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Про приймальну комісію 2020 року

Па підставі Умов прийому на навчання до закладів фахової перед вищої освіти у 2020 
році, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2019 
року № 1350, Примірного положення про приймальну комісію в и т о го  навчального 
заклад\. затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 
2015 №  1085. зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 р. за № 
1353/27798. Положення про приймальну комісію Державного вищого навчального 
закладу “Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж”, схваленого 
приймальною комісією 01.12.2015 p., протокол №1 та затвердженого педагогічною 
радою коледж) 14.12.2015 p., протокол №2 для організації і проведення прийому 
студентів до коледжу у 2020 році

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити наступний склад приймальної комісії з прийому студентів на навчання
до коледжу у 2020 році:
ЗАЯЧКОВСЬКИЙ Володимир Михайлович -  голова приймальної комісії, директор: 
КІЗЯ1І Олександр М иколайович -  заступник голови приймальної комісії, заступник 
директора з навчальної роботи;
КОС'ТНК Віталій Васильович -  заступник голови приймальної комісії, заступник 
директора з виховної роботи;
ПРИСЯЖ НЮ К Таїсія Василівна -  відповідальний секретар приймальної комісії, 
викладач, голова циклової комісії фінансово-облікових дисциплін;
ІВАХОВА Світлана Володимирівна -  заступник відповідального секретаря 
приймальної комісії, викладач;
Члени комісії:
BOJ1KOBA Віра Іванівна -  методист відділення;
1 У РА Л ЬСЬКИ Й  Сергій Миколайович -  голова циклової комісії будівельно- 
монтажних дисциплін, голова профспілкової організації ПІ 1БПБМУ:
ЗАКРГВСЬКА Тамара Радіонівна -зав ід у вач  економічного відділення;
МАКОВІЙ Валентина Андріївна -  методист коледжу:
МПГДАЛОВИЧ Оксана Володимирівна -  уповноважена особа приймальної комісії з 
питань прийняття та розгляду електронних заяв, адміністратор;
МПГДАЛОВИЧ Олег Михайлович -  викладач, голова циклової комісії комп'ютерних 
дисциплін;
ПИРІЖОК Петро Олександрович -  керівник фізичного виховання, голова циклової 
комісії фізичного виховання та захисту Вітчизни;



ПУСТОВІТ Микола Васильович - викладач, голова циклової комісії 
електротехнічних дисциплін;
ГШ ІГ1ІИЧНКЖ Сергій Васильович - завідувач монтажного відділення;
ЄАЬІРОВА Оксана Вікторівна - викладач, голова циклової комісії філологічних 
дисциплін;
САРАХМ АН Лртур Олегович -- голова студентської ради коледжу:
СОЗАНСЬКА Інна Петрівна - викладач, голова циклової комісії суспільних 
дисциплін;
ФЕЛЬЧИН Борис Миколайович - викладач, голова профспілкової організації

Х А П  І,ЬКА Світлана 1 Іетрівна - провідний фахівець з профорієнтації випускників; 
Ш М УІІД ЯК Олена Василівна - викладач, голова циклової комісії точних та 
природничих дисциплін;
2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Присяжнюк Т.В. та заступнику 
відповідального секретаря приймальної комісії Іваховій С.В.:
1) Підготувати та подати на затвердження план роботи приймальної комісії, заходи 
щодо протидії хабарництву під час вступної компанії 2Ü20 р. до 29.02.2020 p.;
2) Розробити та подати на затвердження Правила прийому на навчання для здобуття 
освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра Державного вищого 
навчального закладу "Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж" у 2020 
році до 29.02.2020 p.;
3) Розмістити Умови та Правила прийому на навчання для здобуття освітньо- 
професійного ступеня фахового молодшого бакалавра Державного вищою 
навчального закладу "Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж" у 2020 
році па веб-сайті (веб-сторінці) коледжу та внести до Єдиної державної електронної 
бази до 29.02.2020 p.;
4) Внести до Єдиної державної електронної бази основні конкурсні пропозиції за 
державним (регіональним) замовленням на 2020 р.до 29.02.2020 p.:
5) Затвердити па засіданні приймальної комісії склад технічного персоналу 
приймальної комісії, погодити графік чергування технічного персоналу до 01.03.2020 
p.;
6) Створити га затвердити Наказом голови приймальної комісії функціональні 
підрозділи:
відбіркову комісію; 
предметні екзаменаційні комісії; 
фахові атсстаційні комісії; 
комісію для проведення співбесід; 
апеляційну комісію 
до 01.03.2020 p..
3. Головам циклових комісій: філологічних дисциплін Сабіровій О.В.,точних та 
природничих дисциплін Шмундяк О.В. розробити та подати на затвердження 
Проірами вступних випробувань на 2020 р. до 01.03.2020 p.;
4. Головам циклових комісій: комп'ютерних дисциплін Мигдаловичу О.M.. 
електротехнічних дисциплін Пустовіту М.В., фінансово-облікових дисциплін 
Присяжнюк Т.В.. будівельно-монтажних дисциплін 1 уральському С.М. розробити та 
подати на затвердження Голові приймальної комісії матеріали фахових вступних 
випробувань у 2020 р. до 01.03.2020 р.^

В1ІОМУ;

Директор коледжу


