
Протокол № 11 

засідання приймальної комісії Мирогощанського аграрного фахового коледжу 

 
03 серпня  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. Зарахування вступників  до Мирогощанського аграрного фахового коледжу на основі базової 

загальної середньої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб. 

2. Зарахування вступників до Мирогощанського аграрного фахового коледжу на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня – кваліфікований робітник за кошти фізичних або юридичних осіб. 

3. Зарахування вступників 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) за кошти фізичних або юридичних 

осіб. 
 

I. СЛУХАЛИ:   

Духнич І.В. – ознайомила присутніх з списками на зарахування вступників до 

Мирогощанського аграрного фахового коледжу на основі базової загальної середньої освіти за кошти 

фізичних або юридичних осіб. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

1. Борисов О.В. –  вніс пропозицію рекомендувати вступників до Мирогощанського аграрного 

фахового коледжу на основі базової загальної середньої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. На підставі Правил прийому до Мирогощанського аграрного фахового коледжу у 2022 році 

рекомендувати зарахувати студентами Мирогощанського аграрного фахового коледжу з 1 вересня 

2022 року абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти за конкурсним балом. 

 

2. Списки студентів зарахованих на навчання  

- на перший курс на основі базової загальної середньої освіти з чотирьохрічним терміном 

навчання: 

 

Спеціальність: 208 «Агроінженерія»  

Cпеціалізація: «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» 

М9 

№ п/п Прізвище, ім'я, побатькові вступника 

1 Яременко Максим Володимирович 

2 Черняк Артем Віталійович  
 



Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

Cпеціалізація:  «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в 

агропромисловому комплексі» 

Е9 

№ п/п Прізвище, ім'я, побатькові вступника 

1 Морозюк Арсеній Ростиславович 

 

Спеціальність: 201 «Агрономія» 

Cпеціалізація: «Організація і технологія ведення фермерського господарства» 

ОТ9 

№ п/п Прізвище, ім'я, побатькові вступника 

1 Варжель Артем Віталійович (платник) 

2 Тарнавський Тимур Вікторович (платник) 

3 Тимощук Олег Віталійович (платник) 

 

Спеціальність: 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» 

Cпеціалізація: «Виробництво і переробка продукції тваринництва» 

Т9 

№ п/п Прізвище, ім'я, побатькові вступника 

1 Сторожишин Василь Васильович 

2 Намчук Михайло Русланович 

3 Ковтонюк Олександр Олександрович 

(платник) 4 Олексійчук Богдан Васильович 

5 Маліновський Олександр Андрійович 

5 Целюх Юрій Володимирович 

5 Пащук Павло Анатолійович 

 

ІI. СЛУХАЛИ:   

Духнич І.В. – ознайомила присутніх з списками на зарахування вступників до 

Мирогощанського аграрного фахового коледжу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня – 

кваліфікований робітник за кошти фізичних або юридичних осіб. 

 

 ВИСТУПИЛИ:  

1. Борисов О.В. –  вніс пропозицію рекомендувати вступників до Мирогощанського аграрного 

фахового коледжу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня – кваліфікований робітник за кошти 

фізичних або юридичних осіб. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. На підставі Правил прийому до Мирогощанського аграрного фахового коледжу у 2022 році 

рекомендувати зарахувати студентами Мирогощанського аграрного фахового коледжу з 1 вересня 

2022 року абітурієнтів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня – кваліфікований робітник за 

конкурсним балом. 

 

2. Списки студентів зарахованих на навчання  

- на третій курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня - кваліфікований робітник з двохрічним 

терміном навчання:  

 

 

 

 

 

 

 



Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

Cпеціалізація: «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в 

агропромисловому комплексі» 

ЕСК 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1 Тимрук Андрій Анатолійович 

2 Шукалюк Максим Валерійович 

3 Пукало Іван Олександрович 

4 Бакульський Анатолій Сергійович 

 

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія»   

Cпеціалізація: «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання» 

МГСК 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1 Загурський Дмитро Миколайович 

 

- на другий курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня - кваліфікований робітник з 

трьохрічним терміном навчання: 

 

Спеціальність: 208 «Агроінженерія»  

Cпеціалізація: «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» 

Мпту ІІ 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1 Гнатюк Юрій Михайлович 

2 Новоковський Денис Андрійович 

 

Спеціальність: 201 «Агрономія»  

Cпеціалізація: «Виробництво і переробка продукції рослинництва» 

Апту ІІ 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1 Поварчук Ярослав Вікторович 

 

ІIІ. СЛУХАЛИ:   

Духнич І.В. – ознайомила присутніх з списками на зарахування вступників 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) за 

кошти фізичних або юридичних осіб.. 

 

 ВИСТУПИЛИ:  

1. Борисов О.В. –  вніс пропозицію рекомендувати вступників 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) за кошти фізичних або 

юридичних осіб.. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. На підставі Правил прийому до Мирогощанського аграрного фахового коледжу у 2022 році 

рекомендувати зарахувати студентами Мирогощанського аграрного фахового коледжу з 1 вересня 

2022 року абітурієнтів вступників які здобули освітньо-професійний ступінь фахового молодшого 

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

кваліфікаційний рівень спеціаліста за іншою спеціальністю (спеціалізацією) за конкурсним балом. 

 

 

 

 



2. Списки студентів зарахованих на навчання: 

- на другий курс вступників які здобули освітньо-професійний ступінь фахового молодшого 

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

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

трьохрічним терміном навчання:  

Спеціальність: 201 «Агрономія»  

Cпеціалізація: «Виробництво і переробка продукції рослинництва» 

АДВ 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1 Нерета Андрій Сергійович 

2 Корнійчук Богдан Олексійович 

3 Кузьмінов Олександр Вікторович 

4 Духнич Дмитро Степанович 

5 Касянчук Володимир Вікторович 

6 Семенчук Іван Миколайович 

 

Спеціальність: 201 «Агрономія»  

Cпеціалізація: «Організація і технологія ведення фермерського господарства» 

ОТДВ 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1 Герасимчук Юрій Русланович 

2 Вовк Юрій Іванович 

3 Коман Ігор Вікторович 

4 Хом'як Вадим Олександрович 

 

Спеціальність: 206 «Садово-паркове господарство» 

Cпеціалізація: «Зелене будівництво і садово-паркове господарство» 

ЗБДВ 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1 Домантович  Максим Михайлович 

 

Спеціальність: 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» 

Cпеціалізація: «Виробництво і переробка продукції тваринництва» 

ТДВ 

№ п/п Прізвище, ім'я, побатькові вступника 

1 Делегай Владислав Леонідович (платне) 

2 Мороз Олександр Вікторович (платне) 

 

- на курс курс вступників які здобули освітньо-професійний ступінь фахового молодшого 

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

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

трьохрічним терміном навчання:  

Спеціальність: 201 «Агрономія»  

Cпеціалізація: «Виробництво і переробка продукції рослинництва» 

АДВ 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1 Кузьмінов Олександр Вікторович 

 

 

 

Голова                                                                              / Духнич І.В../ 

 

Секретар                                                                           / Борисов О.В./ 
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