
ПРОТОКОЛ № 1
засідання приймальної комісії 

ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ 
«НОВОУШИЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЗАКЛАДУ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

27 грудня 2021 року смт Нова Ушиця

Голова приймальної комісії Івасик М.В. - директор коледжу

Присутні: 15 осіб: Грохольський М.О., Антас Н.І., Шклярук Ю.Є.,
Петришена О.В., Боровський В.В., Швець О.І., Гавловський О.К.,
Шинкаренко В.В., Костюченко І.І., Банар Л.В., Мельник Ю.В., Дюг О.Є.,
Шарпацька Н.В., Скрипник Є.І., Савчук В.В., Шарпацька О.Р..

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Створення приймальної комісії по прийому студентів в 2022 році.
2. Розгляд проекту Правил прийому на навчання до Відокремленого 

структурного підрозділу «Новоушицький фаховий коледж Закладу вищої 
освіти «Подільський державний університет» в 2022 році.

3. Розгляд проекту Положення про приймальну комісію, положення про 
апеляційну комісію, Положення про предметні екзаменаційні комісії, 
Положення про фахові атестаційні комісії, Положення про організацію і 
проведення профорієнтаційної роботи, Положення про організацію та 
проведення вступних випробувань Відокремленого структурного підрозділу 
«Новоушицький фаховий коледж Закладу вищої освіти «Подільський 
державний університет».

4. Розгляд та затвердження зразків профорієнтаційних матеріалів з прийому 
студентів на денну та заочну форми навчання у 2022 році.

І. СЛУХАЛИ:
Івасик М.В. -  голову приймальної комісії щодо створення та складу 
приймальної комісії, забезпечення відповідних умов організації і проведення 
прийому студентів у 2022 році.

ВИСТУПИЛИ: Грохольський М.О., Антас Н.І.
Голосували:

«За» - 15;
«Проти» - 0;
«Утримались» - 0.



УХВАЛИЛИ:
Створити приймальну комісію з прийому студентів на денну та заочну

форми навчання у 2022 році у складі:

Голова приймальної комісії:
Івасик Мирослава Володимирівна -  директор коледжу;

Заступник голови приймальної комісії:
Грохольський Микола Олександрович -  заступник директора з навчальної

роботи;

Члени комісії:
-  Гавловський Олександр Казимирович -  завідувач відділення, викладач 

коледжу;
-  Шинкаренко Валентина Віталіївна -  завідувач навчальго-методичного 

кабінету;
-  Костюченко Інна Іванівна -  голова циклової комісії соціальних та 

гуманітарних дисциплін, викладач коледжу;
-  Банар Лариса Василівна -  голова циклової комісії 

природничо-математичних дисциплін та іноземної мови, викладач коледжу;
-  Мельник Юлія Василівна -  голова циклової комісії фундаментальних та 

загально технічних дисциплін, викладач коледжу;
-  Дюг Олександр Євгенович -  голова циклової комісії спеціальних дисциплін і 

практичного навчання, викладач коледжу
-  Шарпацька Наталія Володимирівна -  голова циклової комісії агрономічних 

та лісотехнічних дисциплін, викладач коледжу;
-  Скрипник Євгенія Іванівна -  голова циклової комісії практичного навчання, 

викладач коледжу.
-  Швець Олександр Ігорович -  методист коледжу;
-  Савчук Віталій Володимирович -  юрисконсульт коледжу;
-  Шарпацька Олена Русланівна -  студентка ДХ12 групи, член студентської 

ради коледжу.

Уповноважена особа з питань внесення даних на абітурієнтів до ЄДЕБО:
Петришена Ольга Володимирівна;
Боровський Віталій Валентинович.

Відповідальний секретар приймальної комісії:
Антас Наталія Ігорівна

Заступник відповідального секретаря:
Шклярук Юлія Євгенівна



II. СЛУХАЛИ:
Грохольського М.О. -  заступника голови приймальної комісії щодо розгляду 
проекту Правил прийому на навчання до Відокремленого структурного 
підрозділу «Новоушицький фаховий коледж Закладу вищої освіти 
«Подільський державний університет» у 2022 році.

ВИСТУПИЛИ: Дюг О.Є., Гавловський О.К.

Голосували:
«За» - 15;
«Проти» - 0;
«Утримались» - 0.

УХВАЛИЛИ:
1. Правила прийому на навчання до Відокремленого структурного підрозділу 

«Новоушицький фаховий коледж Закладу вищої освіти «Подільський 
державний університет» у 2022 році.

2. Зобов’язати відповідального секретаря приймальної комісії Антас Н.І. 
подати «Правила прийому на навчання до Відокремленого структурного 
підрозділу «Новоушицький коледж Закладу вищої освіти «Подільський 
державний університет» у 2022 році для розгляду та затвердження Вченою 
радою Закладу вищої освіти «Подільський державний університет».

III. СЛУХАЛИ:
3. Антас Н.І. -  відповідального секретаря приймальної комісії щодо проекту 

Положення про приймальну комісію, положення про апеляційну комісію, 
Положення про предметні екзаменаційні комісії, Положення про фахові 
атестаційні комісії, Положення про організацію і проведення 
профорієнтаційної роботи, Положення про організацію та проведення 
вступних випробувань Відокремленого структурного підрозділу 
«Новоушицький фаховий коледж Закладу вищої освіти «Подільський 
державний університет».

ВИСТУПИЛИ: Шклярук Ю.Є.,
Г олосували:

«За» - 15;
«Проти» - 0;
«Утримались» - 0.

УХВАЛИЛИ:
1. Проект Положення про приймальну комісію, положення про апеляційну 

комісію, Положення про предметні екзаменаційні комісії, Положення про 
фахові атестаційні комісії, Положення про організацію і проведення



\

профорієнтаційної роботи, Положення про організацію та проведення 
вступних випробувань Відокремленого структурного підрозділу 
«Новоушицький фаховий коледж Закладу вищої освіти «Подільський 
державний університет»..

4. Зобов’язати відповідального секретаря приймальної комісії Антас Н.І. 
подати Положення про приймальну комісію, положення про апеляційну 
комісію, Положення про предметні екзаменаційні комісії, Положення про 
фахові атестаційні комісії, Положення про організацію і проведення 
профорієнтаційної роботи, Положення про організацію та проведення 
вступних випробувань Відокремленого структурного підрозділу 
«Новоушицький фаховий коледж Закладу вищої освіти «Подільський 
державний університет» для розгляду та затвердження педагогічною радою 
коледжу.

IV. СЛУХАЛИ:
Костюченко Інну Іванівну -  голову циклової комісії соціальних та 
гуманітарних дисциплін, викладача коледжу щодо зразків 
профорієнтаційних матеріалів з прийому студентів на денну та заочну форми 
навчання у 2022 р.

ВИСТУПИЛИ: Дюг О.Є., Шарпацька Н.В., Скрипник Є.І.
Голосували:

«За» - 15;
«Проти» - 0;
«Утримались» - 0.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити подані зразки профорієнтаційних матеріалів (буклети, флаєра,

банери, оголошення для ЗМІ).

Відповідальний секретар 
приймальної комісії 
ВСП «НФК ЗВО «ИДУ»

Директор
ВСП «НФК ЗВО «ИДУ»
Голова приймальної комісії

Наталія АНТАС

Мирослава ІВАСИК


