
Протокол №6 

засідання приймальної комісії  

Центральноукраїнського національного технічного університету 

від «12» травня 2020 року 
 

Присутні:  Черновол М.І. – голова  приймальної комісії, Кропівний В.М., 
Петренко М.М., Сторожук М.В., Петров І.В., Віхрова Л.Г., Шалімова Н.С., 
Зайченко В.В., Кириченко А.М., Лізунков О.В., Сало В.М., Яцун В.В.,  
Скриннік І.О., Мажейка О.Й., Мажара В.А., Богатирьов Д.В. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Внесення до ЄДЕБО конкурсних пропозицій  на комерційні місця.  
2. Порядок організації та проведення вступних випробувань, що 
проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення 
зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) 
рівень вищої освіти в 2020 році, згідно Наказу МОН України. 
3. Інструктаж технічного секретаріату приймальної комісії. Закріплення печаток 
приймальної комісії. 
 
 

1. СЛУХАЛИ: Заступника голови приймальної комісії Петренка М.М. щодо 
внесення до ЄДЕБО конкурсних пропозицій на комерційні місця. 

Виступив: Мажара В.А. виніс пропозицію скласти відповідного листа у МОН 
України. 
УХВАЛИЛИ:  
1.  Підготувати лист до МОН України. 
Результати голосування по п. 1: За–16; Утрималось–0; Проти–0. 

2. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 

Мажари В.А. про особливості організації та проведення вступних випробувань, 

що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів 

здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий 

(магістерський) рівень вищої освіти в 2020 році. 

 

Виступили: Зайченко В.В., Лізунков О.В. і внесли пропозицію, про склад 

працівників приймальної комісії, які будуть задіяні для реєстрації абітурієнтів 

для складання єдиного фахового іспиту з іноземної мови. Призначити 

відповідальною особою – Кіріченко Ольга В’ячеславівна – асистент кафедри 

економіки менеджменту та комерційної діяльності. 

Секретарі комісії: 

– Мехеда Аліна Миколаївна – старший викладач кафедри суспільних наук, 

інформаційної та архівної справи; 
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- Нісфоян Сергій Сергійович – старший викладач кафедри економіки та 
підприємництва;  

–  Красножон Наталія Сергіївна – доцент кафедри економіки, менеджменту 

та комерційної діяльності.; 

–  Насипайко Дар’я Сергіївна – доцент кафедри міжнародних економічних 

відносин; 

- Загреба Максим Михайлович – доцент кафедри економічної теорії, 

маркетингу та економічної кібернетики;  

- Лисенко Алла Миколаївна – доцент кафедри аудиту та оподаткування. 

– Юрченко Оксана Володимирівна – асистент кафедри бухгалтерського 
обліку; 

– Москаленко Василій Миколайович – асистент кафедри фінансів та 
планування; 

– Доренський Олександр Павлович – доцент кафедри кібербезпеки та 
програмного забезпечення; 

– Артюхов Анатолій Миколайович – доцент кафедри технології 
машинобудування; 

– Валявський Іван Анатолійович – доцент кафедри металорізальних 
верстатів та систем; 

– Конончук Сергій Васильович – доцент кафедри матеріалознавства та 
ливарного виробництва; 

– Гермак Вікторія Сергіївна – викладач кафедри кібербезпеки та 

програмного забезпечення;  

– Марченко Костянтин Миколайович – доцент кафедри кібербезпеки та 

програмного забезпечення. 

– Нестеренко Олександр Вікторович – доцент кафедри 

сільськогосподарського машинобудування. 

– Артеменко Дмитро Юрійович – доцент кафедри сільськогосподарського 
машинобудування; 

– Кирнасовська Тетяна Євгенівна – старший лаборант кафедри екології і 
ОНС. 

– Пашинський Микола Вікторович – асистент кафедри будівельних, 

дорожніх машин та будівництва. 

– Сідей Валерій Миколайович – викладач кафедри будівельних, дорожніх 
машин та будівництва; 

– Василенко Іван Федорович – доцент кафедри експлуатації та ремонту 
машин; 

– Пирогов Володимир Васильович – доцент кафедри деталей машин та 
прикладної механіки. 

– Плешков Сергій Петрович – доцент кафедри автоматизації виробничих 
процесів; 
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– Величко Тетяна Володимирівна – старший викладач кафедри 
електротехнічних систем та енергетичного менеджменту; 

– Солдатенко Валентин Петрович – викладач кафедри електротехнічних 
систем та енергетичного менеджменту. 
Савеленко Григорій Володимирович – старший викладач кафедри 
економіки та підприємництва.  

– Москаленко Василій Миколайович – асистент кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування; 

– Апаракін Антон Русланович – асистент кафедри металорізальних 
верстатів та систем. 
 

УХВАЛИЛИ:  1. Затвердити склад комісії для реєстрації базі УЦОЯО з числа 

вищевказаних працівників приймальної комісії. 

1. Під час роботи дотримуватись вимог наказів МОН України, Правил 

прийому до ЦНТУ та чинного законодавства. 

2. Деканатам організувати роботу, щодо видачі довідок згідно вимог наказу 

МОН України. 

 
 

Результати голосування по п. 2: 

За–15 

Утрималось–1 

Проти–0 

 

3. СЛУХАЛИ:  Інформацію відповідального секретаря Мажари В.А. про зміни до 

Правил прийому Центральноукраїнського національного технічного 

університету у 2020 році.  

Виступив: Лізунков О.В., і наголосила про необхідність чіткого виконання 

вимог нормативно-правових документів МОН України під час вступної кампанії 

2018 року. Запропонувала підтримати вищеназвані зміни до Правил прийому 

Центральноукраїнського національного технічного університету у 2020 році. 

Виступила: Віхрова Л.Г. і внесла пропозицію, щодо негайного 

ознайомлення зі змінами технічним секретаріатом приймальної комісії ЦНТУ . 

Результати голосування: 

За–15  Утрималось–0 Проти–0 

УХВАЛИЛИ: 

1. Прийняти зміни до Правил прийому Центральноукраїнського 

національного технічного університету у 2020 році. 
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2.  Відповідальному секретарю Мажарі В.А. довести зміни до Правил 

прийому Центральноукраїнського національного технічного університету у 2020 

році до технічного секретаріату приймальної комісії. 

3. Розмістити зміни до Правил прийому Центральноукраїнського 

національного технічного університету у 2018 році. на стенді біля приймальної 

комісії,  на сайті університету та у системі ЄДЕБО. 

2. СЛУХАЛИ:   Інформацію відповідального секретаря Мажари В.А. про 

закріплення печаток приймальної комісії:  

- печатка «Приймальна комісія № 1» – механіко-технологічний факультет; 

- печатка «Приймальна комісія № 2» – факультет економіки та 

менеджменту; 

- печатка «Приймальна комісія № 3» – факультет обліку та фінансів; 

- печатка «Приймальна комісія № 4» – факультет автоматики та 

енергетики; 

- печатка «Приймальна комісія № 5» – факультет сільськогосподарського 

машинобудування; 

- печатка «Приймальна комісія № 6» – факультет проектування та 

експлуатації машин; 

- печатка «Приймальна комісія № 7» – заочна форма навчання; 

Результати голосування по п.3: 
За–15  Утрималось–0 Проти–0 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Закріпити печатки приймальної комісії  на період вступної 

кампанії 20208 р.  

2. Відповідальному секретареві та його заступникам провести інструктаж та 

ознайомити з Правилами прийому до ЦНТУ, необхідною документацією всіх 

працівників приймальної комісії. 

 

 
 
Голова  приймальної  комісії      Михайло ЧЕРНОВОЛ  

 

 

Відповідальний секретар ПК      Віталій МАЖАРА 

 
 


