
 
 

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 
 

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 

 
28 грудня 2020 р.          м. Кропивницький   № 163-ун 

 
Про затвердження рішення  

вченої ради університету  

щодо роботи приймальної  

комісії в 2021 році 

 

Згідно з рішенням вченої ради Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка від 28 грудня 2020 

року (протокол №6) наказую затвердити: 

1. "Правила прийому на навчання до Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 

2021 році"; 

2. Додатки до "Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2021 

році": 

Додаток 1. "Правила прийому на навчання за освітнім ступенем 

бакалавра в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті 

імені Володимира Винниченка в 2021 році"; 

Додаток 2. "Правила прийому на навчання за освітнім ступенем магістра 

в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 

Володимира Винниченка в 2021 році"; 

Додаток 3. "Правила прийому на навчання до аспірантури та 

докторантури Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка в 2021 році"; 

Додаток 4. "Правила прийому на навчання для здобуття ступеня вищої 

освіти за іншою спеціальністю в Центральноукраїнському державному 

педагогічному університеті імені Володимира Винниченка в 2021 році". 

3. Положення, які регламентують діяльність приймальної комісії у 2021 

році: 

3.1. "Положення про приймальну комісію Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка";  

3.2. "Положення про предметні екзаменаційні комісії та комісії з 

проведення співбесід Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка"; 

3.3. "Положення про фахові атестаційні комісії Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка"; 



 

 

3.4. "Положення про предметні комісії для проведення вступних 

випробувань до аспірантури Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка"; 

3.5. "Положення про апеляційну комісію Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка"; 

3.6. "Положення про відбіркові комісії Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка"; 

3.7. "Положення про порядок нарахування додаткових балів при вступі 

слухачам підготовчих курсів, які вступатимуть до Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 

2021 році"; 

3.8. "Положення про Всеукраїнські олімпіади Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка для 

професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої 

освіти". 

4. "Порядок розподілу студентів за освітніми програмами в 

Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 

Володимира Винниченка". 

5. Розподіл ліцензованого обсягу щодо здійснення освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка між формами здобуття освіти з 

01.01.2021 р. до 31.12.2021 р. 
 

Підстава: доповідна записка відповідального секретаря приймальної 

комісії Вдовенко В.В. 

 

 

 

В.о. ректора Олег СЕМЕНЮК 

 


