
ПРОТОКОЛ № 6

Засідання приймальної комісії ХЕМТТБ 
від 11 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.., 
Крюкова І. В., Багач Р. В., Руденко А.. І..

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. О знайомлення членів приймальної комісії з П остановою  Кабінету 
М іністрів України № 408 від 06 липня 2016 року «П ро державне 
замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково- 
педагогічних та робітничих кадрів, на підвищ ення кваліфікації та 
перепідготовку кадрів у 2016 році» та з інформацією М ОН  України  
про розподіл державного замовлення «П рийом "М олодший  
спеціаліст" 2016 року»
(ЬН р://топ.§оу.иа/соп1епі/Діяльність/Вступна-2016/2-р-т-8-2.рсІЇ).

2. Різне.

Слухали:

1. Голова приймальної комісії Немченко В.М. доповів, що згідно з 
Постановою Кабінету Міністрів України №408 від 06 липня 2016 року «Про 
державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково- 
педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та 
перепідготовку кадрів у 2016 році» та з інформацією МОН України про 
розподіл державного замовлення «Прийом "Молодший спеціаліст" 2016 
року» (Ьйр://топ.§оу.иа/сопІепІ/Діяльність/Вступна-2016/2-р-т-з-2.р<31)
затверджено обсяг державного замовлення на прийом і випуск фахівців з 
вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст для 
Харківського електромеханічного технікуму транспортного будівництва. 
В.М. Немченко зазначив, що обсяг державного замовлення на прийом і 
випуск фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
молодший спеціаліст порівняно з минулим роком збільшився і складає 215 
осіб на основі базової загальної середньої освіти та 15 осіб на основі повної 
загальної середньої освіти.

Згідно зі Змінами до Правил Прийому до ХЕМТТБ (пункт 3.1 
(протокол №7 засідання педагогічної ради технікуму від 01 липня 2016 р), 
В.М. Немченко запропонував прийняти такий розподіл обсягу державного 
замовлення у межах ліцензованого обсягу за спеціальностями та 
спеціалізаціями для вступників на основі базової загальної середньої освіти:



-  спеціальність «Комп’ютерна інженерія»:
- спеціалізація «Обслуговування комп’ютерних систем і 

мереж» -  25 осіб;

— спеціальність «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка»:

- спеціалізація «Електропостачання» -  25 осіб;
- спеціалізація «Монтаж і експлуатація 

електроустаткування підприємств і цивільних споруд» -  
20 осіб;

- спеціалізація «Обслуговування та ремонт 
електроустаткування автомобілів і тракторів» -  40 осіб;

— спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології»:

- спеціалізація «Обслуговування інтелектуальних 
інтегрованих систем» — 20 осіб;

- спеціалізація «Обслуговування пристроїв електрозв’язку»
-  20 осіб;

— спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія»:
- спеціалізація «Монтаж, обслуговування устаткування і 

систем газопостачання» -  20 осіб;
- спеціалізація «Монтаж і обслуговування внутрішніх 

санітарно-технічних систем і вентиляції» -  20 осіб;

— спеціальність «Залізничний транспорт»:
- спеціалізація «Монтаж, обслуговування та ремонт 

автоматизованих систем керування рухом на залізничному 
транспорті» -  25 осіб;

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти:

— спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології»:

- спеціалізація «Обслуговування пристроїв електрозв’язку»
-  15 осіб;

2. Заступник голови приймальної комісії В.О. Величко наголосив, що 
основним принципом роботи приймальної комісії має стати високий рівень 
професійності і культури технічного персоналу. Постійна увага до 
вступників, надання їм повної та достовірної інформації щодо правил 
прийому, кількості поданих заяв, конкурсної ситуації тощо -  один зі способів 
формування у суспільстві довіри до навчального закладу.



Ухвалили:
1. По першому питанню:

-  доручити адміністратору ЄДЕБО Задарі О.А. роздрукувати 
доведений обсяг на прийом і випуск фахівців з офіційного веб- 
сайту МОН для використання його приймальною комісією під час 
проведення вступної кампанії 2016 року;

-  заступнику директора Величку В.О. розмістити обсяг на прийом і 
випуск фахівців на офіційному сайті технікуму;

-  адміністратору ЄДЕБО Задарі О.А. внести планові показники до 
Єдиної державної електронної бази з питань освіти;

-  відповідальному секретарю Лелюк О.І. розмістити обсяг на 
прийом і випуск фахівців на інформаційних стендах приймальної 
комісії;

-  затвердити запропонований розподіл обсягу державного 
замовлення у межах ліцензованого обсягу за спеціальностями та 
спеціалізаціями та розмістити його на офіційному сайті технікуму.

2. По другому питанню інформацію прийняти до уваги та доручити 
відповідальному секретарю Лелюк О.І. провести бесіду з технічними 
секретарями приймальної комісії, зосередивши їх увагу на суворому 
дотриманні положень Правил прийому до технікуму та законодавства з 
питань вищої освіти.

Голова приймальної комісії, 
директор технікуму

Відповідальний секретар

В.М. Немченко 

О.І. Лелюк




