іспитів  до  одного  з  Вищих
навчальних  закладів,  розташованих  на  території  Запорізької,  Миколаївської,
Одеської та Херсонської областей в межах квоти – 2.».

2) у розділі IV 
пункт 5 викласти в новій редакції що додається:
«Прийом заяв та документів, проведення вступних випробувань, конкурсного

відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня бакалавра на
основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі
строки:

Етапи вступної кампанії
Форма навчання

денна заочна
Початок  прийому  заяв  та
документів 5 липня 

2017 року

 1 хвиля -  01 
серпня 2017 року

2 хвиля –11
вересня 2017 року

Закінчення  прийому  заяв  та
документів 

24 липня 
2017 року

1 хвиля -  не
пізніше 28 серпня

2017 року 
2 хвиля – не

пізніше 13 вересня
2017 року

Строки  проведення  ЧНУ
ім. П. Могили  вступних
випробувань 25 – 31 липня

2017 року

1 хвиля - 29 серпня
– 04 вересня
2017 року
 2  хвиля  –  13
вересня

Термін  оприлюднення
рейтингового  списку
вступників

не  пізніше  12  години  01
серпня 2017 року 

1  хвиля  -  не
пізніше  12  години
06  вересня  2017
року 
2  хвиля  –  не
пізніше  12  години
14 вересня  2017
року

Виконання  вимог  до
зарахування

за державним
замовленням – не пізніше

05 серпня 2017року;

за державним
замовленням – не

пізніше



за кошти фізичних та
юридичних осіб:

 1 хвиля -  не пізніше 14
серпня 2017 року
 2 хвиля – не пізніше 29 
серпня 2017 року;

3 хвиля – не пізніше 26
вересня 2017 року

11 вересня 2017
року;

за кошти фізичних
та юридичних осіб:
 1 хвиля -  не 
пізніше 14 вересня
2017 року
 2 хвиля – не 
пізніше 26 вересня
2017 року

Терміни  зарахування
вступників

за державним або
регіональним

замовленням – не пізніше
12.00

07 серпня 2017 року;

за кошти фізичних та
юридичних осіб:

 1 хвиля -  не пізніше 16
серпня 2017 року
 2 хвиля – не пізніше 31 
серпня
3 хвиля – не пізніше 28 
вересня 2017 року

за державним або
регіональним

замовленням – не
пізніше 12.00

13 вересня 2017 
року;

за кошти фізичних
та юридичних осіб:
 1 хвиля -  не 
пізніше 15 вересня 
2017 року
 2 хвиля – не 
пізніше 28 вересня 
2017 року

пункт 6 викласти в новій редакції що додається: 
«Прийом заяв та документів, проведення вступних випробувань, конкурсного

відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня магістра на
основі  ступеня  бакалавра,  ОКР спеціаліста,  за  всіма  формами навчання,  КРІМ
спеціальності 081 «Право» проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії
Форма навчання

денна заочна
Початок  прийому  заяв  та
документів 5 липня 

2017 року

 1 хвиля -  01 
серпня 2017 року

2 хвиля –11
вересня 2017 року

Закінчення  прийому  заяв  та
документів 

24 липня 
2017 року

1 хвиля -  не
пізніше 28 серпня

2017 року 
2 хвиля – не

пізніше 13 вересня
2017 року

Строки  проведення  ЧНУ
ім. П. Могили  вступних
випробувань

1 хвиля – 18 – 26
травня 2017 року*
2 хвиля - 25 – 31

липня
2017 року

1 хвиля - 29 серпня
– 04 вересня
2017 року
 2  хвиля  –  13
вересня

Термін  оприлюднення не  пізніше  12  години 1  хвиля  -  не



рейтингового списку вступників

01 серпня 2017 року 

пізніше  12  години
06  вересня  2017
року 
2  хвиля  –  не
пізніше  12  години
14 вересня  2017
року

Виконання вимог до зарахування за державним
замовленням – не

пізніше
05 серпня 2016 року;
за кошти фізичних та

юридичних осіб:
 1 хвиля -  не 
пізніше 14 серпня 
2017 року
 2 хвиля – не пізніше
29 серпня 2017 року;

3 хвиля – не пізніше
26 вересня 2017 року

за державним
замовленням – не

пізніше
11 вересня 2017

року;
за кошти фізичних
та юридичних осіб:
 1 хвиля -  не 
пізніше 14 вересня
2017 року
 2 хвиля – не 
пізніше 26 вересня
2017 року

Терміни зарахування вступників за державним або
регіональним

замовленням – не
пізніше 12.00

07 серпня 2016 року;

за кошти фізичних та
юридичних осіб:

 1 хвиля -  не 
пізніше 16 серпня 
2017 року
 2 хвиля – не пізніше
31 серпня
3 хвиля – не пізніше 
28 вересня 2017 року

за державним або
регіональним

замовленням – не
пізніше 12.00

13 вересня 2017 
року;

за кошти фізичних
та юридичних осіб:
 1 хвиля -  не 
пізніше 15 вересня 
2017 року
 2 хвиля – не 
пізніше 28 вересня 
2017 року

3) у розділі VІ: 

у пункті 6:

друге речення виключити.

у пункті 2 розділу Х цифри VII замінити цифрами ІІІ.
В абзаці першому пункту 2 розділу ХІІ слова «цього розділу» замінити словами

і цифрами «розділу ХІІІ».

Додаток 5 викласти в новій редакції. 
Виніс питання на голосування.

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



УХВАЛИЛИ: прийняти інформацію до відома. Відповідальному секретарю

приймальної комісії Олійник І.А. внести відповідні зміни до Правил прийому на

навчання в 2017 році та надати документ до розгляду та затвердження Вченою

радою університету.

2.  СЛУХАЛИ:  голову приймальної  комісії  Л.П. Клименка,  який повідомив,

що  з  12  липня  2017  року  розпочинає  свою  роботу  Приймальна  комісія

університету. Зауважив,  що  в  університеті  вже  працює  консультаційний  пункт

приймальної комісії для надання допомоги вступникам в реєстрації електронних

кабінетів, завантаженні додатку до документу про повну загальну середню освіту

та  поданні  заяв  в  електронній  формі,  а  також для  консультування  абітурієнтів

щодо  вступу  на  різні  спеціальності.  Зазначив,  що  продовжується  прийом

документів від вступників на 2,3 та 5 курси. Оскільки на 1 курс навчання заяви

подаються  в  електронній  формі,  то  абітурієнти  матимуть  змогу  за  допомогою

технічних секретарів Приймальної комісії  здійснити це (за винятком вступників

пільгових категорій, які подають документи особисто в паперовому вигляді.

Порядок роботи приймальної комісії ЧНУ імені Петра Могили (дні тижня та

години): 

Дні тижня Години
Понеділок – п’ятниця 900-1700

Субота 900-1300

Неділя вихідний

УХВАЛИЛИ:  дану  інформацію  прийняти  до  відома.  Відповідальному

секретарю  приймальної  комісії  І.А. Олійник  забезпечити  організацію  роботи

Приймальної комісії.

3. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Олійник І.А.,

яка  повідомила,  що  відповідно  до  наказу  МОН  №579  від  11.04.2017  року

(затвердженого в Мінюсті України 05.05.2017 року за № 575/30443) в 2017 році

для  вступу  на  спеціальність  081  «Право»,  для  отримання  ступеня  магістра

необхідно  складати  єдине  фахове  вступне  випробування  з  використанням

організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО. Відповідно до 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  2017 році  в  ЧНУ імені  Петра Могили розпочато

прийом та реєстрацію вступників на дану спеціальність.  Зауважила,  що в 2017

році на дану спеціальність дозволено перехресний вступ з інших спеціальностей,

а тому, реєстрація на ЗНО можлива лише після успішного складання додаткового

іспиту зі  спеціальності  в університеті  (18-20 липня)  в  період 18-25 липня.  Для

вступників же лише по ЗНО реєстрація триває в період 12-25 липня.

УХВАЛИЛИ: прийняти інформацію до відома. Відповідальному секретарю

приймальної комісії Олійник І.А. забезпечити успішну реєстрацію вступників на

ЗНО з права.

Голова комісії,

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

Відповідальний секретар

приймальної комісії                           І.А.Олійник


