
Протокол № 23

засідання Приймальної комісії Чорноморського національного університету
імені Петра Могили

«13» 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 результати прийому документів та конкурсної ситуації 
2. Щодо вступників чере ОС «Крим – Україна»
3. Щодо вступників пільгових категорій

1. СЛУХАЛИ:  уповноважену особу приймальної комісії з питань прийняття та

розгляду  електронних  заяв  Скибу  Д.Ю.,  яка  повідомила,  що  в  2017  році

абітурієнти  мають  право  подати  дев’ять  заяв  на  чотири  спеціальності

(спеціалізації), на яких передбачено прийом за кошти державного бюджету. Заяви,

подані  на  певну  спеціальність  (спеціалізацію)  до  одного  вищого  навчального

закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.



Подання  заяв  в  електронній формі  на  спеціальності  (спеціалізації),  на  яких не

передбачається прийому за кошти державного бюджету, не обмежується. 

Не зважаючи на те, що система подання електронних заяв працювала не завжди

добре,  станом на 12.00 13 липня було подано 1074 заяви для вступу на 1 курс

навчання.  Щодо  конкурсної  ситуації,  то  можна  сказати,  що  більш  за  все

абітурієнти подають електронні заяви на такі спеціальності як 222 «Медицина» -

62  заяви,  291  «Міжнародні  відносини,  суспільні  комунікації  »  -  78  заяв,  081

«Право» -  77 заяв,  053 «Психологія» та 035.01 «Германські мови та літератури

(переклад включно) – 158 заяв. Найменша кількість заяв на даний момент подана

на такі спеціальності як 101 «Екологія» - 3 заяви, «Геодезія та землеустрій» - 14

заяв, «Соціологія» - 15 заяв та «Соціальна робота» - 7 заяв. Проте, набір триває та

ситуація звичайно зміниться.

УХВАЛИЛИ: прийняти інформацію до відома. 

2.  СЛУХАЛИ:  заступника  відповідального  секретаря  з  денної  форми

навчання,  керівника ОЦ «Крим – Україна» Алексєєву А.О., яка повідомила, що

відповідно  до  Наказу  МОН  України  №  667  від  14.06.2016  року  на  базі

Чорноморського  національного  університету  продовжує  свою  роботу  освітній

центр  «Крим-Україна».  До  Приймальної  комісії  неодноразово  зверталися

абітурієнти,  яки виявили бажання навчатись  в  нашому університеті  саме через

даний  центр.  Станом  на  13  липня  до  приймальної  комісії  звернулися  10

вступників.  Наразі,  з  п’ятьма  вступниками заповнено  Освітню декларацію  про

завершення  здобуття  загальної  середньої  освіти  на  тимчасово  окупованій

території  України,  з  іншими  (хто  має  статус  переселенця)  проведено

профорієнтаційну роботу.

УХВАЛИЛИ:  дану  інформацію  прийняти  до  відома.  Відповідальному

секретарю  приймальної  комісії  І.А. Олійник  та  заступнику  відповідального

секретаря з денної форми навчання, керівнику ОЦ «Крим – Україна» Алексєєву

А.О. забезпечити рівний доступ до оримання інформації про вступ в 2017 році.

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

яка повідомила, що відповідно до п.3 Розділу ІІ Правил прийому на навчання до

ЧНУ імені Петра Могили в 2017 році надано перелік осіб,  котрі  користуються



спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття

вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти. Станом на 13 липня до

Приймальної комісії звернулося 5 осіб вищезазначених категорій, а саме:

 - Снігур О.М., спеціальність 222 «Медицина»;

 - Приходько О.М., спеціальності 081 «Право», 101 «Екологія», 227 «Фізична

терапія, ерготерапія»;

 - Половинкіна О.С., спеціальність «Комп’ютерні науки»;

 - Альохін О. А., спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»;

 - Смілянець С.Р., спеціальність «Комп’ютерні науки».

Запропонувала проголосувати за допуск абітурієнтів до конкурсу.

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

УХВАЛИЛИ:  прийняти  інформацію  до  відома.  Відповідальному  секретарю

приймальної комісії Олійник І.А. забезпечити рівний доступ до освіти вступників

пільгових категорій.

Голова комісії,

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

Відповідальний секретар

приймальної комісії                           І.А.Олійник


