
Протокол № 9 

засідання приймальної комісії Мирогощанського аграрного фахового коледжу 

 
26 липня  2022 року                                                                                            с. Мирогоща 

 

Голова  –   Духнич І.В. 

Секретар – Борисов О.В. 

Присутні: Кривичун М.Д. - заступник голови приймальної комісії, заступник директора з 

навчальної роботи, 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. Рейтингові списки вступників на основі базової загальної середньої освіти. 

2. Рейтингові списки вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 

робітника. 

3. Рейтингові списки вступників які здобули освітньо-професійний ступінь фахового 

молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра, 

освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за іншою спеціальністю (спеціалізацією).. 

 

 

I. СЛУХАЛИ:   

1. Духнич І.В. – ознайомила присутніх з рейтинговими списками вступників, рекомендованих 

до зарахування до Мирогощанського аграрного фахового коледжу на основі базової загальної 

середньої освіти. 

ВИСТУПИЛИ:  

1. Кедись С.М. – акцентував увагу на виконанні замовлення для підготовки фахівців для 

сільської місцевості. 

2. Кривичун М.Д. –  роз’яснив порядок формування рейтингових списків до Мирогощанського 

аграрного фахового коледжу в 2022 році осіб, які в установлений термін не подали до приймальної 

комісії оригінали документів про освітній рівень та додатка до нього.  

3. Борисов О.В. – зачитав мотиваційні листи вступників з спірним рейтинговим балом на місця 

регіонального замовлення, до Мирогощанського аграрного фахового коледжу на основі базової 

загальної середньої освіти: 

 

За Спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

спеціалізацією: «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в 

агропромисловому комплексі» 

Коваля Костянтина Віталійовича, Чеснокова Тимофія Олеговича, Антошків Михайла 

Михайловича, Столдярчука Іллі Богдановича, Антонюка Назарія В’ячиславовича, Блонського Назара 

Володимировича 

 

Спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство»  

спеціалізацією: «Зелене будівництво і садово-паркове господарство» 

Мельничук Софії Андріївни, Стрільчук Дмитра Андрійовича 

 

 

Спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 



спеціалізацією «Електропостачання» 

Невірця Артема Романовича, Артемчук Максима Віталійовича, Варжеля Дениса 

Віталійовича, Стрільчука Дмитра Андрійовича 

 

Спеціальністю 208 «Агроінженерія» 

спеціалізацією «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового 

виробництва» 

Кравчука Владислава Андрійовича, Коваль Костянтина Віталійовича, Сергійчука Андрійя 

Руслановича, Ільчука Юрія Олександровича, Комар Максима Миколайовича, Сень Дениса 

Олександровича 

 

Спеціальністю 201 «Агрономія» 

спеціалізацією «Виробництво і переробка продукції рослинництва» 

Максимюк Вікторії Василівни, Манелюк Тетяни Сергіївни, Легкобит Вікторії Андріївни 

 

4. Духнич І.В. –  внесла пропозицію затвердити рейтингові списки вступників, рекомендованих  

до зарахування до Мирогощанського аграрного фахового коледжу на основі базової загальної 

середньої освіти 

УХВАЛИЛИ: 

1. Встановити послідовність студентів в рейтинговому списку, з спірним рейтинговим балом на 

місця регіонального замовлення, на основі базової загальної середньої освіти за результатами розгляду 

поданих ними мотиваційних листів: 

 

За Спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

спеціалізацією: «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в 

агропромисловому комплексі» 

1. Антонюк Назарій В’ячиславович 

2. Чесноков Тимофій Олегович 

3. Столдярчук Ілля Богданович 

4. Блонський Назар Володимирович 

5. Коваль Костянтин Віталійович 

6. Антошків Михайло Михайлович 

Результати голосування: присутні – 13 чоловік, ”за” – 13 чоловік, ”не голосував” – 0 чоловік. 

 

Спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство»  

спеціалізацією: «Зелене будівництво і садово-паркове господарство» 

1. Мельничук Софія Андріївна 

2. Стрільчук Дмитро Андрійович 

Результати голосування: присутні – 13 чоловік, ”за” – 13 чоловік, ”не голосував” – 0 чоловік. 

 

Спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

спеціалізацією «Електропостачання» 

1. Невірець Артем Романович 

2. Артемчук Максим Віталійович  

3. Варжель Денис Віталійович 

4. Стрільчук Дмитро Андрійович 

Результати голосування: присутні – 13 чоловік, ”за” – 13 чоловік, ”не голосував” – 0 чоловік. 

 

Спеціальністю 208 «Агроінженерія» 

спеціалізацією «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового 

виробництва» 

1. Кравчук Владислав Андрійович  

2. Коваль Костянтин Віталійович 

3. Сергійчук Андрій Русланович 

4. Ільчук Юрій Олександрович  



5. Комар Максим Миколайович  

6. Сень Денис Олександрович 

Результати голосування: присутні – 13 чоловік, ”за” – 13 чоловік, ”не голосував” – 0 чоловік. 

 

Спеціальністю 201 «Агрономія» 

спеціалізацією «Виробництво і переробка продукції рослинництва» 

1. Легкобит Вікторія Андріївна  

2. Манелюк Тетяна Сергіївна 

3. Максимюк Вікторія Василівна 

Результати голосування: присутні – 13 чоловік, ”за” – 13 чоловік, ”не голосував” – 0 чоловік. 

 

2.Затвердити рейтингові списки вступників, рекомендованих до зарахування до   

Мирогощанського аграрного фахового коледжу на основі базової загальної середньої освіти. 

Результати голосування: присутні – 13 чоловік, ”за” – 13 чоловік, ”не голосував” – 0 чоловік. 

3. Рейтингові списки вступників, рекомендованих до зарахування до   Мирогощанського 

аграрного фахового коледжу на основі базової загальної середньої освіти розмістити на 

інформаційному стенді приймальної комісії та web-сайті навчального закладу. 

Додатки: 

1. Рейтингові списки вступників, рекомендованих до зарахування до Мирогощанського 

аграрного фахового коледжу на основі базової загальної середньої освіти (станом на 26.07.2022 р.) 

 

ІI. СЛУХАЛИ:   

1. Духнич І.В. – ознайомила присутніх з рейтинговими списками вступників, рекомендованих 

до зарахування до Мирогощанського аграрного фахового коледжу на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника. 

ВИСТУПИЛИ:  

1. Кривичун М.Д. –  роз’яснив порядок формування рейтингових списків до Мирогощанського 

аграрного фахового коледжу в 2022 році осіб, які в установлений термін не подали до приймальної 

комісії оригінали документів про освітній рівень та додатка до нього.  

2. Борисов О.В. - зачитав мотиваційні листи вступників з спірним рейтинговим балом на місця 

регіонального замовлення, до Мирогощанського аграрного фахового коледжу на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника: 

 

Спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

спеціалізацією «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в 

агропромисловому комплексі» 

Бакульського Андрія Сергійовича, Мельника Владислава В’ячеславовича 

 

Спеціальністю 201 «Агрономія» 

спеціалізацією «Організація і технологія ведення фермерського господарства» 

Воята Михайла Сергійовича, Маркопольського Миколи Андрійовича, Оліферчук Олександра 

Юрійовича, Слівінського Ярослава Сергійовича, Стрик Ярослава Олександровича 

 

Спеціальність 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» 

спеціалізація «Виробництво та переробка продукції тваринництва» 

Осадчого Максима Сергійовича, Вознюк Всеволода Ярославовича 

 

3. Духнич І.В. –  внесла пропозицію затвердити рейтингові списки вступників, рекомендованих  

до зарахування до Мирогощанського аграрного фахового коледжу на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Встановити послідовність студентів в рейтинговому списку, з спірним рейтинговим балом на 

місця регіонального замовлення, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника 

за результатами розгляду поданих ними мотиваційних листів: 

 



Спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

спеціалізацією «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в 

агропромисловому комплексі» 

1. Мельник Владислав В’ячеславович 

2. Бакульський Андрій Сергійович 

Результати голосування: присутні – 13 чоловік, ”за” – 13 чоловік, ”не голосував” – 0 чоловік. 

 

 

Спеціальністю 201 «Агрономія» 

спеціалізацією «Організація і технологія ведення фермерського господарства» 

1. Воят Михайл Сергійович  

2. Маркопольський Микола Андрійович 

3. Оліферчук Олександр Юрійович  

4. Слівінський Ярослав Сергійович 

5. Стрик Ярослав Олександрович 

Результати голосування: присутні – 13 чоловік, ”за” – 13 чоловік, ”не голосував” – 0 чоловік 

 

Спеціальність 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» 

спеціалізація «Виробництво та переробка продукції тваринництва» 

1. Осадчий Максим Сергійович 

2. Вознюк Всеволод Ярославович 

Результати голосування: присутні – 13 чоловік, ”за” – 13 чоловік, ”не голосував” – 0 чоловік 

 

2.Затвердити рейтингові списки вступників, рекомендованих до зарахування до 

Мирогощанського аграрного коледжу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 

робітника. 

Результати голосування: присутні – 13 чоловік, ”за” – 13 чоловік, ”не голосував” – 0 чоловік. 

3. Рейтингові списки вступників, рекомендованих до зарахування до   Мирогощанського 

аграрного фахового коледжу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника 

розмістити на інформаційному стенді приймальної комісії та web-сайті навчального закладу. 

Додатки: 

1. Рейтингові списки вступників, рекомендованих до зарахування до   Мирогощанського 

аграрного коледжу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника (станом на 

26.07.2022 р.) 

 

ІIІ. СЛУХАЛИ:   

1. Духнич І.В. – ознайомила присутніх з рейтинговими списками вступників, рекомендованих 

до зарахування до Мирогощанського аграрного фахового коледжу які здобули освітньо-професійний 

ступінь фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, 

бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за іншою спеціальністю 

(спеціалізацією).. 

ВИСТУПИЛИ:  

1. Кривичун М.Д. –  роз’яснив порядок формування рейтингових списків до Мирогощанського 

аграрного фахового коледжу в 2022 році осіб, які в установлений термін не подали до приймальної 

комісії оригінали документів про освітній рівень та додатка до нього.  

2. Духнич І.В. –  внесла пропозицію затвердити рейтингові списки вступників, рекомендованих  

до зарахування до Мирогощанського аграрного фахового коледжу вступників які здобули освітньо-

професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста, бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за іншою спеціальністю 

(спеціалізацією).  

УХВАЛИЛИ: 

1.Затвердити рейтингові списки вступників, рекомендованих до зарахування до   

Мирогощанського аграрного коледжу вступників які здобули освітньо-професійний ступінь фахового 

молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра, 

освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за іншою спеціальністю (спеціалізацією). 



Результати голосування: присутні – 13 чоловік, ”за” – 13 чоловік, ”не голосував” – 0 чоловік. 

3. Рейтингові списки вступників, рекомендованих до зарахування до   Мирогощанського 

аграрного фахового коледжу вступників які здобули освітньо-професійний ступінь фахового 

молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра, 

освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за іншою спеціальністю (спеціалізацією). розмістити на 

інформаційному стенді приймальної комісії та web-сайті навчального закладу. 

Додатки: 

1. Рейтингові списки вступників, рекомендованих до зарахування до Мирогощанського 

аграрного коледжу вступників які здобули освітньо-професійний ступінь фахового молодшого 

бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра, освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста за іншою спеціальністю (спеціалізацією)(станом на 26.07.2022 р.). 

 

Голова                                                                              / Духнич І.В../ 

 

Секретар                                                                           / Борисов О.В./ 
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