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ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Приймальної комісії 

ДВНЗ «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж» 

 

20 грудня 2018 року                                                    м. Могилів-Подільський 

 

ПРИСУТНІ:  

Заячковський В.М. – голова приймальної комісії,  

Кізян О.М. – заступник голови приймальної комісії, 

Мазур Л.І. – заступник голови приймальної комісії. 

Гоцуляк А.М. – відповідальний секретар приймальної комісії,  

Созанська І.П. – заступник відповідального секретаря приймальної комісії, 

Члени комісії:  

Ващенко І.І., Гуральський С.М., Закревська Т.Р., Маковій В.А., 

Мигдалович О.В., Мигдалович О.В., Присяжнюк Т.В., Пустовіт М.В., Сабірова 

О.В.,  Фельчин Б.М., Шмундяк О.В. 

ВІДСУТНІ: Пірожок П.О., Сарахман А. 

 

Порядок денний: 

1. Про ознайомлення з Наказом про склад приймальної комісії ДВНЗ "Могилів-

Подільський монтажно-економічний коледж". 

2. Про розгляд та затвердження плану роботи приймальної комісії на 2019 рік. 

3. Про затвердження мінімальної кількості балів з вступних випробувань та 

сертифікатів ЗНО із конкурсних загальноосвітніх предметів. 

4. Про затвердження конкурсного предмету на вибір для вступників на основі 

повної загальної середньої освіти. 

5. Про розподілення ліцензованих обсягів.  

6. Про розгляд та схвалення Правил прийому до Державного вищого 

навчального закладу "Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж" 

у 2019 році. 
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7. Про ознайомлення з Положенням про приймальну комісію Державного 

вищого навчального закладу "Могилів-Подільський монтажно-економічний 

коледж". 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Голову приймальної комісії коледжу Заячковського В.М., який ознайомив із 

наказом №339 від 20 грудня 2018р. "Про затвердження складу приймальної 

комісії у 2019 році".  

УХВАЛИЛИ: 

1. Наказ №339 від 20 грудня 2018р. "Про затвердження складу приймальної 

комісії у 2019 році" прийняти до відома.  

2. Посадовим особам, вказаним у наказі, до 01.03.2019р. розробити та 

затвердити зазначену документацію. 

2. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Гоцуляк А.М., яка ознайомила з 

планом роботи приймальної комісії на 2019 рік.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити план роботи приймальної комісії на 2019 рік, запропонований 

відповідальним секретарем приймальної комісії Гоцуляк А.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 За  – 16  

 Проти  – 0 

 Утримався – 0 

3. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Гоцуляк А.М., яка повідомла, 

що у відповідності до пункту 11 розділу VIII Умов прийому на навчання для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2018 

року № 1082, необхідно визначити мінімальне значення кількості балів, з якими 

вступник допускається до участі в конкурсі. 

 

 



3 
 

ВИСТУПИЛИ: 

1) Провідний фахівець з профорієнтації випускників Присяжнюк Т.В., яка 

запропонувала мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з 

якими вступник допускається до участі у конкурсі, встановити рівним 4 за 12-

бальною шкалою. 

2) Голова циклової комісії будівельно-монтажних дисциплін Гуральський С.М., 

який запропонував мінімальне значення кількості балів сертифікатів ЗНО для 

вступників на основі повної загальної середньої освіти, з якими вступник 

допускається до участі у конкурсі, встановити рівним 100 за 200-бальною 

шкалою. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити 4 бали за 12-бальною шкалою, як мінімальне значення кількості 

балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у 

конкурсі. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 За  – 16 

 Проти  – 0 

 Утримався – 0 

2. Затвердити 100 балів за 200-бальною шкалою, як мінімальне значення 

кількості балів сертифікатів ЗНО для вступників на основі повної загальної 

середньої освіти, з якими вступник допускається до участі у конкурсі. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 За  – 16 

 Проти  – 0 

 Утримався – 0 

4. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Гоцуляк А.М., яка повідомила, 

що у відповідності до пункту 4 розділу VIII Умов прийому на навчання для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2018 

року № 1082, коледж може запропонувати вступнику на основі повної загальної 
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середньої освіти можливість вибору другого конкурсного предмету (одного з 

трьох), крім обов’язкового (українська мова та література).  

ВИСТУПИЛИ:  

1). Голова приймальної комісії Заячковський В.М., який запропонував 

предмети "Історія України", "Математика", "Фізика" у якості переліку 

конкурсних предметів сертифікатів ЗНО на вибір для вступників на 

спеціальності 123 "Комп’ютерна інженерія" та 141 "Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка" та предмети "Історія України", 

"Математика", "Географія" у якості переліку конкурсних предметів 

сертифікатів ЗНО на вибір для вступників на спеціальності 071 "Облік і 

оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" та 192 

"Будівництво та цивільна інженерія". 

2). Голови циклових комісій Ващенко І.І., Гуральський С.М., Пустовіт М.В. 

підтримали пропозицію Заячковського В.М. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити предмети: "Історія України", "Математика", "Фізика" у якості 

переліку конкурсних предметів сертифікатів ЗНО, з якого вступники на основі 

повної загальної середньої освіти на спеціальності 123 "Комп’ютерна 

інженерія" та 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 

можуть обирати другий конкурсний предмет. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За   – 16 

Проти  – 0 

Утримались  – 0 

2. Затвердити предмети: "Історія України", "Математика", "Географія" у якості 

переліку конкурсних предметів сертифікатів ЗНО, з якого вступники на основі 

повної загальної середньої освіти на спеціальності 071 "Облік і оподаткування", 

072 "Фінанси, банківська справа та страхування" та 192 "Будівництво та 

цивільна інженерія" можуть обирати другий конкурсний предмет. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За   –16  

Проти  – 0 

Утримались  – 0 
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5. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Гоцуляк А.М., яка ознайомила 

присутніх з ліцензованим обсягом на підготовку фахівців ДВНЗ «Могилів-

Подільський монтажно-економічний коледж» у 2019 році (Додаток 1) 

 

УХВАЛИЛИ: 

Ліцензований обсяг на підготовку фахівців ДВНЗ «Могилів-Подільський 

монтажно-економічний коледж» у 2019 році взяти до відома. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За   –16  

Проти  – 0 

Утримались  – 0 

6. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Гоцуляк А.М., яка ознайомила 

із Правилами прийому до Державного вищого навчального закладу "Могилів-

Подільський монтажно-економічний коледж" в 2019 році", розробленими 

відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2018 року № 1082 

“Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році”, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2018 р. за №1231/32683 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити Правила прийому до Державного вищого навчального закладу 

"Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж" у 2019році. 

2. Розглянути та затвердити Правила прийому на засіданні педагогічної ради 

коледжу. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 За  – 16 

 Проти  – 0 

 Утримався – 0 
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7. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Гоцуляк А.М., яка ознайомила 

членів приймальної комісії з основними пунктами Положення про приймальну 

комісію Державного вищого навчального закладу "Могилів-Подільський 

монтажно-економічний коледж", затвердженого педагогічною радою 08.06.2017 

року (Протокол №3) та наголосила на необхідності детального вивчення 

членами приймальної комісії даного Положення, а також ознайомлення з його 

електронною версією, розміщеною на сайті ДВНЗ "Могилів-Подільський 

монтажно-економічний коледж" (http://mpmek.com.ua/idata/download/170616-

152845-4876.pdf). 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Гоцуляк А.М. 

прийняти до відома.  

2. Членам приймальної комісії детально вивчити Положення про приймальну 

комісію Державного вищого навчального закладу "Могилів-Подільський 

монтажно-економічний коледж", а також інші нормативні документи, що 

стосуються прийому студентів на навчання до коледжу. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 За  – 16 

 Проти  – 0 

 Утримався – 0 

 

 

 

http://mpmek.com.ua/idata/download/170616-152845-4876.pdf
http://mpmek.com.ua/idata/download/170616-152845-4876.pdf
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Додаток 1 

Ліцензійний обсяг 

на підготовку фахівців з вищою освітою 

 

Державного вищого навчального закладу 

"Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж" 

 

у 2019 році 

 

Код та назва спеціальності 

(спеціалізація) 

З
аг

ал
ьн

и
й

 

л
іц

ен
зі

й
н

и
й

 о
б

ся
г Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Ліцензійний 

обсяг 

Ліцензійний 

обсяг 

071 Облік і оподаткування 

(спеціалізація «Бухгалтерський облік») 
50 40 10 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування (спеціалізація «Фінанси і 

кредит») 

20 20 – 

123 Комп’ютерна інженерія 

(спеціалізація «Обслуговування 

комп’ютерних систем і мереж») 

50 45 5 

141 Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка (спеціалізація 

«Монтаж і експлуатація 

електроустаткування підприємств і 

цивільних споруд») 

100 80 20 

192 Будівництво та цивільна інженерія 

(спеціалізація «Будівництво та 

експлуатація будівель і споруд») 
110 

60 20 

192 Будівництво та цивільна інженерія 

(спеціалізація «Монтаж промислового 

устаткування») 

30 – 

Разом 330 275 55 

 

 


