
ПРОТОКОЛ № 1 
засідання приймальної комісії 

Відокремленого структурного підрозділу  
«Новокаховський політехнічний фаховий коледж  
Державного університету «Одеська політехніка» 

від 24.01.2022 р. 
 

Присутні: 
Вітков В.В.  голова приймальної комісії, директор коледжу; 

Дуганова Н.В.  заступник голови приймальної комісії, заступник 
директора з виховної роботи; 

Войтюк Л.М.  відповідальний секретар приймальної комісії, 
завідувач навчально-методичного кабінету; 

Саврадім Л.В.  член комісії, заступник директора з навчальної 
роботи; 

Йонда О.М.  член комісії, відповідальний за внесення 
відомостей та даних до ЄДЕБО; 

Коровіна В.А.  член комісії, завідувач відділення; 

Кузьменко І.В.  член комісії, завідувач відділення; 

Надєляєв І.М.  член комісії, завідувач відділення; 

Тодоріко Є.С.  член комісії, голова ЦК з інженерії програмного 
забезпечення; 

Сидорчук І.О.  член комісії, голова ЦК з галузевого 
машинобудування; 

Коваленко Н.М.  член комісії, голова ЦК з електротехніки та 
електромеханіки; 

Ламберг Н.В.  член комісії, голова ЦК з транспортних технологій; 

Санін В.Л.  член комісії, голова ЦК обліково-економічних 
дисциплін та маркетингу; 

Хищенко Т.І.  член комісії, голова ЦК гуманітарних дисциплін; 

Опята Л.І.  член комісії, голова ЦК природничо-математичних 
дисциплін; 

Торік В.В.  член комісії, голова ЦК фізичного виховання; 

Рочняк О.В.  член комісії, голова Ради кураторів академічних 
груп; 
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Хілобок Ю.М.  член комісії, член батьківського комітету коледжу; 

Костяний М.В.  член комісії, член батьківського комітету коледжу; 

Притика В.І.  член комісії, член батьківського комітету коледжу; 

Павленко М.Ю.  студентка ІІІ курсу, член студентської ради; 

Деркач В.В.  студент ІІ курсу, член студентської ради; 

Славинська В.І.  студентка ІІ курсу, член студентської ради 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
     

1 Розгляд Положення про приймальну комісію та Положення про апеляційну 
комісію. 

Доповідає: відповідальний 
секретар приймальної комісії 
Войтюк Л.М. 

2 Про створення технічної, апеляційної комісій. 
Доповідає: заступник голови 
приймальної комісії Дуганова Н.В. 

3 Про створення предметних екзаменаційних комісій, комісій для проведення 
співбесіди та фахових атестаційних комісій. 

Доповідає: заступник голови 
приймальної комісії Дуганова Н.В. 

 
1 СЛУХАЛИ: Войтюк Л.М., відповідального секретаря приймальної комісії, яка 
ознайомила з Положенням про приймальну комісію НПФК Одеської політехніки 
(ОП) , яке було розроблено на підставі наказу МОНу України «Про затвердження 
Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу  
України»  за   № 1085 від 15.10.2015 р., (редакція  від 21.06.2016 р.) з Положенням 
про апеляційну комісію. 
 
ВИРІШИЛИ: 
До 08.02.2022 р. подати на затвердження голові приймальної комісії Положення 
про приймальну комісію та Положення про апеляційну комісію НПФК Одеської 
політехніки (ОП). 

 
2 СЛУХАЛИ: Дуганову Н.В., заступника голови приймальної комісії, яка 
запропонувала для обговорення склад технічної та апеляційної комісій. 
 
ВИСТУПИЛИ: члени комісії: Саврадім Л.В., Войтюк Л.М.., Кузьменко І.В., 
Коровіна В.А., які підтримали та запропонували ввести до складу технічної та 
апеляційної комісій наступних працівників:  Саврадім Л.В., Розмарицю О.В., 
Йонду О.М.,  Личака В.О.,  Тодоріко Є.С.,  Віткову О.С.,  Андрієнко Н.В.,          
Величко Ю.М.. 
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ВИРІШИЛИ: 
2.1 Створити технічну комісію у такому складі: 

Розмариця О.В. - голова технічної комісії, заступник відповідального  
     секретаря приймальної комісії; 
 Йонда О.М. - член комісії, відповідальний за внесення відомостей  
     та даних до ЄДЕБО; 
          Личак В.О.    - член комісії, заступник відповідального за внесення  
     відомостей  та даних до ЄДЕБО; 
 Тодоріко Є.С. - член комісії; 

Віткова О.С. - член комісії. 
 
2.2 Створити апеляційну комісію у складі: 
  

Саврадім Л.В. -      голова комісії, заступник директора з НР; 
Кузьмич О.І. - член комісії, вчитель математики вищої категорії                 

Ліцею №2 імені А.П. Бахути  Новокаховської 
міської ради Херсонської області; 

Петрова О.М. -     член комісії, вчитель української мови та літератури 
вищої категорії Ліцею №2 імені А.П. Бахути  
Новокаховської міської ради Херсонської області. 

 
3 СЛУХАЛИ: Дуганову Н.В., заступника голови приймальної комісії, про 
створення предметних екзаменаційних комісій, комісій для проведення співбесіди 
та фахових атестаційних комісій. 
 
ВИРІШИЛИ: 
3.1 Створити предметні екзаменаційні комісії  у такому складі: 

- з української мови та літератури: 
          Хищенко Т.І. - голова комісії; 

Павленко О.П. - член комісії. 
      
- з математики: 
     Опята Л.І. - голова комісії; 

Рочняк О.В. - член комісії; 
Потапова Т.В. - член комісії. 

 
3.2 Створити комісію для проведення співбесіди у такому складі: 
          Хищенко Т.І. 

Опята Л.І. 
 
3.3 Створити комісії для проведення фахових вступних випробувань у такому 
складі: 

- зі вступного іспиту з української мови: 
Хищенко Т.І. -  голова комісії; 
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Павленко О.П. -  член комісії. 
 
- з фахового вступного випробування зі спеціальності                

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка: 
          Коваленко Н.М. - голова комісії; 
 Семенова Т.М. - член комісії; 
 Глухов О.А.  - член комісії. 
 

- з фахового вступного випробування зі спеціальності 275 Транспортні 
технології: 

Ламберг Н.В.     -  голова комісії; 
Обревко Є.І.   -  член комісії; 
Шевченко С.В.   -  член комісії. 
 
- з фахового вступного випробування зі спеціальності 133 Галузеве 

машинобудування: 
Сидорчук І.О.     -  голова комісії; 
Зелена Л.Д.    -  член комісії; 
Янчук Л.В. -  член комісії. 
 
- з фахових вступних випробувань зі спеціальностей 071 Облік і 

оподаткування, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність: 

Санін В.Л.  - голова комісії; 
Першина О.І.  -  член комісії; 
Андрієнко А.І..  -  член комісії.  
 
- з фахового вступного випробування зі спеціальності 121 Інженерія 

програмного забезпечення: 
Макрушина Л.В. - голова комісії; 
Кіца Т.В. - член комісії; 
Шиліна В.О. - член комісії. 
 

3.4  Головам комісій Хищенко Т.І., Опята Л.І., Коваленко Н.М., Ламберг Н.В., 
Сидорчук І.О., Саніну В.Л., Макрушиній Л.В.. до 31.03.2022 р. розробити 
екзаменаційні матеріали та надати на затвердження голові приймальної комісії. 
 

 
Голова приймальної комісії    В.В. Вітков 

 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії     Л.М. Войтюк 


