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Присутні – члени приймальної комісії 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Підготовка програм та комплектів екзаменаційних білетів до 

вступних випробувань. Призначення відповідальних за складання 

програм та екзаменаційних білетів вступних випробувань.  

 

1. СЛУХАЛИ: Шрамко Н.М. доповіла про основні положення Правил прийому 

до Державного вищого навчального закладу „Харківський коледж текстилю та 

дизайну” на 2016 рік. Звернула увагу на те, які абітурієнти можуть бути 

зарахованими за результатами співбесіди, зараховані позаконкурсом, мати 

переважне право на зарахування при однаковій кількості набраних на вступних 

випробуваннях балів, на строки прийому документів, складання вступних 

випробувань, строки зарахування до коледжу. Особливу увагу звернула на те, 

що зарахування до коледжу на базі повної середньої освіти буде здійснюватись 

на підставі сертифікатів за результатами зовнішнього незалежного тестування. 

  Зарахування на спеціальність «Дизайн» спеціалізація  „Перукарське 

мистецтво та декоративна косметика” на базі повної загальної середньої освіти 

буде здійснюватись за результатами складання зовнішнього незалежного 

тестування з української мови та літератури (у сертифікаті) і результатів 

творчого конкурсу „Рисунок” (творчий конкурс „Рисунок” абітурієнти будуть 

проходити у коледжі). 

 Зарахування на спеціальність «Технології легкої промисловості» 

спеціалізація „Швейне виробництво” на базі освітньо-кваліфікованого рівня 

„кваліфікований робітник” буде здійснюватись за результатами фахового 

іспиту. 

 Зарахування на спеціальність «Дизайн» спеціалізація  „Перукарське 

мистецтво та декоративна косметика” на базі освітньо-кваліфікованого рівня 

„кваліфікований робітник” буде здійснюватись за результатами фахового 

іспиту. 

 

1. СЛУХАЛИ: Шрамко Н.М.. наголосила про необхідність скласти програми до 

вступних випробувань: програма творчого конкурсу „Рисунок” (для вступників 

на основі БЗСО, ПЗСО), програма фахового вступного випробування для 

вступу до коледжу на спеціальність «Технології легкої промисловості» 

спеціалізація „Швейне виробництво” на базі освітньо-кваліфікаційного рівня 

„кваліфікований робітник”, програма фахового вступного випробування для 



вступу до коледжу на спеціальність «Дизайн» спеціалізація  „Перукарське 

мистецтво та декоративна косметика” на базі освітньо-кваліфікаційного рівня 

„кваліфікований робітник”,  програма з математики (для вступників на основі 

БЗСО, ПЗСО), української мови (для вступників на основі БЗСО), програма  

української мови та літератури (для вступників на основі  ПЗСО), програма з 

історії України (для вступників на основі  ПЗСО),  програми співбесід з 

дисциплін „математика”, „українська мова” (на основі БЗСО)., програми 

співбесід для іноземців з дисциплін «математика», «російська мова» (для 

вступників на базі БЗСО, ПЗСО) Звернула увагу на те, що програми вступних 

випробувань треба розробити і затвердити не пізніше як за три місяці до 

початку прийому документів. 

ВИСТУПИЛИ: Шрамко Н.М. запропонувала призначити таких відповідальних 

за складання програм та білетів  до вступних випробувань і співбесід:  

 Творчий конкурс „Рисунок” – Віннікова В.Г. 

 Фахове вступне випробування для спеціальності «Технології легкої 

промисловості», спеціалізація „Швейне виробництво”– Муравйова П.М. 

 Фахове вступне випробування - для спеціальності «Дизайн», спеціалізація 

„Перукарське мистецтво та декоративна косметика” -  Коннова Т.А. 

 Математика (на основі базової загальної середньої освіти) - Ісіченко І.І. 

 Математика, співбесіда (на основі базової загальної середньої освіти) - 

Ісіченко І.І. 

 Математика (на основі повної загальної середньої освіти) –Логунова  Л.В. 

 Українська мова (на основі базової загальної середньої освіти) – 

Ландишевська Г.Я. 

 Українська мова, співбесіда (на основі базової загальної середньої освіти) 

– Ландишевська Г.Я. 

 Українська мова та література (на основі повної загальної середньої 

освіти) – Живага Н.А. 

 Історія України– Длужинська В.Я. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Скласти програми вступних випробувань до 31.03.2016р. Призначити 

таких відповідальних за складання програм до вступних випробувань,  

співбесід та екзаменаційних білетів до вступних випробувань:  

 Творчий конкурс „Рисунок” – Віннікова В.Г. 

 Фахове вступне випробування для спеціальності «Технології легкої 

промисловості», спеціалізація „Швейне виробництво”– Муравйова П.М. 

 Фахове вступне випробування - для спеціальності «Дизайн», спеціалізація 

„Перукарське мистецтво та декоративна косметика” -  Коннова Т.А. 

 Математика (на основі базової загальної середньої освіти) - Ісіченко І.І. 

 Математика, співбесіда (на основі базової загальної середньої освіти) - 

Ісіченко І.І. 

 Математика (на основі повної загальної середньої освіти) – Логунова Л.В. 

 Українська мова (на основі базової загальної середньої освіти) – 

Ландишевська Г.Я. 



 Українська мова, співбесіда (на основі базової загальної середньої освіти) 

– Ландишевська Г.Я. 

 Українська мова та література (на основі повної загальної середньої 

освіти) – Живага Н.А. 

 Історія України– Длужинська В.Я. 

 

2.  Контроль за своєчасним і якісним складанням програм вступних 

випробувань, програм співбесід, питань до співбесід, за додержання 

нормативів оформлення програм до вступних випробувань, програм і 

питань до співбесід, підготовку бланків відповідей до вступних 

випробувань, співбесід відповідає від приймальної комісії заступник 

відповідального секретаря приймальної комісії Кашину Т.К., від циклової 

комісії – голів циклових комісій. 

 

 
 


