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ПРОТОКОЛ № 2 

засідання Приймальної комісії 

ДВНЗ «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж» 

 

13 лютого 2020 року                                                    м. Могилів-Подільський 

 

ПРИСУТНІ:  

Заячковський В.М. – голова приймальної комісії,  

Костик В.В. – заступник голови приймальної комісії, 

Кізян О.М. – заступник голови приймальної комісії, 

Присяжнюк Т.В. – відповідальний секретар приймальної комісії,  

Івахова С.В.– заступник відповідального секретаря приймальної комісії,  

Члени комісії:  

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

Мигдалович О.В.,  Пустовіт М.В., Сабірова О.В.,  Фельчин Б.М., Шмундяк 

О.В.,  Пшеничнюк С.В., Созанська І.П., Хаєцька С.П.. 

ВІДСУТНІ: Пиріжок П.О. Каричківський М.І., Климишен М.В. 

 

Порядок денний: 

1. Про зміни в складі приймальної комісії 

2. Про затвердження мінімальної кількості балів з вступних випробувань та 

сертифікатів ЗНО із конкурсних загальноосвітніх предметів. 

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

повної загальної середньої освіти. 

4. Про розподіл ліцензованих обсягів.  

5. Про розгляд та схвалення Правил прийому до Державного вищого 

навчального закладу "Могилів-Подільський монтажно-економічний 

коледж» 

6. Про розгляд та затвердження екзаменаційних матеріалів для вступних 

випробувань, критерії оцінювання відповідей вступників. 

/Інформують голови циклових комісій/ 
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1. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Присяжнюк Т.В., яка 

повідомила, що  відбулись зімни у складі приймальної комісії у зв’язку з 

кадровими переміщеннями. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Взяти до уваги зміни у складі приймальної комісії 

2. Новим членам приймальної комісії ознайомитись з положенням про 

приймальну комісію, планом роботи, а також інші нормативні 

документи, що стосуються прийому студентів на навчання до коледжу. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Присяжнюк Т.В., яка 

повідомила, що у відповідності до пункту 3 розділу VIII Умов прийому 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 

2019 року № 1350 «Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів 

фахової передвищої освіти в 2020 році» зареєстрованими зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 17 січня 2020 року за № 49/34332, необхідно 

визначити мінімальне значення кількості балів, з якими вступник 

допускається до участі в конкурсі. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1) Відповідальний секретар приймальної комісії Присяжнюк Т.В., яка 

наголосила, що відповідно до типових правил прийому розрахунковий 

показник конкурсного бала розраховується за формулою, в якій результати 

вступних випробувань оцінюються по 200 балів за кожен, також середній бал 

атестата також переводиться у 200 бальну систему, запропонувала мінімальне 

значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник 

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

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

кількості балів з вступних випробувань та мінімальне значення кількості балів 

сертифікатів ЗНО, з якими вступник допускається до участі у конкурсі. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 За  – 17 

 Проти  – 0 

 Утримався – 0 

3. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Присяжнюк Т.В., яка 

повідомила, що у відповідності  до пункту 3 розділу VIII Умов прийому 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 

2019 року № 1350 «Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів 

фахової передвищої освіти в 2020 році» зареєстрованими зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 17 січня 2020 року за № 49/34332, коледж може 

запропонувати вступнику на основі повної загальної 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 
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оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" та 192 

"Будівництво та цивільна інженерія". 

2). Голови циклових комісій Мигдалович О.М., 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   – 17 

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   –17 

Проти  – 0 

Утримались  – 0 

4.СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Присяжнюк  Т.В. про потребу 

визначити  ліцензовані обсягів на кожну спеціалізацію  для внесення в ЄДЕБО 

так як у ліцензії здійснено розподіл по спеціальностям без врахування форм 

навчання. Обсяги регіонального замовлення затверджені. 

ВИСТУПИЛИ:  

Голова приймальної комісії Заячковський В.М., який запропонував здійснити 

розподіл згідно з попереднім роком, але з врахуванням реалій спеціальностей 
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072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Фінанси і 

кредит» та 192 "Будівництво та цивільна інженерія" спеціалізації «Монтаж 

промислового устаткування», на яких є ліцензовані обсяги щоб прийняти 

абітурієнтів на заочну форму навчання. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити розподіл ліцензійних обсягів на денну форму навчання у такому 

обсязі 

Код 

Спеціальність 

Спеціалізація 

Ліцен-

зовані 

обсяги 

Розподіл 

Назва 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

071 
Облік і 

оподаткування 

Бухгалтерський 

облік 
50 40 10 

072 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Фінанси і кредит 20 15 5 

141 

Електроенергети

ка, 

електротехніка 

та 

електромеханіка 

Монтаж і 

експлуатація 

електроустаткуван

ня підприємств і 

цивільних споруд 

100 80 20 

123 
Комп’ютерна 

інженерія 

Обслуговування 

комп’ютерних 

систем і мереж 

50 45 5 

192 

Будівництво та 

цивільна 

інженерія 

Будівництво та 

експлуатація 

будівель і споруд 

80 60 20 

192 

Будівництво та 

цивільна 

інженерія 

Монтаж 

промислового 

устаткування 

30 25 5 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За   –17 

Проти  – 0 

Утримались  – 0 
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5. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Присяжнюк Т.В. 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 до закладів фахової 

передвищої освіти в 2020 році, затвердженими наказом Міністерства освіти і 

науки України від 30 жовтня 2019 року № 1350 «Про затвердження Умов 

прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2020 році» 

зареєстрованими зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 

2020 року за № 49/34332 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити Правила прийому до Державного вищого навчального закладу 

"Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж" у 2020році. 

2. Розглянути та затвердити Правила прийому на засіданні педагогічної ради 

коледжу. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 За  – 17 

 Проти  – 0 

 Утримався – 0 

 

6.СЛУХАЛИ: 

Голів циклових комісій Сабірову О.В., Шмундяк О.В., Гуральського С.М., 

Мигдаловича О.М. та Пустовіта М.В., які надали на розгляд та затвердження 

екзаменаційні матеріали для вступних випробувань, а також критерії 

оцінювання відповідей вступників. 

1). Голову циклової комісії філологічних дисциплін Сабірову О.В., яка 

ознайомила з програмами та матеріалами для вступного випробування з 

предмету «Українська мова» для абітурієнтів на основі базової загальної 

середньої освіти та з предмету «Українська мова та література» на основі 



7 
 

повної загальної середньої освіти у 2020 році для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр». 

2). Голову циклової комісії точних та природничих дисциплін Шмундяк О.В., 

яка ознайомила з програмами та матеріалами для вступного випробування з 

предмету «Математика» для абітурієнтів на основі базової та повної загальної 

середньої освіти у 2020 році для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

«фаховий молодший бакалавр». 

3). Голову циклової комісії фінансово-облікових дисциплін Присяжнюк Т.В. 

яка ознайомила з програмами та матеріалами для фахового вступного 

випробування зі спеціальності 071 Облік і оподаткування (спеціалізація 

«Бухгалтерський облік») для абітурієнтів на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня кваліфікованого робітника у 2020 році для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр». 

4). Голову циклової комісії комп’ютерних дисциплін Мигдаловича О.М., який 

ознайомив з програмами та матеріалами для фахового вступного 

випробування зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія (спеціалізація 

«Обслуговування комп'ютерних систем і мереж») для абітурієнтів на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника у 2020 для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр». 

5). Голову циклової комісії електромонтажних дисциплін Пустовіта М.В., що 

ознайомив з програмами та матеріалами для фахового вступного 

випробування зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка (спеціалізація «Монтаж і експлуатація електроустаткування 

підприємств і цивільних споруд») для абітурієнтів на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника у 2020 році для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр». 

6). Голову циклової комісії будівельно-монтажних дисциплін Гуральського 

С.М., який ознайомив з програмами та матеріалами для фахового вступного 

випробування зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  

(спеціалізація «Будівництво та експлуатація будівель і споруд») для 
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абітурієнтів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 

робітника у 2020 році для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий 

молодший бакалавр». 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.  Затвердити матеріали для фахового вступного випробування зі 

спеціальностей для абітурієнтів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника у 2020 році для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня «фаховий молодший бакалавр». 

Голова приймальної комісії      В.М.Заячковський 

Секретар приймальної комісії        Т.В.Присяжнюк 

 


