
ПРОТОКОЛ № 7

Засідання приймальної комісії ХЕМТТБ 
від 12 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., Руденко А. І..

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Ознайомлення членів приймальної комісії зі Змінами до Правил 
прийому до Харківського ордена «Знак Пошани» 
електромеханічного технікуму транспортного будівництва, 
розробленими на підставі наказу МОН України № 755 від 02 липня 
2016 року про внесення змін до Умов прийому до вищих 
навчальних закладів України в 2016 році (зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 07 липня 2016 року за № 928/29058)

Слухали:

1. Голова приймальної комісії Немченко В.М. доповів, що наказом 
Міністерства освіти і науки України від 02 липня 2016 року внесено зміни на 
до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році 
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 липня 2016 року за № 
928/29058). На підставі цього наказу було внесено зміни до Правил прийому 
до технікуму, затверджених Педагогічною радою технікуму 30 листопада 
2015 року (протокол №3).

Згідно з проектом Змін до Правил прийому до ХЕМТТБ в 2016, особи, 
які раніше здобули повну загальну середню освіту за бюджетні кошти, 
можуть вступати на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти за кошти 
фізичних та юридичних осіб.

Також до технікуму мають право бути поновленими відраховані 
здобувані вищої освіти ступеня бакалавра за індивідуальною програмою для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією 
самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю, які здобували 
ступінь бакалавра в іншому навчальному закладі.

Згідно з проектом змін до Правил прийому, технікум повинен 
створити консультаційний центр при приймальній комісії для надання 
допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі.



Виступили:
Величко В. О. звернув увагу на те, що в технікум подаються заяви 

переважно в паперовій формі, але вступникам, які хочуть здобути освіту на 
основі повної загальної середньої освіти може знадобитися допомога при 
подачі заяви в електронній формі, якщо заяви подаються не тільки до 
технікуму, але й до інших навчальних закладів.

Ухвалили:
1. Затвердити Зміни до Правил прийому до технікуму в 2016 році.
2. Доручити адміністратору ЄДЕБО Задарі О.А. внести Зміни до Правил 

прийому до технікуму на верифікацію до Єдиної державної електронної 
бази з питань освіти.

3. Заступнику директора Величку В.О. розмістити Зміни до Правил 
прийому до технікуму в 2016 році на офіційному сайті технікуму.

4. Відповідальному секретарю Лелюк О.І. розмістити Зміни до Правил 
прийому до технікуму в 2016 році на інформаційних стендах 
приймальної комісії.

5. Доручити Дігтяру А. А. та ТітовуД. В. проводити консультації для 
надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі.

Голова приймальної комісії,

Відповідальний секретар

директор технікуму




