
Протокол № 11 

засідання приймальної комісії Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

від 25 червня 2019 року 
 

Присутні: Ломакович А. М., Боднар М. Б., Курач М.С., 

Бережанський О. О., Врочинська Л. І., Киричок С. В., Райчук В.М.,          

Савелюк Н.М., Сеньківська Г.Я., Балбус Т.А., Головатюк Л.М.,                 

Цимбалюк Ю.Г., Риндич М.В., Вальчук О.В.,  Фількевич Т.Б. 
 

Порядок денний: 

 

1. Про затвердження Правил прийому до Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2019 році (зі 

змінами та доповненнями відповідно до наказу МОН України № 760 від             

31 травня 2019 року).    

2. Про зміни у складі приймальної комісії академії. 

3. Про зміни у складі комісії для прийому документів, оформлення 

особових справ вступників та занесення даних до ЄДЕБО, технічного 

обслуговування вступної кампанії 2019 р.  

4. Про затвердження розкладів вступних випробувань. 

5. Про затвердження графіку чергувань членів Приймальної комісії. 

6. Про порядок обрахування середнього балу додатків до дипломів про 

отриманий ступінь вищої освіти (ОКР) абітурієнтів. 

7. Про затвердження критеріїв оцінювання фахових вступних 

випробувань за 100-бальною шкалою (від 100 до 200 балів) для абітурієнтів, 

які вступають на навчання за рівнями вищої освіти «бакалавр» та «магістр» 

на денну  та заочну форми навчання. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Боднар М. Б., заступника голови приймальної комісії, про 

затвердження Правил прийому до Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2019 році (зі змінами та 

доповненнями відповідно до наказу МОН України № 760 від 31 травня 2019 

року).    

  УХВАЛИЛИ:     

Подати Правила прийому до Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2019 році (зі змінами та 

доповненнями відповідно до наказу МОН України № 760 від 31 травня 2019 

року) на затвердження Вченою радою академії. 
Результати голосування: 

«За» – 15; 

«Проти» – 0;               

 «Утримались» – 0. 

 

 



ІІ. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Курача М.С., який 

ознайомив із заявами членів приймальної комісії Сеньківської Г.Я. та      

Балбус Т.А. та запропонував  внести зміни до складу приймальної комісії 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка, а саме: 

1. У зв’язку із неможливістю відвідувати засідання приймальної комісії 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка членом Балбус Тетяною Анатоліївною (довготривале перебування 

закордоном) вивести Балбус Тетяну Анатоліївну зі складу приймальної 

комісії з 26.06.2019 року. 

2. Відповідно до абзацу 2 пункту 4 розділу І Положення про 

Приймальну комісію Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка вивести зі складу приймальної комісії 

Сеньківську Галину Ярославівну з 26.06.2019 року (вступ сина до академії). 

3. Ввести в склад приймальної комісії з 26.06.2019 року Яскевича 

Валерія Миколайовича та Антонюка Анатолія Трохимовича. 

УХВАЛИЛИ: 

Відповідно до Положення про Приймальну комісію Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченкаи : 

 1. У зв’язку із неможливістю відвідувати засідання приймальної 

комісії Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка членом Балбус Тетяною Анатоліївною (довготривале перебування 

закордоном) вивести Балбус Тетяну Анатоліївну зі складу приймальної 

комісії з 26.06.2019 року. 

2. Відповідно до абзацу 2 пункту 4 розділу І Положення про 

Приймальну комісію Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка вивести зі складу приймальної комісії 

Сеньківську Галину Ярославівну з 26.06.2019 року (вступ сина до академії). 

3. Ввести в склад приймальної комісії з 26.06.2019 року Яскевича 

Валерія Миколайовича та Антонюка Анатолія Трохимовича. 

Результати голосування: 

«За» – 15; 

«Проти» – 0;               

 «Утримались» – 0. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Курача М.С., про зміни у 

складі комісії для прийому документів, оформлення особових справ 

вступників та занесення даних до ЄДЕБО, технічного обслуговування 

вступної кампанії 2019 року у зв’язку із кадровими змінами у секретарсько-

лаборантському штаті працівників академії. 

 



УХВАЛИЛИ:  

У зв’язку із кадровими змінами у секретарсько-лаборантському штаті 

працівників академії та відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 

«Правил прийому до Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка в 2019 р.», розроблених згідно «Умов прийому 

на навчання до вищих навчальних закладів України в 2019 році» від 11 

жовтня 2018 року №1096, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 

грудня 2018 року за №1456/33908, та «Положення про приймальну комісію 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка», затвердженого Вченою радою академії (протокол №5 від 

20.12.2018 р.), розробленого на основі «Положення про приймальну комісію 

вищого навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України № 1085 від 15.10.2015 р., зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 04.11.2015 р. № 1353/27798:  

1. Затвердити склад комісії для прийому документів, оформлення 

особових справ вступників та занесення даних до ЄДЕБО у такому 

персональному складі:  

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА МИСТЕЦТВ  

1. Спеціальність 01 Освіта / Педагогіка 012 Дошкільна освіта  (ауд. № 24) 

 Освітньо-професійна програма 

Члени комісії для прийому 

документів 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

підготовки бакалаврів на базі повної загальної 

середньої освіти Гонтарук 

Олена 

Василівна 

Ткачук Ірина 

Павлівна 
підготовки бакалавра на базі молодшого спеціаліста, 

бакалавра, спеціаліста (за скороченим та нормативним 

термінами навчання) 

підготовки магістра Чумакова Катерина Віталіївна  

2. Спеціальність 01 Освіта / Педагогіка 013 Початкова освіта 

3. Спеціальність 231 Соціальна робота  

4. Спеціальність 053 Психологія (ауд. № 24) 

підготовки бакалаврів на базі повної загальної 

середньої освіти 
Гаврилюк Дарія Вікторівна підготовки бакалавра на базі молодшого спеціаліста, 

бакалавра, спеціаліста (за нормативним терміном 

навчання) 

5. Спеціальність 01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)  

(ауд. № 33) 

підготовки бакалаврів на базі повної загальної 

середньої освіти 

Тарковська Мирослава 

Олександрівна  

підготовки бакалавра на базі молодшого спеціаліста, 

бакалавра, спеціаліста (за скороченим та нормативним 

термінами навчання) 

підготовки магістра 



6. Спеціальність 01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта 

 (Образотворче мистецтво) (ауд. № 33) 

підготовки бакалаврів на базі повної загальної 

середньої освіти 
Тарковська Мирослава 

Олександрівна 
підготовки бакалавра на базі молодшого спеціаліста, 

бакалавра, спеціаліста (за скороченим та нормативним 

термінами навчання) 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА БІОЛОГІЇ 

7. Спеціальність 01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Фізична культура) (ауд. № 32) 

підготовки бакалаврів на базі повної загальної 

середньої освіти 
Солонинко 

Людмила 

Валентинівна  

  Шевчук 

Людмила 

Володимирівна 

підготовки бакалавра на базі молодшого спеціаліста, 

бакалавра, спеціаліста (за скороченим та нормативним 

термінами навчання) 

підготовки магістра 

8. Спеціальність 01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)  

(ауд. № 32) 

підготовки бакалаврів на базі повної загальної 

середньої освіти 
Томаєр Іван Андрійович 

 

підготовки бакалавра на базі молодшого спеціаліста, 

бакалавра, спеціаліста (за нормативним терміном 

навчання) 

підготовки магістра 

9. Спеціальність 10 Природничі науки 101 Екологія (ауд. № 32) 

підготовки бакалаврів на базі повної загальної 

середньої освіти 
Томаєр Іван Андрійович 

 

підготовки бакалавра на базі молодшого спеціаліста, 

бакалавра, спеціаліста (за  нормативним терміном 

навчання) 

ГУМАНІТАРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

10. Спеціальність 01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Мова і література 

(англійська)) (ауд. № 33) 

підготовки бакалаврів на базі повної загальної 

середньої освіти 

Кісіль Ірина Орестівна 
 підготовки бакалавра на базі молодшого спеціаліста, 

бакалавра, спеціаліста (за  нормативним терміном 

навчання) 

підготовки магістра 

11. Спеціальність 01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) 

12. Спеціальність 01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Мова і література 

(польська)) (ауд. № 33) 

підготовки бакалаврів на базі повної загальної 

середньої освіти 

Старух Павло Володимирович 

 підготовки бакалавра на базі молодшого спеціаліста, 

бакалавра, спеціаліста (за нормативним терміном 

навчання) 

підготовки магістра (спеціальність 014 Середня освіта 

(Мова і література (німецька))  



        13. Спеціальність 01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Українська мова і 

література) 

14. Спеціальність 01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Історія) (ауд. № 33) 

підготовки бакалаврів на базі повної загальної 

середньої освіти 

Смакоуз Людмила Дмитрівна 

підготовки бакалавра на базі молодшого спеціаліста, 

бакалавра, спеціаліста (за нормативним терміном 

навчання) 

підготовки магістра (спеціальність 014 Середня освіта 

(Українська мова і література) 

15.  Спеціальність 01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології)) (ауд. № 28) 

підготовки бакалаврів на базі повної загальної 

середньої освіти 

Шайковська Ольга Василівна 
підготовки бакалавра на базі молодшого спеціаліста, 

бакалавра, спеціаліста (за скороченим та нормативним 

термінами навчання) 

підготовки магістра 

16.  Спеціальність 01 Освіта / Педагогіка 015 Професійна освіта (Деревообробка) 

(ауд. № 28) 

17.  Спеціальність 01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Інформатика)  

підготовки бакалаврів на базі повної загальної 

середньої освіти 

Божик Ірина Миколаївна підготовки бакалавра на базі молодшого спеціаліста, 

бакалавра, спеціаліста (за  

нормативним терміном навчання) 

18. Спеціальність 01 Освіта / Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки  

(ауд. №30) 

підготовки докторів філософії Бешлей Марія Юріївна  

 

 2. Призначити відповідальних осіб за технічне обслуговування 

вступної кампанії, та підготовку особових справ до здачі в архів: 

- Юрчук Сергій Павлович;  

- Киричок Сергій Васильович; 

- Яблонський Юрій Вікторович; 
- Пилипчук Олександр Миколайович; 
- Кісіль Андрій Миколайович; 

- Вальчук Ольга Василівна; 

- Семисюк Тетяна Віталіївна (ІІ сесія прийому документів);  

- Драганчук Катерина Валеріївна (ІІ сесія прийому документів); 

- Горохольська Марія Анатоліївна (ІІ сесія прийому документів); 

- Ковень Олександр Олександрович; 

- Доманський Анатолій Іванович; 

- Лісайчук Василь Олександрович. 

3. Призначити відповідальною особою за надання юридичних 

консультацій з питань вступної кампанії 2019, за перевірку документів, які 

підтверджують право вступника  на спеціальні умови щодо участі у 



конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти 

юрисконсульта академії Риндич Мар’яну Василівну. 

4. Призначити відповідальною особою за засвідчення копій документів 

за їх оригіналами Зарічну Лідію Теодозіївну 

Результати голосування: 

 «За» – 15; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

IV. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Курача М.С., який 

ознайомив із проектом розкладів проведення вступних випробувань. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити розклади вступних випробувань у запропонованому проекті. 

   Результати голосування: 

 «За» – 15; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

V.СЛУХАЛИ: 

Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Курача М.С. 

про затвердження графіку чергувань членів Приймальної комісії. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити графік чергування членів Приймальної комісії у 

запропонованому проекті. 

   Результати голосування: 

 «За» – 15; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

VІ. СЛУХАЛИ: 

Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Курача М.С. 

про порядок обрахування середнього балу додатків до диплома про 

отриманий ступінь вищої освіти (ОКР) абітурієнтів. 

 УХВАЛИЛИ: 

Обрахування середнього балу додатка до диплома про отриманий 

ступінь вищої освіти (ОКР) в 5-бальній шкалі оцінювання здійснювати 

шляхом переведення оцінок згідно таблиці 1 та діленням суми усіх оцінок на 

їх кількість. 

 



  Таблиця 1 

Оцінка за 5-бальною шкалою Оцінка за 100-бальною шкалою 

3 67 

4 82 

5 95 

Обрахування середнього балу додатка до диплома про отриманий 

ступінь вищої освіти (ОКР) в 10-бальній шкалі оцінювання здійснювати 

шляхом переведення оцінок у 5-бальну згідно таблиці 2 та наступним 

переведенням у 100-бальну згідно таблиці 1 

  Таблиця 2 

Оцінка за 10-бальною шкалою Оцінка за 5-бальною шкалою 

9-10 5 

7-8 4 

5-6 3 

Відповідальність за визначення середнього балу додатка до диплома про 

отриманий ступінь вищої освіти (ОКР) покласти на члена комісії для 

прийому документів, оформлення особових справ вступників та занесення 

даних до ЄДЕБО із відповідної спеціальності. 

Результати голосування: 

«За» – 15;              

«Проти» – 0;           

 «Утримались» – 0. 

VІІ. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Курача М.С. про 

критерії оцінювання фахових вступних випробувань за 100-бальною шкалою 

(від 100 до 200 балів) для абітурієнтів, які вступають на навчання за рівнями 

вищої освіти «бакалавр» та «магістр» на денну  та заочну форми навчання. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити критерії оцінювання фахових вступних випробувань за 100-

бальною шкалою (від 100 до 200 балів) для абітурієнтів, які вступають на 

навчання за рівнями вищої освіти «бакалавр» та «магістр» на денну  та 

заочну форми навчання таким чином: 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Кількість 

набраних  

балів 

15. 99 

16. 100 

17. 103 

18. 106 

19. 109 

20. 112 

21.  115 

22.  118 

23.  121 

24.  122 

25.  124 



26.  125 

27.  126 

28.  128 

29.  129 

30.  131 

31.  132 

32.  134 

33.  135 

34.  137 

35.  138 

36.  140 

37.  141 

38.  143 

39.  144 

40.  146 

41.  147 

42.  149 

43.  150 

44.  152 

45.  153 

46.  155 

47.  156 

48.  158 

49.  159 

50.  161 

51.  162 

52.  164 

53.  165 

54.  167 

55.  168 

56.  170 

57.  171 

58.  173 

59.  174 

60.  176 

61.  177 

62.  179 

63.  180 

64.  182 

65.  183 

66.  185 

67.  186 

68.  188 

69.  189 

70.  191 

71.  192 

72.  194 

73.  195 

74.  197 

75.  198 

76.  200 

  

Затвердити критерії оцінювання вступних випробувань з іноземної мови 

(тести) за 100-бальною шкалою (від 100 до 200 балів) для абітурієнтів, які 

вступають на навчання за рівнями вищої освіти «магістр» на денну та заочну 

форми навчання таким чином: 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Кількість 

набраних  

балів 

8 100 

9 106 

10 112 

11 118 

12 122 

13 125 

14 128 

15 131 

16 134 

17 137 

18 140 

19 143 

20 146 

21 149 

22 152 

23 155 

24 158 



25 161 

26 164 

27 167 

28 170 

29 173 

30 176 

31 179 

32 182 

33 185 

34 188 

35 191 

36 194 

37 197 

38 200 

 

 

Результати голосування: 

 «За» – 15; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

Голова приймальної комісії                                                  А.М. Ломакович 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                                 М.С. Курач 

 

 

 


