
Склад ТП:  помічник 

відповідального 

секретаря приймальної 

комісії -  методист 

навчально-методичного 

відділу з питань вступу;    

консультанти з питань 

створення електронних 

особистіх кабінетів 

вступників; відпоівдальні 

за внесення данних до 

ЄДЕБО;  старший 

черговий;  черговий тощо

Відбіркові комісії 

(ВК)                      
(для прийому 

документів, 

оформлення особових 

справ вступників і 

проведення 

консультацій з питань 

вибору майбутньої 

професії)

Склад ВК: голова ВК 

- декан факультету; 

відповідальний 

секретар ВК; технічні 

секретарі ВК - 

уповноважені особи з 

питань прийняття та 

розгляду електронних 

заяв вступників, 

прийому документів, 

оформлення особових 

справ вступників 

Технічний 

персонал (ТП)                     
(для забезпечення 

роботи приймальної і 

відбіркових комісій)

Додаток 1

"Затверджую"                                                        

Ректор Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка                          

(згідно з рішенням приймальної комісії                 

від 27 січня 2020 року (протокол № 1 )                                                                                                                                                               

Склад приймальної комісії :   Голова приймальної комісії - ректор; заступник (заступники) голови приймальної 

комісії - проректор університету, керівник структурного підрозділу університету;  відповідальний секретар та 

заступник відповідального секретаря приймальної комісії;  

члени комісії: декани факультетів, керівники структурних підрозділів, юрист університету,  представники 

органів студентського самоврядування університету (профспілкового комітету студентів, студентської ради 

університету), уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних заяв, адміністратор Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти, методист навчально-методичного відділу з питань вступу, керівник 

Управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації (за згодою) тощо

Приймальна комісія                             
(для проведення прийому вступників на навчання)

професор                       Олег СЕМЕНЮК

Структура приймальної коміcії Центральноукраїнського державного педагогічного універстету імені Володимира Винниченка

Апеляційна 

комісія (АК)                
(для вирішення 

спірних питань    і 

розгляду апеляцій 

вступників)

Склад АК: Голова 

АК - проректор 

університету, який 

не є членом ПК 

або ФАК; 

відповідальний 

секретар 

приймальної 

комісії;  голова 

відповідної комісії;     

екзаменатори, 

вчителі системи 

загальної 

середньої освіти 

регіону з 

конкурсного 

предмету, на який 

надійшла апеляція

Предметні 

екзаменаційні 

комісії (ПЕК) та 

комісії для 

проведення 

співбесід  (для 

проведення вступних 

випробувань при вступі на 

навчання за ступенем 

бакалавра на основі 

повної загальної 

середньої освіти)

Склад ПК: Голова ПК -

проректор з наукової 

роботи; секретар ПК - 

завідувач аспірантурою 

та докторантурою; 

члени ПК: доктори 

філософії та доктори 

наук, які здійснюють 

наукові дослідження за 

відповідною 

спеціальністю та 

відповідають за 

виконання відповідної 

освітньо-наукової 

програми, можуть 

входити представники 

інших ВНЗ (наукових 

установ) (за згодою), з 

якими укладено 

договори про ведення 

спільної наукової 

діяльності тощо

Єдина атестаціна комісія з іноземних мов 
(для поведення вступних іспитів з іноземних мов для 

вступу на магістерські програми, для яких іноземна 

мова не є фахом). Склад ЄАКІМ:  Голова; члени 

комісії; секретар

Фахові 

атестаційні 

комісії                   
(для проведення 

вступних випробувань 

при вступі на навчання 

на основі раніше 

здобутого ступеня 

(освітньо-

кваліфікаційного 

рівня)

Предметні комісії 

(ПК)                                 
(для проведення 

вступних випробувань 

до аспірантури)

Склад ФАК: Голова 

ФАК - декан; 

заступники голови 

ФАК; секретарі ФАК;  

члени комісії; можуть 

входити (за згодою) 

науково-педагогічні 

(педагогічні) 

працівники інших 

навчальних закладів

Склад ПЕК:                 
Голова ПЕК;                     

екзаменатори;                 

можуть входити (за 

згодою) працівники 

інших навчальних 

закладів, науково-

дослідних установ


