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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ РИБОПРОМИСЛОВИЙ КОЛЕДЖ 

 

Протокол №3 

засідання Приймальної комісії (веб-конференція) 

від 09.04.2020 року 

Голова Приймальної комісії                              Бурдюжа Л.М. 

Секретар                                                           Александрова І.О. 

Присутні: Паламарчук В.В., Сідюк О.А., Сідюк О.В., Безрук І Ж 

Відсутні: Душаніна О.М., Коваль А.В. 

Порядок денний  

1. Про затвердження пакетів вступних випробувань з предметів, 

затверджених Правилами прийому БДМРПК у 2020 році.  

 

І СЛУХАЛИ 

Бурдюжу Лесю Миколаївну - Голову Приймальної комісії, яка доповіла що 

відповідно до вимог Правил прийому БДМРПК в 2020 році Голови циклових 

комісій природничо-математичних, гуманітарних, іхтіологічних і біологічних, 

бухгалтерських, технологічних і хімічних, соціально-економічних дисциплін та 

«Промислове рибальство» надали пакети вступних випробувань, які містять 

витяг з протоколу засідання ЦМК, програму та завдання до вступного 

випробування для реалізації прийому вступників під час вступної кампанії. 

 

І ВИСТУПИЛИ 

 

1 Сідюк Олександр Вячеславович – заступник голови  Приймальної 

комісії, який запропонував розглянути і затвердити пакет завдань для 

проведення вступних випробувань підчас приймальної кампанії 2020, а саме: 

 Програму та завдання (диктант) для проведення випробувань з 

української мови для вступників на базі БЗСО; 

 Програму та завдання (тести) для проведення випробувань з української 

мови для вступників на базі ПЗСО; 

 Програму та завдання (тести) для проведення випробувань з математики 

для вступників на базі БЗСО; 

 Програму та завдання (тести) для проведення випробувань з математики 

для вступників на базі ПЗСО; 
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 Програму та завдання (тести) для проведення випробувань з історії 

України для вступників на базі ПЗСО; 

 Програму та завдання (тести) для проведення випробувань з географії 

для вступників на базі ПЗСО; 

 Програму та завдання (тести) для проведення фахового вступного 

випробування на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 

робітника для вступу за: 

ОПП «Експлуатація техніки промислового рибальства та аквакультури», 

ОПП «Зберігання,  консервування та переробка риби і морепродуктів », 

ОПП «Бухгалтерський облік», 

ОПП «Рибництво і аквакультура» 

 Завдання для проведення співбесід (тести) з математики та української 

мови для вступників на основі БЗСО та ПЗСО; 

 Завдання з української мови (диктант) та математика (тести для 

вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста, спеціаліста, освітнього 

ступеня бакалавра, магістра 

 

 

2 Паламарчук Валентина Вікторівна – член Приймальної комісії, яка 

виступила з пропозицією щодо підготовки листів оцінювання в необхідній 

кількості безпосередньо перед проведенням вступного випробування з 

врахуванням кількості поданих заяв на спеціальність під час вступної кампанії 

в 2020 році. 

 

ІІІ УХВАЛИЛИ  

Врахувати пропозицію та затвердити  пакети вступних випробувань 

представлені Головами ЦМК для  реалізації прийому вступників під час вступної 

кампанії в 2020 році. 

 

 

Голова  Приймальної комісії                                Л.М.Бурдюжа 

Відповідальний секретар Приймальної комісії      І.О. Александрова 

 


