
ПРОТОКОЛ № 3 
засідання приймальної комісії 

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

від 27.05.2022 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; 
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 програм вступних випробувань. 
Доповідає: заступник голови приймальної комісії Дуганова Н.В. 

 
І СЛУХАЛИ: Дуганову Н.В., заступника голови приймальної комісії, яка надала 
інформацію про готовність матеріалів для вступних випробувань. 
 
ВИРІШИЛИ: 

1.1 Подати голові приймальної комісії на затвердження програми вступних 
випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди: 

-  з української мови та математики на основі базової загальної середньої 
освіти; 

- з української мови та математики на основі повної загальної середньої 
освіти. 

1.2 Подати на затвердження голові приймальної комісії програми фахових 
вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди для абітурієнтів, які 
мають освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікований робітник  зі 
спеціальностей: 

 Галузеве машинобудування;  
 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 
 Транспортні технології; 
 Інженерія програмного забезпечення; 
 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 
 Облік і оподаткування; 
 Маркетинг. 

 
 

Голова приймальної комісії  В.В. Вітков 
 
Відповідальний секретар  
приймальної комісії       Л.М. Войтюк 
  


