
ПРОТОКОЛ № 9 
засідання Приймальної комісії

ДВНЗ «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж»

13 серпня 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., Сабірова О.В., Шмундяк О.В.

Відсутні:

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

Порядок денний:
1. Про зарахування вступників на 2 курс денної форми навчання за 

результатами ЗНО на основі повної загальної середньої освіти.
/Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Гоцуляк А.М./

2. Про зарахування абітурієнтів на денну форму навчання за результатами 

вступних випробувань на основі ^рсвітньо-кваліфікаційного рівня 

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

3. Про зарахування абітурієнтів на заочну форму навчання за результатами ЗНО 

на основі повної загальної середньої освіти.

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

1. СЛУХАЛИ:
Відповідального секретаря приймальної комісії Гоцуляк А.М. з підсумковою 
інформацією про абітурієнтів, які пройшли конкурсний відбір, та виконали всі



вимоги для зарахування на 2 курс денної форми навчання на основі повної 
загальної середньої освіти.
УХВАЛИЛИ:
Зарахувати з 01.09.2019 р. студентами другого курсу денної форми навчання за 
спеціальностями (спеціалізаціями) абітурієнтів, які успішно пройшли 
конкурсний відбір та отримали достатню кількість балів для вступу на денну 
форму навчання на основі ПЗСО на вільні місця для поповнення груп за кошти 
юридичних та фізичних осіб (додаток 1) в межах ліцензійного обсягу. 
ГОЛОСУВАЛИ:

За -  12
Проти -  0 
Утримався -  0

2. СЛУХАЛИ:
Відповідального секретаря приймальної комісії Гоцуляк А.М. з підсумковою 

інформацією про абітурієнта Катернюка Антона Володимировича, які пройшов 

конкурсний відбір, успішно здав вступні іспити та виконав всі вимоги для 

зарахування на денну форму навчання на основі освітньо-кваліфікаційного 
рівня кваліфікованого робітника.

УХВАЛИЛИ:

Зарахувати з 01.09.2019р. студентом денної форми навчання за спеціальністю 

192 «Будівництво та цивільна інженерія» абітурієнта Катернюка Антона 

Володимировича, який успішно пройшов^ конкурсний відбір, здав вступні 

іспити та отримав достатню кількість балів для вступу на денну форму 

навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника 

за кошти юридичних та фізичних осіб (додаток 2).

ГОЛОСУВАЛИ:

За -1 2

Проти -  0 

Утримався -  0

3. СЛУХАЛИ:
Відповідального секретаря приймальної комісії з підсумковою інформацією про 

абітурієнтів, які пройшли конкурсний відбір та виконали всі вимоги для



зарахування на заочну форму навчання за результатами ЗНО на основі повної 

загальної середньої освіти.

УХВАЛИЛИ:
Зарахувати з 01.09.2019р. студентами заочної форми навчання за 

спеціальностями (спеціалізаціями) абітурієнтів, які успішно пройшли 

конкурсний відбір та виконали всі вимоги для вступу на заочну форму 

навчання на основі ПЗСО за кошти юридичних та фізичних осіб (додаток 3). 

ГОЛОСУВАЛИ:

За -  12

Проти -  0 

Утримався -  0

Голова приймальної комісії

Відповідальний секретар 
приймальної комісії



ДОДАТОК 1 
до протоколу №9 

від 13.08.2019р.

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК АБІТУРІЄНТІВ 
рекомендованих до зарахування 

на 2 курс на основі повної загальної середньої освіти 
за кошти юридичних та фізичних осіб

192 Будівництво та цивільна інженерія 
спеціалізація «Монтаж промислового устаткування»

П р ізв и щ е, ім 'я  по батьк ов і
К он к ур сн и й

бал

С ер едн ій  бал  

д о к у м ен та  про осв іту

Максимчук Юрій Юрійович 262 6,4

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

П р ізв и щ е, ім 'я  но батьк ов і
К он к ур сн и й

бал

С ер едн ій  бал  

д о к у м ен та  про осв іту

Братчук Ярослав Юрійович 215 5,9

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

П р ізв и щ е, ім 'я но батьк ов і
" К он к ур сн и й, **

бал

С ередн ій  бал  

д о к у м ен та  про освіту

Орел Дмитро Вікторович 264 8,0



ДОДАТОК 2 
до протоколу №9 

від 13.08.2019р.

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК АБІТУРІЄНТІВ
рекомендованих до зарахування

на 2 курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 
робітника за кошти юридичних та фізичних осіб

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

№
п/п

П р ізв и щ е, ім н, по батьк ов і 
вступ н и к а

К он к ур сн и й
бал

С ер едн ій  
бал про  
осв іту

О зн ак а особл и ви х  
п ід ста в  дл я  зар ахув ан н я

1 Катернюк Антон 
Володимирович

15

ДОДАТОК З 
до протоколу №9 

від 13.08.2019р.

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК АБІТУРІЄНТІВ 
рекомендованих до зарахування

на заочну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти 
за кошти юридичних та фізичних осіб

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

цивільних споруд»)

П р ізв и щ е, ім 'я  но батьк ов і
К он к ур сн и й

бал

С ер едн ій  бал  

д о к у м ен та  про освіту

Казновський Сергій Анатолійович 226 8,4

Кротний Дмитро Олегович 242 5,1


