
ПРОТОКОЛ №20
засідання приймальної комісії ВСП «Новоушицький фаховий коледж 

Подільського державного аграрно-технічного університету»

13.08.2021 с.м.т. Нова Ушиця

Голова: Івасик М.В. - голова приймальної комісії

Присутні: 14 осіб: Івасик М.В., Хрустінський В.Б., Грохольський М.О.,
Шарпацька Н.В., Петришена О.В., Якубов І.О. Гавловський О.К., Костюченко І.І., 
Ломачинська О.В., Бідна В.В., Скрипник Є.Г, Савчук В.В., Цегельська Л.Р., 
Боровський В. В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про зарахування вступників 2021 року на місця державного замовлення та 
за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної 
середньої освіти (із ЗНО) станом на 13 серпня по спеціальностях на денну 
форму навчання.

І. СЛУХАЛИ:
Голова приймальної комісії Івасик М.В. проінформувала присутніх про 

те, що приймальною комісією згідно правил прийому проводилось оприлюднення 
списків вступників рекомендованих до зарахування. Для вступників, які виконали 
вимоги для зарахування станом на 13 серпня згідно правил прийому розділу XII. 1 на 
підставі рішення приймальної комісії директором коледжу видається наказ про 
зарахування на навчання.

Запропонувала зарахувати на навчання за рахунок коштів державного 
бюджету на денну форму навчання відповідно впорядкованого списку 
рекомендованих до зарахування вступників 2021 року на основі повної загальної 
середньої освіти (із ЗНО) (протокол засідання приймальної комісії №19 від 
13.08.2021}.

В обговоренні взяли участь Грохольський М.О., Петришена О.В., 
Гавловський О.К., Савчук В.В.

УХВАЛИЛИ:
1. З урахуванням списку вступників рекомендованих до зарахування на основі 

повної загальної середньої освіти (із ЗНО). зарахувати на навчання за 
рахунок коштів державного бюджету на денну форму навчання:

- на спеціальність: 208 Агроінженерія 
за 01111 «Експлуатація та ремонт машині і обладнання агропромислового 

виробництва»
1. Матвієв Олександр Олегович 546,525



- на спеціальність: 201 Агрономія
за ОПП «Виробництво і переробка продукції рослинництва»

1. Семенчук Володимир Анатолійович 430,763

- на спеціальність: 142 Енергетичне машинобудування
за ОПП «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та 
установок»

1. Савчук Діана Володимирівна 547,750

Голосували:
«За» - 14;
«Проти» - 0;
Утримались -  0.

Голова приймальної комісії

Відповідальний секретар 
приймальної комісії М.О. Грохольський


