
Протокол №19 

засідання приймальної комісії  

Центральноукраїнського національного технічного університету 

від «30» листопада 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. Зарахування абітурієнтів, що вступають для отримання ступеня бакалавр 
на базі ОКР «молодший спеціаліст» з всіх спеціальностей на денну та 
заочну форму навчання на місця за кошти фізичних або юридичних  осіб 

2. Про зарахування  на освітній ступінь «Магістр» (денна та заочна форма) 
для категорії вступників з числа громадян України, які мають на те право, 
згідно чинного законодавства України та Правил прийому до ЦНТУ у 2020 
р. на місця за кошти фізичних або юридичних  осіб. 

3. Затвердження звіту про роботу Приймальної комісії.  
 
 
1. СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря Мажари В.А. про 
зарахування абітурієнтів, що вступають для отримання ступеня бакалавр на базі 
ОКР «молодший спеціаліст» з всіх спеціальностей на денну та заочну форму 
навчання на місця за кошти фізичних або юридичних  осіб. 

Виступила: Шалімова Н.С, який запропонувала підтримати вищеназвані 

пропозиції. 

За–16  Утрималось–0 Проти–0 

УХВАЛИЛИ: 
1. Зарахувати абітурієнтів, що вступають для отримання ступеня 
бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» з всіх спеціальностей на 
денну та заочну форму навчання на місця за кошти фізичних або 
юридичних  осіб. 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря Мажари В.А. про 
зарахування  на освітній ступінь «Магістр» (денна та заочна форма) для 
категорії вступників з числа громадян України, які мають на те право, згідно 
чинного законодавства України та Правил прийому до ЦНТУ у 2020 р. на місця 
за кошти фізичних або юридичних  осіб. 
ВИСТУПИВ: Петренко М.М., яка запропонував підтримати вищеназвані 
пропозиції. 

За–16  Утрималось–0 Проти–0 

УХВАЛИЛИ: 

Зарахувати  на освітній ступінь «Магістр» (денна та заочна форма) для категорії 
вступників з числа громадян України, які мають на те право, згідно чинного 
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законодавства України та Правил прийому до ЦНТУ у 2020 р. на місця за кошти 
фізичних або юридичних  осіб.  
 
3. СЛУХАЛИ:   Звіт  про роботу Приймальної комісії відповідального секретаря 
Мажару В.А. 
ВИСТУПИВ: Кропівний В.М. і запропонував затвердити звіт про роботу 
Приймальної комісії. 
Результати голосування: 
За–16  Утрималось–0 Проти–0 
УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити звіт про роботу Приймальної комісії  
 

 

Голова  приймальної  комісії      Михайло ЧЕРНОВОЛ  

 

Відповідальний секретар ПК      Віталій МАЖАРА 


