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1. Тараненко О.О., заступник директора з навчальної роботи
2. Новак О.М. - заступник директора з виховної роботи;
3. Богомаз А.С. - голова первинної профспілкової організації,
викладач;
4. Заброда О.О. - методист;
5. Степанова В.П. - голова ЦК технологічних дисциплін, викладач;
6. Декань Л.В. - голова ЦК теплотехнічних дисциплін, викладач;
7. Одай В.М. - голова ЦК художніх дисциплін, викладач;
8. Борсук О.М. —голова ЦК «Готельне обслуговування», викладач,
9. Мацюра Н.1. - голова ЦК «Діловодство», викладач;
10. Горшньова А.В. - голова студентської ради коледжу;
11. Демченко О.І. - представник батьківської громадськості.

Порядок денний:
1.
Розгляд програм для проведення вступних випробувань у формі
вступних іспитів, творчого конкурсу та фахового випробування(Гусєва
А.О.).

г
,
•
2. Розгляд програм для проведення вступних випробувань у формі
співбесід (Гусєва А.О.).
1. СЛУХАЛИ:
Гусєву А.О. з інформацією про стан підготовки програм для
проведення вступних випробувань у формі вступних іспитів, творчого
конкурсу та фахового випробування.
Правилами прийому до коледжу у 2019 р. передбачено, що конкурсний
відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
здійснюється за результатами вступних випробувань:
- для вступу на основі базової загальної середньої освіти - у формі
вступних іспитів, творчих конкурсів або співбесіди;

- для вступу на основі повної загальної середньої освіти - у формі
зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, вступних іспитів
або співбесіди;
- для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого
робітника - у формі іспиту з української мови та фахових вступних
випробувань.
Вступники на основі базової загальної середньої освіти, проходять
конкурсний відбір з наступних предметів:
- українська мова (для всіх спеціальностей);
- математика (для всіх спеціальностей, крім 023 Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація);
- творчий конкурс (тільки для спеціальності 023 Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація).
Вступники на основі повної загальної середньої освіти, проходять
конкурсний відбір з наступних предметів:
- українська мова і література (для всіх спеціальностей);
- математика (для спеціальностей 161 Хімічні технології та інженерія, 144
Теплоенергетика, 101 Екологія, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа , 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування);
- творчий конкурс (для спеціальності 023 Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація);
- історія України (для спеціальностей 161 Хімічні технології та інженерія,
144 Теплоенергетика, 101 Екологія, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа , 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 241
Готельно-ресторанна справа);
- фізика (для спеціальностей 161 Хімічні технології та інженерія, 144
Теплоенергетика);
- біологія (для спеціальностей 101 Екологія, 241 Готельно-ресторанна
справа);
- географія (для спеціальностей 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа , 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 241
Готельно-ресторанна справа).
Вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого
робітника окрім іспиту з української мови проходять фахове випробування (у
розрізі спеціальностей).
Предметно-екзаменаційними комісіями розроблено програми вступних
випробувань у формі вступних іспитів, творчого конкурсу та фахового
випробування із зазначених предметів та надано для розгляду та
затвердження.
УХВАЛИЛИ:
1.1.
Подати на затвердження голові приймальної комісії програми
вступних випробувань у формі:
- вступних іспитів з предметів українська мова та математика для
вступників на основі базової загальної середньої освіти;

- вступних іспитів з предметів українська мова і література,
математика, історія України, фізика, біологія, географія для вступників на
основі повної загальної середньої освіти;
- вступного іспиту з української мови та фахових випробувань для
вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого
робітника;
- творчого конкурсу для вступників на основі базової загальної
середньої освіти, повної загальної середньої освіти та освітньокваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника (Гусєва А.О., до
31.03.2019).
1.2. Подати на затвердження голові приймальної комісії пакети
матеріалів для вступних іспитів (Гусєва А.О.,голови предметноекзаменаційних комісій, до 31.03.2019).
2.СЛУХАЛИ:
Гусєву А.О. з інформацією про стан підготовки програм для
проведення вступних випробувань у формі співбесід.
Всі предметно-екзаменаційні комісії вчасно розробили і надали
приймальній комісії програми для вступних співбесід з предметів, за якими
проводиться конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста.
УХВАЛИЛИ:
2.1. Подати на затвердження голові приймальної комісії програми
вступних випробувань у формі співбесід з предметів:
- українська мова та математика для вступників на основі базової
загальної середньої освіти;
- українська мова і література, математика, історія України, фізика,
біологія, географія для вступників на основі повної загальної середньої
освіти;
- українська мова та фахових випробувань для вступників на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника (Гусєва А.О., до
31.03.2019).
2.2. Подати на затвердження голові приймальної комісії пакети
матеріалів для вступних співбесід (Гусєва А.О., голови предметноекзаменаційних комісій, до 31.03.2019).
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