
Протокол № 7

засідання Приймальної комісії Чорноморського національного університету 
імені Петра Могили

«22» лютого 2018 р. м. Миколаїв

Присутні:

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

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

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

Порядок денний:

1. Про співбесіду та рекомендацію до зарахування іноземних громадян
2. Щодо програм вступних випробувань

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. Станом на 22 лютого до приймальної комісії звернулися 2

абітурієнта: Упадхіай Харш Санджайкумар та Ядав Ріші Дхар з бажанням навчатись в

нашому університеті на 1 курсі спеціальності 222 «Медицина».

СЛУХАЛИ:  голову  комісії  для  проведення  співбесід  для  набору  іноземних

громадян та осіб без громадянства на здобуття ступеня магістра зі спеціальності  222



«Медицина» М.О. Клименка, який повідомив, що 22 січня зі всіма вступниками було

проведено співбесіди з біології та англійської мови для того, щоб абітурієнти показали,

що мають достатній рівень знань для навчання на даній спеціальності. За результатами

співбесіди вступники отримали наступні конкурсні показники: 

ПІП вступника, що проходив співбесіду Результати співбесіди

англійська мова біологія
Упадхіай Харш Санджайкумар 104 112
Ядав Ріші Дхар 108 119

Таким чином, абітурієнти показали, що мають достатній рівень знань з біології та

володіють на достатньому рівні англійською мовою для навчання на спеціальності 222

«Медицина», тому комісією для проведення співбесід для набору іноземних громадян

рекомендовано на навчання до ЧНУ імені Петра Могили в 2018 році 

СЛУХАЛИ:  відповідального  секретаря  приймальної  комісії  І.А.  Олійник,  яка

повідомила про те, що абітурієнти виконали всі вимоги до зарахування до ЧНУ імені

Петра  Могили,  успішно  пройшли  співбесіди  та  мають  достатній  рівень  знань  для

навчання  на  обраній спеціальності,  тому їх можна рекомендувати до зарахування  на

навчання  за  кошти  фізичних  та  юридичних  осіб.  Запропонувала  проголосувати  за

рекомендацію до зарахування на навчання вищезазначених абітурієнтів.

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

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до зарахування студентами 1 курсу ступеня магістра з

медицини за спеціальністю 222 «Медицина» вищезазначених абітурієнтів. 

2.  СЛУХАЛИ:  першого  проректора,  заступника  голови  приймальної  комісії

Н.М. Іщенко, яка повідомила, що відповідно до Листа МОН №1/9-85 від 09.02.2018р. в

2018  році  введено  обов’язковість  складання  вступних  випробувань  у  формі  єдиного

вступного  іспиту  з  іноземної  мови  (для  вступників  на  магістерські  програми  за

спеціальностями  галузей  знань  03  «Гуманітарні  науки»  (крім  спеціальності  035

«Філологія), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право», 24

«Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини») та єдиного фахового вступного

випробування  з  права  та  загальних  навчальних  правничих  компетентностей  (для

вступників  на  магістерські  програми  за  спеціальностями  081  «Право»  та  293

«Міжнародне право»). 



Тестові  завдання  єдиного  вступного  іспиту  з  іноземної  мови  укладатимуть

відповідно до Програм зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов для осіб,

які бажають здобувати вищу освіту на основі ПЗСО, затверджених наказом МОН №77

від  03.02.2016р.  У 2018  році  єдиний вступний іспит  з  іноземної  мови  не  міститиме

частин «Писемне  мовлення» та  «Розуміння  мови на  слух».  Вступники складатимуть

лише  частини  «Читання»  та  «Використання  мови».  Тестові  завдання  блоку  Право

єдиного  фахового  вступного  випробування  укладатимуться  відповідно  до  Програми,

затвердженої  наказом МОН № 115  від  07.02.  2018  р.  Тести  міститимуть  завдання  з

восьми базових правничих дисциплін (конституційне право України;  адміністративне

право  України;  цивільне  право  України;  цивільне  процесуальне  право  України;

кримінальне  право  України;  кримінальне  процесуальне  право  України;  Міжнародне

публічне право; міжнародний захист прав людини). Тестові завдання блоку Загальних

навчальних  правничих  компетентностей  єдиного  фахового  вступного  випробування

укладатимуться відповідно до Програми, затвердженої наказом МОН № 409 від 08.04.

2016  р.  Зазначені  програми  розміщені  у  вільному  доступі  на  офіційному  веб-сайті

Міністерства  освіти  і  науки  України.  Беручи  до  уваги  зазначене,  повідомила  про

необхідність проведення широкої інформаційної кампанії серед потенційних вступників

2018 року на магістерські програми за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні

науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06

«Журналістика», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини»

щодо  програм  єдиного  вступного  іспиту  з  іноземної  мови  та  єдиного  фахового

вступного випробування.

УХВАЛИЛИ: прийняти інформацію до відома.

Голова комісії,

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

Відповідальний секретар приймальної комісії                           І.А.Олійник


