
ПРОТОКОЛ №5
Засідання приймальної комісії 

Одеського коледжу транспортних технологій

Від 15.04.2019 р.
м .Одеса

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

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

Члени комісії:
М.В. Ігнатенков - заступник директора з навчально - виробничої роботи 
В.К. Абрамович - заступник директора з адміністративно -  господарської роботи 
Н.О. Ільїна 
Є.А.Кеба

Г.М. Кравцова

- 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»
С.О.Лиховидов - голова циклової комісії локомотивних дисциплін 
М.В.Баздир - голова циклової комісії експлуатаційних дисциплін 
О.В.Абрамова - голова циклової комісії електропостачання та охороні праці 
О.Ю. Терещенко - голова Профспілкового комітету студентів 
А.С. Пташинська - голова Студентської ради коледжу

О.Л. Іскра

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1 .Про підготовку завдань підсумкового контролю для абітурієнтів 
трьохмісячних підготовчих курсів з предметів математика та українська мова.
2. Перевірка готовності необхідної документації для роботи приймальної 
комісії.
3. Про підготовку інформаційних матеріалів для розміщення на сайті коледжу.
4. Про внесення персональних даних студентів коледжу до ЄДЕБО, звіт 
адміністратора.
Слухали: інформацію відповідального секретаря приймальної комісії та 
адміністратора ЄДЕБО згідно порядком денним.



Відповідального секретаря ГЖ Калугіну І.В., яка ознайомила присутніх з 
Положенням щодо нарахування додаткових балів особам з числа професійно 
орієнтованої молоді (слухачам підготовчих курсів) Одеського коледжу 
транспортних технологій в 2019 році.

Відповідно до Правил прийому на навчання до Одеського коледжу 
транспортних технологій у 2019 році особам з числа професійно орієнтованої 
молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси ОКТТ, обсяг навчальних 
годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання неменше 
трьох місяців, для вступу на основі базової загальної середньої освіти для 
навчання на технічних спеціальностях, максимальна вага додаткового бала 
становить -  4,0

Постановили:

1. Затвердити Положення про нарахування додаткових балів та в подальшій 
роботі при проведені вступної компанії 2019 року нараховувати додаткові бали 
абітурієнтам при вступі на основі базової загальної середньої освіти, які 
закінчили підготовчі курси в Одеському коледжі транспортних технологій 
відповідно до наданих напрямків підготовки (спеціальностей) затверджених 
Міністерством освіти і науки України.
2.Затвердити та замовити в необхідній кількості бланки для роботи приймальної 
комісії.
3 Перевірити роботу сайту коледжу, відповідальному секретарю надати 
необхідну інформацію для розміщення на сайті.
4 Адміністратору ЄДЕБО вказати на недоліки в роботі та несвоєчасне внесення 
персональних даних студентів заочного відділення.

Голова Приймальної комісії

Відповідальний секретар 
Приймальної комісії



ПОЛОЖЕННЯ
щодо нарахування додаткових балів особам з числа професійно орієнтованої 

молоді (слухачам підготовчих курсів) Одеського коледжу транспортних
технологій в 2019 році

Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2019 
році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 
2018 року №1082 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 жовтня 
2018 року за №1231/32683 «Про затвердження Умов прийому на навчання до 
вищих навчальних закладів України в 2019 році», Правил прийому до Одеського 
коледжу транспортних технологій в 2019році, затверджених рішенням 
Педагогічної ради ОКТТ (протокол №2 від 27 листопада 2018 року), Положення 
про підготовчі курси Одеського коледжу транспортних технологій та ліцензії, 
щодо підготовки до вступу у вищі навчальні заклади громадян України серія АЕ 
№ 636034 від 10.03.2015 р. та цього Положення :
1. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу успішно 
закінчили підготовчі курси Одеського коледжу транспортних технологій, обсяг 
навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін 
навчання - не менше трьох місяців, для вступу на основі базової загальної 
середньої освіти на технічні спеціальності, максимальна вага додаткового бала 
становить -  4,0 бали.

Бали підсумкової атестації з двох 
предметів

Додатковий бал

Від 8 до 11 балів 1,0 бал

Від 12 до 15 балів 2,5 бали

Від 16 балів і вище 4,0 бали

2. Додатковий бал нараховуються при вступі на навчання за спеціальностями: 
151 « Автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології»
"Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом 
на залізничному транспорті".
192 « Будівництво та цивільна інженерія»
"Будівництво та експлуатація будівель і споруд".

273 « Залізничний транспорт»
"Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу 
"Технічне обслуговування та ремонт вагонів",
"Обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного 
господарства",
"Технічне обслуговування і ремонт пристроїв електропостачання залізниць", 

275 «Транспортні технології»
"Організація перевезень і управління на залізничному транспорті"



3. Абітурієнти, які не з’явились на підсумкові контрольні роботи, втрачають 
право на отримання додаткових балів.

4. Нарахування додаткового балу слухачам підготовчих курсів розглядається на 
засіданні Приймальної комісії та оприлюднюється до оприлюднення 
рейтингових списків вступників.

Відповідальний секретар ПК І.В.Калугіна


