
ПРОТОКОЛ № 9 

 

засідання приймальної комісії  за освітнім ступенем «Перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти»  НРЗВО «Кам’янець-Подільський 

державний інститут» від 13 червня 2022 року 

 

ПРИСУТНІ: 

Тріпак Мар’ян Миколайович – в.о. ректора інституту, голова приймальної 

комісії; 

Лаврук Олександр Валерійович – в.о. проректора з навчальної роботи;  

Палилюлько Оксана Михайлівна  - в.о. завідувача кафедри соціальної роботи, 

психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської; 

Сушарник Ярослав Анатолійович – відповідальний секретар приймальної 

комісії; 

Пастушина  Лейла  Омерівна – лікар коледжу, член приймальної комісії; 

Крижук Олег Сергійович – уповноважена особа з питань прийняття та 

розгляду електронних заяв, член приймальної комісії; 

Твердохліб Людмилу Василівну - технічний працівник приймальної комісії 

Якубовська Катерина Михайлівна – студент,  член приймальної комісії. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Розгляд питання про недопущення проявів корупції та хабарництва під час 

вступної кампанії,  необхідності організації прозорої та об’єктивної вступної 

кампанії. 

2.Про затвердження «Положення про комісії для розгляду мотиваційних 

листів НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»».  

3. Про алгоритм реєстрації на індивідуальні усні співбесіди у 2022 році Про 

затвердження «Розкладу сесій індивідуальних усних співбесід та 

консультацій для вступників 2022 року (на місця державного та 

регіонального замовлень) для здобуття ступеня бакалавра на основі повної 



загальної середньої освіти, ОКР молодший спеціаліст, ОПС фаховий 

молодший бакалавр та ОС молодший бакалавр». 

4. Про початок реєстрації на МКТ та/або МТНК для вступу для здобуття 

другого (магістерського) рівня вищої освіти у 2022 році. 

І.СЛУХАЛИ: 

 

1. Інформацію голови приймальної комісії щодо недопущення проявів 

корупції та хабарництва під час вступної кампанії,  необхідності організації 

прозорої та об’єктивної вступної кампанії. 

 

І. ВИСТУПИЛИ: 

Пастушина Л.О., яка  запропонувала  проводити   ефективну 

інформаційно-роз’яснювальну роботу серед вступників, їх батьків та 

громадськості, щодо особливостей прийому до коледжу  у 2022 році.  

Сушарник Я.А., який запропонував при прийомі документів звертати 

особливу увагу на їх відповідність вимогам законодавства; здійснювати 

перевірку достовірності сертифікатів українського центру оцінювання якості 

освіти, які подаються вступниками, через відповідний веб-сайт. 

Члени комісії підтримали пропозиції   Пастушиної Л.О., та Сушарника 

Я.А. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Проводити ефективну інформаційно-роз’яснювальну роботу серед 

вступників, їх батьків та громадськості, щодо особливостей прийому до 

коледжу  у 2021 році.  

 

 Термін: постійно. 

Відповідальні:  члени  приймальної        

комісії. 

 

2. При прийомі документів звертати особливу увагу на їх відповідність 



вимогам законодавства. 

 

 Термін: липень. 

Відповідальна особа:       

Відповідальний  

секретар приймальної комісії. 

 

 

 

3. Здійснювати перевірку достовірності сертифікатів українського центру 

оцінювання якості освіти, які подаються вступниками, через відповідний веб-

сайт. 

 

 

 

 Термін: серпень. 

Відповідальні: відповідальний  

секретар приймальної комісії; 

уповноважена особа з питань  

прийняття та розгляду електронних 

заяв. 

 

 

ІІ.СЛУХАЛИ 

 

1.Про затвердження «Положення про комісії для розгляду мотиваційних 

листів НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»».  

 

ІІ. ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Прийняти до уваги дану інформацію 

 

ІІІ.СЛУХАЛИ 

 

1. Про алгоритм реєстрації на індивідуальні усні співбесіди у 2022 році Про 

затвердження «Розкладу сесій індивідуальних усних співбесід та 



консультацій для вступників 2022 року (на місця державного та 

регіонального замовлень) для здобуття ступеня бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти ОКР молодший спеціаліст, ОПС фаховий 

молодший бакалавр та ОС молодший бакалавр». 

  

ІІІ. ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Прийняти до уваги дану інформацію 

 

ІV.СЛУХАЛИ 

 

Про початок реєстрації на МКТ та/або МТНК для вступу для здобуття 

другого (магістерського) рівня вищої освіти у 2022 році. 

 

ІV.ВИСТУПИЛИ 

 

Сушарник Я.А., відповідальний секретар приймальної комісії, з інформацією 

щодо початку реєстрації на магістерський комплексний тест (МКТ) та 

магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) для вступу для 

здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти у 2022 році. Реєстрація 

відбуватиметься на базі приміщень Приймальної комісії та відповідних 

структурних підрозділів Університету в період з 27 червня по 18 липня. 

 

ІV. ПОСТАНОВИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома.  


