
Протокол № 4 

засідання приймальної комісії Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

від 05 лютого 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 Правила прийому до Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка у 2019 р. 

2. Про Положення про предметні екзаменаційні комісії та комісії з 

проведення співбесід Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка; Положення про фахові атестаційні комісії 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка. 

3.  Про Положення про апеляційну комісію Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

4.  Про Положення про Всеукраїнські олімпіади Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка для професійної 

орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти. 

5.  Про оголошення прийому студентів на очну та заочну форми 

навчання на 2019-2020 навчальний рік та про визначення вступних 

випробувань. 

6.  Про терміни прийому документів, проведення вступних 

випробувань, зарахування на очну та заочну форми навчання. 
 

             І. СЛУХАЛИ: 

          Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Курача 

М.С. про особливості Правил прийому до Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка у 2019 р.  

Він наголосив, що Правила прийому на навчання до Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка у 2019 році 

(далі – Правила прийому) складені на основі  Умов прийому 2019, 

розроблених в серпні 2018 року, затверджених Наказом МОН  11 жовтня 

2019р. та зареєстрованих в Мінюсті 21 грудня 2018 року. 

Зазначив, що кардинальних відмінностей в організації вступної 

кампанії КОГПА в цьому році, порівняно із попереднім немає. 

Так, вступ на бакалаврат на базі повної загальної середньої освіти, як і 

в минулому році, здійснюватиметься на основі сертифікатів ЗНО (крім 

особливих випадків). Перелік сертифікатів на закриті та не бюджетні 

конкурсні пропозиції та їх вагові коефіцієнти представлено в додатку 3 до 

Правил Прийому.  



Творчі заліки і творчі іспити у навчальному закладі проводитися не 

будуть. 

Для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної 

середньої освіти зі спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей, 

яким надається особлива підтримка (Додаток 2 до Правил прийому), 

залишається можливість проведення  Всеукраїнської олімпіади Академії за 

підсумками якої можуть нараховуватись додаткові бали до оцінки 

сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного 

предмета під час розрахунку конкурсного бала в Академії в обсязі від 1 до 20 

балів, але не вище 200 балів за предмет. Всеукраїнські олімпіади Академії 

проводяться відповідно до Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого 

навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної 

загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 21 грудня 2016 року № 1587, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 16/29884. 

Вступ на базі ОКР молодшого спеціаліста, як і торік, можливий лише 

на основі внутрішніх вступних випробувань із урахуванням середнього бала 

додатка до диплома на скорочений або нормативний термін навчання. 

Аналогічно торішній залишається процедура вступу в магістратуру. 

Звернув увагу на можливість прийому цьогоріч не лише на заочну, а й 

на денну форму навчання в аспірантуру, магістратуру, та нормативний 

термін бакалаврату (на 2 і 3 курс) в дві сесії. 

Запропонував подати Правила прийому на навчання до Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка у 2019 році  

на затвердження Вченою радою академії. 
 

УХВАЛИЛИ: 

Правила прийому на навчання до Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка у 2019 році подати на 

затвердження Вченою радою академії.  

 Результати голосування: 

 «За» – 15; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

          ІІ. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Боднар М.Б., проректора з навчальної роботи, заступника 

голови приймальної комісії, про розробку Положення про предметні 

екзаменаційні комісії та комісії з проведення співбесід Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка та  

Положення про фахові атестаційні комісії Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Запропонувала  

погодити дані Положення та подати їх для затвердження Вченою радою 

академії.  

 



УХВАЛИЛИ: 

Положення про предметні екзаменаційні комісії та комісії з проведення 

співбесід Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. 

Тараса Шевченка та  Положення про фахові атестаційні комісії Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка подати на 

затвердження Вченою радою академії. 

Результати голосування: 

 «За» – 15; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

         ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Боднар М.Б., проректора з навчальної роботи, заступника 

голови приймальної комісії, про розробку Положення про апеляційну 

комісію Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка. Запропонувала погодити дане положення та подати його на 

затвердження Вченою радою академії.  

 

УХВАЛИЛИ: 

Положення про апеляційну комісію Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка подати на 

затвердження Вченою радою академії.  

 Результати голосування: 

 «За» – 15; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

               ІV. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Боднар М.Б., проректора з навчальної роботи, заступника 

голови приймальної комісії, про розробку Положення про Всеукраїнські 

олімпіади Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. 

Тараса Шевченка для професійної орієнтації вступників на основі повної 

загальної середньої освіти. Запропонувала погодити дане положення та 

подати його на затвердження Вченою радою академії.  

 

УХВАЛИЛИ: 

Положення про Всеукраїнські олімпіади Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка подати на 

затвердження Вченою радою академії.  

 Результати голосування: 

 «За» – 15; 

«Проти» – 0;                         «Утримались» – 0. 

    

 

 



  V. СЛУХАЛИ: 

  Відповідального секретаря приймальної комісії Курача М.С. про 

оголошення прийому студентів на очну та заочну форми навчання на 2019-

2020 навчальний рік та про визначення вступних випробувань. 

УХВАЛИЛИ: 

 Оголосити прийом студентів на очну та заочну форми навчання на 

2019-2020 навчальний рік та визначити вступні випробування таким чином: 

Навчання за освітньо-професійними програмами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (на базі повної  загальної середньої 

освіти):  

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Дошкільна 

освіта, спеціальність 012 Дошкільна освіта: 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат Українського центру 

оцінювання якості освіти (надалі сертифікат); 

2. Історія України – сертифікат;  

3. Біологія або математика – сертифікат. 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат; 

2. Біологія – сертифікат; 

3. Географія або іноземна мова – сертифікат. 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Початкова 

освіта, спеціальність 013 Початкова освіта:  

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат;  

2. Математика – сертифікат; 

3. Історія України або біологія – сертифікат.  

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат;  

2. Історія України – сертифікат; 

3. Іноземна мова або географія – сертифікат.  

23 Соціальна робота, освітньо-професійна програма Соціальна 

робота, спеціальність 231 Соціальна робота: 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат;  

2. Історія України – сертифікат; 

3. Іноземна мова або математика – сертифікат.  

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат; 

2. Біологія – сертифікат; 

3. Географія або історія України – сертифікат. 



05 Соціальні та поведінкові науки, освітньо-професійна програма 

Психологія, спеціальність 053 Психологія  

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат; 

2. Математика – сертифікат; 

3. Біологія або іноземна мова  – сертифікат.  

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

   1. Українська мова та література – сертифікат; 

         2. Біологія – сертифікат; 

         3. Історія України або географія – сертифікат. 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Трудове навчання та технології), спеціальність 014 Середня 

освіта (Трудове навчання та технології): 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат;  

2. Математика – сертифікат;  

3. Фізика або біологія – сертифікат. 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат;  

2. Історія України – сертифікат; 

3. Іноземна мова або біологія – сертифікат.  

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Інформатика), спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика): 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат;  

2. Математика – сертифікат;  

3. Фізика або іноземна мова – сертифікат. 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат;  

2. Математика – сертифікат;  

3. Географія або історія України – сертифікат. 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Професійна 

освіта (Деревообробка), спеціальність 015 Професійна освіта 

(Деревообробка): 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат;  

2. Математика – сертифікат;  

3. Фізика або біологія – сертифікат. 



 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат; 

2. Біологія – сертифікат; 

3. Іноземна мова або географія – сертифікат.  

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Мова і література (англійська)), спеціальність 014 Середня освіта 

(Мова і література (англійська)): 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат;  

2. Іноземна мова – сертифікат; 

3. Історія України або географія – сертифікат. 

 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат;  

2. Іноземна мова – сертифікат; 

3. Історія України або біологія – сертифікат. 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Мова і література (німецька)), спеціальність  014 Середня освіта 

(Мова і література (німецька)): 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат;  

2. Іноземна мова – сертифікат; 

3. Історія України або географія – сертифікат. 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат;  

2. Іноземна мова – сертифікат; 

3. Історія України або біологія – сертифікат. 

01 Освіта/Педагогіка Середня освіта, освітньо-професійна 

програма Середня освіта (Мова і література (польська)), спеціальність 

014 Середня освіта (Мова і література (польська)): 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат;  

2. Іноземна мова – сертифікат; 

3. Історія України або географія – сертифікат. 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат;  

2. Іноземна мова – сертифікат; 

3. Історія України або біологія – сертифікат. 

 



01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Українська мова і література):, спеціальність 014 Середня освіта 

(Українська мова і література): 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат;  

2. Історія України – сертифікат; 

3. Іноземна мова або географія – сертифікат. 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат;  

2. Історія України – сертифікат; 

3. Іноземна мова або біологія – сертифікат. 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Історія), спеціальність 014 Середня освіта (Історія): 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат;  

2. Історія України – сертифікат; 

3. Іноземна мова або географія – сертифікат. 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат;  

2. Історія України – сертифікат; 

3. Математика або біологія – сертифікат. 

01 Освіта  / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Музичне мистецтво), спеціальність 014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво): 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат;  

2. Історія України – сертифікат; 

3. Іноземна мова або математика – сертифікат; 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат;  

2. Історія України – сертифікат; 

3. Географія або біологія – сертифікат; 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Образотворче мистецтво), спеціальність 014 Середня освіта 

(Образотворче мистецтво): 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат; 

2. Історія України – сертифікат; 

3. Іноземна мова або біологія – сертифікат; 



 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат;  

2. Історія України – сертифікат; 

3. Географія або математика – сертифікат; 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Біологія та здоров’я людини), спеціальність 014 Середня освіта 

(Біологія та здоров’я людини): 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат; 

2. Біологія – сертифікат; 

3. Математика або хімія  – сертифікат.  

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат; 

2. Біологія – сертифікат; 

3. Історія України або географія – сертифікат;  

 

10 Природничі науки, освітньо-професійна програма Екологія, 

спеціальність   101 Екологія  

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат;  

2. Біологія – сертифікат; 

3. Географія або хімія – сертифікат. 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат; 

2. Біологія – сертифікат; 

3. Математика або історія України – сертифікат. 

 

 01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Фізична культура), спеціальність 014 Середня освіта 

(Фізична культура): 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат;  

2. Біологія – сертифікат; 

3. Історія України або географія – сертифікат;  

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат; 

2. Біологія – сертифікат; 

3. Математика або іноземна мова – сертифікат. 

 

 



Навчання за освітньо-професійними програмами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (на базі молодшого спеціаліста, 

бакалавра, спеціаліста, магістра за нормативним або скороченим 

терміном навчання): 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Дошкільна 

освіта, спеціальність 012 Дошкільна освіта – фахове вступне випробування 

– дошкільна педагогіка з фаховими методиками (тести) (І курс за скороченим 

терміном навчання); педагогіка (тести) (ІІ курс, ІІІ курс за нормативним 

терміном); 

23 Соціальна робота, освітньо-професійна програма Соціальна 

робота, спеціальність  231 Соціальна робота – фахове вступне 

випробування – педагогіка (тести) ((ІІ курс, ІІІ курс за нормативним 

терміном навчання); 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Початкова 

освіта, спеціальність 013 Початкова освіта – фахове вступне випробування 

– педагогіка (тести)  (ІІ курс, ІІІ курс за нормативним терміном навчання); 

05 Соціальні та поведінкові науки, освітньо-професійна програма 

Психологія, спеціальність 053 Психологія – фахове вступне випробування 

– психологія (тести) (ІІ курс за нормативним терміном навчання); 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Трудове навчання та технології), спеціальність 014 Середня 

освіта (Трудове навчання та технології) – фахове вступне випробування – 

теорія і методика технологічної освіти (тести) (І курс за скороченим терміном 

навчання); основи технологій (тести) (ІІ курс, ІІІ курс за нормативним 

терміном); 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Інформатика), спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика) – 

фахове вступне випробування – інформатика (тести)  (ІІ курс, ІІІ курс за 

нормативним терміном навчання); 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Професійна 

освіта (Деревообробка), спеціальність 015 Професійна освіта 

(Деревообробка) – фахове вступне випробування – деревообробка (тести) 

(І курс за скороченим терміном навчання; ІІ курс, ІІІ курс за нормативним 

терміном); 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Образотворче мистецтво), спеціальність 014 Середня освіта 

(Образотворче мистецтво) – фахове вступне випробування – педагогічний 

малюнок (І курс за скороченим терміном навчання); перевірка художніх 

здібностей (ІІ курс,  ІІІ курс за нормативним терміном); 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Музичне мистецтво), спеціальність 014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) – фахове вступне випробування – основний музичний  

інструмент (І курс за скороченим терміном навчання); перевірка музичних 

здібностей (ІІ курс, ІІІ курс за нормативним терміном);  



01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Фізична культура), спеціальність 014 Середня освіта (Фізична 

культура) – фахове вступне випробування – теорія і методика фізичного 

виховання (тести) (І курс за скороченим терміном навчання); перевірка 

фізичних здібностей (ІІ курс, ІІІ курс за нормативним терміном); 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Біологія та здоров’я людини), спеціальність 014 Середня освіта 

(Біологія та здоров’я людини) – фахове вступне випробування – біологія 

(тести)  (ІІ курс за нормативним терміном навчання); 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Біологія), спеціальність 014 Середня освіта (Біологія) – фахове 

вступне випробування – біологія (тести)  (ІІІ курс  за нормативним терміном 

навчання);  

10 Природничі науки, освітньо-професійна програма Екологія, 

спеціальність   101 Екологія – фахове вступне випробування – екологія 

(тести)  ((ІІ курс, ІІІ курс за нормативним терміном навчання); 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Мова і література (англійська)), спеціальність 014 Середня освіта 

(Мова і література (англійська)) – фахове вступне випробування – 

англійська  мова (тести) (ІІ курс, ІІІ курс за нормативним терміном 

навчання); 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Мова і література (німецька)), спеціальність 014 Середня освіта 

(Мова і література (німецька)) – фахове вступне випробування – німецька  

мова (тести) (ІІ курс, ІІІ курс за нормативним терміном навчання); 

01 Освіта/Педагогіка Середня освіта, освітньо-професійна програма 

Середня освіта (Мова і література (польська)), спеціальність 014 

Середня освіта (Мова і література (польська)) – фахове вступне 

випробування – польська  мова (тести) (ІІ курс за нормативним терміном 

навчання); 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Українська мова і література), спеціальність 014 Середня освіта 

(Українська мова і література) – фахове вступне випробування – 

українська мова та література (тести)  (ІІ курс, ІІІ курс за нормативним 

терміном навчання;  

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Історія), спеціальність 014 Середня освіта (Історія) – фахове 

вступне випробування – історія (тести)  (ІІ курс, ІІІ курс за нормативним 

терміном). 

 

Навчання за освітньо-професійними програмами другого 

(магістерського) рівня   освіти (на базі  рівня вищої освіти «бакалавр», 

«магістр» або ОКР «спеціаліст»): 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Біологія та здоров’я людини), спеціальність 014 Середня освіта 



(Біологія та здоров’я людини) – фаховий іспит – біологія, екологія та 

методика їх навчання (тести); іноземна мова (тести); за іншими 

спеціальностями – додаткове вступне випробування (співбесіда з фаху 

(біологія)), фаховий іспит – біологія, екологія та методика їх навчання 

(тести); іноземна мова (тести). 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Музичне мистецтво), спеціальність 014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) – фаховий іспит – музичне мистецтво з методикою навчання 

(усно); іноземна мова (тести); за іншими спеціальностями – додаткове 

вступне випробування (співбесіда з фаху (музичне мистецтво)), фаховий 

іспит – музичне мистецтво з методикою навчання (усно); іноземна мова 

(тести). 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Трудове навчання та технології), спеціальність  014 Середня 

освіта (Трудове навчання та технології) – фаховий іспит – загальнотехнічні 

дисципліни та методика навчання технологій (тести); іноземна мова (тести); 

за іншими спеціальностями – додаткове вступне випробування (співбесіда з 

фаху (технології)), фаховий іспит – загальнотехнічні дисципліни та методика 

навчання технологій (тести); іноземна мова (тести). 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Мова і література (англійська)), спеціальність 014 Середня освіта 

(Мова і література (англійська)) – фаховий іспит – англійська мова з 

методикою навчання (усно); іноземна мова (тести); за іншими 

спеціальностями – додаткове вступне випробування (співбесіда з фаху 

(англійська мова)), фаховий іспит – англійська мова з методикою навчання 

(усно); іноземна мова (тести). 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Мова і література (німецька)), спеціальність 014 Середня освіта 

(Мова і література (німецька)) – фаховий іспит – німецька мова з 

методикою навчання (усно); іноземна мова (тести); за іншими 

спеціальностями – додаткове вступне випробування (співбесіда з фаху 

(німецька мова)), фаховий іспит – німецька мова з методикою навчання 

(усно); іноземна мова (тести). 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Українська мова і література), спеціальність 014 Середня освіта 

(Українська мова і література) – фаховий іспит –  українська мова та 

література з методикою навчання (усно); іноземна мова (тести); за іншими 

спеціальностями – додаткове вступне випробування (співбесіда з фаху 

(українська мова та література)), фаховий іспит – українська мова та 

література з методикою навчання (усно); іноземна мова (тести). 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Фізична культура), спеціальність 014 Середня освіта (Фізична 

культура) – фаховий іспит – теорія та методика фізичного виховання (усно); 

іноземна мова (тести); за іншими спеціальностями – додаткове вступне 



випробування (співбесіда з фаху (педагогіка)), фаховий іспит – теорія та 

методика фізичного виховання (усно); іноземна мова (тести). 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Дошкільна 

освіта, спеціальність  012  Дошкільна освіта – фаховий іспит – дошкільна 

педагогіка з фаховими методиками (тести); іноземна мова (тести); за іншими 

спеціальностями – додаткове вступне випробування (співбесіда з фаху 

(педагогіка)), фаховий іспит – дошкільна педагогіка з фаховими методиками 

(тести); іноземна мова (тести). 

Навчання за третім освітньо-науковим рівнем (на базі ступеня 

вищої освіти «магістр» або ОКР «спеціаліст»): 

011 Освітні, педагогічні науки – фаховий іспит із спеціальності (усно), 

іспит з іноземної мови (усно); за іншими спеціальностями – додаткове 

вступне випробування (співбесіда з фаху (педагогіка)), фаховий іспит із 

спеціальності (усно), іспит з іноземної мови (усно). 

Результати голосування: 

 «За» – 15; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

VІ. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Курача М.С., який 

довів до відома терміни прийому документів, проведення вступних 

випробувань, зарахування на очну та заочну форми навчання, передбачені 

Правилами прийому. 

 УХВАЛИЛИ:    

Затвердити терміни прийому документів, проведення вступних 

випробувань, зарахування на очну та заочну форми навчання таким чином:      

Прийом документів на денну форму навчання розпочинається з 10 

липня і закінчується:  
а) для вступу на навчання для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра 

на основі повної загальної середньої освіти, які вступають на основі 

співбесіди, вступних іспитів – о 18.00 годині 16 липня; 

б) для вступу на навчання для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра 

на основі повної загальної середньої освіти, які вступають тільки на основі 

сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання – о 18.00 годині 22 липня; 

в) для вступу на навчання для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (за 

скороченим та нормативним терміном навчання) – о 18.00 годині 22 липня. 

г) для вступу на навчання для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня вищої освіти 

бакалавра, магістра (за нормативним терміном навчання) – о 17.00 годині 31 

липня (перша сесія); друга сесія: розпочинається 02 вересня і закінчується о 

17.00 годині 13 вересня. 

  д)для вступу на навчання для  здобуття ступеня вищої освіти магістра –                              

о 17.00 годині 31 липня (перша сесія); друга сесія: розпочинається 02 вересня 



і закінчується о 17.00 годині 13 вересня. 

е) для вступу на навчання для здобуття ступеня «доктор філософії» – 31 

липня (перша сесія); друга сесія:розпочинається 02 вересня і закінчується о 

17.00 годині 13 вересня. 

Вступні іспити для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти для категорії осіб, що мають право вступу 

за спеціальними умовами,  проводяться з 17 до 22 липня включно; 

        Співбесіди для категорії осіб, що мають право вступу за спеціальними 

умовами,  проводяться з 17 до 19 липня включно. 
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за 

результатами співбесіди – не пізніше 12.00 години 20 липня. 

Оприлюднення рейтингового списку вступників на основі повної 

загальної середньої освіти за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання та вступних іспитів за регіональним замовленням – не пізніше 

18.00  26 липня. 

Фахові вступні випробування: 

а) для вступу на навчання для здобуття ступеня вищої освіти 

«бакалавр» (за скороченим та нормативним терміном  навчання на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) – з 23 до 30 липня; 

б) для вступу на навчання для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра 

(за нормативним терміном  навчання на основі на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня вищої освіти бакалавра, магістра) 

– з  01  до 10 серпня (перша сесія); з 16 до 20 вересня (друга сесія). 

в) для вступу на навчання для здобуття ступеня вищої освіти магістра – 

з  01  до 10 серпня (перша сесія); з 16 до 20 вересня (друга сесія). 

    г) для вступу на навчання для здобуття ступеня «доктор філософії» – з  

01  до 10 серпня (перша сесія); з 16 до 20 вересня (друга сесія).  

 

Зарахування проводиться: 

а) на навчання для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти: 

 –  осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди за 

регіональним замовленням – не пізніше 15.00 години 22 липня. 

 – інших категорій вступників: за регіональним замовленням – не 

пізніше12.00 години 01 серпня, за кошти фізичних і юридичних осіб – не 

пізніше 27 вересня;  

б) на навчання для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста: за регіональним 

замовленням – не пізніше 17.00 години 06 серпня (за скороченим терміном 

навчання), за кошти фізичних і юридичних осіб – не пізніше 15 серпня (за 

скороченим та нормативним терміном навчання); 

в) на навчання для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра (за 

скороченим та нормативним терміном  навчання на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня вищої освіти бакалавра, магістра) 

за кошти фізичних і юридичних осіб –  не пізніше 13 серпня (перша сесія); не 



пізніше 27 вересня (друга сесія). 

г) на навчання для здобуття ступеня вищої освіти магістра: за 

регіональним замовленням –  не пізніше 13 серпня; за кошти фізичних і 

юридичних осіб – не пізніше 15 серпня (перша сесія); не пізніше 27 вересня 

(друга сесія); 

д) на навчання для здобуття ступеня «доктор філософії»: за регіональним 

замовленням –  не пізніше 13 серпня (перша сесія), не пізніше 24 вересня 

(друга сесія); за кошти фізичних і юридичних осіб – не пізніше 15 серпня 

(перша сесія), не пізніше 27 вересня (друга сесія). 

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які 

зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі 

повної загальної середньої освіти – не пізніше 09 серпня. 

 

2.1. Прийом документів на заочну форму навчання проводиться у 

дві сесії: 

– перша сесія розпочинається 10 липня і закінчується:  

а) о 17.00 годині 25липня – для вступу на навчання для здобуття ступеня 

вищої освіти бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, які 

вступають на основі співбесіди, вступних іспитів;  

б) о 17.00 годині 31 липня:  

– для вступу на навчання для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра 

на основі повної загальної середньої освіти, які вступають тільки на основі 

сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;   

– для вступу на навчання для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

спеціаліста, ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (за скороченим та 

нормативним терміном навчання);  

– для вступу на навчання для здобуття ступеня вищої освіти магістра; 

– для вступу на навчання для здобуття ступеня «доктор філософії».  

 

Вступні іспити, співбесіди проводяться: 

 а) з 26 по 31 липня – для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти; 

б) з 01 по 10 серпня: 

 – для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, ступеня вищої 

освіти бакалавра, магістра (за скороченим та нормативним терміном 

навчання);   

– для здобуття ступеня вищої освіти магістра; 

– для здобуття ступеня «доктор філософії».  

Зарахування  за кошти фізичних і юридичних осіб проводиться не пізніше  

15 серпня; 

 

– друга сесія розпочинається 02 вересня і закінчується:  

           о 17.00 годині 13 вересня: 



а) для вступу на навчання для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра 

на основі повної загальної середньої освіти; 

б) для вступу на навчання для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

спеціаліста, ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (за скороченим та 

нормативним терміном навчання);  

в) для вступу на навчання для здобуття ступеня вищої освіти магістра; 

г) для вступу на навчання для здобуття ступеня «доктор філософії».  

Вступні іспити, співбесіди проводяться з 16 по 20 вересня. 

Зарахування  за кошти фізичних і юридичних осіб проводиться не 

пізніше 27 вересня.  

Можуть оголошуватися додаткові сесії прийому заяв та документів для 

здобуття вищої освіти за формами та ступенями, що не суперечать Умовам 

прийому, при чому зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

закінчується не пізніше 30 листопада 2019 року. 

Результати голосування: 

 «За» – 15; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

 

Голова приймальної комісії                                               А. М. Ломакович 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                            М.С. Курач 

 

 

 

 


