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Протокол № 13 

засідання приймальної комісії   

Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 

 

від 27 червня 2019 року      м. Кропивницький 

Присутні: Семенюк О.А. – голова приймальної комісії; 

Михида С.П. – заступник голови приймальної комісії з питань вступу до 

аспірантури та докторантури; 

Клоц Є.О. – заступник голови приймальної комісії з питань вступу на 

навчання для здобуття ступеня бакалавра; 

Харченко С.П. – заступник голови приймальної комісії з питань вступу на 

навчання для здобуття ступеня магістра; 

Подопригора Н.В. – відповідальний секретар приймальної комісії. 

Вівсяна І.А. – заступник відповідального секретаря приймальної комісії 

 

Члени комісії: Білоус О. М., Гулай О.В., Кричун Л. П., Рацул А. Б., Ріжняк Р. Я., 

Стратан-Артишкова. Т.Б., Турчак А.Л., Філоретова Л. М., Болілий В.О., 

Сільченко Ю.Ю., Ватульова А.Л., Полудень С.Є., Петренко М.В., 

Самосьєв О.С., Самосьєва Ю.Й., Штанько А.Б., Щорба Т.В., 

Лещенко О.А., Сокоренко О.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження нової редакції Правил прийому на навчання до 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка в 2019 році. 

 

І. Слухали: про затвердження нової редакції Правил прийому на навчання до 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка в 2019 році. 

І. Виступила: відповідальний секретар приймальної комісії Подопригора Н.В. з 

інформацією про внесення змін до Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році (далі – 

Правил прийому), затверджені рішенням вченої ради Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка від 26 грудня 2018 року (протокол 

№ 6) зі змінами: від 27.05.2019 (протокол № 12). У зв’язку із набуттям чинності Змін до 

Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, Порядку 

подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до 

закладів вищої освіти України в 2019 році та нової редакції в Матеріалах для розробки 

технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального 

замовлення в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 

«Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 

року № 1096» від 31 травня 2019 року № 760, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 18 червня 2019 року за № 634/33605, а також отримання нових ліцензій щодо 

здійснення освітньої діяльності в сфері вищої освіти: підготовка молодших бакалаврів 

за спеціальністю 102 «Хімія» галузі знань 10 «Природничі науки» – започаткування 
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провадження освітньої діяльності (наказ МОН від 27.06.2019 № 940-л), підготовка 

магістрів за спеціальністю 014 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» – 

розширення провадження освітньої діяльності (наказ МОН від 27.06.2019 № 940-л), 

пропонуємо внести відповідні зміни до Правил прийому та урахувати зміни в конкурсних 

пропозиціях (додатки 2.1, 2.2 та 2.3 Правил прийому) та в Розподілі ліцензованого обсягу та 

інформація про акредитацію спеціальностей та освітніх програм, за якими здійснюється 

освітня діяльність у сфері вищої освіти (додаток 17 Правил Прийому), а також у Розподілі 

ліцензованого обсягу щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, 

затвердженого наказом ЦДПУ ім. В. Винниченка від 27 грудня 2018 року № 194/1-ун) 

відповідно до нових ліценцій та викласти ці Правила прийому у новій редакції, що додається. 

І. Ухвалили:  

1.1. Взяти інформацію відповідального секретаря приймальної комісії до відома. 

1.2. Затвердити нову редакцію Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році 

(додається). 

 

 

 

Голова приймальної комісії О. А. Семенюк 

Відповідальний секретар приймальної комісії Н.В. Подопригора 

https://www.cuspu.edu.ua/images/abiturientu-2019/Pravyla_pryiomu_2019/27-06-2019/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%A6%D0%94%D0%9F%D0%A3_2019_%D0%B2%D1%96%D0%B4_27-06-19.pdf
https://www.cuspu.edu.ua/images/abiturientu-2019/Pravyla_pryiomu_2019/27-06-2019/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%A6%D0%94%D0%9F%D0%A3_2019_%D0%B2%D1%96%D0%B4_27-06-19.pdf

