
ПРОТОКОЛ № 4

Засідання приймальної комісії ХЕМТТБ 
від 24 червня 2016 року

Присутні: Немченко В.М. -  голова приймальної комісії, 
Величко В .О — заступник голови приймальної 
комісії, Лелюк О.І. -  відповідальний секретар 
приймальної комісії, члени приймальної комісії: 
Колісник Л. М ., Корольова Р. М., Гундарева Л. А., 
Решетняк Н. В., Крюкова І. В., Цеквава А. 3., 
Руденко А. І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Ознайомлення з наказом М ОН України від 06.06.2016 р. № 622 «Про 
затвердження Змін до наказу М іністерства освіти і науки України від 
15 жовтня 2015 року № 1085», зареєстрований у М іністерстві юстиції 
України 14 червня 2016 р. за № 860/28990.
2. Звіт відповідального секретаря приймальної комісії про участь у 
регіональній нараді-семінарі з питань організації і проведення прийому 
на навчання вступників у 2016 році до вищих навчальних закладів усіх 
форм власності та підпорядкування.

Слухали:

2. Заступник директора з НР Величко В.О. представив проект Змін до Правил 
прийому у Харківський ордена «Знак Пошани» електромеханічний технікум 
транспортного будівництва. Він зазначив, що у Змінах до Правил прийому 
уточнено строки проведення технікумом вступних іспитів, терміни 
виконання вступниками вимог до зарахування та терміни зарахування 
вступників.

В.О. Величко наголосив, що в цьому році буде здійснюватись набір за 
новим єдиним переліком галузей і спеціальностей, який був затверджений в
2015 році.

Також В.О. Величко звернув увагу на те, що вступники до технікуму на 
базі повної загальної середньої освіти повинні мати результати ЗНО за
2016 р. (з української мови та літератури та з математики).

Заступник директора з НР Величко В.О. підкреслив, що в цьому році 
повністю прибрали норму про позаконкурсний вступ, котра суперечила 
Конституції України, а також цільовий прийом. Таким чином, усі учасники 
вступної кампанії проходитимуть конкурсний відбір, але є категорії 
громадян, котрі з об’єктивних причин потребують підтримки держави. Ці 
абітурієнти вступатимуть за конкурсом, але на основі інших видів вступних 
випробувань. Так, окремі категорії громадян мають право:



вступу за співбесідою;
вступу за квотами та вступними іспитами.

Вступ за співбесідою здійснюватиметься лише для тих категорій 
громадян, перед якими держава в неоплатному боргу, а саме:

-  учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та 
потерпілі від Чорнобильської катастрофи, що в наслідок катастрофи 
стали інвалідами, хворі внаслідок її на променеву хворобу та 
закінчили середні й професійно-технічно навчальні заклади з 
відзнакою або тільки з відмінними оцінками;

-  особи, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії 
чи інших уш коджень здоров'я, одержаних під час участі у масових 
акціях громадського протесту в Україні з 21.11. 2013 року по 21.02. 
2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича 
(Революція Гідності), за  умови їх  звернення за медичною 
допомогою у період з 21.11.2013 року по 30.04.2014 року;

-  визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті 7 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх  соціального 
захисту» (військовослужбовці, резервісти, військово-зобов'язані, 
працівники силових структур, учасники добровольчих формувань 
та волонтери).

Вибирати між конкурсним відбором за результатами ЗНО та вступними 
іспитами, а також розраховувати на вступ за квотами на основі базової 
загальної середньої освіти (БЗСО) та повної загальної середньої освіти 
(ПЗСО) можуть такі вступники:

-  особи, які мають захворювання, що можуть бути переш кодою для 
проходження зовнішнього незалежного оцінювання;

-  діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх 
числа;

-  особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) 
після 30 листопада 2015 року;

-  особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які 
захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 
України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім 
військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному 
положеннями про проходження військової служби громадянами 
України.

Обсяг квот технікум може визначити на власний розсуд, М іністерство 
освіти і науки встановило лиш е максимальний поріг, а саме -  10%.

2. Відповідальний секретар Лелюк О.І. доповіла про те, що 23 червня 2016 
року на базі Харківського національного університету міського господарства 
імені О.М. Бекетова відбулася регіональна нарад а-семі нар з питань 
організації і проведення прийому на навчання у 2016 році до вищих 
навчальних закладів усіх форм власності та підпорядкування.



На нараді були розглянуті питання організації і проведення незалежного 
оцінювання якості освіти у 2016 році та роботи Єдиної державної бази з 
питань освіти у 2016 році.

За підсумками обговорення увагу керівників вищих навчальних закладів 
було звернено на необхідність розроблення та затвердження вченою 
(педагогічною) радою вищого навчального закладу змін до правил прийому 
до вищого навчального закладу відповідно до наказу М іністерства освіти і 
науки України від 06.06.2016 №  662 та вжиття заходів щодо організованого 
проведення вступної кампанії 2016 року.

Відповідальний секретар Лелюк О.І. додатково звернула увагу на деякі 
особливості прийому в 2016 році.

По-перш е, на відміну від попередніх років, в 2016 році абітурієнт зможе 
подати 15 заяв на 5 різних спеціальностей за держзамовленням на денну 
форму навчання у будь-які вищі навчальні заклади за власним бажанням.

По-друге в цьому році прийом документів на вступ за результатами ЗНО 
здійснюватиметься виключно в електронній формі. Кожен абітурієнт зможе 
завантажити свої документи сидячи вдома, або у будь якому іншому місці, де 
є ком п’ютер та доступ до Інтернету.

По-третє при вступі, як і в минулому році, вступник подає оригінали 
документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти 
державного бюджету, лише один раз при виборі місця навчання (виконання 
вимог зарахування).

У заявах, поданих до ВНЗ, вступник має зазначити пріоритет кожної 
спеціальності.

Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та 
юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником 
під час подання заяв, як і в минулому році.

Постановили:

1. Внести зміни до Правил прийому до Харківського ордена «Знак Пошани» 
електромеханічного технікуму транспортного будівництва у 2016 році згідно 
зі змінами до Умов прийому до вищих навчальних закладів України.
2. Представити зазначені зміни на затвердження педагогічною радою 
Харківського ордена «Знак Пош ани» електромеханічного технікуму 
транспортного будівництва і подати окремим додатком на верифікацію до 
ЄДЕБО. Відповідальним за виконання призначити заступника директора з 
НР Величка В.О. та доручити йому розмістити їх на офіційному сайті 
технікуму.

Голова приймальної комісії,
директор технікуму В.М. Немченко

Відповідальний секретар О.І. Лелюк



ПРОТОКОЛ № 5

Засідання приймальної комісії ХЕМ ТТБ  
від 01 липня 2016 року

Присутні: Немченко В.М. -  голова приймальної комісії, 
Величко В .О -  заступник голови приймальної 
комісії, Лелюк О.І. -  відповідальний секретар 
приймальної комісії, члени приймальної комісії: 
Колісник Л. М., Корольова Р. М., Гундарева Л. А.,
Решетняк Н. В., Крюкова І. В., Багач Р. В., Руденко А. І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Ознайомлення членів приймальної комісії зі Змінами до Умов прийому до 
Харківського ордена «Знак Пошани» електромеханічного технікуму 
транспортного будівництва, затвердженими педагогічною радою технікуму 
(протокол №7 від 01 липня 2016 р.).

2. Затвердження розкладу вступних іспитів.

Слухали:

1. Заступник голови Приймальної комісії Величко В.О. ознайомив зі Змінами до 
Умов прийому до Харківського ордена «Знак Пошани» електромеханічного 
технікуму транспортного будівництва, затвердженими педагогічною радою 
технікуму (протокол №7 від 01 липня 2016 р.).

Величко В.О. підкреслив, що Зміни до Умов прийому до Харківського 
ордена «Знак Пошани» електромеханічного технікуму транспортного будівництва 
було затверджено педагогічною радою технікуму повністю, згідно до проекту 
зазначених Змін протоколом №7 від 01 липня 2016 р. та подано на верифікацію до 
Єдиної державної бази з питань освіти.
2. Відповідальний секретар приймальної комісії Лелюк О.І. ознайомила 
Приймальну комісію з розкладом вступних випробувань для вступників денної 
форми навчання.

Ухвалили:
1. Інформацію про Зміни до Умов прийому до Харківського ордена «Знак Пошани» 

електромеханічного технікуму транспортного будівництва, затвердженими 
педагогічною радою технікуму (протокол №7 від 01 липня 2016 р.) після 
верифікації в ЄДЕБО оприлюднити шляхом розміщення на інформаційному 
стенді приймальної комісії та на сайті технікуму.

2. Затвердити розклад іспитів та оприлюднити його шляхом розміщення на веб- 
сайті технікуму та інформаційному стенді приймальної комісії.

В.М. Немченко 

О.І. Лелюк

Голова приймальної комісії, *7
директор технікуму ~ / '

Відповідальний секретар


