
ПРОТОКОЛ № 10 
засідання приймальної комісії 

Відокремленого структурного підрозділу  
«Новокаховський політехнічний фаховий коледж  

Національного університету «Одеська політехніка» 
від 22.07.2022 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; 

Марулін С.Ю.  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; 

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; 

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 Про затвердження рейтингового списку вступників, рекомендованих до 

зарахування до НПФК Одеської політехніки (ОП) на місця державного 

замовлення. 



Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії Войтюк Л.М. 

 

2 Про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до НПФК 

Одеської політехніки (ОП) 

Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії Войтюк Л.М. 

 

1 СЛУХАЛИ: Войтюк Л.М., відповідального секретаря приймальної комісії, яка 

ознайомила присутніх з рейтинговими списками абітурієнтів, рекомендованих 

до зарахування до НПФК Одеської політехніки (ОП) на місця за кошти 

державного бюджету. 

ВИРІШИЛИ: на підставі розділу ІX Правил прийому на навчання до НПФК 

Одеської політехніки (ОП) в 2022 році рекомендувати до зарахування на місця 

за кошти державного бюджету вступників згідно додатків на 9 аркушах. 

 

 

2 СЛУХАЛИ: Войтюк Л.М., відповідального секретаря приймальної комісії, яка 

проінформувала присутніх, що станом на 22.07.2022р. подав заяви                                 

1 абітурієнт на основі повної загальної середньої освіти.  

 
ВИРІШИЛИ: 
1 Допустити до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до НПФК 

Одеської політехніки (ОП) на основі повної загальної середньої освіти    

 

1 Рахмілевича Тараса Юрійовича 

 

 

Голова приймальної комісії    В.В. Вітков 

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії      Л.М. Войтюк 

 

 

 

 

 

 


