Протокол № 4
засідання Приймальної комісії Чорноморського державного університету
імені Петра Могили
«22» лютого 2016 р.

м. Миколаїв

Присутні:
1. Клименко Л.П., ректор, голова приймальної комісії
2. Трунов О.М., перший проректор, заступник голови приймальної комісії
3. Іщенко Н.М., в.о. декана факультету економічних наук
4. Мусієнко М.П., декан факультету комп’ютерних наук
5. Яремчук О.М., заступник директора Медичного інституту
6. Шевчук О.В., декан факультету політичних наук
7. Пронкевич О.В., директор Інституту філології
8. Січко Д.С., декан юридичного факультету
9. Ляпіна Л.А., декан факультету соціології
10. Норд Г.Л., директор Інституту післядипломної освіти
11. Пастушенко С.І., директор навчально – наукового інституту інженерії об’єктів
і систем
12. Ємельянов В.М., директор Інституту державного управління
13. Чернозуб А.А., декан факультету спорту
14. Олійник І.А.,відповідальний секретар приймальної комісії
15. Алексєєва А.О.,заступник відповідального секретаря з денної форми навчання
16. Каблуча В. І., заступник відповідального секретаря з заочної форми навчання
17. Андрєєв А.І., заступник відповідального секретаря з питань вступу до
аспірантури (ад’юнктури)
18. Скиба Д.Ю., уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та
розгляду електронних заяв
19. Ліщенко П.І., в.о. голови студентської колегії
20. Верба С.М. – голова профспілкового комітету
Порядок денний:
1. Про пункт тестування ЗНО в 2016 році
2. Про затвердження програм вступних випробувань та співбесід, творчих
конкурсів для вступу на 1 курс навчання
1. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії І.А. Олійник,
яка повідомила, що ЧДУ ім. Петра Могили буде приймати участь в проведенні
зовнішнього незалежного оцінювання в 2016 році. Зазначив, що 18 лютого до
нашого університету завітали представники Херсонського РЦОЯО для підписання
договору про співпрацю, адже тепер ЧДУ імені Петра Могили відноситься саме до
Херсонського РЦОЯО, а не до Одеського РЦОЯО, як це було раніше.

Оприлюднено порядок використання приміщень навчальних закладів для
проведення зовнішнього незалежного оцінювання, який визначає послідовність дій
Українського центру оцінювання якості освіти, регіональних центрів оцінювання
якості освіти і навчальних закладів під час створення пунктів проведення
зовнішнього незалежного оцінювання та використання приміщень навчальних
закладів для проведення зовнішнього незалежного оцінювання, одним з яких і
виступає ЧДУ імені Петра Могили. Назва пункту зовнішнього оцінювання повинна
збігатися з найменуванням навчального закладу, у якому його створено. Нумерація
пунктів зовнішнього оцінювання здійснюється Українським центром.
УХВАЛИЛИ: дану інформацію прийняти до відома. Відповідальному секретарю
приймальної комісії та відповідальної особи за пункт тестування І.А.Олійник
підготувати відповідні документи та приміщення.
2. СЛУХАЛИ: Голову приймальної комісії Л.П. Клименко, який вказав, що
необхідно

затвердити

рішенням

приймальної

комісії

програми

вступних

випробувань та співбесід для вступу на 1 курс навчання для осіб, які з поважних
причин не складали ЗНО згідно з п.1 та п. 2 Розділу VІІІ Правил прийому на
навчання до ЧДУ ім. П.Могили у 2016 році.
Вступні випробування (в тому числі співбесіда), що проводяться вищим
навчальним закладом, при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційними
рівнями бакалавра на основі повної загальної середньої освіти проводяться для
відповідних категорій абітурієнтів на основі програм вступних випробувань із
загальноосвітніх

предметів

і

повинні

відповідати

навчальним

програмам

загальноосвітніх навчальних закладів України та ЗНО. Запропонував обговорити
програми вступних випробувань і співбесід та голосувати одним пакетом.
ВИСТУПИЛИ:
1. Декан факультету політичних наук Шевчук О.В., який представив програму
співбесіди та програму вступних випробувань із історії України
2. Заступника директора медичного інституту О.М.Яремчук, яка представила
програми співбесіди та програми вступних випробувань з фізики, хімії, біології,
географії та творчого конкурсу з фізичної культури до вступу на напрям
підготовки «Здоров’я людини» та «Спорт».

3. Директор інституту філології Пронкевич О.В., який представив програми
співбесіди та програми вступних випробувань з української мови і літератури, з
іноземних мов та творчого конкурсу до вступу на напрям підготовки
«Журналістика».
4. Декана факультету комп’ютерних наук М.П.Мусієнко, який представив
програму співбесіди та програму вступних випробувань з математики.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - немає, «утримався» - немає.
УХВАЛИЛИ: затвердити програми вступних випробувань, співбесід та
творчого

конкурсу

із

зазначених

дисциплін.

Відповідальному

секретарю

приймальної комісії Л.В.Шерстюк розмістити програми ЗНО та приклади на сайті
університету та в соціальних мережах до 01 квітня 2016 року.

Голова комісії,
ректор ЧДУ ім. П.Могили

Відповідальний секретар приймальної комісії

Л.П. Клименко

І.А.Олійник

