
Протокол №8 

засідання приймальної комісії  

Центральноукраїнського національного технічного університету 

від «20» липня 2020 року 

 

Присутні:  Черновол М.І. – голова  приймальної комісії, Кропівний В.М., 

Петренко М.М., Сторожук М.В., Петров І.В., Віхрова Л.Г., Зайченко В.В., 

Кириченко А.М., Лізунков О.В., Сало В.М., Яцун В.В.,  

Скриннік І.О., Головінський М.Г., Мажейка О.Й., Мажара В.А., Богатирьов Д.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Внесення змін до Правил прийому згідно Наказу МОН України  

2. Інструктаж технічного секретаріату приймальної комісії. Закріплення 

печаток приймальної комісії. 

 
 

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

Правил прийому Центральноукраїнського національного технічного 

університету у 2020 році.  

Виступила: Віхрова Л.Г., і наголосила про необхідність чіткого виконання 

вимог нормативно-правових документів МОН України під час вступної кампанії 

2020 року. Запропонувала підтримати вищеназвані зміни до Правил прийому 

Центральноукраїнського національного технічного університету у 2020 році. 

Виступив: Мажейка О.Й. і вніс 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. 

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 2020 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 № 6» – механіко-технологічний факультет; 
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- печатка «Приймальна комісія № 3» – факультет економіки та 

менеджменту; 

- печатка «Приймальна комісія № 2» – факультет обліку та фінансів; 

- печатка «Приймальна комісія № 5» – факультет автоматики та 

енергетики; 

- печатка «Приймальна комісія № 7» – агротехнічний факультет; 

- печатка «Приймальна комісія № 1» – факультет будівництва та 

транспорту; 

- печатка «Приймальна комісія № 4» – заочна форма навчання; 

Результати голосування: 
За–15  Утрималось–0 Проти–0 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Закріпити печатки приймальної комісії  на період вступної 

кампанії 2020р.  

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 


