
Протокол № 9 

засідання приймальної комісії Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

від 01 квітня 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 документації вступних випробувань.  

2. Про запровадження форм документів для проведення вступної 

кампанії до закладів вищої освіти України у 2019 році. 

І. СЛУХАЛИ: 

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

голови приймальної комісії про  розробку програм вступних випробувань, 

програм та питань співбесід, тестових завдань та екзаменаційних білетів, яка 

запропонувала затвердити названу вище документацію. 

  

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити програми вступних випробувань, програм та питань 

співбесід, тестових завдань та екзаменаційних білетів таким чином: 

- Програма вступного випробування та тести з англійської мови             

(для вступників денної та заочної форм навчання на базі повної загальної 

середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному 

відборі проходять вступні випробування у формі вступних іспитів замість 

зовнішнього незалежного оцінювання); 

- Програма та питання для проведення співбесіди з англійської мови 

(для вступників денної та заочної форм навчання на базі повної загальної 

середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному 

відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди);  

- Програма вступного випробування та тести з німецької мови            

(для вступників денної та заочної форм навчання на базі повної загальної 

середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному 

відборі проходять вступні випробування у формі вступних іспитів замість 

зовнішнього незалежного оцінювання); 

- Програма та питання для проведення співбесіди з німецької мови 

(для вступників денної та заочної форм навчання на базі повної загальної 

середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному 

відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди);  

- Програма та тести для фахових вступних випробувань (англійська 

мова) для вступу на ІІ курс, ІІІ  курс за нормативним терміном навчання, 



ступінь вищої освіти «бакалавр», денна та заочна форми навчання, 

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

- Програма та тести для фахових вступних випробувань (німецька 

мова) для вступу на ІІ курс, ІІІ  курс за нормативним терміном навчання, 

ступінь вищої освіти «бакалавр», денна та заочна форми навчання, 

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

- Програма та тести для фахових вступних випробувань (польська 

мова) для вступу на ІІ курс за нормативним терміном навчання, ступінь 

вищої освіти «бакалавр», денна та заочна форми навчання, спеціальність 

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

- Програма та білети з фахового іспиту (англійська мова з методикою 

навчання) (ступінь вищої освіти «магістр», денна та заочна форми 

навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література 

(англійська));  

- Програма та білети з фахового іспиту (німецька мова з методикою 

навчання) (ступінь вищої освіти «магістр», денна та заочна форми 

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

- Програма та питання для додаткового вступного випробування 

(співбесіда з фаху (англійська мова)) для вступників з інших спеціальностей 

(ступінь вищої освіти «магістр», денна та заочна форми навчання, 

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

- Програма та питання для додаткового вступного випробування 

(співбесіда з фаху (німецька мова)) для вступників з інших спеціальностей 

(ступінь вищої освіти «магістр», денна та заочна форми навчання, 

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

- Програма та тести з німецької мови для всіх спеціальностей (ступінь 

вищої освіти «магістр», денна та заочна форми навчання); 

- Програма та тести з англійської мови для всіх спеціальностей  

(ступінь вищої освіти «магістр», денна та заочна форми навчання); 

- Програма та тести з французької мови для всіх спеціальностей  

(ступінь вищої освіти «магістр», денна та заочна форми навчання); 

- Програма та білети для вступного випробування  з німецької мови 

(ступінь «доктор філософії», денна та заочна форми навчання, спеціальність 

011 Освітні, педагогічні науки); 

- Програма та білети для вступного випробування  з англійської мови 

(ступінь «доктор філософії», денна та заочна форми навчання, спеціальність 

011 Освітні, педагогічні науки); 

- Програма та білети для вступного випробування  з французької 

мови (ступінь «доктор філософії», денна та заочна форми навчання, 

спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки). 

- Програма вступного випробування та тести з української мови та 

літератури (для вступників денної та заочної форм навчання на базі повної 

загальної середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в 

конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі вступних 

іспитів замість зовнішнього незалежного оцінювання); 



- Програма та питання для проведення співбесіди з української мови 

та літератури (для вступників денної та заочної форм навчання на базі 

повної загальної середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов 

участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі 

співбесіди);  

- Програма вступного випробування та тести з історії України   (для 

вступників денної та заочної форм навчання на базі повної загальної 

середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному 

відборі проходять вступні випробування у формі вступних іспитів замість 

зовнішнього незалежного оцінювання);  

- Програма та питання для проведення співбесіди з історії України 

(для вступників денної та заочної форм навчання на базі повної загальної 

середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному 

відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди);  

- Програма та тести для фахових вступних випробувань 

(українська мова та література)  для вступу на ІІ, ІІІ курс за нормативним 

терміном навчання, ступінь вищої освіти «бакалавр», денна та заочна форми 

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

- Програма та тести для фахового вступного випробування 

(історія)  для вступу на ІІ, ІІІ курс за нормативним терміном навчання, 

ступінь вищої освіти «бакалавр», денна та заочна форми навчання, 

спеціальність 014 Середня освіта (Історія);  

- Програма та білети з фахового іспиту (українська мова та література 

з методикою навчання) (ступінь вищої освіти «магістр», денна та заочна 

форми навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і 

література); 

- Програма та питання для додаткового вступного випробування 

(співбесіда з фаху (українська мова та література)) для вступників з інших 

спеціальностей (ступінь вищої освіти «магістр», денна та заочна форми 

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

- Програма та завдання для фахового вступного випробування 

(педагогічний малюнок) для вступу на І курс за скороченим терміном 

навчання, ступінь вищої освіти «бакалавр», денна та заочна форми 

навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво); 

- Програма та завдання для фахових вступних випробувань 

(перевірка художніх здібностей)  для вступу на ІІ курс,  ІІІ курс за 

нормативним терміном навчання, ступінь вищої освіти «бакалавр», денна та 

заочна форми навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Образотворче 

мистецтво); 

- Програма та завдання для фахового вступного випробування 

(основний музичний інструмент) для вступу на І курс за скороченим 

терміном навчання, ступінь вищої освіти «бакалавр», денна та заочна 

форми навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво); 

- Програма та завдання для фахових вступних випробувань 

(перевірка музичних здібностей)  для вступу на ІІ курс,  ІІІ курс за 



нормативним терміном навчання, ступінь вищої освіти «бакалавр», денна та 

заочна форми навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво); 

- Програма та білети з фахового іспиту (музичне мистецтво з 

методикою навчання) (ступінь вищої освіти «магістр», денна та заочна 

форми навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво); 

- Програма та питання для додаткового вступного випробування 

(співбесіда з фаху (музичне мистецтво)) для вступників з інших 

спеціальностей (ступінь вищої освіти «магістр», денна та заочна форми 

навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). 

- Програма вступного випробування та тести з біології (для 

вступників денної та заочної форм навчання на базі повної загальної 

середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному 

відборі проходять вступні випробування у формі вступних іспитів замість 

зовнішнього незалежного оцінювання); 

- Програма та питання для проведення співбесіди з біології (для 

вступників денної та заочної форм навчання на базі повної загальної 

середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному 

відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди);  

- Програма вступного випробування та тести з хімії (для вступників 

денної та заочної форм навчання на базі повної загальної середньої освіти, 

які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять 

вступні випробування у формі вступних іспитів замість зовнішнього 

незалежного оцінювання); 

- Програма та питання для проведення співбесіди з хімії (для 

вступників денної та заочної форм навчання на базі повної загальної 

середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному 

відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди);  

- Програма вступного випробування та тести з географії (для 

вступників денної та заочної форм навчання на базі повної загальної 

середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному 

відборі проходять вступні випробування у формі вступних іспитів замість 

зовнішнього незалежного оцінювання); 

- Програма та питання для проведення співбесіди з географії (для 

вступників денної та заочної форм навчання на базі повної загальної 

середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному 

відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди);  

- Програма та тести для фахових вступних випробувань ( біологія) 

для вступу на ІІ курс за нормативним терміном навчання, ступінь вищої 

освіти «бакалавр», денна та заочна форми навчання, спеціальність                        

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 

- Програма та тести для фахових вступних випробувань ( біологія) 

для вступу на ІІІ курс за нормативним терміном навчання, ступінь вищої 

освіти «бакалавр», денна та заочна форми навчання, спеціальність                         

014 Середня освіта (Біологія); 



 

- Програма та тести для фахового вступного випробування ( екологія) 

для вступу на ІІ, ІІІ курс за нормативним терміном навчання, ступінь вищої 

освіти «бакалавр», денна та заочна форми навчання, спеціальність 101 

Екологія; 

-   Програма та тести з фахового іспиту (біологія, екологія та методика 

їх навчання) (ступінь вищої освіти «магістр», денна та заочна форми 

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

- Програма та питання для додаткового вступного випробування 

(співбесіда з фаху (біологія) для вступників з інших спеціальностей (ступінь 

вищої освіти «магістр», денна та заочна форми навчання, спеціальність 

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). 

- Програма та тести для фахового вступного випробування (теорія 

і методика фізичного виховання) для вступу на І курс за скороченим 

терміном навчання, ступінь вищої освіти «бакалавр», денна та заочна 

форми навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура); 

- Програма та білети з фахового іспиту (теорія та методика фізичного 

виховання) (ступінь вищої освіти «магістр», денна та заочна форми 

навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура). 

- Програма та завдання для фахових вступних випробувань (перевірка 

фізичних здібностей)  для вступу на ІІ курс,  ІІІ курс за нормативним 

терміном навчання, ступінь вищої освіти «бакалавр», денна та заочна 

форми навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура). 

- Програма та тести фахового вступного випробування (дошкільна 

педагогіка з фаховими методиками) для вступу на І курс за скороченим 

терміном навчання, ступінь вищої освіти «бакалавр», денна та заочна форми 

навчання, спеціальність 012 Дошкільна освіта;  

- Програма та тести з фахового іспиту (дошкільна педагогіка з 

фаховими методиками) (ступінь вищої освіти «магістр», денна та заочна 

форми навчання, спеціальність 012 Дошкільна освіта. 

- Програма та тести фахових вступних випробувань (педагогіка) для 

вступу на ІІ курс, ІІІ курс за нормативним терміном навчання, ступінь вищої 

освіти «бакалавр», денна та заочна форми навчання, спеціальність 

012 Дошкільна освіта; спеціальність 231 Соціальна робота; спеціальність 

013 Початкова освіта; 

- Програма та тести фахових вступних випробувань (психологія) для 

вступу на ІІ курс за нормативним терміном навчання, ступінь вищої освіти 

«бакалавр», денна та заочна форми навчання, спеціальність 053 Психологія; 

- Програма та питання для додаткових вступних випробувань 

(співбесіда з фаху (педагогіка)) для вступників з інших спеціальностей 

(ступінь вищої освіти «магістр», денна та заочна форми навчання, 

спеціальність 012 Дошкільна освіта, спеціальність 014 Середня освіта 

(Фізична культура); 



- Програма та білети з фахового іспиту із спеціальності (ступінь 

«доктор філософії», денна та заочна форми навчання, спеціальність                   

011 Освітні, педагогічні науки); 

- Програма та питання для додаткового вступного випробування 

(співбесіда з фаху (педагогіка)) для вступників з інших спеціальностей 

(ступінь «доктор філософії», денна та заочна форми навчання, спеціальність 

011 Освітні, педагогічні науки). 

- Програма вступного випробування та тести з математики (для 

вступників денної та заочної форм навчання на базі повної загальної 

середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному 

відборі проходять вступні випробування у формі вступних іспитів замість 

зовнішнього незалежного оцінювання); 

- Програма та питання для проведення співбесіди з математики (для 

вступників денної та заочної форм навчання на базі повної загальної 

середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному 

відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди);  

- Програма вступного випробування та тести з фізики (для 

вступників денної та заочної форм навчання на базі повної загальної 

середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному 

відборі проходять вступні випробування у формі вступних іспитів замість 

зовнішнього незалежного оцінювання); 

- Програма та питання для проведення співбесіди з фізики (для 

вступників денної та заочної форм навчання на базі повної загальної 

середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному 

відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди);  

- Програма та тести фахового вступного випробування (теорія і 

методика технологічної освіти) для вступу на І курс за скороченим терміном 

навчання, ступінь вищої освіти «бакалавр», денна та заочна форми навчання, 

спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології); 

- Програма та тести фахових вступних випробувань (основи 

технологій) для вступу на ІІ курс, ІІІ курс за нормативним терміном навчання 

ступінь вищої освіти «бакалавр», денна та заочна форми навчання, 

спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології); 

- Програма та тести фахового вступного випробування (інформатика)  

для вступу на ІІ, ІІІ курс за нормативним терміном навчання, ступінь вищої 

освіти «бакалавр», денна та заочна форми навчання, спеціальність 014 

Середня освіта (Інформатика); 

- Програма та тести фахового вступного випробування (деревообробка)  

для вступу на І курс за скороченим терміном навчання, на ІІ курс, ІІІ курс за 

нормативним терміном навчання, ступінь вищої освіти «бакалавр», денна та 

заочна форми навчання, спеціальність 015 Професійна освіта 

(Деревообробка); 

- Програма та тести з фахового іспиту (загальнотехнічні дисципліни та 

методика навчання технологій) (ступінь вищої освіти «магістр», денна та 



заочна форми навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання 

та технології); 

- Програма та питання для додаткового вступного випробування 

(співбесіда з фаху (технології)) для вступників з інших спеціальностей 

(ступінь вищої освіти «магістр», денна та заочна форми навчання, 

спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології). 

Програми вступних випробувань оприлюднити на офіційному веб-

сайті академії 

Результати голосування: 

«За» – 15; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Курача М.С., відповідального секретаря приймальної комісії, який довів 

до відома наказ Міністерства освіти і науки України від 13.02.2019 року 

№179 «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах 

вищої освіти», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 березня 

2019 року за №233/33204 та запропонував використовувати форми цих 

документів під час вступної кампанії 2019 року.  

Форми документів, відсутніх у даному наказі, використовувати 

відповідно до наказу МОН України від 06 червня 2017 року №794 та наказу 

МОН України від 05.07.2016 № 782). 

УХВАЛИЛИ: 

Запровадити використання форм документів для проведення вступної 

кампанії до закладів вищої освіти України у 2019 році, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 13.02.2019 року №179 «Про 

затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої 

освіти», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 березня 2019 року 

за №233/33204 за таким переліком: 

1. Н-1.01.1.1. Заява бакалавр на основі ПЗСО 

2. Н-1.01.1.2. Заява бакалавр на основі молодшого спеціаліста 

3. Н-1.01.3.1. Заява бакалавр, магістр на основі бакалавра, магістра 

4. Н-1.01.3.2 Спеціальні умови бакалавр, магістр 

5. Н-1.02. Відомість вступного випробування 

6. Н-1.03.1. Наказ про зарахування на навчання 

7. Н-1.03.2. Додаток до Наказу про зарахування на навчання 

8. Н-2.01. Журнал реєстрації вступників 

9. Н-3.01. Журнал реєстрації видачі академічних довідок 

10. Н-4.01. Журнал реєстрації виданих дипломів 

11. Н-5.01. Довідка-виклик 

Відповідно до наказу МОН України від 06 червня 2017 року №794: 

12.  Н-1.03.1 Опис особової справи 

13. Н-1.03.2 Розписка 

Відповідно до наказу МОН України від 05.07.2016 № 782): 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2018/umovi-vstupu-2018/formy/1-n-10111-zayava-bakalavr-na-osnovi-pzso.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2018/umovi-vstupu-2018/formy/2-n-10112-zayava-bakalavr-na-osnovi-molodshogo-spetsialista.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2018/umovi-vstupu-2018/formy/6-n-10131-zayava-bakalavr-magistr-na-osnovi-bakalavra-magistra.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2018/umovi-vstupu-2018/formy/7-n-10132-spetsialni-umovi-bakalavr-magistr.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2018/umovi-vstupu-2018/formy/8-n-102-vidomist-vstupnogo-viprobuvannya.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2018/umovi-vstupu-2018/formy/9-n-1031-nakaz-pro-zarakhuvannya-na-navchannya.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2018/umovi-vstupu-2018/formy/10-n-1032-dodatok-do-nakazu-pro-zarakhuvannya-na-navchannya.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2018/umovi-vstupu-2018/formy/11-n-201-zhurnal-reestratsii-vstupnikiv.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2018/umovi-vstupu-2018/formy/12-n-301-zhurnal-reestratsii-vidachi-akademichnikh-dovidok.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2018/umovi-vstupu-2018/formy/13-n-401-zhurnal-reestratsii-vidanikh-diplomiv.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2018/umovi-vstupu-2018/formy/14-n-501-dovidka-viklik.doc


14. Н-1.04. Аркуш результатів вступних випробувань 

15. Н-1.07 Аркуш усної відповіді (співбесіди) на вступному 

випробуванні 

16. Н-1.08 Титульна сторінка письмової роботи 

17. Н-1.09 Протокол співбесіди 

18. Н-1.10 Повідомлення про зарахування 

 

Результати голосування: 

«За» – 15; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

 Голова приймальної комісії                                               А. М. Ломакович 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                            М. С. Курач 
 


