
Протокол № 6

засідання Приймальної комісії Чорноморського національного університету 
імені Петра Могили

«05» лютого 2018 р. м. Миколаїв

Присутні:

1. Іщенко Н.М., перший проректор, заступник голови приймальної комісії
2. Грищенко Г.В., директор медичного Інституту
3. Пронкевич О.В., директор Інституту філології
4. Ємельянов В.М., директор Інституту державного управління
5. Норд Г.Л., директор Інституту післядипломної освіти
6. Філімонова О.Є., в.о. декана факультету економічних наук
7. Бойко А.П., в.о. декана факультету комп’ютерних наук
8. Шевчук О.В., декан факультету політичних наук
9. Січко Д.С., декан юридичного факультету
10. Сай Д.В., декан факультету соціології
11. Чернозуб А.А., декан факультету фізичного виховання і спорту
12. Олійник І.А.,відповідальний секретар приймальної комісії
13. Шерстюк Л.В., заступник відповідального секретаря з денної форми навчання
14. Алексєєва А.О.,заступник відповідального секретаря з денної форми навчання
15. Каблуча В.І., заступник відповідального секретаря з заочної форми навчання
16. Андрєєв В.І., заступник відповідального секретаря з питань вступу для здобуття

ступеня доктора філософії
17. Скиба  Д.Ю.,  уповноважена  особа  приймальної  комісії  з  питань  прийняття  та

розгляду електронних заяв
18. Штефан В.В. – голова студентської колегії
19. Верба С.М. – голова профспілкового комітету

Порядок денний:

1. Про зарахування на навчання іноземних громадян
2. Щодо здійснення підготовки за магістерськими програмами в 2018 році
3. Про ліцензування освітньої діяльності

1.  СЛУХАЛИ:  відповідального  секретаря  приймальної  комісії  Олійник  І.А,  яка
повідомила про те, що відповідно до Розділу ХIV Правил прийому на навчання до ЧНУ
імені  Петра  Могили  у  2018  році  та  Положення  про  прийом  іноземців  та  осіб  без
громадянства на навчання до ЧНУ імені Петра Могили ми маємо право приймати на
навчання даних абітурієнтів. До приймальної комісії звернувся  Шахін Шавкат Алла
Елдін,  який  прагне  навчатись  в  нашому  університеті  на  1  курсі  спеціальності  222
«Медицина», денна форма навчання. Він виконав всі  вимоги до зарахування до ЧНУ
імені Петра Могили,  успішно пройшов співбесіди та має достатній рівень знань для
навчання  на  обраній  спеціальності,  тому  був  рекомендований  до  зарахування  на
навчання  за  кошти  фізичних  та  юридичних  осіб.  Запропонувала  проголосувати  за



зарахування Шахіна Шавката Алла Елдіна на навчання до нашого університету. Винесла
питання на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - немає, «утримався» - немає.

УХВАЛИЛИ:  зарахувати  Шахіна  Шавката  Алла  Елдіна  на  навчання  за  кошти
фізичних і  юридичних осіб  на  спеціальність  222 «Медицина»  (наказ  на  зарахування
100-С від 05.02.2018 р.).

2.  СЛУХАЛИ:  відповідального  секретаря  приймальної  комісії  Олійник  І.А,  яка
повідомила, що відповідно до Листа МОН №1/9-63 від 30.01.2018р. ЧНУ імені Петра
Могили може передбачати зарахування вступників на основі ступеня магістра в декілька
етапів  на  окремі  магістерські  програми  за  заочною  формою  навчання  виключно  за
кошти фізичних та юридичних осіб, окрім тих магістерських програм, де передбачено
обов’язковість  складання  єдиного  вступного  іспиту  з  іноземної  мови  та  єдиного
фахового  вступного  випробування  з  права  та  загальних  навчальних  правничих
компетенцій. 

УХВАЛИЛИ: прийняти інформацію до відома.

3.  СЛУХАЛИ:  першого  проректора,  заступника  голови  приймальної  комісії
Н.М. Іщенко, яка повідомила, що відповідно до наказу МОН №110-л від 02.02.2018р.,
(протокол засідання Ліцензійної комісії МОН № 83/2) про видачу ліцензії на освітню
діяльність ЧНУ імені Петра Могили на спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» на
другому (магістерському) рівні;

УХВАЛИЛИ: прийняти інформацію до відома. Декану факультету економічних наук
підготувати  інформацію про спеціальність  для проведення  профорієнтаційної  роботи
серед  молоді.  Відповідальному  секретарю  Приймальної  комісії  І.А.  Олійник  внести
відповідні  зміни до бази ЄДЕБО,  Правил прийому на навчання та  відобразити їх на
сайті університету. 

Голова комісії,

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

Відповідальний секретар приймальної комісії                           І.А.Олійник


