
Протокол № 25

засідання Приймальної комісії Чорноморського національного університету
імені Петра Могили

«19» 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 18-19 липня 2017р.
2.  Щодо  результатів  складання  додаткового  іспиту  з  права  вступників  по

перехресному вступу.

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 19 липня. 

Загальна  кількість  заяв  для  вступу  на  1  курс  навчання  на  основі  повної

загальної середньої освіти станом на 18 липня 2017 року становила 2226 заяв, а

станом на 16: 00 19 липня 2017 року кількість заяв збільшилася майже на 500 заяв

та становить 2707 заяв. Динаміка подачі заяв наступна:



Спеціальність 18 липня 19 липня
Фізична культура і спорт 64 97
Фізична терапія, ерготерапія 55 72
Журналістика 84 96
035.04 Українська мова та література 43 47
035.01 Германські мови та літератури (переклад включно): 362 420
Політологія 91 104
Історія та археологія 57 67
Міжнародні  відносини,  суспільні  комунікації  та  регіональні
студії

161 191

Соціологія 29 40
Соціальна робота 31 38
Психологія 141 179
Право 171 208
Менеджмент 92 109
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 61 77
Фінанси, банківська справа та страхування 68 86
Облік і оподаткування 39 62
Геодезія та землеустрій 37 42
Екологія 52 65
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 50 58
Комп’ютерні науки та інформаційні технології 121 156
Комп’ютерна інженерія 123 136
Інженерія програмного забезпечення 149 176
Медицина (магістр на базі ПЗСО) 143 173

УХВАЛИЛИ: прийняти інформацію до відома. 

2. 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 п.4.5, п.6.3 Правил прийому на

навчання до ЧНУ імені Петра Могили у 2017 році, 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»

було  проведено  додатковий  вступного  іспиту  з  права  для  вступників  по

перехресному вступу. При проведенні випробування було дотримано всіх вимог

щодо  проведення  фахових  вступних  випробувань,  затверджених  відповідними

положеннями. Апеляцій щодо процедури проведення та результатів випробувань

не  було  зафіксовано.  За  результатами  додаткового  фахового  вступного

випробування наступних абітурієнтів допущенно до складання ЗНО для вступу на

спеціальність 081 «Право»:

1. Епова Наталія Леонідівна



2. Лященко Владислав Юрійович

3. Мельник Сергій Богданович

4. Науменко Марина Ігорівна

5. Флоря Аліна Радівна

Запропонувала проголосувати.

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

УХВАЛИЛИ: допустити абітурієнтів до реєстрації та складання іспиту з права

за технологією ЗНО.

Голова комісії,

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

Відповідальний секретар

приймальної комісії                           І.А.Олійник


