Протокол № 8
засідання Приймальної комісії Чорноморського державного університету
імені Петра Могили
«24» березня 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., декан факультету економічних наук
4. Мусієнко М.П., декан факультету комп’ютерних наук
5. Грищенко Г.В., директор 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 проведення пробного ЗНО та проведення агітаційної роботи
1. СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії Л.П.Клименка, який повідомив, що
оприлюднено Порядок використання приміщень навчальних закладів для
проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання, який
визначає
послідовність дій Українського центру оцінювання якості освіти, регіональних
центрів оцінювання якості освіти ( в даному випадку – Херсонського РЦОЯО) 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.
ВИСТУПИВ: заступник голови приймальної комісії О.М.Трунова, який
повідомив, що відомо графік проведення пробного тестування:2 квітня 2016 року українська мова і література; 9 квітня 2016 року – історія України, математика,
біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова,
російська мова, французька мова. Учасник пробного ЗНО може скласти максимум
два пробних теста (українська мова та література та один предмет на вибір).
Запрошення на пробне тестування, в якому буде вказано інформацію про пункт та
час проведення тестування, учасники ПЗНО зможуть роздрукувати з власної
персональної сторінки на сайті відповідного регіонального центру оцінювання
якості освіти. Допуск на пункти пробного тестування здійснюватиметься при
наявності:

квитанції про сплату вартості послуг за проведення пробного тестування;

запрошення (реєстраційної картки);

паспорта (або свідоцтва про народження).
Повідомив, що для успішного проведення пробного ЗНО в навчальному закладі
необхідно підготувати навчальний корпус № 2 для проведення Пробного ЗНО 2 і 9
квітня 2016 року.
ВИСТУПИЛИ: директори інститутів та декани факультетів, які запропонували
організувати агітаційну роботу з абітурієнтами та їх батьками у дні проведення
Пробного ЗНО з 9 00 до 10 00.
УХВАЛИЛИ: прийняти інформацію до відома. Директорам інститутів та деканам
факультетів організувати агітаційну роботу під час проведення Пробного ЗНО.
Відповідальному секретарю приймальної комісії підготувати розпорядження про
проведення Пробного ЗНО в університеті. Загальне керівництво підготовкою та
проведенням Пробного ЗНО - 2016 покласти на завідувача підготовчого відділення
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