
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ХАРКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТЕКСТИЛЮ ТА ДИЗАЙНУ» 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання приймальної комісії 

від 16 жовтня  2015 р.        м. Харків 

 

Голова: Ємельянова О.А. 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії: Шрамко Н.М.. 

Присутні: члени комісії 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Обговорення та ухвалення плану роботи приймальної комісії у 2016 році 

2. Обговорення проект Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2016 

році і визначення пропозицій до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 

2016 році. 

 
СЛУХАЛИ: 

І .  Шрамко Н.М.. запропонувала план роботи приймальної комісії у 2016 році 

УХВАЛИЛИ:  план роботи приймальної комісії у 2016 році (Додаток 1) 

 

ІІ.  Шрамко Н.М..ознайомила з проектом Умов до вищих навчальних закладів 

України в 2016 році . Запропонувала внести такі пропозиції до Умов прийому до вищих 

навчальних закладів України у 2016 році: 

 

Пропозиції до Умов прийому до вищих навчальних закладів України  

у 2016 році  
№ 

з/п 

Чинна редакція Пропозиція 

1 Прийом заяв та документів у паперовій 

або електронній формі від вступників 

розпочинається 11 липня. 

Прийом заяв та документів у паперовій або 

електронній формі від вступників 

розпочинається 01 липня. 

2 При вступі на навчання за освітньо-

кваліфікаційними рівнями молодшого 

спеціаліста, а також бакалавра 

 (спеціаліста, магістра медичного та 

ветеринарно-медичного 

спрямувань)вступник може подати заяву 

(заяви) в паперовій або в електронній 

формі не більше ніж до п'яти вищих 

навчальних закладів України та не 

більше ніж на три напрями підготовки 

(на три спеціальності) у кожному з них. 

Заяви, подані на певний напрям 

підготовки (спеціальність) до одного 

вищого навчального закладу за різними 

формами навчання, вважаються фактом 

подання однієї заяви. 

За даними Українського центру оцінювання 

якості освіти переважна більшість абітурієнтів 

подавали заяви у 2-3 ВНЗ. Для того, щоб 

зменшити безплідне завантаження 

приймальних комісій, пропонуємо встановити 

обмеження на кількість поданих заяв 

вступником: не більше ніж до трьох вищих 

навчальних закладів України та не більше ніж 

на три напрями підготовки (на три 

спеціальності) у кожному з них.  

 

3  Оскільки новим Законом України «Про вищу 

освіту» передбачений прийом на навчання 

молодших спеціалістів до 2017 року, то на цей 

період доцільно дозволити зарахування осіб з 
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дипломами молодшого спеціаліста за 

результатами фахового вступного 

випробування для навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавра на перший 

курс (зі скороченим терміном навчання) або на 

другий курс (з нормативним терміном навчання 

на вакантні місця) за умови вступу на 

споріднений напрям підготовки. Наступне, ст. 

5 Закону передбачає навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавра тривалістю 

як 3, так і 4 роки. Виходячи з цього, а також з 

метою реалізації ступеневої підготовки 

фахівців, доцільно було б випускникам 

профільних ВНЗ І-ІІІ ступенів зберегти 

існуючий порядок прийому.  

4 Вступники мають право подавати 

сертифікат зовнішнього незалежного 

оцінювання, виданий у 2016 році. 

 

 

 

 

 

Виходячи з того, що в Україні нестабільна 

соціально-економічна ситуація, особливо на 

Сході і у Криму, щоб не обмежити права 

випускників шкіл, насамперед, з цих регіонів, 

пропонуємо дозволити подавати сертифікати 

зовнішнього незалежного оцінювання видані у 

2014-2016 роках (за останні 3 роки); 

 

УХВАЛИЛИ: Пропозиції до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 

2016 році. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



Додаток 1 

ПЛАН РОБОТИ 

приймальної комісії  

Державного вищого навчального закладу 

 „Харківський коледж текстилю та дизайну” 

щодо організації та проведення прийому 

студентів у 2016 році 

№ 

п/

п 

Назва заходу 
Дата 

проведення 
Відповідальни

й 

1 2 3 4 

1.  

Розглянути Умови прийому до вищих навчальних 

закладів України в 2016 році  на засіданні 

приймальної комісії 

Жовтень 

2015 року 

Нєнахова Л.П. 

Шрамко н.М. 

2.  

Розробити, затвердити Правила прийому до 

Державного вищого навчального закладу  

„Харківський коледж текстилю та дизайну” в 2016 

році. 

Листопад 

2015 року 

Нєнахова Л.П. 

Шрамко н.М.. 

3.  

Підготувати агітаційні матеріали для проведення 

профорієнтаційної роботи (календарі, рекламна 

листівка для абітурієнтів) 

Грудень 

2015 року 

Корольва О.К. 

Шрамко Н.М. 

4.  

Скласти програми  до вступних випробувань: 

 з дисциплін „Українська мова” (на базі БЗСО),  

„Українська мова та література” (на базі ПЗСО), 

„Математика” (на базі БЗСО), „Математика” (на 

базі ПЗСО), „Історія України” (на базі ПЗСО),  

 щодо фахового випробування для вступу на 

спеціальність 182 «Технології легкої 

промисловості» спеціалізація «Швейне 

виробництво» для вступників на базі освітньо-

кваліфікаційного рівня „кваліфікований 

робітник”, 

 щодо фахового випробування для вступу на 

спеціальність 022 «Мистецтво» спеціалізація 

«Перукарське мистецтво та декоративна 

косметика» для вступників на базі освітньо-

кваліфікаційного рівня „кваліфікований 

робітник” 

програму творчого конкурсу „Рисунок” для вступу на 

спеціальність 022 «Мистецтво» спеціалізація 

«Перукарське мистецтво та декоративна косметика»   

для вступників на базі ПЗСО і спеціальності 022 

«Мистецтво» спеціалізація «Графічний дизайн» 

Березень 

2016 року 

Нєнахова Л.П. 

Голови циклових 

комісій.  

5.  
Створити екзаменаційні комісії, комісії по співбесіді, 

апеляційну комісію  

Квітень 

2016 року 

Нєнахова Л.П. 

Шрамко Н.М. 

6.  

Призначити склад технічних працівників 

приймальної комісії на період роботи вступної 

компанії 

Квітень 

2016 року 

Нєнахова Л.П. 

Шрамко Н.М. 

7.  
Всім викладачам провести профорієнтаційну роботу 

в школах міста Харкова і Харківській області, 

Протягом 

навчально

Нєнахова Л.П., 

Корольова О.К.., 



викладачам спеціальних дисциплін – на 

виробництвах текстильної та легкої промисловості, 

студентам – за місцем проживання 

го року голови ЦК, 

викладачі 

 

8.  

Викладачам, які виїздять на перевірку технологічної 

практики, провести профорієнтаційну роботу в 

профільних училищах по направленню випускників 

на навчання до коледжу 

Протягом 

навчально

го року 

Корольова О.К.., 

голови ЦК, 

викладачі 

9.  

З метою проведення агітаційної роботи щодо 

організації нового набору студенті двічі на місяць   

проводити “Дні відкритих дверей”, де ознайомити з 

коледжем, спеціальностями, лабораторіями, 

майстернями, з новими Правилами прийому до 

коледжу у 2016 році 

Протягом 

навчально

го року 

 

10.  
Цикловим комісіям, які приймають участь у вступних 

випробуваннях розробити критерії оцінювання знань 

абітурієнтів на вступних випробуваннях.  

Березень 

2016 р. 

Нєнахова Л.П., 

голови циклових 

комісій 

11.  
Екзаменаційним комісіям підготувати екзаменаційні 

білети для вступних випробувань і затвердити їх в 

установленому порядку 

Квітень- 

2016 р. 

Нєнахова Л.П., 

голови 

екзаменаційних 

комісій 

12.  

Підготувати необхідну документацію для організації 

прийому абітурієнтів згідно нових форм: 

 книгу реєстрації абітурієнтів 

 заяви про подання документів 

 розписки в одержанні документів 

 екзаменаційні листи 

 інше. 

До 

01.06.2016 

р. 

Шрамко Н.М., 

Кашина Т.К., 

Дверницька М.І. 

13.  Скласти розклад вступних екзаменів, консультацій  
Червень 

2016 р. 

Нєнахова Л.П., 

Шрамко Н.М.. 

14.  
Організувати проведення консультацій для 

вступників 

згідно з 

розкладом 

Шрамко Н.М., 

Кашина Т.К., 

Дверницька М.І. 

15.  
Проводити інструктажі технічним робітникам 

приймальної комісії 

травень - 

серпень 

2016р. 

Шрамко Н.М., 

Кашина Т.К., 

Дверницька М.І. 

16.  Організувати проведення вступних випробувань 
згідно з 

розкладом 

Нєнахова Л.П., 

Шрамко Н.М., 

Кашина Т.К., 

Дверницька М.І. 

17.  

Провести зарахування до складу студентів згідно з 

правилами та умовами прийому: 

на денне навчання 

на заочне навчання 

Згідно з 

Правилами 

прийому до 

ДВНЗ 

„ХКТД” в 

2016р. 

Нєнахова Л.П., 

Шрамко Н.М., 

Кашина Т.К., 

Дверницька М.І. 

 

 

 

 

 

 


