
ПРОТОКОЛ № 4
засідання приймальної комісії 

ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ 
«НОВОУШИЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЗАКЛАДУ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

23 травня 2022 року смт Нова Ушиця

Голова приймальної комісії Івасик М.В. - директор коледжу

Присутні: 15 осіб: Хрустінський В.Б., Петришена О.В., Шарпацька Н.В.,

Швець О.І., Боровський В.В., Гавловський О.К., Шинкаренко В.В., Банар Л.В.,

Костюченко І.І., Мельник Ю.В, Дюг О.Є., Скрипник Є.І., Савчук В.В.,

Шарпацька О.Р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд проєкту Правил прийому на навчання до Відокремленого 

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

2. Розгляд проєкту Положення про приймальну комісію Відокремленого 
структурного підрозділу «Новоушицький фаховий коледж Закладу вищої 
освіти «Подільський державний університет».

3. Розгляд проєкту Положення про мотиваційний лист вступника та проєкту 
Положення про порядок проведення вступного випробування у формі 
індивідуальної усної співбесіди у Відокремленому структурному підрозділі 
«Новоушицький фаховий коледж Закладу вищої освіти «Подільський 
державний університет».

4. Утворення підрозділів приймальної комісії.

І. СЛУХАЛИ:
Хрустінського В.Б. -  заступника голови приймальної комісії щодо розгляду 
проєкту Правил прийому на навчання до Відокремленого структурного 
підрозділу «Новоушицький фаховий коледж Закладу вищої освіти 
«Подільський державний університет» у 2022 році.

ВИСТУПИЛИ: Петришена О.В., Скрипник Є.І., Мельник Ю.В.

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 Петришену О.В. 
подати «Правила прийому на навчання до Відокремленого структурного 
підрозділу «Новоушицький фаховий коледж Закладу вищої освіти 
«Подільський державний університет» у 2022 році для розгляду та 
затвердження Вченою радою Закладу вищої освіти «Подільський державний 
університет».

II. СЛУХАЛИ:
Шарпацьку Н.В. -  заступника відповідального секретаря приймальної комісії 
щодо розгляду проєкту Положення про приймальну комісію Відокремленого 
структурного підрозділу «Новоушицький фаховий коледж Закладу вищої 
освіти «Подільський державний університет».

ВИСТУПИЛИ: Івасик М.В., Дюг О.Є., Гавловський О.К.

Г олосували:
«За» - 15;
«Проти» - 0;
«Утримались» - 0.

УХВАЛИЛИ:
1. Положення про приймальну комісію Відокремленого структурного 

підрозділу «Новоушицький фаховий коледж Закладу вищої освіти 
«Подільський державний університет».

2. Зобов’язати відповідального секретаря приймальної комісії Петришену
О.В. подати Положення про приймальну комісію Відокремленого 
структурного підрозділу «Новоушицький фаховий коледж Закладу вищої 
освіти «Подільський державний університет» для розгляду та 
затвердження педагогічною радою коледжу.

III. СЛУХАЛИ:
Шарпацьку Н.В. -  заступника відповідального секретаря приймальної комісії 
щодо розгляду проєкту Положення про мотиваційний лист вступника до 
Відокремленого структурного підрозділу «Новоушицький фаховий коледж 
Закладу вищої освіти «Подільський державний університет», проєкту 
Положення про порядок проведення вступного випробування у формі 
індивідуальної усної співбесіди у Відокремленому структурному підрозділі 
«Новоушицький фаховий коледж Закладу вищої освіти «Подільський 
державний університет».

ВИСТУПИЛИ: Івасик М.В., Петришена О.В., Хрустінський В.Б.



Г олосували:
«За» - 15;
«Проти» - 0;
«Утримались» - 0.

УХВАЛИЛИ:
1. Положення про мотиваційний лист вступника до Відокремленого 

структурного підрозділу «Новоушицький фаховий коледж Закладу вищої 
освіти «Подільський державний університет», Положення про порядок 
проведення вступного випробування у формі індивідуальної усної 
співбесіди у Відокремленому структурному підрозділі «Новоушицький 
фаховий коледж Закладу вищої освіти «Подільський державний 
університет».

2. Зобов’язати відповідального секретаря приймальної комісії 
Петришену О.В. подати Положення про мотиваційний лист вступника у 
Відокремленому структурному підрозділі «Новоушицький фаховий 
коледж Закладу вищої освіти «Подільський державний університет», 
Положення про порядок проведення вступного випробування у формі 
індивідуальної усної співбесіди у Відокремленому структурному 
підрозділі «Новоушицький фаховий коледж Закладу вищої освіти 
«Подільський державний університет» для розгляду та затвердження 
педагогічною радою коледжу.

IV. СЛУХАЛИ:
Івасик М.В. -  голову приймальної комісії щодо утворення підрозділів
приймальної комісії.

ВИСТУПИЛИ: Петришена О.В., Хрустінський В.Б., Шарпацька Н.В.

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

УХВАЛИЛИ:
1. Створити предметну комісію для проведення індивідуальних усних 

співбесід в складі:
- Альльонов Олександр Михайлович -  голова комісії, викладач циклової 
комісії природничо-математичних дисциплін та іноземної мови ВСП 
«НФК ЗВО «ПДУ»

та членів комісії з дисциплін:
- математика: вчителі Браїлівської гімназії Новоушицької селищної ради 
Хмельницької області Якухно Тетяна Володимирівна, Дердюк Алла 
Олександрівна; вчителі Новоушицького ліцею Новоушицької селищної



ради Хмельницької області Купріянова Анжеліка Сергіївна; Гоголь 
Наталія Йосипівна;

- українська мова: вчитель української мови та літератури Новоушицької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Попович Лариса Миколаївна ; 
вчителі української мови та літератури Новоушицького ліцею 
Новоушицької селищної ради Хмельницької області Яворська Наталя 
Тарасівна, Горбатюк Алла Григорівна, Данчук Надія Семенівна;

- хімія та біологія: викладачі циклової комісії викладач циклової комісії 
природничо-математичних дисциплін та іноземної мови ВСП «НФК ЗВО 
«ПДУ» Мостова Людмила Василівна, Хома Оксана;
- історія України: викладачі циклової комісії соціально-гуманітарних 
дисциплін ВСП «НФК ЗВО «ПДУ» Бідна Валентина Василівна, 
Костюченко Інна Іванівна;
- фізика: викладачі циклової комісії викладач циклової комісії
природничо-математичних дисциплін та іноземної мови ВСП «НФК ЗВО 
«ПДУ» Мефодовська Валентина Іванівна, Мостова Людмила Василівна;
- географія: викладач циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін 
ВСП «НФК ЗВО «ПДУ» Бідна Валентина Василівна, викладач циклової 
комісії викладач циклової комісії природничо-математичних дисциплін та 
іноземної мови ВСП «НФК ЗВО «ПДУ» Мефодовська Валентина 
Іванівна.

2. Створити фахову комісію для проведення усних індивідуальних співбесід 
(згідно додатків №2, 3, 4, 5 Правил прийому) для на навчання на перший 
курс (зі скороченим терміном навчання), осіб які здобули ступінь вищої 
освіти молодший спеціаліст (та інші ступені вищої освіти), 
освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікаційного робітника в складі:
- Дюг Олександр Євгенович -  голова комісії, голова циклової комісії 
спеціальних технічних дисциплін ВСП «НФК ЗВО «ПДУ»

та членів комісії з дисциплін:
- 201 Агрономія - викладачі циклової комісії спеціальних агрономічних та 
лісотехнічних дисциплін ВСП «НФК ЗВО «ПДУ» Олійник Юрій 
Анатолійович, Гавловський Олександр Казимирович;
- 275 Транспортні технології - викладачі циклової комісії спеціальних 
технічних дисциплін ВСП «НФК ЗВО «ПДУ» Козак Вячеслав Петрович, 
Антас Наталія Ігорівна;
- 208 Агроінженерія - викладачі циклової комісії спеціальних технічних 
дисциплін ВСП «НФК ЗВО «ПДУ» Мельниченко Олександр Іванович, 
Кримчак Володимир Васильович;
- 142 Енергетичне машинобудування - викладачі циклової комісії 
спеціальних технічних дисциплін ВСП «НФК ЗВО «ПДУ» Грохольський



Микола Олександрович, Мокра Тетяна Ігорівна;
- 205 Лісове господарство - викладачі циклової комісії спеціальних 
агрономічних та лісотехнічних дисциплін ВСП «НФК ЗВО «ПДУ» Кріль 
Оксана Анатоліївна, Майстерчук Надія Миколаївна;
- 192 Будівництво та цивільна інженерія - викладач циклової комісії
спеціальних технічних дисциплін ВСП «НФК ЗВО «ПДУ» Грохольський 
Микола Олександрович, викладач фундаментальних та загальнотехнічних 
дисциплін ВСП «НФК ЗВО «ПДУ» Кобилецький Олександр
Миколайович.

3. Створити комісію з розгляду мотиваційних листів з метою забезпечення 
прозорості вступної кампанії, уникнення порушення принципів 
академічної доброчесності у складі:
- Шинкаренко Валентина Віталіївна -  голова комісії з розгляду 
мотиваційних листів, завідувач навчально-методичним кабінетом, 
викладач циклової соціально-гуманітарних дисциплін ВСП «НФК ЗВО 
«ПДУ»

та членів:
- Мельник Юлія Василівна - голова циклової комісії фундаментальних та 
загальнотехнічних дисциплін ВСП «НФК ЗВО «ПДУ»;
- Ломачинська Олеся Віталіївна - соціальний педагог, викладач циклової 
комісії викладач циклової комісії природничо-математичних дисциплін та 
іноземної мови ВСП «НФК ЗВО «ПДУ»;
- Шклярук Юлія Євгенівна -  завідувач навчально-методичною 
лабораторією, викладач циклової комісії спеціальних технічних 
дисциплін ВСП «НФК ЗВО «ПДУ».

4. Для забезпечення об’єктивності розгляду апеляції створити комісію в 
складі:
- Хрустінський Віталій Борисович -  голова комісії, заступник директора з 
навчальної роботи, викладач циклової комісії, циклової комісії 
спеціальних технічних дисциплін ВСП «НФК ЗВО «ПДУ»

та членів:
- Кардаш Ольга Михайлівна -  викладач циклової комісії 
соціально-гуманітарних дисциплін ВСП «НФК ЗВО «ПДУ»;
- Банар Лариса Василівна -  голова циклової комісії 
природничо-математичних дисциплін ВСП «НФК ЗВО «ПДУ»;
- Мазур Петро Андрійович -  заступник селищного голови (соціальні і 
гуманітарні питання) Новоушицької ОТГ;
- Фурман Віктор Антонович -  директор 1111 «Дживальдіс»;
- Тимошенко Валерій Петрович -  директор ТОВ «Промінь Поділля»;
- Тартаковська Ірина Миколаївна -  голова студентського самоврядування 
коледжу;



- Кондратова Іванна Сергіївна -  голова комісії науково-пошукової 
роботи студентської ради ВСП «НФК ЗВО «ПДУ»;
- Кубаш Віктор Миколайович -  голова центру інформаційного 
забезпечення та реклами студентської ради ВСП «НФК ЗВО «ПДУ»;
- Цегельська Ліза Русланівна — голова волонтерської групи студентської 
ради ВСП «НФК ЗВО «ПДУ».

\

Відповідальний секретар 
приймальної комісії 
ВСП «НФК ЗВО «ПДУ»

Директор
ВСП «НФК ЗВО «ПДУ»
Голова приймальної комісії

Ольга ПЕТРИШЕНА

Мирослава ІВАСИК


