
ПРОТОКОЛ № З

засідання Приймальної комісії 

ДВНЗ «Могнлів-Подільський монтажно-економічний коледж»

25 червня 2019 року м. Могилів-Подільський

ПРИСУТНІ:

Заячковський В.М. -  голова приймальної комісії,

Кізян О.М. -  заступник голови приймальної комісії,

Гоцуляк А.М. -  відповідальний секретар приймальної комісії,

Созанська І.П -  заступник відповідального секретаря приймальної комісії, 

Члени комісії:

Мазур JI.I., Закревська Т.Р., Маковій В.А., Мигдалович О.В., Пиріжок П.О., 

Пустовіт М.В., Присяжнюк Т.В.,Сарахман А.О., Шмундяк О.В., Гуральський 

С.М., Мигдалович О.В.,Сабірова О.В.

ВІДСУТНІ:

Ващенко 1.1., Фельчин

Порядок денний:

1. Про розподіл повноважень.

/Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Гоцуляк А.М./

2. Про проведення інструктажів з членами приймальної комісії.

/Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Гоцуляк А.М./

3. Про розгляд та схвалення Змін до Правил прийому до Державного вищого 

навчального закладу "Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж" 

в 2019 році.

/Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Гоцуляк А.М/

4. Про розгляд та затвердження графіків чергування та розкладів вступних 

випробувань.

/Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Гоцуляк А.М./

і



1. СЛУХАЛИ:

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

із розподілом повноважень між членами приймальної комісії підчас вступної 

кампанії:

1) Технічні секретарі приймальної комісії Куцай О.В., Сітнікова С.М., 

Широка Ю.С. -  прийом документів та оформлення особових справ 

вступників;

2) Заступник відповідального секретаря приймальної комісії Созанська І.П. 

-  організація та контроль прийому документів та оформлення особових 

справ вступників;

3) Відповідальний секретар приймальної комісії Гоцуляк А.М. -  ведення та 

оформлення протоколів приймальної комісії, проведення інструктажів з 

членами приймальної комісії;

4) Уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду 

електронних заяв Мигдалович О.В. -  оперативне внесення інформації по 

прийому в Єдину базу (ЄДЕБО);

5) Інші члени приймальної комісії -  участь у засіданнях, чергування згідно 

графіку.

УХВАЛИЛИ:

1. Членам приймальної комісії виконувати свої функціональні обов’язки згідно 

вказаного розподілу.

2. СЛУХАЛИ:

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

графіком проведення інструктажів з членами приймальної комісії.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити графік проведення інструктажів (додаток 1).

ГОЛОСУВАЛИ:

За -1 6

Проти -  0 

Утримався -  0
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2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Гоцуляк А.М. проводити 

інструктажі з членами приймальної комісії згідно затвердженого графіку.

3. СЛУХАЛИ:

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

зі Змінами до Правилами прийому до Державного вищого навчального закладу 

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

розробленими відповідно Змін 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, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

30 жовтня 2018 р. за № 1231/32683.

УХВАЛИЛИ:

1. Схвалити Зміни до Правил прийому до Державного вищого навчального 

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

ГОЛОСУВАЛИ:

За -1 6

Проти -  0 

Утримався -  0

2. Розглянути та затвердити Зміни до Правил прийому до Державного вищого 

навчального закладу "Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж" у 

2019 році на засіданні педагогічної ради коледжу.

4. СЛУХАЛИ:

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

графіками чергування технічного персоналу та членів приймальної комісії, а 

також із розкладами вступних випробувань для абітурієнтів, що вступають на 

денну форму навчання на 1 курс на основі БЗСО, на 2 курс на основі ПЗСО та 

на заочну форму навчання.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити графіки чергування та розклади вступних випробувань на 2019 рік. 

ГОЛОСУВАЛИ:

з



За -1 6

Проти -  0 

Утримався -  0

Голова приймальної комісії

Відповідальний секретар 

приймальної комісії Гоцуляк А.М.

Р
►
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ДОДАТОК 1 
до протоколу №3 

від 25.06.2019р.

ГРАФІК 
проведення інструктажів 

з членами приймальної комісії

І

Дата
проведення
інструктажу

Вид та зміст інструктажу з членами приймальної комісії

25.06.2019р.
Інструктаж технічного персоналу приймальної комісії з ведення 
документації та оформлення особових справ

26.06.2019р.
Інструктаж з переліку документів, що надаються абітурієнтами пільгових 
категорій та про порядок організації конкурсу та зарахування

27.06.2019р. Інструктаж з особливостей проведення вступної компанії в 2019 році

09.07.2019р.
Інструктаж з прийому заяв осіб, які вступають на денну та заочну форму 
навчання на основі повної загальної освіти та ОКР та пільгові категорії 
для даних осіб.

13.07.2019р.

Інструктаж з перевірки особових справ та допуску до участі у вступних 
випробуваннях для осіб, що вступають на основі базової загальної 
середньої освіти. Інструктаж з організації та проведення вступних 
випробувань.

22.07.2019р.

Інструктаж з коригування списку рекомендованих до зарахування, 
порядку реалізації права вступників на основі БЗСО.
Інструктаж з перевірки особових справ для осіб, які вступають на основі 
ПЗСО та ОКР

31.07.2019р.
Інструктаж з коригування списку рекомендованих до зарахування осіб, 
які вступають на основі ПЗСО і ОКР на денну форму навчання.

05.08.2019р.
Інструктаж з перевірки особових справ осіб, які вступають на базі ПЗСО 
та ОКР на заочну форму навчання.

12.08.2019р.
Інструктаж з коригування списку рекомендованих до зарахування на 
заочну форму навчання

16.08.2019р. Інструктаж про оформлення та передачу особових справ до архіву

Відповідальний секретар 
приймальної комісії А.М.Гоцуляк
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