
Протокол № 3 

засідання приймальної комісії Мирогощанського аграрного фахового 

коледжу 
 

5 травня 2022 року                                                                                                  с. Мирогоща 

 

Голова  –   Духнич І.В. 

Секретар – Борисов О.В. 

Присутні: Кривичун М.Д. - заступник голови приймальної комісії, завідувач відділення 

«Механізація»;  Луць В.С. – заступник  відповідального секретаря  приймальної комісії¸ 

завідувач відділення заочної освіти; Сімак В. В. – член комісії, завідувач відділення 

«Технологія», Терновик В.Я.  – член комісії, завідувач навчально-виробничою практикою;  

Мельник О.М. – член комісіцї, голова циклової комісії технічних дисциплін; Терновик І.В. 

– член комісії, голова циклової комісії електротехнічних дисциплін; Дзядик В.Л. – член 

комісії, керівник фізичного виховання; Севернюк І.В. - член комісії, психолог; Швая О.І. - 

член комісіцї, юрисконсульт; Рухер П.В. - член комісіцї, депутат Дубенської районної 

ради;;  Кедись С.М.  - член комісіцї, заступник начальника управління освіти Дубенської 

міської ради; Германюк А.М.  – член комісіцї, депутат Мирогощанської об’єднаної 

територіальної громади; Юхимчук А.І.  – член комісії, голова студентської ради; Тимощук 

Х.Р. - член комісії, член студентської ради. 

Порядок денний:  

1. Створення приймальної комісії Мирогощанського аграрного коледжу. 

 

I. СЛУХАЛИ:  

Духнич І.В. – інформація про створення приймальної комісії Мирогощанського аграрного 

коледжу для організації  набору  вступників в 2022 році. 

ВИСТУПИЛИ: 

Кривичун М.Д. – ознайомив з складом приймальної комісії та її структурних підрозділів 

для організації вступної компанії 2022року. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити склад приймальної комісії коледжу та її структурних підрозділів  (вибіркова 

комісія, предметні та фахові екзаменаційні комісії).  

Склад структурних підрозділів приймальної комісії додається. 

2. Створити комісію по перевірці достовірності сертифікатів Українського центру 

оцінювання якості освіти та національного мультипредметного тесту. 

3. Затвердити технічний персонал приймальної комісії. 

Склад технічного персоналу приймальної комісії додається. 

4. Призначити уповноважену особу приймальної комісії з питань прийняття та розгляду 

електронних заяв  та внесення персональних даних до Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти Царук Марію Петрівну. 

 

Додатки: 

1. Інформація про склад структурних підрозділів приймальної комісії . 

2. Інформація про склад комісії по перевірці достовірності сертифікатів Українського 

центру оцінювання якості освіти. 

3. Інформація про склад технічного персоналу приймальної комісії. 

4. Склад апеляційної комісії Мирогощанського аграрного колледжу. 

 

Голова                                                                              / Духнич І.В./ 

 

Секретар                                                                           / Борисов О.В./ 

 

Протокол №3  викладений на 1 аркуші формату А4 



Додаток 1 

 

Інформація про склад структурних підрозділів приймальної комісії 

 
1. Відбіркова комісія в складі: 

Момотюк В.В. – голова комісії,  

члени комісії: Мельник О. М., Мазурок П. С., Науменко Г.В., Терновик І. В. 

 

2. Екзаменаційна комісія з предмету «Українська мова» в складі: 

Андрощук О.В..- голова комісії, 

члени комісії: Балгіра Т. О., Декер В. В., Декер Є. М., Кисіль Г. В.,Конюшек Ю.В.,  

Кравчук Н. О., Яцюк Н. М. 

 

3. Екзаменаційна комісія з предмету «Математика» в складі: 

Добридень І. А. – голова комісії, 

члени комісії: Ляш Л. А., Дубинецька Л. М., Бабич О. О., Корнійчук Н. М.,      Гук 

В.М., Голоюх Н.М., Кругліцька Н. О. 

 

4. Фахова екзаменаційна комісія по спеціальностях: 

- «Агроінженерія» в складі: 

Корнелюк В.Л.  – голова комісії, 

члени комісії: Герасимчук А.П. 

- «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» в складі: 

Терновик І.В. – голова комісії; 

члени комісії: Тимощук Р.М. 

- «Будівництво та цивільна інженерія» в складі: 

Яковлев В.В.– голова комісії, 

члени комісії: Івчик В.М. 

- «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» 

Сімак В.В. - голова комісії, 

члени комісії: Мазурок П.С. 

- «Агрономія» 

Хом’як Л.О.. - голова комісії, 

члени комісії: Кривичун Г.В. 

 

Додаток 2 

 

Інформація про склад комісії по перевірці достовірності сертифікатів Українського 

центру оцінювання якості освіти та національного мультипредметного тесту 

 

Комісія по перевірці достовірності сертифікатів Українського центру оцінювання 

якості освіти та мультипредметного тесту в складі: 

Кривичун М.Д.   – голова комісії, 

Члени комісії: Момотюк В.В., Царук М.П., Манелюк А. В.  



Додаток 3 

 

Інформація про склад технічного персоналу приймальної комісії 

 

Технічний персонал приймальної комісії: 

Манелюк А.В., Андрієвич Ю.В., Сімак В.К., Бортник О.В., Тихончук О.М., Царук 

М.П., Давидова С.П., Миронюк Н.Ф., Міськевич Г.А., Івчик М.А., Артишевська Н.М., Гук 

Ю.В., Дзядик М.В., Кедись Д.С., Кузнецова О.В., Панчук С.Л. 

 

 

 

Уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду 

електронних заяв та внесення персональних даних до Єдиної державної електронної бази з 

питань освіти призначити Царук Марію Петрівну. 

 

Додаток 4  

 

Склад апеляційної комісії Мирогощанського аграрного фахового коледжу 

 

Дубинецький  Ігор Олександрович 
голова комісії, заст. директора з  

навчально-виробничої роботи 

Зубко Юлія Василівна вчитель української мови та літератури  

Мирогощанської ЗОШ Дубенського 

району; 

Мельничук Інна Анатоліївна вчитель  математики  Мирогощанської 

ЗОШ Дубенського району; 

Гарник Володимир Романович викладач технічних дисциплін; 

Давидов Віталій Сергійович викладач електротехнічних дисциплін. 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Додатки до протоколу №3  викладені на 2 аркушах формату А4 


