
Протокол №11 
засідання приймальної комісії  

Центральноукраїнського національного технічного університету 
від «27» липня 2022 року 

 
Присутні:  Кропівний В.М – голова  приймальної комісії, Кириченко А.М, 
Богатирьов Д.В., Віхрова Л.Г., Голуб Д.В., Лізунков О.В., Линченко М.Д., Мажара 
В.А., Рудич М.Л., Сторожук М.В., Сало В.М., Скриннік І.О., Шалімова Н.С., 
Юрченко О.В., Яцун В.В., Вдовенко А. О., Шаповал Є.О. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Інструктаж технічного секретаріату приймальної комісії. Закріплення 

печаток приймальної комісії. Розподіл аудиторій для роботи відбіркових 
комісій. 

2. Результати реєстрації вступників на МТНК. 
3. Затвердження розкладу вступних іспитів 

 
 

1. По першому питанню СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря 
Богатирьова Д.В.  про результати проведення інструктажу технічного 
секретаріату приймальної комісії. Закріплення печаток приймальної комісії. 
Розподіл аудиторій для роботи відбіркових комісій . 
 
ВИСТУПИЛИ: Шалімова Н.С, Віхрова Л.Г. які запропонували прийняти 
інформацію щодо інструктажу до відома, затвердити закріплення печаток 
приймальної комісії та розподіл аудиторій для роботи відбіркових комісій. 
Результати голосування по п. 1: 

За–17 
Утрималось–0 
Проти–0 

УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити результати проведення інструктажу технічного секретаріату 

приймальної комісії. 
2. Закріплення печаток приймальної комісії:  
- печатка «Приймальна комісія № 1» – економічний факультет;  
- печатка «Приймальна комісія № 2» – механіко-технологічний факультет; 
- печатка «Приймальна комісія № 3» – факультет обліку та фінансів; 
- печатка «Приймальна комісія № 4» – факультет автоматики та 

енергетики; 
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- печатка «Приймальна комісія № 6» – факультет будівництва та 
транспорту; 

- печатка «Приймальна комісія № 7» – агротехнічний  факультет; 
3. Розподілити аудиторії за відбірковими комісіями: 
- лекційна аудиторія № 1 - механіко-технологічний факультет та  факультет 

автоматики та енергетики; 
- лекційна аудиторія № 2 - факультет обліку та фінансів та факультет 

економіки та менеджменту; 
- лекційна аудиторія № 3 - агротехнічний  факультет та факультет 

будівництва та транспорту. 
 

2. По другому питанню СЛУХАЛИ: інформацію заступника відповідального 
секретаря Юрченко О.В. про результати реєстрації вступників на МТНК. 

ВИСТУПИЛИ: Мажара В.А. який запропонував прийняти інформацію щодо 
результатів реєстрації вступників на МТНК. 

 
Результати голосування по п. 1: 
За–17 
Утрималось–0 

     Проти–0 
УХВАЛИЛИ: 1. підтримувати секретарями відбіркових комісій зв'язок з 
вступниками, надавати інформацію про МТНК та порядок вступу до 
магістратури зареєстрованих вступників (список додається у додатку до 
протоколу) 
 

3. По третьому питанню СЛУХАЛИ: інформацію заступника відповідального 
секретаря Юрченко О.В. про терміни проведення вступних іспитів для 
абітурієнтів, які мають на те право згідно Правил прийому до ЦНТУ у 2022 
році. 

ВИСТУПИЛИ: Сало В.М який запропонував затвердити розклад проведення 
вступних іспитів для абітурієнтів, які мають на те право згідно Правил 
прийому до ЦНТУ на навчання у 2022 році. 

Результати голосування по п. 1: 
За–17 
Утрималось–0 

     Проти–0 
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УХВАЛИЛИ: 1.Затвердити розклад проведення вступних іспитів для 
абітурієнтів, які мають на те право згідно Правил прийому до ЦНТУ на 
навчання у 2022 році. 
2. Розмістити розклад проведення вступних іспитів для абітурієнтів, які 
мають на те право згідно Правил прийому до ЦНТУ на навчання у 2022 
році на стенді приймальної комісії та офіційному сайті університету. 
3. Довести розклад до відома головам предметно – екзаменаційний та 
фахових комісій. 
4. Відповідальному секретареві провести інструктаж для голів та членів 
предметно – екзаменаційний та фахових комісій  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


