
ПРОТОКОЛ № 7

засідання Приймальної комісії

ДВНЗ «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж»

31 липня 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:

Гуральський С.М., Закревська Т.Р., Маковій В.А., Мигдалович О.В., 

Пиріжок П.О., Пустовіт М.В., Присяжнюк Т.В., Сабірова О.В.

Відсутні:

Мазур Л.І., Сарахман А.О., Шмундяк О.В., Фельчин Б.М.

Порядок денний:

1. Оприлюднення рейтингового списку абітурієнтів, які вступають на II курс на 

базі повної загальної середньої освіти та кваліфікованого робітника 

/Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Гоцуляк А.М.

2. Про допуск абітурієнтів на заочну форму навчання на основі повної загальної 

середньої освіти до конкурсного відбору.

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

1. СЛУХАЛИ:

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

із рейтинговим списком абітурієнтів, які вступають на II курс на базі повної 

загальної середньої освіти на основі ЗНО та кваліфікованого робітника 

(додаток 1).
і



УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити рейтинговий список вступників та список рекомендованих до 

зарахування.(Додаток 1)

2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Гоцуляк А.М. оприлюднити 

рейтинговий список вступників та список рекомендованих до зарахування на 

інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті коледжу.

3. Відповідальному секретарю приймальної комісії Гоцуляк А.М. в міру 

виконання абітурієнтами вимог до зарахування вносити коригування до списку 

рекомендованих до зарахування та оприлюднювати коригований список на 

інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті коледжу. 

ГОЛОСУВАЛИ:

За -1 2

Проти -  0 

Утримався - 0 

2.СЛУХАЛИ:

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

із документами, поданими вступниками на заочну форму навчання на основі 

повної загальної середньої освіти і зазначила, що результати перевірки 

вищевказаних документів дозволяють допустити вступників до конкурсного 

відбору за результатами ЗНО..

УХВАЛИЛИ:

1. Допустити до конкурсного відбору для вступу на заочну форму навчання за 

результатами ЗНО на основі повної загальної середньої освіти до ДВНЗ 

«Могилів-Подільський монтажно-економічний ко^дж» у 2019 році вступників: 

Казновського Сергія Анатолійовича

Голова приймальної комісії //  ( Заячковський В.М.

Відповідальний секретар 

приймальної комісії Гоцуляк А.М.
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ДОДАТОК 1 
до протоколу №7 

від 31.07.2019р.
РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК АБІТУРІЄНТІВ 

рекомендованих до зарахування
на II курс денна форма навчання на основі повної загальної середньої освіти

<■ Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування
(спеціалізація «Фінанси і кредит»)

Прізвище, ім'я по батькові Конкурсний
бал

Бал
документа 
про освіту

Оцінка з 
першого 

конкурсног 
о предмета

Ознака 
особливих 
підстав для 
зарахуван

ня
Лісецька Ю лія Олександрівна 483 9,8 165

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія 
(спеціалізація «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»)

Прізвище, ім'я по батькові Конкурсний
бал

Бал
документа 
про освіту

Оцінка з 
першого 

конкурсного 
предмета

Ознака 
особливих 
підстав для 
зарахуван

ня
Антонюк Владислав 
Олександрович 417 6,6 141

Березюк Сергій Ю рійович 382 7,3 115
Щ ербаньова Ю лія 
Олександрівна 375 6,6 119

Братчук Ярослав Ю рійович 354 5,9 115

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
(спеціалізація «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і

цивільних споруд»)

Прізвище, ім'я по батькові Конкурсни
й бал

Ьал
документа 
про освіту

Оцінка з 
першого 

конкурсного 
предмета

Ознака 
особливих 
підстав для 
зарахуван

ня
Гайдученко Костянтин 
Сергійович 377 5,7 102

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія 
(спеціалізація «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»)

Прізвище, ім'я по батькові Конкурсни 
й бал

Бал
документа 
про освіту

Оцінка з 
першого 

конкурсного 
предмета

Ознака 
особливих 
підстав для 
зарахуван

ня
1 Орел Дмитро Вікторович 424 8 134
2 Галас Владислав Олександрович 420 6,8 117
3 Максимчук Ю рій Ю рійович 406 6,4 152
4 Щ ербаньова Ю лія Олександрівна 391 6,6 119

з



Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія 
(спеціалізація «Монтаж промислового устаткування»)

Прізвище, ім'я по батькові Конкурс
ний бал

Бал
документа 
про освіту

Оцінка з 
першого 

конкурсно 
го

предмета

Ознака
особливих

підстав
для

зарахуван
ня

Максимчук Ю рій Ю рійович 406 6,4 152
Щ ербаньова Ю лія Олександрівна 391 6,6 119

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК АБІТУРІЄНТІВ 
рекомендованих до зарахування

на II курс денна форма навчання на основі кваліфікованого робітника

Прізвище, ім’я по батькові Конкурс
ний бал

Бал
документа 
про освіту

Ознака особливих 
підстав для 

зарахуван-ня
Катернюк Антон Володимирович 15

*
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