МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ»

ПРОТОКОЛ
___25

липня 2017р___

м. Маріуполь

№ ___6____

Засідання приймальної комісії
Голова: голова приймальної комісії Білай А.В.
Секретар: відповідальний секретар приймальні комісії Аносова А.В.
Присутні: Заступник голови приймальної комісії
Зуб І.В., Майборода Н.В., Бєловол О.Ф., Цибульська А.

Зубкова

О.П.

Члени

комісії:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд конкурсної ситуації щодо спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія»,
193 «Геодезія та землеустій», 275 «Транспортні технології», 072 «Фінанси, банківська справа
та страхування».
2. Про затвердження розмірів плати за надання платних послуг для здобуття освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за договорами з числа громадян України
прийому 2018 року на термін навчання в коледжі.
3. Розгляд електронних заяв приймальною комісією ДВНЗ «Маріупольський будівельний
коледж».
І. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови приймальної комісії А.В. Білай:
Конкурсна ситуація на 24.07.2018р. щодо спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна
інженерія», 193 «Геодезія та землеустій», 275 «Транспортні технології», 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування» наступна:
Спеціальність, спеціалізація
Подано заяв
193 «Геодезія та землеустій»
Спеціалізація «Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання»
4
275 «Транспортні технології»
Спеціалізація «Організація та регулювання дорожнього руху»
0
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Спеціалізація «Фінанси і кредит»
2
ПОСТАНОВИЛИ:
У 2018 році в Маріупольському будівельному коледжі не буде відкрито наступні спеціальності
(спеціалізації) у зв’язку з малою кількістю приоритетних заяв:

1)
2)
3)

193 «Геодезія та землеустій»
Спеціалізація «Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання»
275 «Транспортні технології»
Спеціалізація «Організація та регулювання дорожнього руху»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Спеціалізація «Фінанси і кредит»

ІІ. СЛУХАЛИ:
Мартиненко Г.І., головного бухгалтера, про розміри плати за надання платних освітніх
послуг для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за договорами з
числа громадян України прийому 2018 року на термін навчання в коледжі.

Галузь знань

19 Архітектура та
будівництво

27 Транспорт

07 Управління та
адміністрування

Денна форма навчання на базі базової загальної середньої освіти
Термін
Код і назва
1 курс
Спеціалізація
навчання
спеціальності
2018р.
(років)
Будівництво та
експлуатація
С
4
10000
будівель і споруд
Опорядження
192 Будівництво
будівель і споруд
ОП
4
10500
та цивільна
та будівельний
інженерія
дизайн
Виготовлення
будівельних
Т
4
10000
деталей і
конструкцій
Геодезичні роботи
193 Геодезія та
та експлуатація
Г
4
10000
землеустрій
геодезичного
обладнання
274
Обслуговування та
Автомобільний
ремонт автомобілів АМ
4
11000
транспорт
і двигунів
275 Транспортні
Організація та
технології
регулювання
Р
4
11000
(Автомобільний
дорожнього руху
транспорт)
071 Облік і
Бухгалтерський
Б
3
10000
оподаткування
облік
072 Фінанси,
банківська справа
Фінанси і кредит
Ф
3
10000
та страхування

Всього за
весь курс
навчання
40000

42000

40000

40000

44000

44000

30000
30000

Денна форма навчання на базі повної загальної середньої освіти
та ОКР кваліфікований робітник
Галузь знань

19 Архітектура та
будівництво

Код і назва
спеціальності

192 Будівництво
та цивільна
інженерія

Термін
навчання
(років)

1 курс
2018р.

Всього за
весь курс
навчання

С

3

10000

30000

ОП

3

10500

31500

Т

3

10000

30000

Спеціалізація
Будівництво та
експлуатація
будівель і споруд
Опорядження
будівель і споруд
та будівельний
дизайн
Виготовлення
будівельних
деталей і
конструкцій

193 Геодезія та
землеустрій
274
Автомобільний
транспорт
27 Транспорт

07 Управління та
адміністрування

275 Транспортні
технології
(Автомобільний
транспорт)
071 Облік і
оподаткування
072 Фінанси,
банківська справа
та страхування

Геодезичні роботи
та експлуатація
геодезичного
обладнання
Обслуговування та
ремонт
автомобілів і
двигунів

Г

3

10000

30000

АМ

3

11000

33000

Організація та
регулювання
дорожнього руху

Р

3

11000

33000

Бухгалтерський
облік

Б

2

10000

20000

Фінанси і кредит

Ф

2

10000

20000

Заочна форма навчання на базі повної загальної середньої освіти
та ОКР кваліфікований робітник
Галузь знань

Код і назва
спеціальності

Спеціалізація

Термін
навчання
(років)

1 курс
2018р.

Всього за
весь курс
навчання

19 Архітектура та
будівництво

192 Будівництво
та цивільна
інженерія

Будівництво та
експлуатація будівель і
споруд

3

7500

22500

27 Транспорт

274
Автомобільний
транспорт

Обслуговування та ремонт
автомобілів і двигунів

3

8250

24750

ПОСТАНОВИЛИ:
 Затвердити розміри плати за надання платних освітніх послуг для здобуття освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за договорами з числа громадян України
прийому 2018 року на термін навчання в коледжі.
 Оприлюднити розмір плати на офіційному сайті коледжу та інформаційному стенді
приймальної комісії.
ІІІ. СЛУХАЛИ:
Відповідальну особу приймальної комісії з прийняття та розгляду електронних заяв
Бєловол О.Ф., яка доповіла, що до ДВНЗ «Маріупольський будівельний коледж» було подано 14
заяв в електронній формі:
 за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація «Будівництво
та експлуатація будівель і споруд:
Єфімов Володимир Олександрович, середній бал 7,0;
Кликов Дмитро Олександрович, середній бал 6,0;
 за спеціальністю
192 Будівництво та цивільна інженерія,
«Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»:
Єфімов Володимир Олександрович, середній бал 7,0;
Кликов Дмитро Олександрович, середній бал 6,0;
Саньков Сергій Сергійович, середній бал 5,7;

спеціалізація

 за спеціальністю 274 Автомобільний транспорт; спеціалізація «Обслуговування та
ремонт автомобілів і двигунів»:

Єфімов Володимир Олександрович, середній бал 7,0;
Кликов Дмитро Олександрович, середній бал 6,0;
Саньков Сергій Сергійович, середній бал 5,7;
Теплицький Володимир Валерійович, середній бал 9,9;
Криволап Олександр Олександрович, середній бал 7,4;
Полегенький Денис Андрійович, середній бал 6,2;
Дворник Андрій Геннадійович, середній бал 7,4;
Шинкаренко Олексій Вячеславович, середній бал 6,8;
Скоркіна Яна Вікторівна, середній бал 9,9.
ПОСТАНОВИЛИ:
За результатами розгляду 14 електронних заяв надати статус, що відображається в
особистому кабінеті вступника: «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» та «Допущено до
конкурсу» у Державному вищому навчальному закладі «Маріупольський будівельний коледж».

Голова Приймальної комісії

___________________ А.В. Білай

Відповідальний секретар
Приймальної комісії

___________________ А.В. Аносова

