
ПРОТОКОЛ
засідання приймальної комісії

Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

25.02.2016 р. №3

Присутні -  11 
Відсутні - 4
Листок присутності додається.

Голова засідання - голова приймальної комісії, ректор ХКТЕІ, д. е. н., доц. Коваль Л.М.

Голова приймальної комісії ХКТЕІ доповіла, що відповідно до наказу 212-0 «Про затвердження 
складу приймальної комісії на 2016 рік» від 24 грудня 2015 року членами приймальної комісії є 
15 осіб. На засіданні присутні 11 членів приймальної комісії, таким чином засідання слід вважати 
правомочним.

Голова засідання запропонувала затвердити наступний порядок денний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Програм вступних випробувань та фахових вступних 
випробувань, критеріїв оцінювання знань претендентів на здобуття ОКР «Молодший спеціаліст», 
«Спеціаліст», ОС «Бакалавр», «Магістр».

Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії Слива 77.27.

ПОСТУПИЛИ ПРОПОЗИЦІЇ:
Затвердити порядок денний

Голосували:
За -  11 (одинадцять);
Проти - немає;
Утримались - немає.

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний - одноголосно.

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програм фахових вступних випробувань та критеріїв 
оцінювання знань студентів з претендентами на здобуття ОКР «Молодший спеціаліст», 
«Спеціаліст», ОС «Бакалавр», «Магістр».

ВИСТУПИЛИ: Слива Л.Л. відповідальний секретар приймальної комісії, зазначила, що 
відповідно до Правил прийому до ХКТЕІ в 2016 році програми фахових випробувань для вступу 
на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня, ступеня, розробляють і затверджують не 
пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів на засіданнях Приймальної комісії та 
мають бути оприлюднені на веб-сайті Інституту та в Приймальній комісії.

Людмила Леонідівна довіла, що станом на 29 лютого 2016 року голова циклової крмісії 
загальноосвітніх дисциплін для проведення вступних випробувань на переший курс для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст подала до приймальної комісії Програми 
вступних випробувань із загальноосвітніх предметів, розроблених на основі програм 
затверджених Міністерством освіти і науки України, які відповідають навчальним програмам 
загальноосвітніх навчальних закладів України та Критерії оцінювання знань претендентів на 
вступ до коледжів ХКК ХКТЕІ за ОКР молодший спеціаліст на основі базової загальної 
середньої освіти з: української мови; математики; історії України.



Голосували:
За -  11 (одинадцять);
Проти - немає;
Утримались - немає.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити Програми вступних випробувань та Критерії оцінювання знань претендентів 

на вступ до ХКК ХКТЕІ за ОКР молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої 
освіти з: української мови; математики; історії України. Затверджені програми та Критерії 
оприлюднити на веб-сайті Інституту.

ВИСТУПИЛИ: Слива Л.Л. відповідальний секретар приймальної комісії, доповіла, що 
для проведення фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодший спеціаліст на основі диплому кваліфікованого робітника голови циклових комісій 
подали до приймальної комісії Програми фахових вступних випробувань та Критерії оцінювання 
знань претендентів на вступ до Хмельницького кооперативного коледжу ХКТЕІ за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст: з бухгалтерського обліку, організації виробництва, 
устаткування підприємства (за видами діяльності), офісного програмного забезпечення, 
системи керування базами даних, основ правових знань, організації обслуговування в барах і 
ресторанах, товарознавство продовольчих товарів, товарознавство непродовольчих товарів, 
бухгалтерського обліку.

Відповідальний секретар запропонував ознайомитись з поданими Програмами та 
Критеріями, затвердити і оприлюднити їх.

ПОСТУПИЛИ ПРОПОЗИЦІЇ:
Затвердити Програми фахових вступних випробувань та Критерії оцінювання знань 

вступників до ХКК ХКТЕІ

Голосували:
За -  11 (одинадцять);
Проти - немає;
Утримались - немає.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити Програми фахових вступних випробувань та Критерії оцінювання знань 

вступників до ХКК ХКТЕІ за освітньо- кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст: 
бухгалтерського обліку, організації виробництва, устаткування підприємства (за видами 
діяльності), офісного програмного забезпечення, системи керування базами даних, основ 
правових знань, організації обслуговування в барах і ресторанах, товарознавство продовольчих 
товарів, товарознавство непродовольчих товарів, бухгалтерського обліку. Затверджені 
програми та Критерії оприлюднити на веб-сайті Інституту.

ВИСТУПИЛИ: Слива Л.Л. відповідальний секретар приймальної комісії, доповіла, що 
для проведення фахових вступних випробувань на здобуття освітнього ступеня бакалавр на 
основі диплому молодшого спеціаліста завідувачі кафедр подали до приймальної комісії 
Програми фахових вступних випробувань та Критерії оцінювання знань претендентів на вступ до 
ХКТЕІ за освітнім ступенем бакалавр: з організації обслуговування в закладах ресторанного 
господарства, основ технології продукції в закладах ресторанного господарства; маркетингу, 
організації закупівлі і продажу; менеджменту, організації виробництва; бухгалтерського обліку; 
фінансового обліку; товарознавства, комерційної діяльності; фінансів, грошів та кредитів.



ПОСТУПИЛИ ПРОПОЗИЦІЇ:
Затвердити Програми фахових вступних випробувань та Критерії оцінювання знань 

вступників на здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі диплому молодшого спеціаліста з: 
з організації обслуговування в закладах ресторанного господарства, основ технології продукції в 
закладах ресторанного господарства; маркетингу, організації закупівлі і продажу; 
менеджменту, організації виробництва; бухгалтерського обліку; фінансового обліку; 
товарознавства, комерційної діяльності; фінансів, грошів та кредитів.

Голосували:
За -  11 (одинадцять);
Проти - немає;
Утримались - немає.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити Програми фахових вступних випробувань та Критерії оцінювання знань 

вступників на здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі диплому молодшого спеціаліста: з 
організації обслуговування в закладах ресторанного господарства, основ технології продукції в 
закладах ресторанного господарства; маркетингу, організації закупівлі і продажу; 
менеджменту, організації виробництва; бухгалтерського обліку; фінансового обліку; 
товарознавства, комерційної діяльності; фінансів, грошів та кредитів. Затверджені програми та 
Критерії оприлюднити на веб-сайті Інституту.

ВИСТУПИЛИ: Слива Л.Л. відповідальний секретар приймальної комісії, доповіла, що 
для проведення фахових вступних випробувань на здобуття освітнього ступеня магістр на основі 
диплому бакалавра або спеціаліста завідувачі кафедр подали до приймальної комісії Програми 
фахових вступних випробувань та Критерії оцінювання знань претендентів на вступ до ХКТЕІ: з 
організації ресторанного господарства, організації готельного господарства, маркетингу, 
маркетингових комунікацій, товарознавства, організації торгівлі, аудиту, фінансового обліку 
та іноземної мови

Відповідальний секретар запропонував ознайомитись з поданими Програмами та 
Критеріями, затвердити і оприлюднити їх.

Голосували:
За -  11 (одинадцять);
Проти - немає;
Утримались - немає.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити Програми фахових вступних випробувань та Критерії оцінювання знань 

претендентів на вступ до ХКТЕІ за освітнім ступенем магістр: з організації ресторанного 
господарства, організації готельного господарства, маркетингу, маркетингових комунікацій, 
товарознавства, організації торгівлі, аудиту, фінансового обліку та іноземної мови. 
Затверджені програми та Критерії оприлюднити на веб-сайті Інституту.

Голова приймальної комісії

Відповідальний секретар

Л.М. Коваль

Л.Л.Слива


