
Протокол № 1
засідання приймальної комісії Кременецької обласної

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка
від 26 грудня 2019 року

          Присутні:
1. Ломакович Афанасій  Миколайович – ректор академії;
2. Боднар Марія Богданівна – проректор з навчальної роботи;
3. Курач  Микола  Станіславович  –  декан  гуманітарно-технологічного

факультету;
4. Бережанський Олександр  Олегович  –  декан  факультету  фізичного

виховання та біології;
5. Врочинська Людмила  Ігорівна  –  декан  факультету  соціально-

педагогічної освіти та мистецтв;
6. Киричок Сергій   Васильович  –  провідний  спеціаліст  по  базі  даних

ЄДЕБО;
7. Чик Ольга Іванівна – доцент кафедри іноземних мов та методики їх

викладання, кандидат філологічних наук;
8. Сеньківська  Галина  Ярославівна   –  доцент  кафедри  української

філології та суспільних дисциплін, кандидат історичних наук;
9. Тимош  Юлія  Володимирівна  –  старший  викладач  кафедри  теорії  і

методики  дошкільної  та  початкової  освіти,  кандидат  психологічних
наук;

10. Райчук Василь Михайлович – старший викладач кафедри мистецьких
дисциплін та методики їх викладання;

11. Антонюк  Анатолій  Трохимович  –  старший  викладач  кафедри
спортивних ігор та туризму, заслужений працівник фізичної культури і
спорту України;

12. Харамбура Ірина Сергіївна – старший викладач кафедри мистецьких
дисциплін та методики їх викладання;

13. Поліщук Федір Гнатович – юрисконсульт;
14. Вальчук Ольга Василівна – секретар;
15. Бендій  Олена  Юріївна   –  здобувач  вищої  освіти  першого

(бакалаврського) рівня вищої освіти (21-ДО група).
 

Порядок денний:
1. Про Положення про приймальну комісію.
2. Про затвердження складу приймальної комісії.
3. Про  Правила  прийому  до  Кременецької  обласної  гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка у 2020 р. 
4.  Про організацію роботи приймальної комісії Кременецької обласної

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка у 2020 році.
5. Про  оголошення  прийому  здобувачів  вищої  освіти  на  денну  та

заочну  форми  навчання  на  2020–2021  навчальний  рік  та  про  визначення
вступних випробувань.



І. СЛУХАЛИ:
Інформацію  Боднар  М.Б.,  проректора  з  навчальної  роботи,  про

Положення  про  приймальну  комісію  Кременецької  обласної  гуманітарно-
педагогічної  академії  ім.  Тараса  Шевченка,  розробленого  відповідно
«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. (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і
науки № 622 від 06.06.2016)

УХВАЛИЛИ:
   Положення про приймальну комісію Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка подати на затвердження Вченою
радою академії.

Результати голосування:
«За» – 15;            «Проти» – 0;                      «Утримались» – 0.

ІІ. СЛУХАЛИ:
Ректора  академії  Ломаковича  Афанасія  Миколайовича  про

затвердження складу приймальної комісії.
УХВАЛИЛИ:

Затвердити склад приймальної комісії таким чином:
1. Ломакович  Афанасій  Миколайович  –  ректор  академії,  голова

приймальної комісії.
2. Боднар  Марія  Богданівна  –  проректор  з  навчальної  роботи,

заступник голови приймальної комісії.
3. Бережанський Олександр Олегович – декан факультету фізичного

виховання та біології, відповідальний секретар приймальної комісії.
4. Курач Микола Станіславович –  декан гуманітарно-технологічного

факультету, заступник відповідального секретаря приймальної комісії.
5. Врочинська  Людмила  Ігорівна  –  декан  факультету  соціально-

педагогічної освіти та мистецтв, член комісії;
6. Киричок Сергій Васильович – провідний спеціаліст по базі  даних

ЄДЕБО,  уповноважена  особа  за  створення  конкурсних  пропозицій,
прийняття та розгляду електронних заяв, член комісії.

7. Чик Ольга Іванівна – доцент кафедри іноземних мов та методики їх
викладання, кандидат філологічних наук, член комісії;

8. Сеньківська  Галина  Ярославівна   –  доцент  кафедри  української
філології та суспільних дисциплін, кандидат історичних наук, член комісії;

9. Тимош Юлія Володимирівна – старший викладач кафедри теорії і
методики  дошкільної  та  початкової  освіти,  кандидат  психологічних  наук,
член комісії;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-16#n188


10. Райчук  Василь  Михайлович  –  старший  викладач  кафедри
мистецьких дисциплін та методики їх викладання, член комісії;

11. Антонюк  Анатолій  Трохимович  –  старший  викладач  кафедри
спортивних  ігор  та  туризму,  заслужений  працівник  фізичної  культури  і
спорту України, член комісії;

12. Харамбура  Ірина  Сергіївна  –  старший  викладач  кафедри
мистецьких дисциплін та методики їх викладання, член комісії;

13. Поліщук Федір Гнатович – юрисконсульт, член комісії;
14. Вальчук Ольга Василівна – секретар, член комісії;
15. Бендій  Олена  Юріївна   –  здобувач  вищої  освіти  першого

(бакалаврського) рівня вищої освіти (21-ДО група), член комісії.

Результати голосування:
«За» – 15;                 «Проти» – 0;                         «Утримались» – 0.

ІІІ. СЛУХАЛИ

Інформацію  відповідального  секретаря  приймальної  комісії
Бережанського  О.О.  про  особливості  Правил  прийому  до  Кременецької
обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка у 2020 р. 

Він  наголосив,  що  Правила  прийому  до  Кременецької  обласної
гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка у 2020 році (далі –
Правила  прийому)  розроблені  на  основі   Умов  прийому  на  навчання  до
закладів вищої освіти в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти
і  науки  від  11  жовтня  2019  року  №1285,  зареєстрованих  у  Міністерстві
юстиції України 02 грудня 2019 року за №1192/34163,

 Зазначив,  що  кардинальних  відмінностей  в  організації  вступної
кампанії КОГПА в цьому році, порівняно із попереднім немає.

Так,  вступ  на  перший  (бакалаврський)  рівень  вищої  освіти  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. 

Вступ  на  базі  ОКР  молодшого  спеціаліста  можливий  на  основі
сертифікату ЗНО з української мови та літератури та 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  до  Кременецької  обласної
гуманітарно-педагогічної  академії  ім.  Тараса  Шевченка  у  2020  році   на
затвердження Вченою радою академії.



УХВАЛИЛИ:
Правила  прийому  до  Кременецької  обласної  гуманітарно-педагогічної

академії ім. Тараса Шевченка у 2020 році подати на затвердження Вченою
радою академії. 

 Результати голосування:
 «За» – 15;                «Проти» – 0;                        «Утримались» – 0.

ІV. СЛУХАЛИ:
     Інформацію  ректора  Ломаковича А. М.  про  організацію  роботи

приймальної комісії та про організацію прийому здобувачів вищої освіти у
2020 році.

УХВАЛИЛИ:
Відповідальному  секретареві  приймальної  комісії  розробити  і

представити на затвердження план роботи приймальної комісії на 2020 рік.

Результати голосування:
«За» – 15;                 «Проти» – 0;                        «Утримались» – 0.

V. СЛУХАЛИ:
  Відповідального  секретаря  приймальної  комісії  Бережанського  О.О.  про
оголошення  прийому  здобувачів  вищої  освіти  на  денну  та  заочну  форми
навчання  на  2020-2021  навчальний  рік  та  про  визначення  вступних
випробувань.

УХВАЛИЛИ:
 Оголосити прийом здобувачів вищої освіти на денну та заочну форми

навчання на 2020–2021 навчальний рік 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 або історія України – сертифікат.

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб:
1. Українська мова та література – сертифікат; 
2. Історія України – сертифікат;



3. Біологія або географія – 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 або географія – 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  Середня

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

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

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

 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 або математика – сертифікат.

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб:
1. Українська мова та література – сертифікат;
2. Біологія – сертифікат;
3. Історія України або іноземна мова – 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  –  Українська  мова  та
література  –  сертифікат  ЗНО  (для  вступників  на  базі  ОКР  «молодший
спеціаліст»);  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  –  Українська  мова  та
література  –  сертифікат  ЗНО  (для  вступників  на  базі  ОКР  «молодший
спеціаліст»); 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 – Українська мова та література
–  сертифікат  ЗНО  (для  вступників  на  базі  ОКР  «молодший  спеціаліст»);
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 – Українська мова та література
–  сертифікат  ЗНО  (для  вступників  на  базі  ОКР  «молодший  спеціаліст»);
фахове  вступне  випробування  –  психологія  (тести)(ІІ,  ІІІ  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) – Українська мова та література –
сертифікат ЗНО (для вступників на базі ОКР «молодший спеціаліст»); 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) –
Українська мова та література – сертифікат ЗНО (для вступників на базі ОКР
«молодший  спеціаліст»);  фахове  вступне  випробування  –  інформатика
(тести)  (ІІ курс, ІІІ курс за нормативним терміном навчання);



01  Освіта  /  Педагогіка,  освітньо-професійна  програма  Середня
освіта  (Образотворче  мистецтво),  спеціальність  014  Середня  освіта
(Образотворче  мистецтво) –  Українська  мова  та  література  –  сертифікат
ЗНО (для вступників на базі ОКР «молодший спеціаліст»); 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) –  Українська  мова  та  література  –  сертифікат  ЗНО  (для
вступників  на  базі  ОКР  «молодший  спеціаліст»);  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) – Українська мова та література – сертифікат ЗНО (для вступників
на базі ОКР «молодший спеціаліст»); 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) – Українська мова та література – сертифікат
ЗНО (для вступників на базі ОКР «молодший спеціаліст»); фахове вступне
випробування – біологія (тести)  (І курс за скороченим терміном навчання; ІІ,
ІІІ курс за нормативним терміном навчання);

10  Природничі  науки,  освітньо-професійна  програма  Екологія,
спеціальність   101 Екологія – Українська мова та література – сертифікат
ЗНО (для вступників на базі ОКР «молодший спеціаліст»); 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))  –  Українська  мова  та  література  –
сертифікат  ЗНО  (для  вступників  на  базі  ОКР  «молодший  спеціаліст»);
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))  –  Українська  мова  та  література  –
сертифікат ЗНО (для вступників на базі ОКР «молодший спеціаліст»); 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)) –  Українська  мова  та
література  –  сертифікат  ЗНО  (для  вступників  на  базі  ОКР  «молодший
спеціаліст»); фахове вступне випробування – польська  мова (тести)  (ІІ, ІІІ
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)  –  Українська  мова  та  література  –
сертифікат ЗНО (для вступників на базі ОКР «молодший спеціаліст»); фахове
вступне випробування  –  українська  мова  і  література (творча  робота)   (ІІ
курс, ІІІ курс за нормативним терміном навчання); 

01  Освіта  /  Педагогіка,  освітньо-професійна  програма  Середня
освіта (Історія), спеціальність 014 Середня освіта (Історія) – Українська
мова та література – сертифікат ЗНО (для вступників на базі ОКР «молодший
спеціаліст»); 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); вступний іспит з іноземної мови (тести) або
єдиний  вступний  іспит  з  іноземної  мови;  за  іншими  спеціальностями  –
додаткове  вступне  випробування  (співбесіда  з  фаху  (біологія)),  фаховий
іспит – біологія, екологія та методика їх навчання (тести); вступний іспит з
іноземної мови (тести) або єдиний вступний іспит з іноземної мови.

01  Освіта  /  Педагогіка,  освітньо-професійна  програма  Середня
освіта (Музичне мистецтво), спеціальність 014 Середня освіта (Музичне
мистецтво) – фаховий іспит  –  музичне  мистецтво  з  методикою навчання
(усно); вступний іспит з іноземної мови (тести) або єдиний вступний іспит з
іноземної  мови;  за  іншими  спеціальностями  – додаткове  вступне
випробування  (співбесіда  з  фаху  (музичне  мистецтво)),  фаховий  іспит  –
музичне мистецтво з методикою навчання (усно); вступний іспит з іноземної
мови (тести) або єдиний вступний іспит з іноземної мови.

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 (Англійська мова і література), спеціальність 014 Середня освіта
(Англійська  мова  і  література)  – фаховий  іспит  –  англійська  мова  з
методикою навчання  (усно);  вступний  іспит  з  іноземної  мови  (тести)  або
єдиний  вступний  іспит  з  іноземної  мови;  за  іншими  спеціальностями  –
додаткове  вступне  випробування  (співбесіда  з  фаху  (англійська  мова)),
фаховий  іспит  –  англійська  мова  з  методикою навчання  (усно);  вступний
іспит з іноземної мови (тести) або єдиний вступний іспит з іноземної мови.

01  Освіта  /  Педагогіка,  освітньо-професійна  програма  Середня
освіта (Німецька мова і  література),  спеціальність 014 Середня освіта
(Німецька мова і література) – фаховий іспит – німецька мова з методикою
навчання  (усно);  вступний  іспит  з  іноземної  мови  (тести)  або  єдиний
вступний іспит з  іноземної  мови;  за  іншими спеціальностями – додаткове
вступне випробування (співбесіда з фаху (німецька мова)), фаховий іспит –
німецька мова з методикою навчання (усно); вступний іспит з іноземної мови
(тести) або єдиний вступний іспит з іноземної мови.

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);  вступний іспит з  іноземної  мови
(тести)  або  єдиний  вступний  іспит  з  іноземної  мови;  за  іншими
спеціальностями  – додаткове  вступне  випробування  (співбесіда  з  фаху
(українська  мова  та  література)),  фаховий  іспит  –  українська  мова  та
література з  методикою навчання (усно);  вступний іспит з  іноземної  мови
(тести) або єдиний вступний іспит з іноземної мови.

01  Освіта  /  Педагогіка,  освітньо-професійна  програма  Середня
освіта  (Фізична культура),  спеціальність  014  Середня освіта  (Фізична
культура) – фаховий іспит – теорія та методика фізичного виховання (усно);
вступний  іспит  з  іноземної  мови  (тести)  або  єдиний  вступний  іспит  з
іноземної  мови;  за  іншими  спеціальностями  – додаткове  вступне
випробування  (співбесіда  з  фаху  (педагогіка)),  фаховий  іспит  –  теорія  та
методика  фізичного  виховання  (усно);  вступний  іспит  з  іноземної  мови
(тести) або єдиний вступний іспит з іноземної мови.

01  Освіта  /  Педагогіка,  освітньо-професійна  програма  Дошкільна
освіта, спеціальність  012  Дошкільна освіта – фаховий іспит – дошкільна
педагогіка з фаховими методиками (тести); вступний іспит з іноземної мови
(тести)  або  єдиний  вступний  іспит  з  іноземної  мови;  за  іншими
спеціальностями  –  додаткове  вступне  випробування  (співбесіда  з  фаху
(педагогіка)), фаховий іспит – дошкільна педагогіка з фаховими методиками
(тести); вступний іспит з іноземної мови (тести) або єдиний вступний іспит з
іноземної мови.



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.

Голова приймальної комісії                                               А. М. Ломакович

Відповідальний секретар
приймальної комісії                                                             О.О. Бережанський


