
ПРОТОКОЛ № 1 
Засідання приймальної комісії 

Одеського коледжу транспортних технологій

14.11.2018р. 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 навчальної - виробничої роботи 
В.К. Абрамович - заступник директора з адміністративно -  господарської роботи 
Н.О. Ільїна - заступник директора з виховної роботи
Є.А.Кеба - 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.

Г.М. Кравцова - 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 і споруд»

- завідувач відділенням «Організація перевезень і управління на залізничному 
транспорті»

■ голова циклової комісії локомотивних дисциплін, електропостачання та 
охороні праці»

М.В.Баздир - голова циклової комісії експлуатаційних дисциплін 
О.Ю. Терещенко - голова Профспілкового комітету студентів 
А.С. Пташинська - голова Студентської ради коледжу

О.Л. Іскра 

С.О.Лиховидов

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1 Обговорення та затвердження складу приймальної комісії
2 Ознайомлення всіх членів приймальної комісії з їх обов’язками.
3 Ознайомлення всіх членів приймальної комісії з проектом Умов прийому до ВНЗ України, 
Правилами прийому до Одеського коледжу транспортних технологій на 2019 рік , Положенням 
про приймальну комісію та Переліком спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти за ОКР « молодшого спеціаліста»
4 Розглянули питання профорієнтаційної роботи серед робочої молоді та учнів загальноосвітніх 
шкіл.
5 Про контроль за своєчасним внесенням персональних даних студентів денного та заочного 
відділення та порядок роботи з ЄДЕБО.
6 Обговорення програм вступних випробувань на основі базової загальної середньої освіти .
7 Обговорення та затвердження плану проведення Днів відкритих дверей

Слухали: інформацію голови приймальної комісії згідно порядком денним.



Постановили:
1 Затвердити склад приймальної комісії на 2019 рік.
2 Розробити пропозиції до Умов прийому до ВНЗ за ОКР «молодший спеціаліст»
3 Переглянути Положення про Приймальну комісію Одеського коледжу 

транспортних технологій.
4 Призначити відповідальними за ведення Єдиної державної бази з питань освіти 

Стоянову О.В., Дімову М.М.
5 Всім членам приймальної комісії вчасно виконувати поставлені задачі та обов’язки, 

додержуватись вказівок розглянутих документів.
6 Адміністратору ЄДЕБО своєчасно виконувати вказівки МОН України, щодо ведення та 

підтримання в актуальному стані Єдиної державної електронної бази з питань освіти
7 Переглянути та внести зміни до програм вступних випробувань на основі базової середньої 

освіти.
8 Підготувати та провести в коледжі «День відкритих дверей».
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