
Протокол № 10 

засідання приймальної комісії Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

від 07 травня 2020 року 
 

Присутні: Ломакович А. М., Боднар М. Б., Бережанський О. О., 

Курач М.С., Врочинська Л. І., Киричок С. В., Чик О.І., Райчук В.М., 

Сеньківська Г.Я., Тимош Ю.В., Антонюк А.Т., Харамбура І.С.,               

Поліщук Ф.Г., Вальчук О.В.,  Бендій О.Ю. 
 

Порядок денний: 

1. Про Порядок та критерії оцінювання мотиваційних листів, структуру 

оцінки. 

2. Про склад комісії з оцінювання мотиваційних листів абітурієнтів. 

3. Про запровадження форм документів для проведення вступної 

кампанії до закладів вищої освіти України у 2020 році. 

 

             І. СЛУХАЛИ: 

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

голови приймальної комісії, про розробку Порядку та критеріїв оцінювання 

мотиваційних листів, структуру оцінки. Цей Порядок визначає механізм 

подачі, критерії оцінювання, структура оцінки та порядок оцінювання 

мотиваційних листів для вступників для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти під час вступу до 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка відповідно до «Змін до Умов прийому на навчання до закладів 

вищої освіти в 2020 році» від 04.05.2020 року за №591. Запропонувала  

погодити даний Порядок. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити Порядок та критерії  оцінювання мотиваційних листів, 

структуру оцінки Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка. 

2. Відповідальному секретарю приймальної комісії                  

Бережанському О.О. забезпечити розміщення даного Порядку на офіційному 

вебсайті академії. 

 

Результати голосування: 

 «За» – 15;          «Проти» – 0;                «Утримались» – 0. 

 

  IІ. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О., 

який зазначив, що відповідно до «Змін до Умов прийому на навчання до 

закладів вищої освіти України в 2020 році» від 04.05.2020 року за № 591 



комісія з оцінювання мотиваційних листів абітурієнтів створюється не 

пізніше ніж за один місяць до початку прийому мотиваційних листів 

Запропонував наступний персонального склад комісії з оцінювання 

мотиваційних листів абітурієнтів: 

1. Фіголь Наталія Анатоліївна – голова комісії; 

2. Комінярська Ірина Миколаївна – заступник голови комісії; 

3. Кучер Василь Васильович – секретар комісії; 

4. Кратко Ольга Вікторівна – член комісії; 

5. Тимош Юлія Володимирівна – член комісії. 

 

 УХВАЛИЛИ: 

 Схвалити персональний склад комісії з оцінювання мотиваційних листів 

абітурієнтів таким чином: 

1. Фіголь Наталія Анатоліївна – голова комісії; 

2. Комінярська Ірина Миколаївна – заступник голови комісії; 

3. Кучер Василь Васильович – секретар комісії; 

4. Кратко Ольга Вікторівна – член комісії; 

5. Тимош Юлія Володимирівна – член комісії. 

Подати його на затвердження.  

 

Результати голосування: 

 «За» – 15;          «Проти» – 0;                «Утримались» – 0. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Бережанського О.О., відповідального секретаря приймальної комісії, 

який довів до відома наказ Міністерства освіти і науки України від 

13.04.2020 року №511 «Про затвердження форм документів з підготовки 

фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освіти», зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 04 травня 2020 року за №393/34676 та 

запропонував використовувати форми цих документів під час вступної 

кампанії 2020 року.  

Форми документів, відсутніх у даному наказі, використовувати 

відповідно до наказів МОН України від 13.02.2019 року №179, від 06 червня 

2017 року №794 та від 05.07.2016 № 782. 

УХВАЛИЛИ: 

Запровадити використання форм документів для проведення вступної 

кампанії до закладів вищої освіти України у 2020 році, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 13.04.2020 року №511 «Про 

затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої 

(фахової передвищої) освіти», зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 04 травня 2020 року за №393/34676 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 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2020/formi-2020/1.01.1.1-zayava-bakalavr-na-osnov-pzso2020_01.04.20.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2020/formi-2020/1.01.1.2-zayava-bakalavr-na-osnov-molodshogo-spetsalsta2020_02.04.20.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2020/formi-2020/1.01.3.1-zayava-bakalavr-magstr-na-osnov-bakalavra-magstra2020_02_04_20.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2020/formi-2020/1.01.3.2-spetsaln-umovi-bakalavr-magstr2020_02_04_20.doc


5. Н-1.01.5.1. Повідомлення про неакредитовані спеціальності 

6. Н-1.03.1. Наказ про зарахування на навчання 

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

8. Н-5.01. Довідка-виклик 

 

Відповідно до наказу  МОН України від 13.02.2019 року №179: 

1. Н-1.02. Відомість вступного випробування 

2. Н-2.01. Журнал реєстрації вступників 

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

1.  Н-1.03.1 Опис особової справи 

2. Н-1.03.2 Розписка 

Відповідно до наказу МОН України від 05.07.2016 № 782): 

1. Н-1.04. Аркуш результатів вступних випробувань 

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

випробуванні 

3. Н-1.08 Титульна сторінка письмової роботи 

4. Н-1.09 Протокол співбесіди 

5. Н-1.10 Повідомлення про зарахування 

 

Результати голосування: 

 «За» – 15;          «Проти» – 0;                «Утримались» – 0. 

 

 

Голова приймальної комісії                                               А. М. Ломакович 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                             О.О. Бережанський   
 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2020/formi-2020/1.01.5.1-povidoml_pro_neakr_spetsialnosti2020_02.04.20.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2020/formi-2020/1.03.1-nakaz-pro-zarakhuvannya-na-navchannya2020_02.04.20.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2020/formi-2020/1.03.2-dodatok-do-nakazu-pro-zarakhuvannya-na-navchannya2020_02.04.20.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2020/formi-2020/5.01-dovidka_vyklyk_zminy2020_02.04.20.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/11-n-201-zhurnal-reestratsii-vstupnikiv.doc

