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  Протокол № 1 

засідання приймальної комісії 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету  

імені Володимира Винниченка 

 

від 24 січня 2019 року       м. Кропивницький 

 

 

Порядок денний: 

 

1. Затвердження структури приймальної комісії з відповідним перерозподілом завдань і 

функцій між її структурними підрозділами. 

2. Розподіл обов’язків між членами структурних підрозділів приймальної комісії та 

встановлення ступенів відповідальності їх керівників. 

3. Затвердження плану роботи приймальної комісії на 2019 рік. 

4. Затвердження порядку вивчення нормативних документів приймальною комісією, що 

регламентують її роботу в 2019 році. 

5. Затвердження програм та складу предметних комісій по проведенню творчих конкурсів 

у 2019 році. 

6. Різне: про формування пропозицій щодо персонального складу структурних підрозділів 

приймальної комісії. 

 

1. Слухали: про затвердження структури приймальної комісії з відповідним 

перерозподілом завдань і функцій між її структурними підрозділами. 

1.1 Виступив: голова приймальної комісії Семенюк О.А. з інформацією про структуру 

приймальної комісії з відповідним перерозподілом завдань і функцій між її структурними 

підрозділами. 

Ухвалили: затвердити структуру приймальної комісії з відповідним перерозподілом завдань 

і функцій між її структурними підрозділами у поданій пропозиції (додаток 1).  

 

2. Слухали: розподіл обов’язків між членами структурних підрозділів приймальної 

комісії та встановлення ступенів відповідальності їх керівників.  

2.1. Виступив: голова приймальної комісії Семенюк О.А.. з інформацією про розподіл 

обов’язків між членами структурних підрозділів приймальної комісії та встановлення 

ступенів відповідальності їх керівників. 

Ухвалили: розподілити обов’язки між членами структурних підрозділів приймальної комісії 

та встановити ступенів відповідальності їх керівників у поданій пропозиції (додаток 2). 
 

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., Кричун Л. П., Рацул А. Б., Ріжняк Р. Я., Стратан-Артишкова. Т.Б., 

Турчак А.Л., Філоретова Л. М., Болілий В.О., Ватульова А.Л., Лещенко О.А., 

Полудень С.Є., Петренко М.В. Самосьєв О.С., Самосьєва Ю.Й., Сільченко Ю.Ю., 

Сокоренко О.С., Штанько А.Б., Щорба Т.В. 
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3. Слухали: про затвердження плану роботи приймальної комісії на 2018 рік.  

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

інформацією про планування роботи приймальної комісії на 2019 рік.  

Ухвалили: затвердити план роботи приймальної комісії на 2019 рік у поданій пропозиції 

(додаток 3). 
 

4. Слухали: про затвердження порядку вивчення нормативних документів приймальною 

комісією, що регламентують її роботу в 2019 році.  

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

інформацією про порядок вивчення нормативних документів приймальною комісією, що 

регламентують її роботу в 2019 році.  

Ухвалили: затвердити порядок вивчення нормативних документів у поданій пропозиції 

(додаток 4). 
 

5. Слухали:  різне: про формування пропозицій щодо персонального складу структурних 

підрозділів приймальної комісії,  

5.1 Виступив: голова приймальної комісії Семенюк О.А., який повідомив, що згідно 

пункту 3 Положення про приймальну комісію Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка, затвердженого Вченою радою 

університету від 26.12.2018 р. (протокол № 5), розробленого відповідно до Положення про 

приймальну комісію вищого навчального закладу України, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 р. № 1085, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 04.11.2015 р. за № 1353/27798 (зі змінами) до 01 березня поточного року 

слід затвердити персональний склад структурних підрозділів, тому уповноваженим особам з 

числа членів приймальної комісії слід надати відповідні пропозиції для формування наказу 

про затвердження персонального складу структурних підрозділів приймальної комісії. 

Ухвалили: уповноваженим нижче особам надати в тижневий термін відповідальному 

секретареві приймальної комісії конкретні пропозиції кандидатур для формування наказу 

про затвердження персонального складу структурних підрозділів приймальної комісії: 

1. Деканам факультетів – щодо складу:  

1) Предметних екзаменаційних комісій та комісій з проведення співбесід (форма ПЕК, 

додається); 

2) Фахових атестаційних комісій (форма ФАК, додається); 

3) Відбіркових комісій (форма ВК, додається). 

2. Проректору з навчально-методичної роботи Клоцу Є.О. – щодо складу апеляційної 

комісії (форма АК, додається). 

3. Декану факультету іноземних мов Білоусу О.М. – щодо складу єдиної атестаційної 

комісії з іноземних мов (форма ЄАКІМ, додається). 

4. Відповідальному секретареві приймальної комісії Подопригорі Н.В. до 28.02.2019 р. 

за пропозиціями уповноважених осіб подати доповідну записку про затвердження 

персонального складу структурних підрозділів приймальної комісії. 

 

 

 

Голова приймальної комісії      О.А. Семенюк 

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії        Н.В. Подопригора 
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Додаток 1 

 

СТРУКТУРА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

 

Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій 

відповідно до наказу ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка утворюються такі підрозділи Приймальної 

комісії: 

-предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід; 

  фахові атестаційні комісії; 

- предметні комісії; 

  апеляційна комісія (апеляційні комісії); 

  відбіркова комісія (відбіркові комісії) 

Предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід утворюються у 

випадках, передбачених Умовами прийому та Правилами прийому, для проведення вступних 

випробувань при вступі на навчання за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої 

освіти. До складу цих комісій можуть входити (за згодою) працівники інших закладів освіти, 

науково-дослідних установ.  

Фахові атестаційні комісії утворюються для проведення вступних випробувань при вступі 

на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). До складу цих 

комісій можуть входити (за згодою) науково-педагогічні (педагогічні) працівники інших закладів 

освіти. 

Предметні комісії утворюються для проведення вступних випробувань до аспірантури. До 

складу предметних комісій включаються доктори філософії та доктори наук, які здійснюють 

наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної 

освітньо-наукової програми. До складу предметних комісій можуть входити також представники 

інших закладів вищої освіти (наукових установ) (за згодою), з якими укладено договори про 

ведення спільної наукової діяльності, та/або спільного керівництва дослідженнями аспірантів, 

та/або спільного виконання освітньо-наукової програми або якщо здійснюється підготовка докторів 

філософії за освітньо-науковою програмою, узгодженою між ЦДПУ ім. В. Винниченка і науковою 

установою. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не 

мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за 

рішенням вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником. 

Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної 

комісії призначається проректор ЦДПУ ім. В. Винниченка, який не є членом предметних або 

фахових атестаційних комісій. При прийомі на навчання на основі повної загальної середньої освіти 

склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково- педагогічних працівників ЦДПУ 

ім. В. Винниченка та вчителів системи загальної середньої освіти Кіровоградської області, які не є 

членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід ЦДПУ ім. В. 

Винниченка. При прийомі на навчання на основі раніше здобутих ступеня молодшого бакалавра, 

молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста склад апеляційної комісії формується з числа 

провідних науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти і наукових установ України. 

Порядок роботи апеляційної комісії затверджується ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка.  

Відбіркова комісія утворюється у разі потреби для профорієнтаційної роботи, прийому 

документів, оформлення особових справ вступників, а також для виконання інших функцій, 

пов’язаних з прийомом вступників. До складу відбіркових комісій входять голова – декан 

факультету, відповідальний секретар відбіркової комісії, а також члени відбіркової комісії з числа 

науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного (адміністративного) персоналу 

структурних підрозділів (факультетів) ЦДПУ ім. В. Винниченка, кількість яких визначається, 

виходячи з потреби відбіркової комісії. 

 

 

Голова приймальної комісії      О.А. Семенюк 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії        Н.В. Подопригора 
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Додаток 2 

Розподіл обов’язків 

між членами структурних підрозділів приймальної комісії Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка  

та встановлення ступені відповідальності їх керівників у 2019 році 

 

Голова приймальної комісії відповідає за виконання покладених на приймальну 

комісію (ПК) завдань і здійснення нею своїх функцій. Встановлює міру відповідальності 

членів комісії, розв’язує всі питання, що стосуються прийому до університету. 

Заступники голови приймальної комісії (з питань вступу на навчання для здобуття 

ступеня бакалавра; з питань вступу на навчання для здобуття ступеня магістра; з питань 

вступу до аспірантури та докторантури) – проректори університету та керівник структурного 

підрозділу університету (начальник навчально-методичного відділу) несуть персональну 

відповідальність за виконання покладених на ПК завдань, предметні екзаменаційні комісії та 

комісії з проведення співбесід, фахові атестаційні, предметні, відбіркові та апеляційну 

комісії тощо. Керують роботою секретаріату ПК. Здійснюють керівництво рекламною 

кампанією університету. 

 

Відповідальний секретар (заступник відповідального секретаря) 

приймальної комісії: 

1. Знайомиться зі звітом про роботу приймальної комісії за минулий рік. 

2. Вивчає нормативні документи, інструктивні матеріали з питань організації та проведення 

прийому в поточному році. 

3. Інформує голову приймальної комісії (ректора) та його заступників з питань, пов’язаних 

із прийомом до університету й виконує їх вказівки. 

4. Розробляє правила прийому на навчання в поточному році. 

5. На протязі року робить звітну документацію, яка стосуються прийому до університету. 

6. Забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка. 

7. Організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору 

спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступника 

особи, яка вирішила вступити до університету. 

8. Координує діяльність усіх підрозділів ПК щодо підготовки та проведення конкурсного 

відбору. 

9. Бере участь у формуванні складу структурних підрозділів і технічного персоналу 

ПК(предметних екзаменаційних комісій та комісій з проведення співбесід, фахових 

атестаційних, предметних, відбіркових та апеляційної комісій тощо). 

10. Здійснює контроль за роботою усіх підрозділів ПК, розглядає і затверджує їх рішення. 

11. Своєчасно розподіляє та готує необхідні методичні матеріали та документи. Оформляє 

зразки заповнення документів. 

12. Проводить інструктивні наради з технічним персоналом, узгоджує графіки відпусток, 

з’ясовує, на яких ділянках роботи краще використовувати кожного з технічних 

робітників. 

13. Разом зі своїм заступником проводить навчання керівників структурних підрозділів ПК. 

Проводить навчання (інструктаж) технічних працівників. Розглянуті питання і положення 

фіксуються в журналі навчання. 

14. Під керівництвом заступник голови ПК приймає залік у технічних секретарів відбіркових 

комісій з правил прийому в поточному році та інших нормативних документів, перевіряє 

вміння правильно прийняти від абітурієнта документи та організувати оформлення 

особової справи. 
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15. Розв’язує питання щодо наочної агітації приймальної комісії. 

16. Організує та контролює діяльність технічних, інформаційних та побутових служб щодо 

створення умов проведення вступної кампанії. 

17. Організує роботу з обладнання робочих місць на базі приміщень для роботи 

функціональних підрозділів; забезпечує робочі місця на базі ПЕОМ для оформлення 

документації приймальної комісії та своєчасне внесення даних до Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти (далі — Єдина база).  

18. За декілька днів до початку прийому документів разом із ректором університету 

перевіряє готовність приймальної комісії до роботи. 

19. Складає розклад вступних випробувань, який подає на затвердження голові приймальної 

комісії за три дні до початку прийому заяв та документів на вступ на навчання за 

відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями та формою навчання. 

20. Організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до 

участі у конкурсі (до участі у вступних випробуваннях). 

21. Видає розписку про прийом його документів за підписом відповідального секретаря (його 

заступника), скріпленим печаткою (штампом) Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка (Приймальної комісії). 

22. Здійснює перевірку про внесення необхідних відомостей, в установленому порядку, до 

Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі — Єдина база) отриманих від 

вступників та зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі. 

23. У суперечливих випадках при некомплектності документів приймає рішення щодо їх 

прийому з наданням відповідного письмового розпорядження технічному секретарю 

приймальної комісії. (Розпорядження зберігається протягом усього строку роботи 

відбіркової комісії.) 

24. Засвідчує підписом повідомлення про допуск до творчих конкурсів (на мистецький 

факультет та факультет фізичного виховання), яке підтверджує рішення приймальної 

комісії про допуск до творчих конкурсів та участь у конкурсі (за квотами та ін.). 

25. Засвідчує правильність оформлення екзаменаційного листа технічним секретарем 

відбіркової комісії. 

26. Тиражує напередодні проведення вступних випробувань усі екзаменаційні матеріали в 

необхідній кількості, опечатує їх і зберігає як документи суворої звітності. 

27. У визначені приймальною комісією (за розкладом) дні організує проведення вступних 

випробувань. Організує (разом із заступником) обробку результатів вступних 

випробувань (шифрування (дешифрування), звірення екзаменаційних відомостей, 

екзаменаційних оцінок абітурієнтів). Усуває виявлені недоліки в оформленні 

документації за результатами вступних випробувань разом із викладачами предметної 

комісії. 

28. Видає довідки встановленого зразка особам (за їх письмовим проханням) довідки про 

результати їхньої участі у вступних випробуваннях (за системою оцінки знань, що 

відповідає шкалі оцінювання якості освіти Українського незалежного центру) для участі 

в конкурсі щодо вступу до іншого вищого навчального закладу. 

29. Організує проведення фахових вступних випробувань. 

30. У разі подання абітурієнтом апеляції відповідальний секретар повідомляє абітурієнту 

протягом двох годин після подачі апеляції про час її розгляду апеляційною комісією, на 

засідання якої запрошується абітурієнт (а при потребі – і його батьки). Засідання 

апеляційної комісії протоколюється відповідальним секретарем. Порядок подання і 

розгляду апеляцій доводиться до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань 

через засоби наочної агітації (масової інформації). 

31. Приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами 

фінансування. 

32. Відповідає за звітну статистичну документацію з прийому до університету в поточному 

році за формами навчання. 

33. Готує текстовий звіт про роботу приймальної комісії у поточному році. 
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Відбіркова комісія утворюється для профорієнтаційної роботи, прийому документів, 

оформлення особових справ вступників проведення прийому документів, а також інших 

функцій, пов’язаних з прийомом і покладених на неї Приймальною комісією. У разі потреби 

можуть утворюватися виїзні відбіркові комісії, порядок роботи яких встановлюється 

Приймальною комісією. Термін повноважень відбіркової комісії – один рік. До складу 

відбіркових комісій входять голова – декан факультету, відповідальний секретар відбіркової 

комісії, а також члени відбіркової комісії – з числа науково-педагогічних (педагогічних) 

працівників та навчально-допоміжного персоналу структурних підрозділів (факультетів) 

університету, кількість яких визначається, виходячи з потреби відбіркової комісії. 

Склад відбіркової комісії затверджується наказом ректора університету. 

Обов’язки голови відбіркової комісії: 

Головою відбіркової комісії є декан факультету який несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на відбіркову комісію завдань і здійснення нею 

своїх функцій. Контролює виконання функціональних обов’язків членами відбіркової 

комісії. Розв’язує всі питання, що стосуються прийому на факультеті.  

Контролює проведення конкурсу із зарахування на навчання на базі раніше здобутих 

освітньо-кваліфікаційних рівнів (ступенів) . 

Відповідно до строків, встановлених Правилами прийому, в поточному році 

організовує засідання фахової атестаційної комісії для прийняття рішення про зарахування 

абітурієнтів, які виявили бажання отримати освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або 

ступінь магістра на відповідні до ліцензії спеціальності факультету. Передбачити, що перед 

початком конкурсного відбору аналізуються навчальні досягнення (зокрема, визначається 

середній (середньозважений) бал із додатка до диплома про вищу освіту), результати 

фахових вступних випробувань, а також розподіл вступників за категоріями відповідно до 

пільг, передбачених чинним законодавством та визначених Правилами прийому. 

 

Обов’язки відповідального секретаря відбіркової комісії при прийомі документів 

від абітурієнтів, які вступають для здобуття ступеня бакалавра: 

 

1. Секретар відбіркової комісії факультету несе персональну відповідальність за 

дотримання порядку прийому документів, реєстрацію, оформлення та збереження 

особових справ абітурієнтів. 

2. В усній співбесіді із вступником визначає мотивацію вступу на факультет, надає 

пропозиції щодо вибору конкретної спеціальності, консультує абітурієнта з питань, 

пов’язаних з Правилами прийому, порядком проведення вступних випробувань і 

зарахування до університету (основні положення Правил прийому повинні бути 

розміщені на інформаційних стендах приймальної комісії). Така бесіда може проводитися 

у присутності батьків абітурієнта. 

3. Контролює роботу технічних секретарів відбіркової комісії, розподіляє обов’язки з 

оформлення документів між технічним персоналом комісії. 

4. Забезпечує ввічливе та поважне ставлення співробітників відбіркової комісії до 

відвідувачів. 

5. В останній день прийому документів: 

– складає акт перевірки особових справ абітурієнтів; 

– перевіряє комплектність бланків приймальної комісії для забезпечення проведення 

вступного випробування за відповідними спеціальностями, реєструє їх кількість у 

спеціальному журналі. 

6. При необхідності виділяє співробітників для роботи в секретаріаті приймальної комісії. 

 

Обов’язки технічного секретаря відбіркової комісії при прийомі документів від 

абітурієнтів, які вступають для здобуття ступеня бакалавра: 

 

1. Подання до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО) 

необхідних даних та відомостей про абітурієнта, зокрема, занести до бази факт кожної 
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подачі вступником заяви в паперовій формі безпосередньо під час її прийняття, подання 

відомостей щодо вступників. Перевірка достовірних даних, поданих вступниками для 

участі у конкурсному відборі, розгляду заяв поданих  в електронній формі. Повинен 

виконувати перелік обов'язкових завдань встановлених приймальною комісією. 

2. Після дозволу відповідального секретаря відбіркової комісії технічний секретар повинен: 

- ретельно перевірити правильність заповнення заяви, звернути увагу на наявність 

дати заповнення і підпису, відповідей на всі без винятку пункти документів; 

- отримати від абітурієнта необхідні документи. 

Рекомендується така послідовність прийому та оформлення документів: 

1. Перевірити паспорт (наявність громадянства, прописки). 

2. Укомплектувати особову справу абітурієнта такими документами: 

 заява; 

 документ про освіту (копія разом з оригіналом і додатками); 

 Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти; 

 6 фотокарток розміром 3 4, підписаних на зворотній стороні; 

 Приписне свідоцтво або військовий білет; 

 документи, які дають право на пільги (якщо вступник користується пільгами); 

 документи, що засвідчують успіхи в навчально-професійній творчості; 

 на папці особової справи поставити відповідний номер і лише на підставі даних 

паспорта та документа про освіту – прізвище, ім’я, по батькові вступника і його 

категорію; 

 оформляє опис документів; 

 складає розписку в отриманні документів та видає абітурієнтові. Примітка: 

Розписка з круглою печаткою приймальної комісії є документом суворої звітності й 

повертається абітурієнтом при поверненні йому документів. При цьому в журналі 

абітурієнт ставить підпис та дату отримання документів, а далі розписка 

зберігається в його особовій справі. У разі втрати розписки документи видаються 

абітурієнту тільки за поданням паспорта й заяви. 

3. Оформляє аркуш результатів вступних випробувань – документ з фотокарткою 

абітурієнта, який разом з паспортом є перепусткою на вступні випробування (для 

вступників, що складають вступні випробування), початок випробувань та номер корпусу 

проставляється в аркуш результатів вступних випробувань за вказівкою секретаріату 

приймальної комісії, дата – за розкладом, затвердженим головою приймальної комісії. В 

аркуш результатів вступних випробувань технічний секретар записує предмети з 

сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання, номер сертифіката, дату видачі 

сертифіката, кількість балів з предметів за результатами ЗНО. Примітка: аркуш 

результатів вступних випробувань зберігається в особовій справі абітурієнта. 

4. Приймає участь у підготовці документації для проведення вступних випробувань, 

творчих та/або фізичних здібностей (для вступників, що їх складають). 

5. Оформляє повідомлення про допуск до вступних випробувань (для вступників, що 

складають вступні випробування), яке підтверджує рішення приймальної комісії 

університету про допуск до випробувань та участі в конкурсі (поза конкурсом або ін.). 

Повідомлення підписується відповідальним секретарем приймальної комісії або його 

заступником, завіряється печаткою після засідання приймальної комісії, потім видається 

абітурієнту. Повідомлення може бути вислане абітурієнту поштою через технічного 

секретаря приймальної комісії, або повідомлення засобами електронного та мобільного 

зв’язку.  

6. В установленому порядку обов’язково подає до Єдиної державної електронної бази з 

питань освіти (далі — Єдина база) отримані від вступників відомості про них, вносить 

зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі. 

7. При поданні заяви в електронній формі контролює фіксування в заяві вступника та 

підтвердження його особистим підписом надання згоди на оприлюднення результатів 
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зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу 

поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній 

базі з питань освіти. 

8. Виконує всі вказівки секретаря відбіркової комісії щодо організації вступних 

випробувань (для вступників, що складають вступні випробування) та конкурсу за 

сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, за строками 

встановленими Правилами прийому. 

9. Після ознайомлення абітурієнтів із результатами вступних випробувань (для вступників, 

що складають вступні випробування) технічний секретар відбіркової комісії в цей же 

день організує видачу документів абітурієнтам, котрі отримали оцінку “незадовільно” (на 

їхню вимогу). Видає документи в обмін на розписку в отриманні документів (за поданням 

паспорта та довідки з гуртожитку). Заповнює відповідні графи в журналі реєстрації заяв 

осіб, які вступають до університету. 

10. Після підписання ректором наказу про зарахування технічний секретар готує за 

вказівкою секретаря відбіркової комісії повідомлення про зарахування. 

11. Видають документи не зарахованим абітурієнтам.  

12. Після зарахування технічний секретар оформляє особові справи та своєчасно передає їх 

до відділу кадрів.  

13. Своєчасно після зарахування технічний секретар оформлює та подає до приймальної 

комісії журнали реєстрації заяв абітурієнтів. А також передає до приймальної комісії за 

актом передачі не зарахованих до університету особових справ абітурієнтів (копії та 

оригінали). 

 

Обов’язки технічного секретаря відбіркової комісії при прийомі документів від 

абітурієнтів при вступі на навчання на основі здобутого раніше ступеня (освітньо-

кваліфікаційного рівня) вищої освіти. 

 

1. Подання до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО) 

необхідних даних та відомостей про абітурієнта, зокрема, занести до бази факт кожної 

подачі вступником заяви в паперовій формі безпосередньо під час її прийняття, подання 

відомостей щодо вступників. Перевірка достовірних даних, поданих вступниками для 

участі у конкурсному відборі, розгляду заяв поданих  в електронній формі. Повинен 

виконувати перелік обов'язкових завдань встановлених приймальною комісією. 

2. Після дозволу відповідального секретаря відбіркової комісії технічний секретар повинен: 

- ретельно перевірити правильність заповнення заяви, звернути увагу на наявність 

дати заповнення і підпису, відповідей на всі без винятку пункти документів; 

- отримати від абітурієнта необхідні документи. 

Рекомендується така послідовність прийому та оформлення документів: 

1. Перевірити паспорт (наявність громадянства, прописки). 

2. Укомплектувати особову справу абітурієнта такими документами: 

 заявою; 

 документом про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (копія разом з 

оригіналом і додатком); 

 військовим білетом або приписним свідоцтвом; 

 документами, які дають право на пільги (за наявності пільг); 

 4 фотокартками розміром 3 4, підписаних на зворотній стороні; 

 на папці особової справи поставити відповідний номер і лише на підставі даних 

паспорта та документа про освіту – прізвище, ім’я, по батькові вступника та його 

категорію; 

 оформляє опис документів; 

 складає розписку в отриманні документів та видає абітурієнтові.  

Примітка: Розписка з круглою печаткою приймальної комісії є документом суворої 

звітності й відбирається в абітурієнта при поверненні йому документів. При цьому в 
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журналі абітурієнт ставить підпис та дату отримання документів, а далі розписка 

зберігається в його особовій справі. У разі втрати розписки документи видаються 

абітурієнту тільки за поданням паспорта й заяви. 

 В установленому порядку обов’язково подає до Єдиної державної електронної 

бази з питань освіти (далі — Єдина база) отримані від вступників відомості про 

них, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі. 

2. В останній день прийому документів: 

– складає протокол допуску до участі в конкурсі за категоріями, підписаний деканом 

факультету і секретарем; 

3. Оформляє аркуш результатів вступних випробувань – документ з фотокарткою 

абітурієнта, який разом з паспортом є перепусткою на вступні випробування (для 

вступників, що складають вступні випробування), початок випробувань та номер корпусу 

проставляється в аркуш результатів вступних випробувань за вказівкою секретаріату 

приймальної комісії, дата – за розкладом, затвердженим головою приймальної комісії. 

Примітка: аркуш результатів вступних випробувань зберігається в особовій справі 

абітурієнта. 

4. Приймає участь у підготовці документації для проведення фахових вступних 

випробувань. 

5. Після завершення фахових вступних випробувань складає протокол рекомендації до 

зарахування в конкурсі за категоріями, підписаний деканом факультету і секретарем. 

6. Після ознайомлення абітурієнтів з результатами конкурсу технічний секретар відбіркової 

комісії в цей же день організує видачу документів абітурієнтам, котрі не пройшли за 

конкурсом. Видає документи (на їхню вимогу) в обмін на розписку в отриманні 

документів (за поданням паспорта та довідки з гуртожитку). Заповнює відповідні графи у 

журналі реєстрації заяв осіб, які вступають до вищого навчального закладу. 

7. Видають документи не зарахованим абітурієнтам.  

8. Після зарахування технічний секретар оформляє особові справи та своєчасно передає їх 

до відділу кадрів.  

9. Своєчасно після зарахування технічний секретар оформлює та подає до приймальної 

комісії журнали реєстрації заяв абітурієнтів. 

 

Обов’язки уповноваженої особи приймальної комісії  

з питань прийняття та розгляду електронних заяв: 

 

Уповноважена особа відповідає за прийняття до розгляду електронних заяв, що 

відображені в розділі Єдиної бази, до якого має доступ університет, протягом трьох годин 

після їх надходження, але не пізніше ніж до кінця поточного робочого дня. 

1. Визначення статусу електронної заяви, що прийнята до розгляду, здійснюється 

приймальною комісією ЦДПУ ім. В. Винниченка протягом 24 годин з часу її прийняття і 

відображається в особистому кабінеті вступника із значеннями: "Заяву зареєстровано у 

ВНЗ" або "Заява потребує уточнень". 

2. При встановленні електронній заяві статусу "Заява потребує уточнень" уповноважена 

особа невідкладно вносить до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний перелік даних, 

що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. 

Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після 

уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної 

заяви вступника на "Заяву зареєстровано у ВНЗ". 

3. На підставі рішення приймальної комісії університету про допущення чи недопущення 

вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до університету уповноважена 

особа встановлює один з таких статусів електронної заяви вступника: "Власника заяви 

допущено до участі у конкурсному відборі", "Власника заяви не допущено до участі у 

конкурсному відборі". 

4. При виявленні навчальним закладом технічної помилки, зробленої під час внесення 

даних до Єдиної бази, за рішенням приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка 
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електронну заяву може бути анульовано до моменту встановлення статусу "Власника 

заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету 

(фізичних, юридичних осіб)" з обов’язковим зазначенням причини анулювання. При 

цьому електронній заяві встановлюється статус "Заяву скасовано". Така заява вважається 

неподаною, а факт такої подачі у Єдиній базі не враховується. 

5. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника, який пройшов 

конкурсний відбір та до якого приймальною комісією прийнято рішення про 

рекомендацію до зарахування на навчання відповідно до розділу XVI Умов прийому, зі 

статусу "Власника заяви допущено до участі у конкурсному відборі" на статус "Власника 

заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету". 

6. Для електронних заяв, поданих вступниками, відносно яких рішення про рекомендацію 

до зарахування на навчання за кошти державного бюджету приймальною комісією не 

прийнято, встановлюється статус "Власника заяви рекомендовано до зарахування на 

навчання за кошти фізичних, юридичних осіб". 

7. Зміна статусу електронної заяви вступника здійснюється не пізніше ніж до 12 години дня, 

в який приймальною комісією прийнято таке рішення. 

8. При коригуванні списку рекомендованих до зарахування раніше отриманий статус 

розгляду електронних заяв вступників зі статусу "Власника заяви рекомендовано до 

зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб" в строки, встановлені 

Правилами прийому, може бути змінено на статус "Власника заяви рекомендовано до 

зарахування на навчання за кошти державного бюджету". 

9. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як "Власника заяви 

рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету" або 

"Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, 

юридичних осіб", зобов'язаний виконати вимоги Правил прийому. 

10. Після виконання вступником вимог, передбачених Правилами прийому, ректор 

університету на підставі рішення приймальної комісії про рекомендування на 

зарахування для навчання видає наказ про зарахування на навчання такого вступника. 

Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на "Власника заяви 

зараховано на навчання до ВНЗ". 

11. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус "Власника заяви 

рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету" або 

"Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, 

юридичних осіб", вимог, передбачених Правилами прийому, рішення про 

рекомендування його на зарахування анулюється приймальною комісією університету. 

На підставі цього уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на 

статус "Власника заяви виключено із списку рекомендованих до зарахування на 

навчання". Після прийняття електронної заяви від вступника та встановлення статусу 

«Власника заяви допущено до участі у конкурсному відборі» уповноважена особа 

повинна роздрукувати електронну заяву, внести данні вступника в журнал реєстрації 

електронних заяв та передати  технічному секретарю відбіркової комісії за підписом. 

12. Графік роботи уповноваженої особи узгоджується разом із відповідальним секретарем 

ПК з графіком роботи відбіркової комісії. 

 

Предметна екзаменаційна комісія 

(для проведення вступних випробувань та співбесід при вступі на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра) 

 

Обов’язки голови предметної екзаменаційної комісії (ПЕК): 

Щороку складає та подає, не пізніше ніж за три місяці до початку вступних 

випробувань на затвердження голові приймальної комісії всі екзаменаційні матеріали: 

програми вступних випробувань, екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії 

оцінювання відповіді вступника, інші завдання, необхідні для проведення вступних 

випробувань.  
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Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і 

зберігаються як документи суворої звітності в сейфі відповідального секретаря Приймальної 

комісії. 

Ключі тестів (вірні відповіді на тестові завдання) зберігаються як документи суворої 

звітності у голів відповідних комісій. 

1. Програми творчих конкурсів та вступних випробувань з предметів повинні бути 

розроблені за чотири місяці до початку прийому документів. 

2. Голові предметних екзаменаційних комісій забороняється до початку вступного 

випробування передавати або показувати екзаменаційні білети (тестові завдання) будь-

кому, крім відповідального секретаря Приймальної комісії та завідувача своєї кафедри. 

Ключі тестів (вірні відповіді на тестові завдання) до початку перевірки екзаменаційних 

робіт забороняється передавати або показувати будь-кому. 

3. Напередодні вступних випробувань визначає достатній склад екзаменаційної комісії для 

забезпечення предметних екзаменів. Вступні випробування із загальноосвітніх предметів 

у формі усного іспиту в кожного вступника приймають не менше двох екзаменатори, а 

усного іспиту із фахових предметів спеціальностей культури, мистецтва та фізичної 

культури – три екзаменатори. 

4. Організує проведення передекзаменаційних консультацій абітурієнтів. 

5. Підтримує зв’язок з Приймальної комісією та отримує необхідну поточну інформацію 

через секретаріат Приймальної комісії. Отримує усі необхідні екзаменаційні матеріали з 

печаткою приймальної комісії, екзаменаційні відомості та бланки письмових робіт 

(листків співбесід, протоколи співбесід) зі штампом університету за годину до початку 

вступного випробування у відповідального секретаря приймальної комісії. Отримана 

документація реєструється у спеціальному журналі. 

6. Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись електронними 

приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не 

передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час 

вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він 

відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній 

роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. 

При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної 

кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску 

до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і 

зміст написаного.  

7. По закінченню письмового вступного екзамену голова ПЕК передає всі письмові роботи 

відповідальному секретареві або його заступнику для шифрування. Після закінчення 

шифрування отримує у відповідального секретаря письмові відповіді й розподіляє їх між 

членами предметної екзаменаційної комісії для перевірки. 

8. Якщо робота не шифрувалась, були зроблені зауваження вступникові під час екзамену 

тощо, голова предметної екзаменаційної комісії залучає до перевірки роботи двох 

екзаменаторів. 

9. Організує перевірку письмових робіт вступного випробування. Нагадує екзаменаторам 

перед початком перевірки критерії та систему оцінювання знань, а також про те, що 

письмові роботи перевіряються червоною пастою, а екзаменаційні відомості 

заповнюються пастою синього кольору. Перевірка письмових робіт проводиться тільки в 

приміщенні вищого навчального закладу членами ПЕК і повинна бути закінчена до 

початку роботи приймальної комісії наступного робочого дня. 

10. Голова предметної екзаменаційної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою 

членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені членами 

відповідних комісій за 200-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) 

менше, ніж на 100 бали, більше, ніж на 175 балів. Голова предметної комісії також 

додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність 

виставленої оцінки. 
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11. Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами 

предметної екзаменаційної комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою 

відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови 

відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням 

Приймальної комісії. 

12. У разі подання апеляції голова ПЕК вивчає та коментує зміст листа усної відповіді 

(письмової роботи) абітурієнта. При розгляді апеляції не допускається додаткове його 

опитування. 

13. Голова предметної екзаменаційної комісії несе персональну відповідальність за 

виконання покладених на комісію завдань і здійснення нею своїх функцій. 

14. По завершенні роботи складає звіт (два примірники), підписаний деканом та завірений 

печаткою факультету. 

 

Обов’язки екзаменатора предметної екзаменаційної комісії 

 

1. За вказівкою голови ПЕК проводить передекзаменаційну консультацію з абітурієнтами. 

2. Екзаменатор за вказівкою голови ПЕК повинен з’явитися за годину до початку екзамену 

для забезпечення його проведення або за годину до початку перевірки письмових 

екзаменаційних робіт. 

3. Отримує за вказівкою голови ПЕК усі необхідні екзаменаційні матеріали з печаткою 

приймальної комісії, екзаменаційні відомості та бланки письмових робіт (листків усної 

відповіді) зі штампом університету за годину до початку вступного випробування у 

відповідального секретаря приймальної комісії. Отримана документація реєструється у 

спеціальному журналі. 

4. Враховує, що для проведення письмових вступних випробувань встановлюються такі 

норми часу (в астрономічних годинах): з мови та літератури: твір – 4 години; переказ – 2 

години; диктант  – 1 година; з інших предметів – 2-3 години; тестування – не більше, ніж 

передбачено у пояснювальних записках до тестів. 

5. Під час опитування екзаменатор у листку усної відповіді відмічає правильність і повноту 

відповіді на питання білета й додаткові запитання. Додаткові запитання повинні мати 

уточнюючий характер за змістом відповіді на питання білета й не виходити за межі 

програми вступного випробування. Оцінка оголошується після опитування і 

виставляється цифрою та прописом спочатку в екзаменаційну відомість, а потім - в 

екзаменаційний лист. Кожна оцінка на усному екзамені як в екзаменаційній відомості, 

так і в екзаменаційному листі, підписується двома (трьома – для спеціальностей 

мистецтва, фізичної культури тощо) екзаменаторами. 

6. Враховує, що користування вступником під час випробування сторонніми джерелами 

інформації (в тому числі підказуванням) він відстороняється від участі у випробуваннях. 

На його екзаменаційній роботи екзаменатор указує причину відсторонення та час. При 

перевірці письмової роботи вона дешифрується і за неї виставляється незадовільна оцінка 

незалежно від обсягу та змісту написаного. У разі усного екзамену незадовільна оцінка 

виставляється одразу і в екзаменаційну відомість, і в екзаменаційний лист абітурієнта. 

Апеляції з питань відсторонення від випробування не розглядаються. 

7. Після виконання вступником письмової роботи екзаменатор звіряє з екзаменаційним 

листком правильність оформлення титульного листка.  

8. По закінченню письмового вступного екзамену екзаменатор передає всі письмові роботи 

або голові ПЕК, або за його вказівкою безпосередньо відповідальному секретареві, або 

його заступнику для шифрування.  

9. За вказівкою голови ПЕК перевіряє письмові роботи вступного випробування відповідно 

до встановлених критеріїв та системи оцінювання знань. Перевіряється письмова робота 

червоною пастою. 

10. По закінченню перевірки на письмовій роботі виставляється оцінка, яка засвідчується 

підписом екзаменатора. Заповнюється екзаменаційна відомість із шифрами та оцінками. 

Відомість заповнюється пастою синього кольору. 
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11. Письмові роботи, які оцінені екзаменатором нижче ніж на 100 балів і вище 175 балі (за 

100-бальною шкалою екзаменаційного балу, обрахованого за 12-бальною шкалою, 

переведеного в шкалу 100-200), а також п’ять відсотків інших робіт додатково 

перевіряються головою ПЕК – правильність оцінки засвідчує своїм підписом. 

12. Якщо під час перевірки робіт відбувається зміна виставлених екзаменаторами оцінок, то 

це засвідчується підписом голови ПЕК. При цьому додається письмове пояснення 

екзаменатора. Ці зміни затверджуються рішенням приймальної комісії. 

12. По закінченню перевірки екзаменатор передає перевірені письмові роботи й заповнені 

екзаменаційні відомості голові ПЕК, який передає їх відповідальному секретареві або 

його заступнику для дешифрування. Після дешифрування екзаменатор заповнює 

екзаменаційні листи абітурієнтів відповідно до екзаменаційної відомості. 

13. У разі подання апеляції екзаменатор за вказівкою голови ПЕК з’являється на засідання 

апеляційної комісії, вивчає та коментує зміст листа усної відповіді (письмової роботи) 

абітурієнта. При розгляді апеляції не допускається додаткове його опитування. 

14. По завершенні роботи складає звіт, у якому зазначає кількість перевірених робіт, 

характеризує типові помилки, висловлює побажання щодо організації та проведення 

вступного випробування. 

 

Обов’язки голови комісії для проведення співбесід  

при вступі абітурієнтів на ступінь бакалавра 

 

1. Складає та подає не пізніше, ніж за три місяці до початку вступних випробувань на 

затвердження голові приймальної комісії: програми вступних випробувань співбесід, які 

проводяться з метою визначення і оцінки загальної або загальної та професійної 

підготовки абітурієнтів. Враховує, що під час співбесіди абітурієнту можуть бути задані 

питання з профілювальних предметів в обсязі програми середньої школи, а також 

питання за профілем обраної спеціальності; обсяг екзаменаційних завдань запитання 

повинні бути розраховані таким чином, щоб опитування кожного вступника тривало не 

більше 15 хвилин.  

2. Інструктує членів комісії з питань організації та проведення співбесіди. 

3. Напередодні співбесіди визначає достатній склад комісії для забезпечення її проведення, 

враховуючи, щоб кількісний склад комісії на потік (групу) вступників повинен становити 

не менше трьох осіб. 

4. Підтримує зв’язок з Приймальної комісією та отримує необхідну поточну інформацію 

через секретаріат Приймальної комісії. Отримує усі необхідні екзаменаційні матеріали з 

печаткою приймальної комісії, листків співбесід, протоколи співбесід зі штампом 

університету за годину до початку вступного випробування у відповідального секретаря 

приймальної комісії. Отримана документація реєструється у спеціальному журналі.  

5. Організує проведення вступного випробування, враховуючи, що користування 

вступником під час екзамену сторонніми джерелами інформації (в тому числі 

підказуванням) заборонено. Якщо це трапилось, абітурієнт відстороняється від участі у 

випробуваннях. На його екзаменаційній роботи екзаменатор вказує причину 

відсторонення та час. Апеляції з питань відсторонення від випробування не 

розглядаються. 

6. Здійснює керівництво й систематичний контроль за роботою членів комісії: 

7. Під час співбесіди екзаменатор записує питання і відмічає правильність відповідей у 

листку співбесіди. 

8. Листок по закінченню співбесіди підписується вступником та екзаменатором. 

9. Результати співбесіди оформляються протоколом, котрий підписують члени 

екзаменаційної комісії та голова комісії. 

10. Інформація про результати співбесіди доводяться абітурієнту після її закінчення в день її 

проведення. 

11. Враховує, що при незгоді з результатами співбесіди абітурієнт має право подати 

апеляцію в день проведення співбесіди. Голова комісії запрошує на засідання апеляційної 
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комісії екзаменатора, який приймав екзамен. Разом із екзаменатором вивчає та коментує 

зміст листа усної відповіді абітурієнта. При розгляді апеляції не допускається додаткове 

його опитування. 

12. По завершенні роботи комісії складає звіт (два примірники) підписаний деканом та 

завірений печаткою факультету. 

 

Обов’язки екзаменатора, який забезпечує проведення співбесід  

при вступі абітурієнтів на ступінь бакалавра 

  

1. Повинен з’явитись за годину до початку співбесіди. 

2. Отримує за вказівкою голови комісії усі необхідні екзаменаційні матеріалі з печаткою 

приймальної комісії, листи усної відповіді зі штампом університету у відповідального 

секретаря ПК. Отримана документація реєструється у спеціальному журналі. 

3. Забезпечує проведення співбесіди: 

– Під час співбесіди екзаменатор записує питання і відмічає правильність відповідей у 

листку співбесіди. 

– Листок по закінченню співбесіди підписується вступником та екзаменатором. 

– Результати співбесіди оформляються протоколом, котрий підписують члени 

екзаменаційної комісії та голова комісії. 

– Інформація про результати співбесіди доводяться абітурієнту після її закінчення в день 

її проведення. 

4. У разі подання апеляції вступником екзаменатор повинен бути присутнім за вказівкою 

голови комісії на засіданні апеляційної комісії. Екзаменатор вивчає та коментує зміст 

листа усної відповіді абітурієнта. При розгляді апеляції не допускається додаткове його 

опитування. 

5. По завершенні роботи складає звіт, в якому зазначає кількість опитаних абітурієнтів, 

характеризує типові помилки, висловлює побажання щодо організації та проведення 

вступного випробування. 

 

Фахова атестаційна комісія (ФАК) 

 

(для проведення конкурсних фахових вступних випробувань для вступу на навчання на 

основі раніше здобутих освітніх ступенів та освітньо-кваліфікаційних рівнів) 

 

Обов’язки голови фахової атестаційної комісії 

 

Голова фахової атестаційної комісії у термін, що встановлюється наказом ректора (не 

пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів), складає необхідні екзаменаційні 

матеріали зі спеціальності, комісію з якої він очолює: 

– програму вступних випробувань; 

– екзаменаційні білети у тестовій формі (тестові завдання); 

– ключі тестів (вірні відповіді на тестові завдання); 

– аркуш відповідей вступника на тестові завдання; 

– критерії оцінювання відповіді вступника. 

Екзаменаційні матеріали, крім ключів тестів, голови Фахових атестаційних комісій 

через відповідального секретаря подають на затвердження голові Приймальної комісії. Будь-

які інші етапи погодження або затвердження, у тому числі на засіданнях кафедри, 

екзаменаційні матеріали не проходять. 

Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і 

зберігаються як документи суворої звітності в сейфі відповідального секретаря Приймальної 

комісії. 

 Ключі тестів (вірні відповіді на тестові завдання) зберігаються як документи суворої 

звітності у голів відповідних Фахових атестаційних комісій. 
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1. Голові (заступнику голови) Фахової атестаційної комісії забороняється до початку 

вступного випробування передавати або показувати екзаменаційні білети (тестові 

завдання) будь-кому, крім відповідального секретаря Приймальної комісії та завідувача 

своєї кафедри. Ключі тестів (вірні відповіді на тестові завдання) до початку перевірки 

екзаменаційних робіт забороняється передавати або показувати будь-кому. 

2. Здійснює керівництво та контроль за роботою членів Фахової атестаційної комісії, 

додатково перевіряє екзаменаційні роботи на вступних випробуваннях. Напередодні 

фахових вступних випробувань визначає достатній склад екзаменаційної комісії для 

забезпечення предметних екзаменів. Фахові вступні випробування в кожного вступника 

приймають не менше двох екзаменатори, а усного іспиту із фахових предметів 

спеціальностей культури, мистецтва та фізичної культури – три екзаменатори. 

3. Організує проведення передекзаменаційних консультацій абітурієнтів. 

4. Під час вступної кампанії голова Фахової атестаційної комісії: – підтримує зв’язок з 

Приймальної комісією та отримує необхідну поточну інформацію через секретаріат 

Приймальної комісії. Отримує усі необхідні екзаменаційні матеріали з печаткою 

приймальної комісії, екзаменаційні відомості та бланки письмових робіт (листків усного 

випробування, протоколи усних випробувань) зі штампом університету за годину до 

початку фахового вступного випробування у відповідального секретаря приймальної 

комісії. Отримана документація реєструється у спеціальному журналі. 

5. Під час проведення фахових вступних випробувань забороняється користуватись 

електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими 

матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі 

використання вступником під час фахового вступного випробування сторонніх джерел 

інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про 

що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії 

вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї 

виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною 

комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на 

навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного.  

6. Нагадує екзаменаторам перед початком перевірки критерії та систему оцінювання знань, 

а також про те, що письмові роботи перевіряються червоною пастою, а екзаменаційні 

відомості заповнюються пастою синього кольору. Перевірка письмових робіт 

проводиться тільки в приміщенні вищого навчального закладу членами ФАК і повинна 

бути закінчена до початку роботи приймальної комісії наступного робочого дня. 

7. Голова (заступник голови) фахової екзаменаційної комісії здійснює керівництво і 

контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє письмові 

роботи, які оцінені членами відповідних комісій 5-бальною шкалою оцінювання знань 

(від 2до 5 балів) менше, ніж на 3 бали, та на 5 балів. Голова фахової комісії також 

додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність 

виставленої оцінки. 

8. Випадки подальшої зміни виставлених на екзаменаційній роботі та у відомостях членами 

фахової атестаційної комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою 

відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови 

відповідної комісії, письмовим поясненням членів комісії, що здійснювали першу 

перевірку, та затверджуються рішенням Приймальної комісії. 

9. Перевірені екзаменаційні роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами 

та підписами членів відповідної комісії передаються головою Фахової атестаційної 

комісії відповідальному секретарю Приймальної комісії або його заступникові, які 

проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників. 

10. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, 

на якій є особливі позначки, що можуть розкрити авторство, про це складається акт. Така 

робота вилучається та не шифрується. 

 Вилучена робота перевіряється під контролем відповідального секретаря Приймальної 

комісії, для чого аркуш відповідей вступника дублюється за допомогою копіювального 
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апарату у двох примірниках та перевіряється двома членами Фахової атестаційної комісії 

одночасно у двох різних приміщеннях, після чого результати перевірки зводяться 

воєдино головою Фахової атестаційної комісії, вписуються в екзаменаційну відомість та 

підписуються всіма учасниками процесу перевірки: головою Фахової атестаційної комісії 

та двома її членами і відповідальним секретарем Приймальної комісії. 

11. Голова Фахової атестаційної комісії несе персональну відповідальність за виконання 

покладених на Фахову атестаційну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій. 

12. По завершенні роботи складає звіт (два примірники) про роботу ФАК. 

 

Обов’язки відповідального секретаря фахової атестаційної комісії 

 

Відповідальним секретарем фахової атестаційної комісії призначається заступник 

декана з навчально-методичної роботи, який оформлює протоколи засідань фахової 

атестаційної комісії, виконує усі вказівки голови ФАК з питань прийому й проведення 

конкурсу із зарахування на навчання на базі раніш здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів, 

освітніх ступенів. Результати фахових вступних випробувань оформляє протоколом, котрий 

підписують члени екзаменаційної комісії та голова комісії. 

 

Апеляційна комісія 

(для вирішення спірних питань і розгляду апеляцій) 

 

Робота апеляційної комісії регламентується положенням про апеляційну комісію 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка.  

 

 

 

 
Ректор         О.А. Семенюк 

 

 
Відповідальний секретар  

приймальної комісії        Н.В. Подопригора 
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Додаток 3 

 

ПЛАН РОБОТИ  

приймальної комісії Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка на 2019 рік 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи Дата проведення Відповідальні 

1.  

Вивчення законодавчих та нормативних 

документів, що визначають Умови 

прийому на навчання до вищих 

навчальних закладів України в 2019 році 

Листопад 2018 р. 

Голова та заступники 

голови ПК, 

відповідальний 

секретар ПК, 

заступник 

відповідального 

секретаря ПК,  

декани факультетів 

2.  

Створення робочої групи з розроблення 

Правил прийому на навчання до 

Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка в 2019 році та 

подання на затвердження Вченою радою 

університету  

Листопад–грудень 

2018 р. 

Голова та заступники 

голови ПК, 

відповідальний 

секретар ПК, 

заступник 

відповідального 

секретаря ПК,  

декани факультетів, 

юрист університету, 

начальник відділу 

кадрів, головний 

бухгалтер тощо 

3.  

Розроблення та подання на затвердження 

Вченою радою університету Положення 

про приймальну комісію 

Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка.  

Грудень 2018 р. 

Голова ПК, 

відповідальний 

секретар ПК  

4.  
Затвердження складу приймальної 

комісії 2019 року 
Грудень 2018 р. 

Голова ПК,  

відповідальний 

секретар ПК 

5.  

Оприлюднення інформації для 

абітурієнтів на офіційному веб-сайті 

університету про Правила прийому на 

навчання до Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка в 2019 

році 

Січень 2019 р. 

Відповідальний 

секретар ПК, 

заступник 

відповідального 

секретаря ПК, 

виконуючий 

обов’язки начальника 

інформаційного 

відділу, веб-майстер 

університету 

6.  

Формування пропозицій щодо обсягів 

державного замовлення за конкурсними 

пропозиціями Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка в 2019 

році 

Січень 2019 р. 

Голова ПК, 

заступники голови 

ПК, 

відповідальний 

секретар ПК, 

начальник 
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управління освіти, 

науки, молоді та 

спорту 

Кіровоградської 

обласної державної 

адміністрації, 

начальник 

Кіровоградського 

обласного центру 

зайнятості 

7.  

Формування пропозицій щодо 

максимальних та мінімальних обсягів 

державного замовлення для відкритих 

конкурсних пропозицій 

Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка в 2019 році 

Січень 2019 р. 

Голова ПК, 

відповідальний 

секретар ПК 

8.  

Затвердження плану роботи ПК, 

структури ПК, розподіл обов’язків між 

членами структурних підрозділів 

приймальної комісії, плану роботи ПК 

на 2019 рік 

Січень 2019 р. 

Заступники голови 

ПК, 

відповідальний 

секретар ПК, 

заступник 

відповідального 

секретаря ПК 

9.  

Затвердження програм та складу 

предметних комісій по проведенню 

творчих конкурсів 

Січень 2019 р. 

Голова ПК, 

відповідальний 

секретар ПК 

10.  

Призначення голів та затвердження 

складу предметних екзаменаційних 

комісій та комісій з проведення 

співбесід, 

фахових атестаційних комісій (єдиної 

атестаційної комісії з іноземної мови), 

відбіркових комісій, апеляційної комісії  

до 01 березня 

2019 р. 

Голова ПК, 

декани факультетів, 

відповідальний 

секретар ПК  

11.  

Призначення голів та затвердження 

складу предметних комісій 

Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка 

Березень 2019 р. 

Голова ПК, 

заступник голови ПК 

з питань вступу в 

аспірантуру та 

докторантуру, 

відповідальний 

секретар ПК 

12.  

Розроблення та затвердження програм 

творчих конкурсів на 

факультетах:філології та журналістики, 

мистецького та фізичного виховання 

Березень 2019 р. 

Голова ПК, 

голови відповідних 

екзаменаційних 

комісій  
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13.  

Розроблення та затвердження програм 

співбесід, вступних іспитів, фахових 

вступних випробувань, єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови, 

вступних випробувань для вступу на 

навчання в аспірантурі 

Складання і затвердження 

екзаменаційних матеріалів (для 

категорій абітурієнтів, яким передбачені 

особливі умови вступу):  

 програм вступних випробувань та 

співбесід; 

 екзаменаційних білетів і тестових 

завдань  

Березень 2019 р. 

Голова ПК, 

відповідальний 

секретар ПК, 

Голови предметних 

екзаменаційних та 

фахових 

атестаційних комісій 

та комісій з 

проведення співбесід 

14.  

Організація та проведення 

Всеукраїнських учнівських олімпіад для 

професійної орієнтації вступників на 

природничо-математичні та інженерно-

технічні спеціальності 

Березень–травень 

2019 р. 

Декани фізико-

математичного та 

природничо-

географічного 

факультетів, керівник 

Центру довузівської 

підготовки, 

відповідальний 

секретар ПК, 

заступник 

відповідального 

секретаря ПК 

15.  

Розроблення необхідних методичних 

матеріалів для забезпечення 

функціонування структурних підрозділів 

ПК, виготовлення бланків та форм 

звітності для забезпечення роботи ПК. 

Квітень–травень 

2019 р. 

Відповідальний 

секретар ПК, 

заступник 

відповідального 

секретаря ПК, 

директор РВВ 

16.  

Проведення навчання: 

 керівників структурних підрозділів 

ПК; 

 секретарів відбіркових комісій; 

 операторів Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти; 

 уповноваженої особи, яка відповідає 

за електронний вступ 

Травень-червень 

2019 р. 

Заступники голови 

ПК, відповідальний 

секретар ПК, 

заступник 

відповідального 

секретаря ПК, 

начальник відділу 

кадрів, 

юрист університету 

17.  

Розподіл державних місць, доведених 

державним замовником 

Центральноукраїнському державному 

педагогічному університету імені 

Володимира Винниченка, між 

спеціальностями, які утворюють 

відкритий конкурс. 

Липень 2019 р. 

Голова ПК, 

заступники голови 

ПК,  

декани факультетів 
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18.  

Прийом документів на для здобуття 
ступеня бакалавра на базі повної 
загальної середньої освіти (у тому числі 
для заочної форми навчання за 
державним замовленням, та за рахунок 
цільових пільгових державних кредитів, 
кошти фізичних та юридичних осіб), 
засідання ПК про допуск до вступних 
випробувань та участі в конкурсному 
відборі 

10 липня –  
22 липня 2019 р. 

Голова ПК,  

заступники голови 

ПК, відбіркова 

комісія, 

відповідальний 

секретар ПК, 

(заступник 

відповідального 

секретаря ПК) 

19.  

Прийом документів на для здобуття 
ступеня бакалавра на базі повної 
загальної середньої освіти (заочна форма 
навчання за рахунок коштів фізичних та 
юридичних осіб), засідання ПК про 
допуск до вступних випробувань та 
участі в конкурсному відборі 

10 липня –  
10 серпня 2019 р. 

Голова ПК,  

заступники голови 

ПК, відбіркова 

комісія, 

відповідальний 

секретар ПК, 

(заступник 

відповідального 

секретаря ПК) 

20.  

Прийом документів на денну та заочну 
форми навчання для здобуття ступеня 
магістра на основі здобутого ступеня 
вищої освіти або освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста, 
бакалавра за іншою спеціальністю (добір 
на вакантні місця на поповнення), 
засідання ПК про допуск до вступних 
випробувань та участі в конкурсному 
відборі 

10 липня –  
23 липня 2019 р. 

Голова ПК,  

заступники голови 

ПК, відбіркова 

комісія, 

відповідальний 

секретар ПК 

(заступник 

відповідального 

секретаря ПК) 

21.  

Прийом заяв та документів для вступу 
на основі ОКР молодшого спеціаліста 
для здобуття ступеня бакалавра за 
денною та заочною формами навчання, 
засідання ПК про допуск до участі в 
конкурсному відборі 

10 липня –  
22 липня 2019 р. 

Голова ПК,  

заступники голови 

ПК, відбіркова 

комісія, 

відповідальний 

секретар ПК 

(заступник 

відповідального 

секретаря ПК) 

22.  

Прийом заяв та документів для вступу в 
аспірантуру, засідання ПК про допуск до 
вступних випробувань та участі в 
конкурсному відборі 

29 липня –  
16 серпня 2019 р. 

Голова ПК,  

заступник голови ПК, 

відбіркова комісія, 

відповідальний 

секретар ПК 

23.  

Проведення творчих конкурсів та 
вступних іспитів та співбесід денної та 
заочної форм навчання для здобуття 
ступеня бакалавра на базі повної 
загальної середньої освіти 

03 – 10 липня  
(творчі конкурси) 
17 – 19  липня 
2019 р. 
(співбесіди) 

Голова ПК,  

заступник голови ПК, 

відповідальний 

секретар ПК 

(заступник 

відповідального 

секретаря ПК) 

предметні 

екзаменаційні комісії 

та комісії для 

проведення співбесід 

24.  Засідання приймальної комісії щодо 23 липня 2019 р. Голова та заступники 
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зарахування вступників на місця 
державного замовлення для здобуття 
ступеня бакалавра (денна, заочна форми 
навчання) за результатами співбесіди  

(о 9 годині) голови ПК, 

відповідальний 

секретар ПК, 

заступник 

відповідального 

секретаря ПК, 

25.  

Проведення фахових вступних 
випробувань на денну та заочну форми 
навчання на основі ОКР молодшого 
спеціаліста, для здобуття ступеня 
бакалавра за іншою спеціальністю (добір 
на вакантні місця на поповнення) 

23 липня  -  
30 липня 2019 р. 

Голова ПК,  

заступник голови ПК, 

відповідальний 

секретар ПК 

(заступник 

відповідального 

секретаря ПК) 

предметні атестаційні 

комісії 

26.  
Проведення фахових вступних 
випробувань на денну та заочну форми 
навчання для здобуття ступеня магістра 

29 липня  - 
02 серпня 2019 р. 

Голова ПК,  

заступник голови ПК, 

відповідальний 

секретар ПК 

(заступник 

відповідального 

секретаря ПК) 

фахові атестаційні 

комісії 

27.  

Оприлюднення рейтингового списку 
вступників на місця державного 
замовлення для здобуття ступеня 
бакалавра (денна, заочна форми 
навчання) 

26 липня 2019 р. 

Відповідальний 

секретар ПК 

(заступник 

відповідального 

секретаря ПК)  

28.  

Засідання приймальної комісії щодо 
зарахування вступників на місця 
державного замовлення для здобуття 
ступеня бакалавра (денна, заочна форми 
навчання)  

01 серпня 2019  р.  

Голова та заступники 

голови ПК, 

відповідальний 

секретар ПК, 

заступник 

відповідального 

секретаря ПК, 

члени ПК 

29.  

Засідання приймальної комісії щодо 
зарахування вступників за кошти 
фізичних та юридичних осіб на денну та 
заочну форми навчання для здобуття 
ступеня бакалавра на базі повної 
загальної середньої освіти 

07 серпня 2019 р. 

Голова та заступники 

голови ПК, 

відповідальний 

секретар ПК, 

заступник 

відповідального 

секретаря ПК, 

члени ПК 

30.  

Засідання ПК про переведення на 

вакантні місця державного замовлення 

осіб та за рахунок цільових пільгових 

державних кредитів осіб, які зараховані 

на навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб для здобуття ступеня 

бакалавра на базі повної загальної 

середньої освіти 

09 серпня 2019 р. 

Голова та заступники 

голови ПК, 

відповідальний 

секретар ПК, 

заступник 

відповідального 

секретаря ПК, 

члени ПК 
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31.  

Засідання приймальної комісії щодо 
зарахування вступників на місця 
державного замовлення на денну та 
заочну форми навчання для здобуття 
ступеня магістра  

11 серпня 2019 р. 

Голова та заступники 

голови ПК, 

відповідальний 

секретар ПК, 

заступник 

відповідального 

секретаря ПК, 

члени ПК 

32.  

Засідання приймальної комісії щодо 
зарахування вступників за кошти 
фізичних і юридичних осіб на денну та 
заочну форми навчання для здобуття 
ступеня магістра, бакалавра на основі 
того самого або вищого ступеня 

 

12 серпня 2019 р. 

Голова та заступники 

голови ПК, 

відповідальний 

секретар ПК, 

заступник 

відповідального 

секретаря ПК, 

члени ПК 

33.  

Організація і проведення додаткового 

конкурсного відбору (за наявності 

вакантних місць) осіб для зарахування 

на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти, ОКР молодшого 

спеціаліста, або вищого ступеня, 

магістра тощо за денною та заочною 

формами навчання 

Не пізніше 30 

вересня 2019 р. 

Голова ПК,  

заступник голови ПК, 

відбіркові комісії, 

відповідальний 

секретар ПК, 

фахові атестаційні 

комісії 

34.  

Прийняття рішення Приймальною 

комісією щодо зарахування на навчання 

за державним замовленням вступників, 

які брали участь у додатковому 

конкурсному відборі на базі повної 

загальної середньої освіти 

не пізніше  

14 вересня 2019 р. 

Голова та заступники 

голови ПК, 

відповідальний 

секретар ПК, 

заступник 

відповідального 

секретаря ПК, 

члени ПК 

35.  

Прийняття рішення Приймальною 

комісією щодо зарахування на навчання 

за кошти фізичних та юридичних осіб на 

вакантні місця (на наповнення) 

не пізніше  

30 вересня 2019 р. 

Голова та заступники 

голови ПК, 

відповідальний 

секретар ПК, 

заступник 

відповідального 

секретаря ПК, 

члени ПК 

36.  Складання та затвердження звіту ПК Жовтень 2019 р. 
Відповідальний 

секретар ПК  

37.  

Вивчення законодавчих та нормативних 

документів, що визначають Умови 

прийому на навчання до вищих 

навчальних закладів України в 2020 році 

Листопад 2019 р. 

Голова та заступники 

голови ПК, 

відповідальний 

секретар ПК, 

заступник 

відповідального 

секретаря ПК,  

декани факультетів 

38.  
Розроблення Правил прийому на 

навчання до Центральноукраїнського 

Листопад–грудень 

2019 р. 

Голова та заступники 

голови ПК, 



 24 

державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка в 2020 

році, положень про ПК, відбіркові, 

предметні, фахові, апеляційні комісії та 

подання на затвердження Вченою радою 

університету  

відповідальний 

секретар ПК, 

заступник 

відповідального 

секретаря ПК,  

члени ПК 

 

 

 

 
Голова приймальної комісії      О.А. Семенюк 

 

 
Відповідальний секретар приймальної комісії  Н.В. Подопригора 



 25 

Додаток 4 

Порядок 

вивчення нормативних документів приймальною комісією щодо організації роботи з 

комплектування контингенту студентів 

 у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті 

імені Володимира Винниченка в 2019 році  

 

1. Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту» 

2. Закон України від 04.03.2004 № 1582-IV «Про закордонних українців» 

3. Закон України від 05.07.2012 № 5067-VI «Про зайнятість населення»  

4. Закон України від 08.07.2011 № 3671-VI «Про біженців та осіб, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту» 

5. Закон України від 20.10.2014 № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» 

6. Закон України від 19.12.2017 № 2249- VIIІ «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні». 

7. Закон України від 22.09.2011 № 3773-VI «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства» 

8. Закон України від 22.10.1993 № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 

9. Закон України від 28.02.1991 № 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»  

10. Закон України від 20 листопада 2012 року  № 5492-VI «Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус» 

11. Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI «Бюджетний кодекс України»  

12. Конституція України; Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР 

13. Наказ МОН України від 29.08.2016  № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому 

незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання 

та/або патологічні стани, інвалідність» 

Зареєстровано: Мін'юст України від 27 грудня 2016 р.  № 1707/29837  

13. Наказ МОН України від 01.11.2013 № 1541 «Деякі питання організації набору та 

навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства» (Із змінами, внесеними 

згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 1272 від 11.12.2015, № 1167 від 

11.08.2017) 

Зареєстровано: Мін'юст України від 25.11.2013 № 2004/24536 

14. Наказ МОН України від 05.05.2015 № 504 «Деякі питання визнання в Україні 

іноземних документів про освіту» 

Зареєстровано: Мін'юст України від 27.05.2015 № 614/27059 

15. Наказ МОН України від 15.10.2015 № 1085 «Положення про приймальну комісію 

вищого навчального закладу» 

Зареєстровано: Мін'юст України від 04.11.2015 № 1353/27798 

16. Наказ МОН України від 15.10.2015 № 1085 «Про затвердження Умов прийому на 

навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році» 

Зареєстровано: Мін'юст України від 04.11.2015 № 1351/27796 

17. Наказ МОН України від 21.03.2016 № 292 «Про затвердження Переліку спеціалізацій 

підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за 

спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування та розміщення державного 

замовлення» 

Зареєстровано: Мін'юст України від 08.04.2016 № 532/28662 

18. Наказ МОН України від 12.05.2016 № 506 «Про затвердження Переліку предметних 

спеціалізацій спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», за 

якими здійснюється формування і розміщення державного замовлення та поєднання 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0008-16#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1097-17#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1097-17#n2
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спеціальностей (предметних спеціалізацій) в системі підготовки педагогічних кадрів» 

Зареєстровано: Мін'юст України від 31.05.2016 № 798/28928 

19. Наказ МОН України від 25.05.2016 № 567 «Про затвердження Переліку спеціалізацій 

підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 

035 «Філологія», за якими здійснюється формування та розміщення державного 

замовлення»;  

Зареєстровано: Мін'юст України від 08.06.2016 № 825/28955 

20. Наказ МОН України від 11 жовтня 2018 року № 1096 «Про затвердження деяких 

нормативно-правових актів з питань прийому на навчання  до закладів вищої освіти» 

(Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році) 

Зареєстровано: Мін'юст України від 21 грудня 2018 року за № 1456/32908 

21. Наказ МОН України від 21.12.2016  № 1587 «Про затвердження Положення про 

Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації 

вступників на основі повної загальної середньої освіти»  

Зареєстровано: Мін'юст України від 10.01.2017 № 16/29884 

22. Наказ МОН України від 11 жовтня 2018 року № 1096 «Про порядок подання та 

розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої 

освіти України в 2019 році» 

23. Наказ МОН України від 21 червня 2016 року № 697 «Про порядок прийому для 

здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є 

територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення)» (Із 

змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 105 від 

30.01.2017; № 238 від 07.03.2018)  

Зареєстровано: Мін'юст України від 01 липня 2016 року № 907/29037 

24. Наказ МОН України від 24 травня 2016 року № 560 «Про порядок прийому для 

здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово 

окупованій території України». (Із змінами, внесеними згідно з Наказами 

Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017;  № 947 від 30.06.2017; № 238 від 

07.03.2018) 

Зареєстровано: Мін'юст України від 31 травня 2016 року за № 795/28925 

25. Наказ МОН України, МОЗ України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі 

питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які 

мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність». 

Зареєстровано: Мін'юст України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 

      26. Наказ МОН України, МОЗ України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Перелік 

особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми 

потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання» (Із змінами і 

доповненнями, внесеними наказами МОН України, МОЗ України  від 10 січня 2018 

року № 23/40) 

Зареєстровано: Мін'юст України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838 

27. Наказ МОН України від 03.05.2018  № 445 Про затвердження Критеріїв конкурсного 

відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої 

освіти, які знаходяться у сфері управління МОН 

Зареєстровано: Мін'юст України 24 травня 2018 р. за № 625/32077 

28. Наказ МОН України від 15 жовтня 2015 року № 1085 «Перелік спеціальностей, 

прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або 

фізичних здібностей вступників» (у редакції наказу Міністерства освіти і науки від 13 

жовтня 2017 року № 1378) 

Зареєстровано: Мін'юст України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796  

29. Положення про приймальну комісію Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка, затверджене Вченою 

радою ЦДПУ ім. В.Винниченка від 26 грудня 2018 року (протокол № 6) 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1708-16/paran4#n4
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1708-16/paran4#n4
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1708-16/paran4#n4
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33208.html
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30. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 673 «Про 

затвердження Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та 

вищої освіти»  

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.2013 № 684 «Деякі питання набору 

для навчання іноземців та осіб без громадянства» (Із змінами, внесеними згідно з 

Постановою КМ  № 118 від 01.03.2017) 

32. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 652 «Про державне визнання 

документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих 

вищими духовними навчальними закладами» {Із змінами, внесеними згідно з 

Постановами КМ № 595 від 09.08.2017;  № 74 від 14.02.2018} 

33. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 645 «Про документи 

про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до 

них» 

34. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. № 729 «Питання 

здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб» 

35. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 № 658 «Про затвердження 

Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на 

оплату послуг з підготовки фахівців» 

36. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 «Про затвердження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти»  

37. Постанова Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207 «Порядок 

передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного 

реєстру». 

38. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 417 «Порядок  

реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і 

педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду 

про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського 

типу» 

39. Постанова Кабінету Міністрів України від від 31 березня 2015 р. № 193 «Про 

документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка» 

40. Указ Президента України від 03.06.1994 № 271/94 «Про заходи щодо розвитку 

економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки 

Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова» 

 

 

Голова приймальної комісії      О.А. Семенюк 

 

 
Відповідальний секретар приймальної комісії  Н.В. Подопригора 
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Додаток 5 

ПРОГРАМИ ТВОРЧИХ ЗАЛІКІВ 

У 2019 Р. 
№ 

з/п 

Конкурсний 

предмет 
Спеціальності 

Голова предметної екзаменаційної 

комісії для проведення творчих заліків 

1.  Творчий залік з 

фізичної 

культури 

014.11 Середня освіта 

(Фізична культура) 

Маркова Олена Віталіївна, доцент 

кафедри теорії і методики фізичного 

виховання 

2.  Творчий залік з 

образотворчого 

мистецтва 

014.12 Середня освіта 

(Образотворче 

мистецтво) 

Пунгіна Ольга Анатоліївна, доцент 

кафедри образотворчого мистецтва та 

дизайну 

3.  Творчий залік з 

музичного 

мистецтва 

014.13 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 

Свещинська Наталя Василівна, доцент 

доцент кафедри музичного мистецтва і 

хореографії 

 

1.1. Предметні екзаменаційні комісії для проведення творчих заліків з журналістики: 

1. Фенько Наталія Миколаївна доцент кафедри журналістики, видавничої 

справи та редагування, голова комісії 

2. Шульга Дмитро Олександрович старший викладач кафедри журналістики, 

видавничої справи та редагування, член 

комісії 

3. Базака Роман Вікторович старший викладач кафедри кафедри 

журналістики, видавничої справи та 

редагування, член комісії 

4. Пикалюк Роман Володимирович старший викладач кафедри кафедри 

журналістики, видавничої справи та 

редагування, член комісії 

1.2. Предметні екзаменаційні комісії для проведення творчих заліків з 

фізичноїкультури: 

1. Шевченко Ольга Володимирівна завідувач кафедри теорії і методики 

фізичного виховання, голова комісії 

2. Маркова Олена Віталіївна доцент кафедри теорії і методики фізичного 

виховання, член комісії 

3. Руденко Сергій Анатолійович викладач кафедри теорії і методики 

олімпійського і професійного спорту, член 

комісії 

4. Сундукова Ірина В’ячеславівна викладач кафедри теорії і методики 

фізичного виховання, член комісії 
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1.3. Предметні екзаменаційні комісії для проведення творчих заліків з 

музичногомистецтва: 

1. Свещинська Наталя Василівна доцент кафедри музично-теоретичних та 

інструментальних дисциплін, голова комісії 

2. Локарєва Юлія Валеріанівна старший викладач кафедри музично-

теоретичних та інструментальних дисциплін, 

член комісії 

2. Гайдай Лариса Володимирівна старший викладач кафедри музично-

теоретичних та інструментальних дисциплін, 

член комісії 

2. Сметана Сергій Олександрович викладач кафедри музично-теоретичних та 

інструментальних дисциплін, член комісії 

1.4. Предметні екзаменаційні комісії для проведення творчих заліків з 

образотворчогомистецтва: 

1. Малєжик Юлія Миколаївна старший викладач кафедри образотворчого 

мистецтва та дизайну, голова комісії 

2. Пунгіна Ольга Анатоліївна доцент кафедри образотворчого мистецтва та 

дизайну, член комісії 

3. Стрітьєвич Тетяна Миколаївна доцент кафедри образотворчого мистецтва та 

дизайну, член комісії 

4. Гусєва Любов Григорівна викладач кафедри образотворчого мистецтва 

та дизайну, член комісії 

Голова приймальної комісії      О.А. Семенюк 

 

 
Відповідальний секретар приймальної комісії  Н.В. Подопригора 

 


