
ПРОТОКОЛ №8
Засідання приймальної комісії 

Одеського коледжу транспортних технологій

Від 23.06.2017р.

Присутні:
Голова приймальної комісії 
Заступник голови приймальної комісії 
Відповідальний секретар приймальної комісії

Члени комісії:

м .Одеса

Й.Й. Дидишко
Т.М.Бердичевська
І.В.Калугіна

Н.О. Ільїна 
Є.А.Кеба

Г.М. Кравцова

О.Л. Іскра

Б.І. Гук

С.О.Лиховидов
М.В.Баздир

М.В. Ігнатенков - заступник директора з навчально - виробничої роботи
B.К. Абрамович - заступник директора з адміністративно -  господарської роботи

- заступник директора з виховної роботи
- завідувач відділенням « Технічне обслуговування та ремонт вагонів», 
«Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування 
рухом на залізничному транспорті», «Обслуговування і ремонт 
залізничних споруд та об’єктів колійного господарства» - Кеба Є.А.
- завідувач відділенням « Технічне обслуговування, ремонт та 
експлуатація тягового рухомого складу»

О.В.Ніколенко - завідувач відділенням «Бухгалтерський облік», «Технічне
обслуговування і ремонт пристроїв електропостачання залізниць», 

«Будівництво та експлуатація будівель та споруд»
- завідувач відділенням «Організація перевезень і управління на 
залізничному транспорті»
- завідувач відділенням «Безвідривної підготовки та професійного 
навчання»
голова циклової комісії локомотивних дисциплін

- голова циклової комісії експлуатаційних дисциплін
C.Ю.Пивоварова - голова циклової комісії електропостачання та охороні праці 
О.Ю. Терещенко - голова Профспілкового комітету студентів
А.С. Пташинська- голова Студентської ради коледжу

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Ознайомлення членів приймальної комісії з листом МОН України :
- « Про затвердження Правил прийому, оприлюднення їх на веб-сайті та в 

ЄДЕБО, внести зміни до Положення про приймальну комісію.
2. Ознайомлення членів приймальної комісії з «Інформаційними 
матеріалами щодо документів осіб, які мають право на зарахування за 
співбесідою , на зарахування в межах встановлених квот та на першочергове 
зарахування »
3. Про готовність електронної бази з питань освіти до початку прийому заяв.
4 Про підсумки роботи трьохмісячних підготовчих курсів до вступу в 
коледж.
5 Про присвоєння додаткових балів абітурієнтам підготовчих курсів.

Слухали: інформацію відповідального секретаря приймальної комісії та 
адміністратора Коледжу з питань ведення ЄДЕБО згідно порядком денним.



Постановили:

1 Відповідальному секретарю приймальної комісії Калугіній І.В. розглянути 
лист МОН України, затвердити Правила прийому, Правила прийому до 
Одеського коледжу транспортних технологій на 2017 рік зі змінами та 
доповненнями викласти на веб-сайті коледжу.
2 Всім членам приймальної комісії вчасно виконати поставлені задачі, 
додержуватись вказівок розглянутих документів.
3 Контролювати питання технічної підтримки та правильного ведення 
електронної бази з питань освіти, своєчасного внесення необхідних даних.
4. Адміністратору ЄДЕБО постійно слідкувати за інформаційними 
матеріалами МОН України щодо електронних квитків та підготувати 
необхідні документи для їх впровадження.
5 Згідно з Правилами прийому до Одеського коледжу транспортних 
технологій та Положенням про підготовчі курси, абітурієнти підготовчих 
курсів при вступі в Коледж мають право на отримання додаткових балів до 
конкурсного балу.

Абітурієнтам, які навчались на трьохмісячних підготовчих курсах до 
вступу в коледж та отримали за результатами підсумкових контрольних 
робіт наступні бали:

1 Комягін Р.Ю. -  21 бал
2 Персіянцева О.О. -  18 балів
3 Трубіцина А.О. - 16 балів
4 Черкай В.Р. -  19 балів

надати додатково 2,0 бали ;

5 Алексєєв Д.О. -  13 балів
6 Доронін П.Д. -  15 балів
7 Шщук А.С -  12 балів
8 Постевка І.К. _ 14- балів
9 Курик Н.С. -  12 балів

надати додатково 1,5 бали ;

10 Бурдейна Г.А. -  10 балів 
1 ІБуриндін М.Ю. -  11 балів
12 ЛукачикШ.Р. -1 1  балів
13 Нирян О.Ю -  10 балів

надати додатково 1,0 бал .

Голова Приймальної комісії

Відповідальний секретар 
Приймальної комісії

Й.Й.Дидишко

І.В.Калугіна


