
Протокол № 24

засідання Приймальної комісії Чорноморського національного університету
імені Петра Могили

«17» 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 електронні заяви та конкурсну ситуацію на 17 липня 2017р.
2. Щодо вступників через ОС «Крим – Україна»
3. Щодо допуску до складання додаткового іспиту з права для вступників по

перехресному вступу.
4. Про проблему реєстрації електронних кабінетів вступників.

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

розгляду  електронних  заяв  Скибу  Д.Ю.,  яка  повідомила  конкурсну  ситуацію

прийому документів станом на 16.00 17 липня. Загальна кількість заяв для вступу

на основі ПЗСО абітурієнтів - 1624 заяви. З них – 56 заяв скасовано вступником,

110 заяв на спеціальності, що передбачають складання творчого конкурсу. Щодо

конкурсної ситуації, то вона наступна:



Фізична культура і спорт 45 заяв

Фізична терапія, ерготерапія 36 заяв

Журналістика 65 заяв

035.04 Українська мова та література 35 заяв

035.01 Германські мови та літератури 
(переклад включно):
- Англійська мова та література
- Німецька мова та література
- Переклад (німецька мова)
- Переклад (англійська мова)

272 заяви

Політологія 71 заява

Історія та археологія 46 заяв

Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії

117 заяв

Соціологія 26 заяв

Соціальна робота 23 заяви

Психологія 105 заяв

Право 125 заяв

Менеджмент 75 заяв

Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

43 заяви

Фінанси, банківська справа та 
страхування

50 заяви

Облік і оподаткування 29 заяв

Геодезія та землеустрій 24 заяв

Екологія 35 заяв

Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

33 заяви

Комп’ютерні науки та інформаційні 
технології

79 заяв

Комп’ютерна інженерія 92 заяви

Інженерія програмного забезпечення 109 заяв

Медицина (магістр на базі ПЗСО) 101



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 звернулися абітурієнти, з якими

було  заповнено  Освітню  декларацію  та  направлено  до  Миколаївської  міської

вечірньої  школи  з  заочною  формою  навчання  Миколаївської  міської  ради

Миколаївської  області  (атестація  за  курс  повної  загальної  середньої  освіти).  У

кожного, хто здав атестацію на руках є тимчасова довідка, на базі якої абітурієнти

вступатимуть  в  2017  році.  Оскільки  вступники  склали  два  іспити  державної

підсумкової атестації: українська мова та історія України, то їм потрібно скласти

один  вступний  іспит  (Додаток  1).  Для  вступу  на  спеціальності,  для  яких

передбачено проведення творчого конкурсу, замість вступного іспиту проводиться

відповідний  творчий  конкурс.  Запропонувала  провести  вступні  іспити  у  формі

ЗНО в період 17-22 липня 2017 року. Винесла питання щодо допуску вступників

до складання вступних іспитів у формі ЗНО на голосування: 

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

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 проведення вступних іспитів у формі ЗНО для вступників через

ОЦ «Крим-Україна».

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

яка  повідомила,  що  відповідно  до  Умов  прийому  на  навчання  в  2017  році

передбачено вступ на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю

081  «Право»  за  технологією  ЗНО.  Відповідно  до  цього,  на  спеціальність  081

«Право» можуть подавати документи абітурієнти, які не мають юридичної освіти

(так  званий  перехресний  вступ).  Але,  для  допуску  та  реєстрації  на  ЗНО  така

категорія вступників повинна скласти додатковий вступний іспит в університеті та



отримати  допуск/  не  допуск до  складання іспиту з  права  за  технологією ЗНО.

Станом  на  17  липня  до  Приймальної  комісії  звернулося  5  абітурієнтів,  які

бажають вступити на дану спеціальність по перехресному вступу.

Запропонувала проголосувати за допуск наступних абітурієнтів до складання

додаткового вступного іспиту з права:

1. Епова Наталія Леонідівна

2. Лященко Владислав Юрійович

3. Мельник Сергій Богданович

4. Науменко Марина Ігорівна

5. Флоря Аліна Радівна

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

УХВАЛИЛИ:  допустити  абітурієнтів  до  складання  додаткового  вступного

іспиту з права для отримання допуску до складання іспиту з права за технологією

ЗНО.

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

розгляду електронних заяв Скибу Д.Ю., яка повідомила, що відповідно до Листа

МОН  №  1/9-395  від  14.07.17  року  визначено,  що  більшість  вступників,  які

вступають  для  здобуття  освітнього  ступеня  бакалавра  (магістра  медичного,

фармацевтичного  та  ветеринарного  спрямування)  на  основі  повної  загальної

середньої освіти, подають документи в електронній формі, а деякі інші категорії

вступників подають документи в паперовій формі.  У зв’язку із запровадженням

нового  програмного  забезпечення  з  посиленими  вимогами  до  ідентифікації

вступників,  мають  місце  окремі  випадки  відмови  в  реєстрації  електронних

кабінетів, пов’язані з іншими розбіжностями в реєстраційних даних. У такому разі

з 15 липня 2017 року вступник може подати заяву та документи в паперовій формі,

якщо  в  присутності  представника  приймальної  комісії  буде  перевірена

неможливість  створення  електронного  кабінету  вступника.  За  результатами

робочого  дня  приймальна  комісія  надсилає  до  ДП  «Інфоресурс»  таблицю  у

форматі MS Excel із зазначенням в окремих колонках інформації по вступникам,

документи яких було прийнято в паперовому вигляді. 



УХВАЛИЛИ:  інформацію  прийняти  до  відома.  Відповідальному  секретарю

Приймальної комісії  Олійник І.А. звернути увагу на ці питання при проведенні

консультаційної роботи.

Голова комісії,

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

Відповідальний секретар

приймальної комісії                           І.А.Олійник


