
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання приймальної комісії 

Подільського державного аграрно-технічного університету 

(у дистанційному режимі) 

“22” грудня 2020 року    м. Кам’янець - Подільський 

Головуючий: Ясінецька І.А. 

Секретар:  Семенов О.М. 

Присутні: Дмитрик В.В., Івасик М.В., Калитчук І.В., Леськів І.Ю., 

Новак М.М., Півторан Т.О., Юзько В.І., Зеленський А.В., 

Стецюк О.І., Волощук Ю.О., Коруняк О.П., Михайлова Л.М., 

Місюк М.В., Панцир Ю.І., Цвігун О.А., Ліщук С.Г., 

Прокопова У.В., Єрменчук А.О. 

Порядок денний: 

1. Розгляд Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 

Подільському державному аграрно-технічному університеті в 2021 році. 

2. Розгляд та схвалення кандидатур складу предметних екзаменаційних і 

фахових атестаційних комісій вступної кампанії 2021. 

3. Розгляд та схвалення кандидатур складу технічних секретарів та операторів 

Єдиної державної електронної бази з питань освіти приймальної комісії на 

2021 рік 

4. Розгляд та схвалення кандидатур складу апеляційної комісії на 2021 рік 

5. Розгляд та схвалення кандидатур складу комісії по оцінюванню 

мотиваційних листів на 2021 рік. 

СЛУХАЛИ: 

1. Ясінецьку І.А. – першого заступника голови приймальної комісії: 

Ознайомила присутніх з Правилами прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти у Подільському державному аграрно-технічному університеті в 2021 

році. 

2. Семенова О.М. – відповідального секретаря приймальної комісії: Вніс 

пропозиції щодо кандидатур до екзаменаційних та атестаційних комісій та 

запропонував схвалити склад предметних екзаменаційних і фахових 

атестаційних комісій (згідно додатку 1). 

3. Семенова О.М. – відповідального секретаря приймальної комісії: Подав 

кандидатури та запропонував схвалити склад технічних секретарів та 

операторів Єдиної державної електронної бази з питань освіти приймальної 

комісії на 2021 рік (згідно додатку 2). 

4. Зеленського А.В. – заступника відповідального секретаря приймальної 

комісії: Вніс пропозиції щодо кандидатур та запропонував схвалити склад 

апеляційної комісії на 2021 рік (згідно додатку 3). 



5. Зеленського А.В. – заступника відповідального секретаря приймальної 

комісії: Вніс пропозиції щодо кандидатур та запропонував схвалити склад 

комісії по оцінюванню мотиваційних листів на 2021 рік. (згідно додатку 4). 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Панцир Ю.І. - член приймальної комісії: Запропонував зобов’язати першого 

заступника голови приймальної комісії та відповідального секретаря 

приймальної комісії підготувати відповідні документи для подальшої роботи 

приймальної комісії ПДАТУ по забезпеченню вступної кампанії 2021 року та 

ухвалити всі питання, які були винесені на порядок денний та заслухані. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Зобов’язати відповідального секретаря приймальної комісії доцента 

Семенова О.М. подати Правила прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти у Подільському державному аграрно-технічному університеті в 2021 

році для розгляду на засіданні Вченої ради університету до 23 грудня 2020 

року. 

2. Склад предметних екзаменаційних і фахових атестаційних комісій вступної 

кампанії 2021 рік. 

3. Склад технічних секретарів та операторів Єдиної державної електронної бази 

з питань освіти приймальної комісії на 2021 рік. 

4. Склад апеляційної комісії на 2021 рік. 

5. Склад комісії по оцінюванню мотиваційних листів на 2021 рік. 

6. Зобов’язати відповідального секретаря приймальної комісії доцента 

Семенова О.М. до 24 грудня 2020 року внести проекти наказів: 

“Про створення предметних екзаменаційних і фахових атестаційних комісій 

вступної кампанії 2021 року”; 

“Про затвердження складу технічних секретарів та операторів Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти приймальної комісії на 2021 рік”; 

“Про створення апеляційної комісії на 2021 рік”; 

“Про створення комісії по оцінюванню мотиваційних листів на 2021 рік”. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

“ЗА” – одноголосно. 

“ПРОТИ” – немає. 

“УТРИМАЛИСЯ” – немає. 

Додатки на 9 сторінках. 


