
Протокол № 5 

засідання приймальної комісії Мирогощанського аграрного фахового коледжу 

 
25 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. Затвердження програм та завдань вступних випробувань на 2022 рік. 

2. Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції». 

 

I. СЛУХАЛИ:  

Андрощук О.В. голова предметної екзаменаційної комісії з української мови – 

подала тексти диктантів з української мови для вступників на основі базової і повної загальної 

середньої освіти та критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів з української мови. 

Добридень І.А., голова предметної екзаменаційної комісії з математики – 

представила програму і завдання для вступних випробувань з математики для вступників на 

основі базової і повної загальної середньої освіти та критерії оцінювання навчальних 

досягнень абітурієнтів з математики. 

Корнелюк В.Л.  голова комісії з фахових дисциплін  –  ознайомив  з програмою  і 

завданнями для фахових вступних випробувань по спеціальності 208 «Агроінженерія» 

спеціалізація «Експлуатація і ремонт машин та обладнання агропромислового виробництва». 

Терновик І.В. голова комісії з фахових дисциплін  –  презентувала  програму і 

завдання для фахових вступних випробувань по спеціальності 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» спеціалізація «Монтаж, обслуговування та ремонт 

електротехнічних установок в агропромисловому комплексі». 

Сімак В.В., голова комісії з фахових дисциплін  –  ознайомила  з програмою  і 

завданнями для фахових вступних випробувань по спеціальності 204 «Технологія 

виробництва та переробки продукції тваринництва» спеціалізація «Виробництво та переробка 

продукції тваринництва». 

Яковлев В.В., голова комісії з фахових дисциплін  –  ознайомив  з програмою  і 

завданнями для фахових вступних випробувань по спеціальності 192 «Будівництво та 

цивільна інженерія» спеціалізація «Монтаж, обслуговування устаткування і систем 

газопостачання». 

Хом’як Л.О., голова комісії з фахових дисциплін  –  ознайомила  з програмою  і 

завданнями для фахових вступних випробувань по спеціальності 201 «Агрономія» 

спеціалізація «Організація і технологія ведення фермерського господарства» 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Кривичун М.Д. – запропонував  затвердити програми і завдання для вступних 

випробувань в 2022 році. 

 



УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити програми і завдання для вступних випробувань на 2022 рік.  

 

 

II. СЛУХАЛИ:   

 Духнич І.В. – інформація про основні положення  Закону України «Про засади 

запобігання та протидії корупції» та ст. 368, 369 і 370 Кримінального кодексу України. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

1. Борисов О.В. – наголосив на дотриманні  правових та  організаційних  засад 

запобігання  корупції,  виявлення  та   припинення   її   проявів, поновлення  законних  прав та 

інтересів фізичних і юридичних осіб, усунення наслідків корупційних діянь. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Положення Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»» та 

ст. 368, 369 і 370 Кримінального кодексу України взяти до відома. 

2. Вжити невідкладних заходів щодо попередження і недопущення випадків 

хабарництва шляхом проведення роз’яснювальної роботи серед студентів, викладачів, 

абітурієнтів та їхніх батьків і посилення контролю під час прийому документів, проведенні 

вступних випробувань та зарахуванні. 

3. Голові приймальної комісії ознайомити членів приймальної та предметних 

екзаменаційних комісій, комісії по співбесіді та комісій з фахових дисциплін  з положеннями 

Закону «Про засади запобігання та протидії корупції» та ст. 368, 369 і 370 Кримінального 

кодексу України під розписку. 

4. Відповідальному секретарю приймальної комісії ознайомити технічних 

секретарів приймальної комісії із  Законом України «Про засади запобігання та протидії 

корупції» та ст. 368, 369 і 370 Кримінального кодексу України під розписку. 

5. Членам приймальної комісії та технічному персоналу забезпечити належні  

умови для утвердження чесних, доброзичливих і зрозумілих стосунків з абітурієнтами та їх 

батьками. 

6. Створити інформаційний стенд та роздатково-профорієнтаційну документацію 

для ознайомлення абітурієнтів з правилами прийому до Мирогощанського аграрного фахового 

коледжу. 

 

 

 

 

Голова                                                                              / Духнич І.В../ 

 

Секретар                                                                           / Борисов О.В./ 
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